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Wyjaśnienia, komunikaty i inne, 
czyli akty prawa miękkiego 

w praktyce stosowania prawa konkurencji 
(od redaktora prowadzącego)

Tematem wiodącym piątego zeszytu iKAR-a w 2020 r. jest problematyka uregulowań o cha-
rakterze soft law i roli, jaką odgrywają w prawie konkurencji. Akty prawa miękkiego na stałe 
wpasowały się w antymonopolową rzeczywistość prawną zarówno w unijnym systemie ochrony 
konkurencji, jak i w polskiej praktyce. Niezależnie od zastrzeżeń zgłaszanych pod ich adresem, 
akty soft law są chętnie przyjmowane przez organy ds. konkurencji i wywierają realny wpływ na 
politykę ochrony konkurencji. Stąd naturalną koleją rzeczy było poświęcenie tej problematyce 
także jednego z antymonopolowych numerów iKAR-a.

Stosunkowo wielu autorów zdecydowało się na skomentowanie dotychczasowej aktywno-
ści publikacyjnej Prezesa UOKiK lub na podpowiedziach co do nowych zagadnień, co do któ-
rych publikacja wyjaśnień byłaby wskazana. W tym pierwszym nurcie mieści się otwierający ten 
numer artykuł dr Anny Mlostoń-Olszewskiej poświęcony ubiegłorocznym wyjaśnieniom UOKiK 
w zakresie przeszukań. Z kolei mec. Joanna Affre i mec. Krzysztof Witek skomentowali wyjaś-
nienia o sposobie składania wniosków o ograniczenie prawa wglądu. Mec. Szymon Murek zajął 
się zaś wyjaśnieniami dotyczącymi sposobu ustalania kar pieniężnych, analizując w ich aspekcie 
wzrost wysokości kar pieniężnych. Zbliżonymi zagadnieniami zajęła się mec. Sabina Famirska, 
rozważając w swoim opracowaniu (na wybranych przykładach) wpływ regulacji typu soft law na 
orzecznictwo sądów polskich orzekających w sprawach kar nakładanych za praktyki ogranicza-
jące konkurencję. W nurcie publikacji z sugestiami dla Prezesa UOKiK mieści się publikacja dra 
Jarosława Łukawskiego. Autor sygnalizuje w niej konieczność publikacji wyjaśnień precyzujących 
na potrzeby zastosowania krajowych reguł kontroli koncentracji kwestie dotyczące decyzji w spra-
wie zgody warunkowej na dokonanie koncentracji.

W numerze iKAR-a poświęconym soft-law nie mogło zabraknąć publikacji poświęconych 
prawu UE. W tym zakresie dr Marcin Kulesza zajął się podejściem Komisji Europejskiej w spra-
wie ograniczeń akcesoryjnych w postaci zakazu konkurencji obowiązującego zarówno bezpo-
średniego zbywcę, jak i inne podmioty znajdujące w strukturze jego grupy kapitałowej. Punktem 
odniesienia dla tej analizy był stosowny komunikat Komisji i orzecznictwo w sprawie ograniczeń 
akcesoryjnych. Natomiast mec. Katarzyna Racka i mgr Weronika Herbet zaproponowały tekst 
na temat defi niowania rynku właściwego w sektorze farmaceutycznym w sprawach antymo-
nopolowych. Rozważania autorek bazują na Obwieszczeniu Komisji w sprawie defi nicji rynku 
właściwego. 

W kategorii tekstów poświęconych aktom prawa miękkiego mieszczą się jeszcze artykuły 
mec. Moniki Iwaniec traktujący o roli soft law jako instrumentu regulacji życia gospodarczego oraz 
mec. Agnieszki Chudyby dotyczący podejścia Trybunału Sprawiedliwości UE oraz wybranych 
państw członkowskich do kwestii zaskarżalności aktów prawa miękkiego. Z kolei mec. Ewa Weinar 
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przedstawiła porównanie programu leniency (polegającego w znacznym stopniu na aktach soft 
law) w Polsce i we Francji.

Cennym wkładem do tego numeru jest prezentujący szersze spojrzenie na prawo konkurencji 
artykuł Jana Polańskiego. Autor przedstawia istotę toczącej się obecnie w Stanach Zjednoczonych 
debaty nad tzw. nowym ruchem brandeisiańskim i „polityczną” rolą prawa konkurencji. Autor su-
geruje potrzebę dalszej dyskusji nad celami ochrony konkurencji również w Polsce. Tematykę tę 
uzupełnia przygotowane przez tego samego autora omówienie książki Tima Wu pt. „The Curse 
of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age”.

W ostatniej części Czytelnicy znajdą sprawozdania z wybranych wydarzeń konferencyj-
nych: seminarium INP PAN na temat „Kary pieniężne za naruszenia prawa ochrony konkurencji 
i konsumentów a kwalifi kacja zachowań przedsiębiorców jako elementów jednego lub odrębnych 
naruszeń” (Warszawa, 30 stycznia 2020 r.) oraz seminarium WPiA UW na temat „Wolność gospo-
darcza a regulacja rynków – na przykładzie wypływu unijnych i krajowych regulatorów rynków na 
działalność przedsiębiorców” (Warszawa, 23 maja 2020 r.).

Wszystkim Czytelnikom życzę inspirującej lektury.

Warszawa, dn. 11 listopada 2020 r.

dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN
kierownik Zakładu Prawa Konkurencji

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
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I. Wprowadzenie
W dniu 9 grudnia 2019 r. Prezes UOKiK wydał dokument pn. „Wyjaśnienia dla przedsię-

biorców – Przeszukania UOKiK”1 (dalej: Wyjaśnienia). Podstawą opracowania Wyjaśnień był 
art. 31a ustawy z 21 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów2 (dalej: uokik). Zatem 
stanowią one akt o charakterze soft law, który ma na celu dostarczenie przedsiębiorcom informacji 
na temat sposobu interpretowania przez Prezesa UOKiK przepisów uokik. Wyjaśnienia dotyczą 
wyłącznie przeszukań prowadzonych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 105n uokik, po-
mimo tego są dokumentem dość rozbudowanym. W ich treści dokonano omówienia zagadnień 
ogólnych dotyczących przeszukań (podstawa prawna prowadzenia przeszukań, cel przeszukań), 
zagadnień szczegółowych dotyczących przebiegu przeszukania (dokumenty będące podstawą 
prowadzenia przeszukania; osoby dokonujące przeszukania; rozpoczęcie przeszukania; rozpo-
częcie przeszukania pod nieobecność przedsiębiorcy, u którego prowadzone jest przeszukanie lub 
osoby przez niego upoważnionej; uprawnienia przeszukujących do: wydzielonego pomieszczenia, 
w zakresie gromadzenia materiału dowodowego i pozyskiwania dowodów; zabezpieczenie i zajęcie 
dowodów; prawa przedsiębiorcy, u którego prowadzone jest przeszukanie; kary pieniężne, które 
mogą być nałożone w czasie przeszukania; dokumentowanie przebiegu przeszukania). Wskazano 
także na inne niż prowadzenie przeszukań uprawnienia Prezesa UOKiK, takie jak prowadzenie 
kontroli oraz inicjowanie przeszukań prowadzonych przez funkcjonariuszy policji, jednakże bez 
szczegółowego wyjaśnienia różnic, jakie istnieją między tymi formami pozyskiwania informacji 
a przeszukaniem. W intencji Prezesa UOKiK wydane Wyjaśnienia stanowić mają „kompendium 
wiedzy dla przedsiębiorców, u których Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pro-
wadzi przeszukania”3. Z całą pewnością podjęcie przez Prezesa UOKiK inicjatywy w zakresie 
opracowania tego rodzaju dokumentu należy ocenić pozytywnie, albowiem dostarcza on przed-
siębiorcom istotnych informacji i przyczynia się do zwiększenia transparentności prawa. Lektura 
Wyjaśnień prowadzi jednak do wniosku, że w istocie zostały one ograniczone do streszczenia 
przepisów uokik będących podstawą prowadzenia przeszukania i opatrzenia niektórych z nich 
krótkim komentarzem. W konsekwencji wiele istotnych i spornych zagadnień prawnych związa-
nych z przeszukaniami nie zostało w Wyjaśnieniach omówionych, co z kolei może być podstawą 
postawienia Prezesowi UOKiK zarzutu wybiórczego potraktowania instytucji przeszukania. Ponadto 
wydaje się, że niektóre z omówionych w Wyjaśnieniach zagadnień zasługują na pogłębioną re-
fl eksję. Celem niniejszego artykułu stało się zatem wskazanie kluczowych zagadnień, o które 
Wyjaśnienia powinny zostać uzupełnione. Do zagadnień tych należy zaliczyć: prowadzenie prze-
szukań u przedsiębiorców mających jednocześnie status osoby zarządzającej, prawo do żądania 
od przeszukiwanego przedsiębiorcy, osoby przez niego upoważnionej, ewentualnie innych osób 
informacji dotyczących przedmiotu przeszukania, interpretację pojęcia „wyjaśnienia”, zasadę 
legal professional privilege, prawa przedsiębiorców w toku przeszukania (do złożenia zażalenia 
na postanowienie sądu w przedmiocie zgody na przeszukanie, do odmowy złożenia wyjaśnień, 
związane z protokołem przeszukania).

1 Dokument dostępny na https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php (05.08.2020).
2 T.j. DzU 2020, poz. 1076. Podstawa prawna wydania Wyjaśnień wskazana w Wyjaśnieniach, s. 2.
3 Wyjaśnienia, s. 2.
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II. Uwagi krytyczne dotyczące poszczególnych zagadnień 
omówionych w Wyjaśnieniach

1. Adresaci obowiązków informacyjnych w toku przeszukania

Krytyczną analizę Wyjaśnień należy rozpocząć od zwrócenia uwagi, że Prezes UOKiK w spo-
sób bardzo ogólny wskazał w nich krąg podmiotów, u których może być prowadzone przeszu-
kanie, a także krąg podmiotów, na których spoczywa obowiązek dostarczania informacji w toku 
przeszukania. W pkt. 1.2 Wyjaśnień wskazał jedynie, że przeszukanie może być prowadzone 
zarówno u przedsiębiorcy, który mógł naruszyć prawo, jak również u przedsiębiorcy, u którego 
mogą znajdować się dowody istotne dla sprawy, ale który naruszenia nie dokonał. Natomiast 
pkt 2.6 Wyjaśnień stanowi powtórzenie regulacji art. 105b ust. 1 uokik4, iż przeszukujący mają 
prawo żądania od przeszukiwanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej in-
formacji dotyczących przedmiotu przeszukania. Jakkolwiek obie te informacje są prawdziwe, 
to jednak warto odnotować, że w piśmiennictwie zgłaszane są wątpliwości odnośnie do kręgu 
podmiotów, u których przeszukanie może być przeprowadzone – dotyczą one możliwości pro-
wadzenia przeszukania u osoby mającej status osoby zarządzającej, jak i żądania od takiej oso-
by dostarczenia informacji w toku przeszukania prowadzonego wobec przedsiębiorcy, którym 
ona zarządza (por. Wolski, 2013, s. 20). Po drugie, zgłaszane są także wątpliwości dotyczące 
nakładania na przedsiębiorcę obowiązku aktywnej współpracy z organem w toku przeszuka-
nia (por. Turno, 2016, s. 1210, 1367) oraz kręgu osób, od których przeszukujący mogą doma-
gać się przekazania informacji (por. Materna, 2017, s. 106–107). Zasadne byłoby zatem, aby 
w swoich Wyjaśnieniach Prezes UOKiK odniósł się do tych wątpliwości i dokonał interpretacji 
przepisów.

1.1. Sytuacja osób zarządzających mających status przedsiębiorcy

O odpowiedzialność osób zarządzających stanowi art. 6a uokik5, w myśl którego w przy-
padku stwierdzenia naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu zawierania antykonkurencyjnego 
porozumienia, odpowiedzialności podlega również osoba zarządzająca tym przedsiębiorcą, która 
w ramach sprawowania swojej funkcji umyślnie dopuściła przez swoje działanie lub zaniechanie 
do naruszenia przez tego przedsiębiorcę wymienionego zakazu. Mając na uwadze problematy-
kę odpowiedzialności osób zarządzających za naruszenie przez przedsiębiorcę prawa, trzeba 
zwrócić uwagę na dwa węzłowe problemy dotyczące tych osób, które ujawniają się w sytuacji 
prowadzenia przez Prezesa UOKiK przeszukania u przedsiębiorcy.

Po pierwsze, osoba zarządzająca sama może mieć status przedsiębiorcy, tzn. może być 
osobą fi zyczną prowadzącą działalność gospodarczą6, a według niektórych autorów może być 
to również osoba prawna (Piszcz, 2014, s. 115; Kulesza, 2015, s. 108, 109). Skoro osoba zarzą-
dzająca może posiadać status przedsiębiorcy, można by poczynić teoretyczne założenie, że jest 

4 Przepis ten ma zastosowanie w toku przeszukania ze względu na odesłanie zawarte w art. 105q pkt 1 uokik.
5 Przepis wprowadzony do uokik z dn. 18.01.2015 r. na mocy ustawy z dnia 10.06.2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (DzU 2014, poz. 945).
6 Zob. Informacje dotyczące „Kar dla osób fi zycznych” opublikowane na http://konkurencja.uokik.gov.pl/kary-dla-osob-fi zycznych/ (06.08.2020), 
w których Prezes UOKiK stwierdza, że „za osobę zarządzająca może również zostać uznana osoba fi zyczna prowadząca działalność gospodarczą” 
(UOKiK, 2020). 
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podmiotem, u którego Prezes UOKiK może prowadzić przeszukanie równocześnie z przeszuka-
niem prowadzonym u przedsiębiorcy, który jest podejrzewany o zawarcie niedozwolonego poro-
zumienia i który ma obowiązek realizowania obowiązków informacyjnych w toku przeszukania. 
Przyjęcie takiego założenia, zwłaszcza w odniesieniu do osób zarządzających – osób fi zycznych 
prowadzących działalność gospodarczą, wydaje się jednak zbyt daleko idące, gdyż mogłoby pro-
wadzić do samooskarżania się osób zarządzających w postępowaniu oraz do obejścia przepisu 
art. 91 uokik (przeszukanie prowadzone przez funkcjonariuszy policji u osób fi zycznych niebędą-
cych przedsiębiorcami). Należy przyjąć, że osoby zarządzające wyłączone są z pojęcia „przed-
siębiorcy”, u którego może być prowadzone przeszukanie w trybie art. 105n uokik, bowiem nie 
można różnicować ich sytuacji tylko ze względu na formę prawną, w jakiej prowadzą działalność 
(np. kierownik – umowa o pracę, menedżer – samozatrudnienie). Ponadto należy mieć na uwadze, 
że różne są przesłanki odpowiedzialności przedsiębiorców i osób zarządzających. W przypadku 
przedsiębiorców chodzi o naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję, w przypadku 
osób zarządzających o dopuszczenie do naruszenia przez zarządzanego przedsiębiorcę tego za-
kazu. Przypisanie statusu przedsiębiorcy na gruncie uokik powinno pozostawać w bezpośrednim 
związku z naruszeniem zakazu stosowania praktyk ograniczających konkurencję, a nie jedynie 
ze spełnieniem przesłanek formalno-prawnych. Należy zatem postulować, by w Wyjaśnieniach 
Prezes UOKiK odniósł się do tego zagadnienia i wyraźnie wskazał, że u osób zarządzających nie 
przeprowadza się przeszukań w trybie art. 105n uokik.

Po drugie, stosownie do regulacji art. 88 ust. 3 uokik Prezes UOKiK prowadzi postępowa-
nie wobec osoby zarządzającej w ramach postępowania prowadzonego wobec przedsiębiorcy, 
a w przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu wydaje jedną decyzję, w której ustala wysokość 
kary pieniężnej i dla przedsiębiorcy, i dla osoby zarządzającej. Przy tak ukształtowanym mo-
delu postępowania oczywistym jest, że osoba zarządzająca przedsiębiorcą może znaleźć się 
w sytuacji, w której, działając w imieniu przedsiębiorcy, dostarcza na żądanie przeszukujących 
informacji, które obciążają nie tylko przedsiębiorcę, lecz także ją samą. Problem został do-
strzeżony na etapie opracowywania zmiany uokik, gdzie przewidziano regulacje zapewniające 
osobom zarządzającym wolność od samooskarżania się (UOKiK, 2012, s. 23–24). W projekcie 
założeń do zmiany ustawy przewidziano możliwość odmowy udzielenia przez takie osoby infor-
macji wówczas, gdy mogłoby to narażać je lub ich bliskich na odpowiedzialność karną, a także 
wtedy, kiedy „udzielenie informacji przez osobę fi zyczną miałoby charakter przyznania się do 
dopuszczenia do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów określonych w art. 6 i 9 ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów lub art. 101 i 102 TFUE”. Niestety ostatecznie w uokik 
regulacji tych zabrakło. W związku z tym wydaje się, że i tę lukę mogłyby uzupełnić Wyjaśnienia 
Prezesa UOKiK. Jednocześnie należałoby postulować, aby w toku przeszukania prowadzone-
go u przedsiębiorcy osobom zarządzającym przyznać nie tylko wskazane prawo do odmowy 
udzielenia informacji. Skoro dowody zebrane w toku przeszukania mogą być wykorzystane 
zarówno wobec przedsiębiorcy, jak i osoby zarządzającej, wydaje się, że osoba zarządzająca 
powinna mieć w toku przeszukania zagwarantowane prawo do obrony w takim samym zakresie, 
jak przeszukiwany przedsiębiorca (np. powinna mieć prawo złożenia zażalenia na postanowie-
nie SOKiK w przedmiocie zgody na przeszukanie czy prawo zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu 
przeszukania).
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1.2. Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy i osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę, 
ewentualnie innych osób

Innym zagadnieniem, o które warto uzupełnić Wyjaśnienia, jest rozstrzygnięcie wątpliwości, 
czy w toku przeszukania Prezes UOKiK ma możliwość skierowania żądania udzielenia informacji, 
w tym zwłaszcza wyjaśnień, do dowolnie wybranej osoby. Zgodnie z literalną wykładnią art. 105d 
ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 105d ust. 1 uokik, w toku przeszukania Prezes UOKiK ma możliwość zwró-
cenia się o udzielenie wyjaśnień do przedsiębiorcy i osoby przez niego upoważnionej. W prakty-
ce sporne okazuje się czy przeszukiwany ma obowiązek udzielania informacji osobiście, czy też 
wystarczy, że upoważni inną osobę do reprezentowania go w czasie kontroli. W konsekwencji 
powstaje pytanie, czy przeszukujący mogą żądać wyjaśnień od przedsiębiorcy, jeśli uzyskali nie-
zbędne wyjaśnienia od osoby upoważnionej i czy w takim wypadku dalsze pozyskiwanie informacji 
może odbywać się w ramach przeszukania, czy też powinno odbywać się w trybie mniej uciążliwym 
dla przedsiębiorcy, tj. na podstawie art. 50 ust. 1 uokik albo też w drodze przesłuchania przed-
siębiorcy na rozprawie w charakterze świadka, albo strony. W pkt. 2.6 Wyjaśnień Prezes UOKiK 
wskazał, że przeszukujący mają prawo żądania od przeszukiwanego przedsiębiorcy lub osoby 
przez niego upoważnionej ustnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu przeszukania, co mogło-
by wskazywać, że w jego ocenie przepisy uokik pozwalają mu na kierowanie żądania udzielenia 
wyjaśnień zarówno do przedsiębiorcy, jak i osoby przez niego upoważnionej. Zasadne wydaje 
się, aby kwestia ta została w Wyjaśnieniach doprecyzowana, gdyż funkcjonalna wykładnia prze-
pisu art. 106d ust. 1 uokik pozwala przyjąć także taką interpretację, że przeszukiwany nie musi 
brać udziału w kontroli osobiście, a zatem w przypadku jego nieobecności obowiązek współpracy 
z kontrolującymi spoczywa tylko na osobie przez niego upoważnionej.

Podobnie wątpliwości budzi zagadnienie czy przeszukiwany ma obowiązek udzielenia upo-
ważnienia do udziału w przeszukaniu i udzielania wyjaśnień określonym pracownikom wskazanym 
przez przeszukujących, np. informatykowi, księgowemu. Kwestia ta powinna stać się przedmiotem 
Wyjaśnień. W piśmiennictwie neguje się możliwość takiego sposobu działania przeszukujących 
(por. uwagi na tle kontroli w: Turno, 2016, s. 1281), jednak wydaje się, że w niedalekiej przyszło-
ści przeszukujący uzyskają możliwości kierowania żądania udzielenia wyjaśnień do dowolnie 
wybranego przedstawiciela przedsiębiorcy. Należy zauważyć, że art. 20 ust. 2 e) rozporządze-
nia 1/20037, zgodnie z którym w toku kontroli, w celu uzyskania wyjaśnień co do faktów lub do-
kumentów dotyczących przedmiotu i celu kontroli, KE może zadawać pytania (ask for explanation) 
przedstawicielom pracowników lub pracownikom przedsiębiorstwa lub związku przedsiębiorstwa, 
rozumiany jest w ten sposób, że w toku kontroli prowadzonej przez KE inspektorzy mają prawo 
zwracania się o wyjaśnienia do jakiegokolwiek przedstawiciela przedsiębiorstwa (zob. Van Bael 
i Bellis, 2005, s. 1065; Turno, 2016, s. 1282–1283; Kohutek, 2014, komentarz do art. 20). Na taką 
interpretację wskazuje także art. 4 ust. 3 rozporządzenia 773/20048 oraz pkt 8 Wyjaśnień wyda-
nych przez KE w dniu 11 września 2015 r. (EC, 2015), które przewidują sytuację żądania przez KE 
wyjaśnień od osób, które nie zostały upoważnione przez przedsiębiorstwo do reprezentowania go 

7 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dn. 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu 
(Dz. Urz. UE 2003 L 1/1 z późn. zm.). 
8 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2004 z dn. 07.04.2004 r. odnoszące się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 
Traktatu WE (Dz. Urz. UE 2004 L 123/18).
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w czasie kontroli i wskazują, że w przypadku odebrania wyjaśnień od takiej osoby przedsiębior-
stwo zachowuje prawo do dokonania sprostowania lub zmiany takich wyjaśnień. Zatem w toku 
kontroli prowadzonej przez KE osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorstwa nie mogą 
powstrzymywać inspektorów przed zadawaniem pytań jakiemukolwiek przedstawicielowi załogi 
przedsiębiorstwa. Jednocześnie trzeba zauważyć, że do dnia 4 lutego 2021 r. powinny zostać 
wdrożone do polskiego porządku prawnego rozwiązania wskazane w dyrektywie 2019/19 mającej 
na celu zbliżenie standardów pozyskiwania informacji przez organy ochrony konkurencji państw 
członkowskich. Dyrektywa w art. 6 ust. 1 e) stanowi, że państwa członkowskie muszą zapew-
nić kontrolującym prawo do zadawania pytań przedstawicielom pracowników lub pracownikom 
przedsiębiorstwa lub związku przedsiębiorstw w celu uzyskania wyjaśnień odnośnie do faktów 
lub dokumentów dotyczących przedmiotu i celu kontroli oraz do rejestrowania odpowiedzi10. Tym 
samym zawiera wyraźną podstawę prawną do pozyskiwania przez organ w toku kontroli wyjaśnień 
od każdego reprezentanta przedsiębiorcy i zobowiązuje państwa członkowskie do wdrożenia ta-
kiego rozwiązania. Jakkolwiek dyrektywa 2019/1 odnosi się tylko do postępowań prowadzonych 
przez Prezesa UOKiK w celu zastosowania przepisów prawa unijnego, można spodziewać się, 
że zmiany wprowadzone do uokik w związku z dostosowaniem przepisów do jej wymogów w au-
tomatyczny sposób rozciągną się na postępowania czysto krajowe i to nie tylko w zakresie pro-
wadzonych kontroli, ale także w zakresie przeszukań. Wydaje się zatem, że w niedługim czasie 
Prezes UOKiK otrzyma wyraźne uprawnienie do uzyskiwania w toku przeszukania wyjaśnień nie 
tylko od przedsiębiorcy i osoby od niego upoważnionej, lecz także od innych osób. 

Trzecim, odrębnym zagadnieniem jest prowadzenie przeszukania pod nieobecność przed-
siębiorcy. W pkt. 2.4 Wyjaśnień Prezes UOKiK trafnie wskazuje, iż ma możliwość rozpoczęcia 
przeszukania także w przypadku nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważ-
nionej. W takim przypadku okazuje upoważnienie do przeprowadzenia przeszukania innemu 
pracownikowi przedsiębiorcy, który może być uznany za osobę czynną w lokalu przedsiębior-
stwa lub świadkowi, który powinien być funkcjonariuszem publicznym, niebędącym jednak pra-
cownikiem UOKiK. Niestety w Wyjaśnieniach Prezes UOKiK nie wskazuje, na kim spoczywają 
obowiązki informacyjne, jeśli dojdzie do wszczęcia postępowania pod nieobecność przedsię-
biorcy. Należałoby postulować, aby Prezes UOKiK zajął stanowisko w tej kwestii, bo istnieją 
rozbieżności w orzecznictwie dotyczące wykładni pojęcia „osoba czynna w lokalu przedsię-
biorstwa”. Z jednej strony prezentowana jest wykładnia szeroka, tj., że „osoba, o której mowa 
w art. 97 k.c., jak i osoba czynna w miejscu przeprowadzania kontroli to pojęcia szersze niż 
„pracownik” (…) osoba ta w szczególności nie musi być związana z przedsiębiorcą stosunkiem 
pracy, wystarczające jest istnienie określonego powiązania organizacyjnoprawnego między daną 
osobą a przedsiębiorcą”11. Z drugiej strony prezentowana jest wykładnia wąska, tj., że zgodnie 
z art. 97 k.c. osoba czynna w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności 
to nie jakakolwiek osoba czynna w lokalu przedsiębiorcy, lecz wyłącznie osoba będąca pracownikiem 
umocowanym do dokonywania czynności prawnych zmierzających do zawarcia umowy w imieniu 

 9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dn. 11.12.2018 r. mająca na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkow-
skich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (Dz. Urz. UE 2019 L 11/3).
10 Wskazane uprawnienie jest tożsame z uprawnieniem KE zawartym w art. 20 ust.2 e) rozporządzenia 1/2003.
11 Wyr. SA w Warszawie z dn. 22.11.2016 r., VI ACa 1141/15, Legalis nr 1691947. Zob. jednakże uwagi krytycznie do wyr.: Materna, 2017, s. 106–107.
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przedsiębiorcy12. Wobec możliwości powstania sporu związanego z tym, które osoby mogą być 
uznane za zobowiązane do udzielania informacji w przypadku wszczęcia przeszukania pod nie-
obecność przedsiębiorcy, zasadne byłoby określenie przez Prezesa UOKiK przesłanek, jakie będą 
decydowały o zakwalifi kowaniu danej osoby jako pracownika czynnego w lokalu przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze wskazane wątpliwości należy postulować, aby Prezes UOKiK w wydanych 
Wyjaśnieniach wskazał, w jaki sposób zamierza realizować swoje uprawnienie do żądania informa-
cji, w tym zwłaszcza wyjaśnień, od przedsiębiorców, osób upoważnionych, względnie innych osób.

2. Zakres informacji żądanych w toku przeszukania

Krytycznej analizie powinna zostać poddana także ta część Wyjaśnień, w której Prezes UOKiK 
odnosi się do zakresu informacji, jakich może żądać w toku przeszukania. W pkt. 2.6 Wyjaśnień 
Prezes UOKiK wskazuje uprawnienia przeszukujących w zakresie gromadzenia materiału dowo-
dowego w trakcie przeszukania, ograniczając się do przytoczenia w uproszczony sposób treści 
art. 105 b ust.1 uokik i art. 105o ukoik. Wydaje się, że wskazana część Wyjaśnień powinna zostać 
rozbudowana co najmniej poprzez wyrażenie przez Prezesa UOKiK stanowiska w dwóch kwe-
stiach. Po pierwsze, o dokonanie wykładni pojęcia „wyjaśnienie”, które pojawia się w art. 105b 
ust. 1 pkt 5 uokik. Po drugie, poprzez wyrażenie stanowiska odnośnie do prawa przedsiębiorcy 
do zachowania w poufności komunikacji z wykwalifi kowanym prawnikiem (legal professional pri-
vilege; dalej: LPP). 

2.1. Pojęcie „wyjaśnienia”

Pojęcie „wyjaśnienia” składanego podczas kontroli, czy przeszukania prowadzonego przez 
Prezesa UOKiK nie jest postrzegane jednolicie w piśmiennictwie. W przypadku kontroli prowadzo-
nych przez Prezesa UOKiK istotą sporu jest różne postrzeganie zakresu informacji, jakie mogą 
być udzielane organowi w ramach wyjaśnienia. Zdaniem jednych autorów zakres żądania kon-
trolujących jest bardzo szeroki, a uprawnienie kontrolujących jest ograniczone jedynie wymogiem 
istnienia związku z przedmiotem kontroli (Materna, 2014, s. 1241). W świetle innych poglądów 
wyjaśnienia powinny pozostawać w ścisłym związku z przedmiotem kontroli i być zawężone do 
zagadnień mających związek z badanymi dokumentami przedsiębiorstwa (Kohutek i Sieradzka, 
2014, s. 497). Są także autorzy, którzy prezentują poglądy pośrednie, wskazując, że obowiązek 
składania wyjaśnień dotyczy tylko zagadnień związanych z przedmiotem i zakresem kontroli 
i ogranicza się do udzielania odpowiedzi nie wymagających komentarza (Turno, 2016, s. 1305)13. 
W przypadku przeszukania problem interpretacji pojęcia „wyjaśnienie” staje się jeszcze bardziej 
trudny. Przeszukanie jest czynnością ingerującą w działalność przedsiębiorcy w sposób dalej idą-
cy niż kontrola, stąd w ogóle można postawić pytanie, czy w ramach przeszukania zasadne jest 
nakładanie na przedsiębiorcę obowiązku aktywnego działania, w tym udzielania wyjaśnień (por. 
Turno, 2016, s. 1210, 1367), a na pewno rozwiązane takie można poddać krytyce (zob. Bernatt, 
2014, s. 1292). W obecnym stanie prawnym, z uwagi na regulacje art. 106 ust. 2 pkt 4 uokik 
12 Wyr. SOKiK z dn. 20.03.2015 r., XVII AmA 136/11, Legalis nr 1315670 oraz wyr. SA w Warszawie z dn. 1.03.2017 r., VI ACa 1076/15, Legalis 
nr 1611871. Szersze omówienie wyr. SOKiK zob. Aziewicz, 2016, s. 131–134. 
13 Jak wskazuje autor poglądu B. Turno, w ramach składania wyjaśnień nie istnieje obowiązek udzielania odpowiedzi na „pytania sugerujące odpowiedź, 
wymagające udzielenia opinii, przedstawienia oceny, czy kwalifi kacji określonych zdarzeń z punktu widzenia prawa konkurencji lub też wymagające 
komentarza”.
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i art. 108 ust. 3 pkt 1 uokik, które przewidują kary pieniężne za nieudzielenie wyjaśnień w toku 
przeszukania, należy przyjąć, że przedsiębiorca i osoba przez niego upoważniona mają prawny 
obowiązek współdziałania z Prezesem UOKiK w prowadzonym przeszukaniu. Niewątpliwie jednak 
interpretacja nałożonego na te podmioty obowiązku udzielania wyjaśnień powinna uwzględniać 
różnice, jakie istnieją między kontrolą a przeszukaniem (por. Bernatt, 2014, s. 1292).

Wydaje się, że źródłem problemu z interpretacją pojęcia „wyjaśnienie” jest to, że uokik po-
sługuje się dwoma odrębnymi pojęciami – pojęciem „wyjaśnienie” (art. 105b ust. 1 pkt 5 uokik) 
i pojęciem „zeznanie” (art. 53 uokik). Wyjaśnienie odbierane jest w toku kontroli/przeszukania, 
zeznania (świadków, stron) odbierane są na rozprawie (art. 60 ust. 3 uokik). Inne są sankcje za 
odmowę złożenia wyjaśnień/zeznań czy złożenie nieprawdziwych wyjaśnień/zeznań (por. art. 106 
ust. 2 pkt 3 i 4 uokik i art. 108 ust. 6 pkt 1 uokik). Dodatkowo uokik posługuje się pojęciem „in-
formacji” (art. 50 ust. 1 uokik). Powyższe, w obecnym stanie prawnym, zdaje się przemawiać za 
tym, by pojęcie „wyjaśnienie”, zwłaszcza jeśli jest to wyjaśnienie składane w toku przeszukania, 
interpretowane było w sposób wąski, tj. jako dostarczenie przeszukującym informacji, które mają 
związek z przedmiotem przeszukania i są niezbędne do podjęcia przez przeszukujących dalszych 
czynności przeszukania samodzielnie. Niewątpliwie jednak taka interpretacja może w praktyce 
prowadzić do sytuacji spornych tym bardziej, że odróżnienie pytań, które mają na celu uzyskanie 
wyjaśnienia od takich, które mają na celu pozyskanie zeznania może okazać się bardzo trud-
ne, a nawet niemożliwe. W związku z tym należy postulować, by w wydanych Wyjaśnieniach 
Prezes UOKiK określił, jak rozumie pojęcie udzielania „wyjaśnień” w toku przeszukania, a także, 
by wprowadził do Wyjaśnień informacje o charakterze porządkującym i gwarancyjnym dla przed-
siębiorcy, tj. w jakich sytuacjach decyduje o odbiorze wyjaśnień, w jakich o odbiorze zeznań, 
w jakich o wezwaniu do przekazania informacji. Docelowo należałoby jednak oczekiwać podję-
cia przez Prezesa UOKiK odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej. Skoro w ramach wdrażania 
dyrektywy 2019/1 konieczne będzie stworzenie podstaw prawnych do odbierania wyjaśnień od 
jakiegokolwiek przedstawiciela przedsiębiorcy14, to wydaje się, że w uokik powinna znaleźć się 
wyraźna podstawa do przesłuchiwania świadków w toku prowadzonych kontroli i przeszukań15. 
Ewentualnie Prezes UOKiK powinien dążyć do rezygnacji z zawartego w art. 84 uokik odesłania 
do odpowiedniego stosowania przepisów k.p.c.16 w zakresie dowodów i przyjąć, że uokik stanowi 
samoistną podstawę pozyskiwania dowodów w postępowaniu i w związku z tym nie odwołuje się 
do pojęć używanych w procedurze cywilnej, lecz posługuje się pojęciem „obowiązku składania 
wyjaśnienia”, które na gruncie tej ustawy ma odrębne znaczenie. W tej sytuacji pojęcie „wyjaś-
nienia” mogłoby być interpretowane w taki sposób, jak ma to miejsce w postępowaniach prowa-
dzonych przez KE.

2.2. Zasada legal professional privilege

Mając na uwadze pkt 2.7 Wyjaśnień, w tym zwłaszcza zawarte w nim stwierdzenie, iż 
„przeszukujący mogą zabezpieczyć szerszy krąg informacji (…), a następnie poddać je pro-
cesowi selekcji, w toku którego mogą zrezygnować z pozyskania niektórych z tych informacji” 
14 Zob. uwagi zawarte w pkt II 1.2 nin. artykułu.
15 Takie rozwiązanie zawiera np. ustawa z dn. 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. DzU 2018, poz. 1930). Ustawa ta odróżnia odbieranie w toku 
kontroli wyjaśnień od kontrolowanego i jego przedstawiciela (art. 16 ust. 1 pkt 6) od odbierania zeznań od stron i świadków (art. 16 ust. 1 pkt 7).
16 Ustawa z dn. 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. DzU 2019, poz. 1460).
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pozostaje jedynie stwierdzić, że ten fragment Wyjaśnień był właściwym miejscem do zajęcia przez 
Prezesa UOKiK stanowiska w kwestii prawa przedsiębiorcy do zachowania w poufności komu-
nikacji z wykwalifi kowanym prawnikiem (legal professional privilege; dalej: zasada LPP) (szerzej 
zob. Bernatt, 2011, s. 229–235; Bernatt i Turno, 2013; Bernatt i Turno, 2015; Kowalik-Bańczyk, 
2012, s. 389–395; Róziewicz-Ładoń, 2011, s. 281–293; Turno, 2006, s. 172–189; Turno, 2008, 
s. 46–47; Turno, 2016, s. 1377–1383). W obecnym stanie prawnym zasada ta ma swoje źródło 
w art. 105q ust. 3 uokik, który w przypadku przeszukań prowadzonych przez Prezesa UOKiK na 
podstawie art. 105n uokik odsyła do odpowiedniego stosowania art. 225 k.p.k.17. Brak wyraźniej 
regulacji zasady LPP w uokik i odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów procedury 
karnej wywołuje szereg wątpliwości (szerzej zob. Bernatt i Turno, 2013, s. 23–26; Stankiewicz, 
2015, s. 42–47). W swoim orzecznictwie SOKiK18 potwierdza istnienie zasady LPP w przeszuka-
niach prowadzonych przez Prezesa UOKiK. Z tego względu wydaje się, że Wyjaśnienia powinny 
stać się miejscem do wyrażenia przez Prezesa UOKiK stanowiska w kwestii sposobu realizacji 
tej zasady w toku prowadzonych przez niego przeszukań. 

3. Prawa przedsiębiorcy, u którego jest prowadzone przeszukanie

Osobnym zagadnieniem, które wymaga krytycznej analizy, jest pkt 2.9 Wyjaśnień dotyczący 
praw przedsiębiorcy19, u którego prowadzone jest przeszukanie. Punkt ten został ograniczony 
do wskazania, iż przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona mają prawo być obecni 
przy czynnościach przeszukania, ponadto, że przedsiębiorca oraz osoby, których prawa zostały 
naruszone w toku przeszukania mogą wnieść zażalenie do sądu na czynności przeszukujących 
wykraczające poza zakres przedmiotowy przeszukania lub w inny sposób naruszające prze-
pisy. Takie ujęcie uprawnień przedsiębiorców jest zbyt wąskie i w praktyce może wprowadzać 
ich w błąd. W szczególności w Wyjaśnieniach powinny znaleźć się informacje dotyczące prawa 
przedsiębiorcy do złożenia zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie zgody na przeszu-
kanie, prawa do odmowy udzielenia informacji, prawa odmowy podpisania protokołu i zgłoszenia 
zastrzeżeń do protokołu.

3.1. Zażalenie na postanowienie sądu zawierające zgodę na przeszukanie

W pierwszej kolejności zasadne wydaje się zwrócenie uwagi na to, że Trybunał Konstytucyjny 
w wyroku z dnia 16 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. P 19/1720 stwierdził, że 
art. 105n ust. 4 zdanie drugie uokik jest niezgodny z art. 78 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż nie zapewnia skutecznej ochrony sądowej. Niekonstytucyjność 
przepisu dotyczyła niezaskarżalności postanowienia sądu wyrażającego zgodę na przeprowadze-
nie przeszukania przez Prezesa UOKiK. Niekonstytucyjna część przepisu utraciła moc z dniem 
22 stycznia 2019 r., a tym samym przedsiębiorcy – poprzez uzyskanie możliwości złożenia za-
żalenia na postanowienie sądu zawierającego zgodę na przeszukanie21 – nabyli bardzo istotne 
17 Ustawa z dn. 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. DzU 2020, poz. 30).
18 Wyr. z dn. 7.03.2017 r., XVII Amz 15/17, Legalis nr 1674371. Zob. także postanowienie SOKiK z dn. 27.05.2019 r., XVII Amz 22/19, LEX nr 2785809.
19 Ewentualnie także praw osoby zarządzającej – zob. uwagi w pkt II.1.1.
20 DzU 2019, poz. 128.
21 Pomimo że przepis art. 105n ust. 4 uokik nie został jeszcze znowelizowany, stosowana jest obecnie praktyka wnoszenia przez przedsiębiorców zaża-
leń bezpośrednio w oparciu o przepisy Konstytucji i EKPC. Zażalenia takie są przez SOKiK rozpatrywane, czego przykładem jest postanowienie SOKiK 
z dn. 8.07.2020 r., XVII AGz 630/19, niepubl.
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uprawnienie procesowe, które zdecydowanie poprawiło ich sytuację względem wcześniejszego 
stanu prawnego. Po pierwsze, mogą żądać zweryfi kowania przez sąd II instancji podstaw praw-
nych i faktycznych, jakie legły u podstaw wydania zgody na przeszukanie. Po drugie, mogą zająć 
stanowisko w przedmiocie przeszukania, nie czekając na wydanie przez Prezesa UOKiK decyzji 
kończącej postępowanie antymonopolowe. Po trzecie, uzyskali dostęp do wniosku Prezesa UOKiK 
o wyrażenie przez sąd zgody na przeszukanie, a zatem mogą pozyskać informacje o motywach 
i materiale dowodowym, który zadecydował o tym, że Prezes UOKiK stwierdził potrzebę prze-
prowadzenia przeszukania. Po czwarte, poprawiła się ich sytuacja procesowa w ewentualnym 
postępowaniu odwoławczym od decyzji Prezesa UOKiK stwierdzającej stosowanie niedozwolonej 
praktyki, albowiem sąd rozpatrujący odwołanie od decyzji będzie miał możliwość wglądu w mate-
riał dowodowy, który dotychczas był badany w samodzielnym postępowaniu w sprawie wyrażenia 
zgody na przeszukanie, toczącym się na linii Prezes UOKiK – SOKiK, do którego przedsiębiorca 
nie miał dostępu. Po piąte, przedsiębiorcy uzyskali możliwość obrony swych praw w przeszukaniu 
niezależnie od tego, czy postępowanie w sprawie zakazu praktyk ograniczających konkurencję 
w ogóle zostało wszczęte, albo czy zostało zakończone wydaniem decyzji stwierdzającej praktykę.

Należy postulować, by wydane przez Prezesa UOKiK Wyjaśnienia zostały uzupełnione o in-
formację o możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu zawierające zgodę na przeszu-
kanie, albowiem obecnie to właśnie ten instrument prawny zdaje się w najwyższym stopniu chronić 
interesy przedsiębiorców w toku przeszukania22. Jednocześnie, mając na uwadze, że złożenie 
zażalenia na takie postanowienie sądu nie wstrzymuje przeszukania23, należy także postulować, 
aby w Wyjaśnieniach znalazło się stanowisko Prezesa UOKiK odnośnie do tego, w jaki sposób 
traktowane będą dowody, które zostały zgromadzone w toku przeszukania prowadzonego na pod-
stawie postanowienia o zgodzie, które w wyniku kontroli instancyjnej zostało uchylone. Postulat 
ten zyskuje na znaczeniu, gdy weźmie się pod uwagę, że w uokik brak wyraźnego przepisu, któ-
ry rozstrzygałby los takich dowodów24. Zagadnienie dopuszczalności takich dowodów, a także 
dowodów uzyskanych dzięki takim dowodom (tzw. owoców drzewa zatrutego25) nie doczekało 
się także dotychczas wielu wypowiedzi ani w literaturze26, ani w orzecznictwie27. Tym samym 
stanowisko Prezesa UOKiK w tym zakresie jest niezwykle pożądane. 

Z punktu widzenia ochrony praw przedsiębiorców, a także zapewnienia sprawnego przebiegu 
przeszukania zasadne jest, by w Wyjaśnieniach znalazło się także stanowisko Prezesa UOKiK 
22 W tym kontekście zob. uwagi krytyczne na temat braku zapewnienia przez inne regulacje uokik odpowiednich gwarancji proceduralnych dla przed-
siębiorców w toku przeszukania (Turno i Wardęga, 2015, s. 115–117). 
23 Stosownie do art. 360 k.p.c. postanowienie sądu jest skuteczne z chwilą wydania, a nie z chwilą uprawomocnienia. Zażalenie zatem nie wstrzymuje 
wykonania zaskarżonego orzeczenia.
24 Zagadnienie wykorzystywania dowodów nielegalnych uzyskanych przez Prezesa UOKiK regulowane jest w odniesieniu do kontroli. Zgodnie z prze-
pisem art. 46 ust. 3 ustawy z dn. 06.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. DzU 2019, poz. 1292) dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ 
kontroli z naruszeniem przepisów ustawy lub z naruszeniem innych przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli 
miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu administracyjnym, a także w art. 51 ust. 4 ustawy – Prawo przedsię-
biorców, zgodnie z którym w każdym przypadku nie stanowią dowodu w postępowaniu kontrolnym dokumenty i informacje pozyskane w toku kontroli 
z naruszeniem art. 51 ust. 2 i 3, czyli pozyskane poza siedzibą przedsiębiorcy bez jego zgody. Ze względu na aktualne brzmienie art. 105q pkt 2 uokik 
wskazane przepisy nie mają jednak zastosowania do przeszukania.
25 Szerzej na temat pojęcia „owoców drzewa zatrutego” zob. Popiel, 2014; Waltoś, 2010.
26 Problematyką dopuszczalności nielegalnie uzyskanych dowodów w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów zajął się Ziemba, 2016, s. 206–220. 
27 W wyr. z dn. 19.08.2009 r., III SK 5/09, Lex nr 794890, SN wskazał wprawdzie, że przy ustalaniu stanu faktycznego sprawy SO może wykorzystać 
dowody zebrane w postępowaniu przed Prezesem UOKiK, powinien jednak pominąć dowody, które zostały zebrane przez Prezesa Urzędu z naruszeniem 
prawa. W tym samym wyroku wskazał jednakże równocześnie, że uchylenie decyzji Prezesa UOKiK może nastąpić tylko w takim przypadku uchybień 
proceduralnych, które nie mogą być sanowane w drodze zmiany decyzji na etapie postępowania sądowego. W ocenie SN „podstawą do uchylenia de-
cyzji Prezesa Urzędu może być potrzeba dokonania w całości niezbędnych dla sprawy ustaleń”. Tym samym może nasunąć się wniosek, iż wprawdzie 
sąd nie może korzystać z dowodów nielegalnych, jednakże Prezes UOKiK może to zrobić, chyba że po wyeliminowaniu z materiału dowodowego tych 
dowodów konieczne jest przeprowadzenie w całości postępowania dowodowego w sprawie. 
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dotyczące możliwości wykorzystywania informacji i dowodów dostarczonych we wniosku leniency 
w sytuacji, gdy sąd odwoławczy uchyli postanowienie wyrażające zgodę na przeszukanie. Bez 
wątpienia można bowiem wyobrazić sobie sytuację, gdy w toku przeszukania przedsiębiorca zło-
ży wniosek leniency i jednocześnie złoży zażalenie na postanowienie sądu zawierające zgodę 
na przeszukanie28. W przypadku uwzględnienia zażalenia powstanie konieczność rozważenia, 
co zrobić z dowodami, które zostały przez przedsiębiorcę dostarczone w przeszukaniu, jednak-
że dobrowolnie, tj. we wniosku leniency. Wydaje się, że pewną wskazówką służącą rozwiązaniu 
takiej sytuacji jest stanowisko wyrażone przez SA w Warszawie, zgodnie z którym „dostarcze-
nie organowi dowodów z własnej inicjatywy nie narusza wolności od samooskarżania, a ochro-
nie nie mogą podlegać uzasadnione oczekiwania przedsiębiorcy, który liczy na skorzystanie 
z uczestnictwa w programie leniency”29. Tym samym można by było przyjąć, że Prezes UOKiK 
może wykorzystać dowody i informacje przekazane przez przedsiębiorcę dobrowolnie w ramach 
leniency, nawet jeśli postanowienie w przedmiocie zgody na przeszukanie zostanie uchylone30. 
Wskazany sposób rozumowania znajduje poniekąd odzwierciedlenie w działaniach Prezesa UOKiK 
w sytuacji odstąpienia przedsiębiorcy od procedury dobrowolnego poddania się karze. Zgodnie 
z art. 89a ust. 12 uokik oraz „Wyjaśnieniami w sprawie procedury dobrowolnego poddania się 
karze” (UOKiK, 2015, pkt 19 i 20) w przypadku odstąpienia przez stronę lub Prezesa UOKiK od 
procedury obowiązuje zakaz dalszego wykorzystania przez Prezesa UOKiK informacji i dowodów 
mających charakter oświadczenia strony, uzyskanych w związku z zastosowaniem tej procedury, 
w prowadzonym postępowaniu, w innych postępowaniach prowadzonych przez Prezesa UOKiK, 
a także w postępowaniach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów. Z brzmienia prze-
pisu wynika, że zakaz jest wąski, gdyż odnosi się jedynie do oświadczeń strony, nie obejmuje 
natomiast informacji i dowodów pozyskanych w toku procedury dobrowolnego poddania się karze.

Reasumując – prawo do złożenia zażalenia na postanowienie sądu wyrażające zgodę na 
przeszukanie powinno zostać przez Prezesa UOKiK wyraźnie wskazane w Wyjaśnieniach. Ponadto 
zasadne jest, aby Prezes UOKiK zajął stanowisko w przedmiocie nowych problemów praktycz-
nych, jakie powstają w związku z korzystaniem przez przedsiębiorców z tego prawa, tj. możliwo-
ści wykorzystania zebranych w przeszukaniu dowodów w sytuacji uchylenia postanowienia sądu 
zawierającego zgodę na przeszukanie na skutek zażalenia przedsiębiorcy.

3.2. Prawo do odmowy udzielenia informacji

Innym istotnym uprawnieniem, które nie zostało omówione w Wyjaśnieniach jest prawo 
do odmowy udzielenia informacji, o którym mowa w art. 105d ust. 2 uokik. Należy postulować 
uzupełnienie Wyjaśnień o podanie informacji o tym prawie, a dodatkowo o dokonanie przez 
Prezesa UOKiK wykładni przepisu art. 105d ust. 2 uokik. W pierwszej kolejności istnieje potrze-
ba wskazania, czy z przepisu mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy nie są osobami fi zycznymi 
(np. spółki), a jeśli tak, to którym osobom reprezentującym takiego przedsiębiorcę prawo takie 

28 Wydaje się, że obie czynności są ze sobą sprzeczne, bo jeśli przedsiębiorca przyznaje się do naruszenia i dobrowolnie dostarcza dowody, to nie 
ma potrzeby korzystania w pełnym zakresie z prawa do obrony – por. Beumer, 2014, s. 18–20. W praktyce sytuacje takie mogą jednak wystąpić i ich 
przyczyną najprawdopodobniej będzie próba obniżenia ryzyka niekorzystnego dla przedsiębiorcy wyniku postępowania w przypadku nieuwzględnienia 
wniosku leniency.
29 Wyr. z dn. 20.12.2016 r., VI ACa 1539/15, Legalis nr 1581260 i z dnia 25.01.2017 r., VI ACa 1673/15, Lex nr 2249976.
30 Por. jednak Turno, 2016, s. 1542–1544, który opowiada się przeciwko możliwości wykorzystania przez organ nieuwzględnionych i cofniętych wnio-
sków leniency.
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przysługuje31. W drugiej kolejności istnieje potrzeba wskazania, jak należy interpretować pojęcie 
„odpowiedzialności karnej”, jakie istnieje w przepisie32. 

Pouczenie przedsiębiorcy i osoby upoważnionej o możliwości skorzystania z prawa odmo-
wy przekazania informacji stanowi istotną gwarancję proceduralną, szczególnie w postępowa-
niach dotyczących zawierania zmów przetargowych, gdyż te stanowią nie tylko rodzaj praktyki 
ograniczającej konkurencję (art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik), lecz także przestępstwo, o którym mowa 
w art. 305 k.k.33. Prezes UOKiK jako organ administracji publicznej jest z urzędu obowiązany do 
zawiadamiania organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Składając takie za-
wiadomienie, przekazuje organom ścigania uzyskane w postępowaniu materiały (art. 73 ust. 2 
pkt 1 uokik). Obowiązek przekazania informacji w przeszukaniu, przy braku zapewnienia prawa 
do uchylenia się od obowiązku przekazania informacji, stwarza ryzyko samooskarżenia się przed-
siębiorcy w postępowaniu karnym.

3.3. Uprawnienia związane z protokołem przeszukania
Kończąc analizę Wyjaśnień, pozostaje wskazać, że wprawdzie w pkt. 2.11 Wyjaśnień za-

warta została informacja o tym, że przebieg przeszukania jest dokumentowany w protokole prze-
szukania, który przekazuje się przeszukiwanemu przedsiębiorcy, jednocześnie jednak zabrakło 
w Wyjaśnieniach informacji na temat prawa przedsiębiorcy do zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu 
i odmowy podpisania protokołu (art. 105k ust. 2 i 5 uokik w zw. z art. 105q pkt 1 uokik). Należy 
postulować uzupełnienie tej informacji, gdyż ma ona istotne znaczenie dla przedsiębiorcy. Protokół 
przeszukania powinien w jak najbardziej rzetelny sposób odzwierciedlać przebieg przeszukania, 
stąd przedsiębiorca ma prawo nie tylko go otrzymać, lecz także wypowiedzieć się co do jego treści.

III. Podsumowanie
Problematyka przeszukań prowadzonych przez Prezesa UOKiK jest obszerna, złożona i wiąże 

się z licznymi sporami interpretacyjnymi dotyczącymi przede wszystkim zakresu podmiotowego 
i przedmiotowego przeszukań oraz sposobu realizacji przez przedsiębiorców prawa do obrony 
w przeszukaniu. Z tych względów sama inicjatywa opracowania przez Prezesa UOKiK Wyjaśnień 
jest niezmiernie cenna. Jeśli celem Prezesa UOKiK było traktowanie Wyjaśnień wyłącznie jako 
źródła informacji o przebiegu przeszukania oraz prawach i obowiązkach organu i przedsiębior-
cy, to powinny zostać one jednak uzupełnione o informacje dotyczące praw przedsiębiorcy, ta-
kich jak prawo złożenia zażalenia na postanowienie sądu zawierające zgodę na przeszukanie, 
prawo do odmowy przekazania informacji, prawo do odmowy podpisania protokołu i zgłoszenia 
zastrzeżeń do protokołu. Wyjaśnienia te z pewnością miałyby jednak większy walor edukacyjny 
i praktyczny, gdyby Prezes UOKiK zajął w nich stanowisko odnośnie do problemów, jakie zostały 
wskazane w niniejszym artykule, takich jak prowadzenie przeszukań u przedsiębiorców mających 
jednocześnie status osoby zarządzającej, prawo do żądania od przeszukiwanego przedsiębiorcy, 
31 W piśmiennictwie postuluje się, by w przypadku takich osób uprawnienie do odmowy udzielenia informacji przysługiwało osobom fi zycznym repre-
zentującym kontrolowanego np. prezesom, członkom zarządu, prokurentom, pełnomocnikom, dyrektorom (tak Turno, 2016, s. 1298).
32 W piśmiennictwie wskazuje się, że w pojęciu „odpowiedzialności karnej”, o której mowa w art. 105d ust. 2 uokik należy uwzględniać odpowiedzialność 
karno-skarbową oraz odpowiedzialność za wykroczenia. Przepis nie obejmuje jednak odpowiedzialności z tytułu kar administracyjnych (zob. Materna, 2014, 
s. 1250; Turno, 2016, s. 1300, gdzie wskazuje się ponadto, że prawo odmowy wyjaśnień dotyczy również odpowiedzialności przewidzianej w art. 6a uokik). 
33 Ustawa z dn. 6.06.1997 r. – Kodeks karny (t.j. DzU 2019, poz. 1950). Szerzej na temat odpowiedzialności administracyjnej i karnej z tytułu zmowy 
przetargowej zob. Materna, 2016, s. 295–338.
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osoby przez niego upoważnionej, ewentualnie innych osób informacji, w tym zwłaszcza ustnych 
wyjaśnień dotyczących przedmiotu przeszukania, interpretację pojęcia „wyjaśnienia” i ochronę 
informacji objętych tajemnicą adwokacką lub radcowską.
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Artykuł zawiera analizę zagadnienia czy obowiązujące przepisy prawa dotyczące zgód warunkowych 
w sprawach kontroli koncentracji, jak również praktyka ich stosowania przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów uzasadniają potrzebę opublikowania przez polski organ antymonopolowy 
szczegółowych wytycznych dotyczących zgód warunkowych. Analiza została przeprowadzona na 
podstawie orzecznictwa oraz głosów doktryny co do potrzeby publikowania przez organ antymono-
polowy wytycznych do obowiązujących przepisów prawa konkurencji, jak i praktycznych problemów, 
jakie powstają na gruncie wydanych dotychczas przez organ antymonopolowy zgód warunkowych. 

Słowa kluczowe: zgoda warunkowa; warunki; wyjaśnienia; wytyczne; kontrola koncentracji.

JEL: K21, G34

I. Wprowadzenie
Instytucja zgody warunkowej na dokonanie koncentracji przez przedsiębiorców została wpro-

wadzona do polskiego prawa ustawą z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumen-
tów1. Przyjęte blisko 20 lat temu rozwiązania funkcjonują do dziś, w co do zasady niezmienionym 

* Doktor nauk prawnych INP PAN; radca prawny; Partner Zespołu Prawa konkurencji w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka; mail: jaroslaw.lukaw-
ski@dzp.pl. https://orcid.org/0000-0002-3945-2392.
1 DzU 2000 Nr 122, poz. 1319. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że już ustawa z dnia 24.02.1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycz-
nym i ochronie interesów konsumentów (t.j. DzU 1999 Nr 52, poz. 547 ze zm.) przewidywała uprawnienie organu antymonopolowego do przedstawienia 
przedsiębiorcom – przed wydaniem decyzji zakazującej łączenia – warunków, na jakich może nastąpić łączenie. 
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kształcie. Przepisy składające się na zgodę warunkową stanowią bez wątpienia istotną część 
systemu kontroli koncentracji. W literaturze wyrażono nawet pogląd, że bez efektywnego sto-
sowania zgód warunkowych polityka prawa konkurencji odnosiłaby jedynie częściowe sukcesy 
(Drauz, 1997, s. 2019). Praktyka decyzyjna Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(dalej: UOKiK) potwierdza także, że zgoda warunkowa jest ważnym narzędziem w rozstrzyganiu 
spraw z zakresu kontroli koncentracji. Decyzje warunkowe są drugim (po zgodzie bezwarunko-
wej) najczęściej wydawanym przez Prezesa UOKiK merytorycznym rozstrzygnięciem w sprawach 
koncentracji, a każdą tego typu decyzję poprzedza wielomiesięczne postępowanie, na którego 
końcu Prezes UOKiK oraz strona uzgadniają sposób modyfi kacji zamierzonej koncentracji, który 
ma doprowadzić do wyeliminowania negatywnych dla konkurencji skutków, jakie wynikały z pier-
wotnego kształtu koncentracji. Można uznać, że gdyby nie dostępność instytucji zgody warunkowej 
wiele skomplikowanych transakcji, prowadzących do znaczącej kumulacji udziałów rynkowych 
zostałoby zakazane przez Prezesa UOKiK.

Pomimo zarysowanych powyżej okoliczności, polski organ antymonopolowy nie poświęcał 
dotychczas zbyt wiele miejsca zgodom warunkowym w swoich wyjaśnieniach i ofi cjalnych publi-
kacjach. Zupełnie odmienne podejście do problematyki tej instytucji przyjmowano natomiast w li-
teraturze, w której na przestrzeni ostatnich lat zidentyfi kowany został szeroki wachlarz problemów 
powstających w związku z przyjętymi w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów regulacjami 
dotyczącymi zgody warunkowej oraz praktyką stosowania tej instytucji przez Prezesa UOKiK. 
W niniejszym artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy na gruncie przepi-
sów składających się na instytucję zgody warunkowej oraz na gruncie praktyki stosowania tych 
przepisów przez Prezesa UOKiK powstają zagadnienia uzasadniające opracowanie przez organ 
antymonopolowy odrębnych wyjaśnień, które zawierałby wskazówki interpretacyjne dotyczące 
zgód warunkowych przez co czyniłyby proces uzyskiwania i wydawania tego rozstrzygnięcia przez 
Prezesa UOKiK bardziej transparentnym dla przedsiębiorców2. 

II. Wytyczne organów antymonopolowych 
w sprawach dotyczących koncentracji oraz decyzji warunkowych

Prawo antymonopolowe, w tym przepisy dotyczące kontroli koncentracji pomiędzy przedsię-
biorcami, to dziedzina, w której korzystanie przez organy z instrumentów prawa miękkiego (tzw. soft 
law) jest praktykowane od wielu lat. Wyjaśnienia, wytyczne lub interpretacje są nieodłącznym 
elementem stosowania przepisów dotyczących kontroli koncentracji zarówno przez amerykańskie 
organy antymonopolowe3, jak i Komisję Europejską4 oraz przez organy antymonopolowe państw 
członkowskich UE5. W literaturze zauważa się, że częstotliwość korzystania ze tego rodzaju 
2 Potrzeba zwiększenia transparentności przepisów prawa antymonopolowego wskazywana jest w piśmiennictwie jako jeden z głównych powodów 
uzasadniających potrzebę publikowania przez organy antymonopolowe wyjaśnień (Róziewicz-Ładoń, 2011, s. 393). Inni autorzy zauważają jednak uwa-
gę, że potrzeba zwiększenia przejrzystości przepisów prawa powinna następować poprzez zmiany legislacyjne, a nie w drodze aktów prawa miękkiego. 
Według tego poglądu, brak związania sądów orzekających w sprawach antymonopolowych wyjaśnieniami Prezesa UOKiK powoduje, że zasady stoso-
wania prawa określone w wyjaśnieniach nie są w stanie zapewnić przejrzystości i przewidywalności przepisów prawa (Król-Bogomilska, 2009, s. 12). 
3 Pierwsze wytyczne w sprawach koncentracji w Stanach Zjednoczonych zostały opublikowane w 1968 r. (Langenfeld, 1996, s. 6).
4 Zob. m.in. „Merger control law in the European Union Situation in March 1998”, który stanowi zbiór wytycznych Komisji dotyczących rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 4064/89 z dnia 21.12.1989 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 395 z dnia 30.12.1989 r., s. 1) oraz rozpo-
rządzenia wykonawczego. Zob. także Skonsolidowane obwieszczenie Komisji dotyczące kwestii jurysdykcyjnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) 
nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 95 z dnia 16.04.2008, s. 1).
5 Zob. np. wytyczne niemieckiego organu antymonopolowego w sprawie oceny merytorycznej koncentracji dostępne na https://www.bundes kartel
lamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Leitlinien/Guidance%20-%20Substantive%20Merger%20Control.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (25.07.2020); wy-
tycz ne francuskiego organu antymonopolowego w sprawie kontroli koncentracji dostępne na https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/fi les/
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instrumentów podyktowana jest oparciem przepisów w sprawach koncentracji na pojęciach eko-
nomicznych, wymagających wyjaśnień i wykładni, co trudno osiągnąć, stosując jedynie język 
prawniczy (Błachucki, 2012, s. 68)6. Analiza dotychczasowej praktyki Prezesa UOKiK prowadzi 
do wniosku, że polski organ antymonopolowy również często korzysta z prawa miękkiego, w tym 
w obszarze kontroli koncentracji. Należy zatem odnotować, że wyjaśnienia Prezesa UOKiK dotyczą-
ce procedury oraz kryteriów zgłaszania koncentracji opublikowane zostały w niedługim czasie po 
wejściu w życie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2000 roku7. Wskazane 
powyżej dokumenty były w kolejnych latach aktualizowane, aż do dnia 23 stycznia 2015 r., kiedy 
Prezes UOKiK opublikował aktualne „Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania 
zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK” (dalej: Wyjaśnienia w sprawie zgłaszania koncentracji).

Przegląd wytycznych publikowanych przez krajowe oraz ponadkrajowe organy antymonopolo-
we w sprawach dotyczących zagadnień związanych z kontrolą koncentracji prowadzi do wniosku, 
że akty prawa miękkiego opracowywane przez te organy nie ograniczają się jedynie do kwestii 
związanych z powstaniem obowiązku zgłoszenia, defi nicją rynku właściwego, merytorycznej oceny 
koncentracji czy zagadnień proceduralnych. Zarówno amerykański8, unijny9, jaki i szereg krajowych 
organów antymonopolowych, w tym z państw członkowskich UE10 zdecydowało się na publika-
cję szczegółowych wyjaśnień dotyczących zgód warunkowych. Jedynym dokumentem polskiego 
organu, w którym można odnaleźć kilka wskazówek dotyczących m.in. etapu postępowania, na 
którym, co do zasady, dochodzi do przedstawienia propozycji warunków pozostają Wyjaśnienia 
w sprawie zgłaszania koncentracji. Przedstawione w tym dokumencie informacje odnośnie do 
zgody warunkowej i procedury dochodzenia do tego rozstrzygnięcia są jednak lakoniczne i nie 
odnoszą się do szeregu kwestii dotyczących tej instytucji. 

Brak szczegółowych wyjaśnień Prezesa UOKiK dotyczących instytucji zgody warunkowej 
oraz procedury, w ramach której dochodzi do jej wydania implikuje pytanie o przyczynę takiego 
stanu rzeczy. Zgoda warunkowa na dokonanie koncentracji jako narzędzie mające przeciwdziałać 
transakcjom prowadzącym do istotnego ograniczenia konkurencji jest bowiem o wiele bardziej 
złożoną instytucją aniżeli „standardowe” zgody bezwarunkowe, a nawet decyzje zakazujące do-
konania koncentracji (Davies i Lyons, 2007, s. 2). Rozstrzygnięcie to zakłada akceptację ze strony 
organu antymonopolowego dla dokonania zamierzonej koncentracji, ale pod warunkiem zmodyfi -
kowania przez adresata decyzji kształtu pierwotnie zamierzonej transakcji (np. zbycia określonych 
aktywów przed lub po transakcji) lub podjęcia przez niego określonych działań (np. obowiązkowej 

Lignes_directrices_concentrations_2020.pdf (25.07.2020), wytyczne szwedzkiego organu antymonopolowego w sprawie kontroli koncentracji dostępne 
na https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/fi les/Lignes_directrices_concentrations_2020.pdf (25.07.2020).
 6 W literaturze podkreśla się jednocześnie rodzaje ryzyka, jakie powstają dla adresatów norm prawnych w przypadkach, gdy wyjaśnienia organu 
antymonopolowego wykraczają poza wskazanie sposobu interpretacji przepisów i próbują przejąć funkcje obowiązującego prawa (Turno, 2013, s. 487).
 7 Zob. Wyjaśnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie procedury zgłaszania zamiaru koncentracji, Warszawa 2003. 
 8 Zob. U. S. Department of Justice Antitrust Division, Antitrust Division Policy Guide to Merger Remedies, Waszyngton 2004. Pozyskano z: https://
www.justice.gov/sites/default/fi les/atr/legacy/2011/06/17/272350.pdf (25.07.2020).
 9 Zawiadomienie Komisji w sprawie środków zaradczych dopuszczalnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 i rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 802/2004 (Dz. Urz. UE C 267 z dnia 22 października 2008 r., s. 1).
10 Zob. np. wyjaśnienia niemieckiego organu antymonopolowego Guidance on Remedies in Merger Control z maja 2017 r. opublikowane na stro-
nie https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Leitlinien/Guidance%20on%20Remedies%20in%20Merger%20Control.pdf?__blob=
publicationFile&v=4 (25.07.2020); wyjaśnienia francuskiego organu antymonopolowego Behavioural Remedies dostępne na stronie https://www.autori
tedelaconcurrence.fr/sites/default/fi les/2020-01/eng_comportementaux_fi nal_fr_0.pdf; fi ńskiego organu antymonopolowego dostępne na stronie https://
www.kkv.fi /globalassets/kkv-suomi/julkaisut/suuntaviivat/en/guidelines-1-2011-mergers.pdf (25.07.2020), wyjaśnienia brytyjskiego organu antymonopo-
lowego (Merger Remedies: Competition Commission Guidelines), dostępne na stronie https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/fi le/764372/Merger_remedies_guidance.pdf; kanadyjskiego organu antymonopolowego dostępne na stronie https://
www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/02170.html (25.07.2020). 
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dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz określonego kręgu klientów), dopiero bowiem 
realizacja takich warunków nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku, pomi-
mo dokonania koncentracji. Wydanie takiego rozstrzygnięcia wymaga zatem od organu antymo-
nopolowego dokonania wielopłaszczyznowej oceny, jakie obowiązki nałożone na przedsiębiorcę 
dadzą najlepszą gwarancję długoterminowego wyeliminowania ryzyk wynikających z koncentra-
cji, pozwalając jednocześnie zachować perspektywiczne efektywności wynikające z transakcji. 
Koniecznym elementem procesu poprzedzającego wydanie zgody warunkowej jest także dialog 
pomiędzy organem antymonopolowym oraz przedsiębiorcą (Skoczny i Modzelewska de Raad, 
2014, s. 1178). Celem tych „negocjacji” jest osiągnięcie kompromisu w postaci wypracowania wa-
runków akceptowalnych dla organu oraz stron transakcji. Szczegółowa procedura prowadzenia 
takiej dyskusji nie została uwzględniona w przepisach ustawowych. Tymczasem, nie posiadając 
wiedzy o tym, kiedy oraz w jaki sposób prowadzić dyskusję z Prezesem UOKiK w sprawie zgo-
dy warunkowej, przedsiębiorca ma ograniczoną możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie 
wypracowywania warunków i treści wydawanego przez Prezesa UOKiK rozstrzygnięcia, a także 
ochrony swoich praw przed nadmierną ingerencją ze strony organu antymonopolowego. 

III. Przesłanki uzasadniające potrzebę wydania wytycznych
W świetle orzecznictwa Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK) stosowanie 

przez organ antymonopolowy wyjaśnień lub wytycznych „jest konieczne w sytuacjach wyjątkowych 
w celu uniknięcia pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych”11. W ocenie sądu dopuszczal-
ność oraz zasadność wydawania przez Prezesa UOKiK aktów prawa miękkiego uzależniona jest 
dodatkowo od tego, aby ich treść była publicznie dostępna i znajdowała potwierdzenie w orzeczni-
ctwie. Zastosowane przez SOKiK przesłanki niezbędności wytycznych dla uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych oraz konieczności publicznego dostępu do aktów prawa miękkiego są bezdy-
skusyjne. Problematyczne jest natomiast potwierdzanie stanowiska Prezesa UOKiK w obszarze 
zgód warunkowych w orzecznictwie. Jak zauważa T. Skoczny, orzecznictwo sądowe dotyczące 
odwołań od decyzji warunkowych praktycznie nie istnieje (Skoczny, 2012, s. 451). Analogiczne 
obserwacje przedstawia M. Błachucki, który zauważa, że „decyzje czy inne czynności urzędowe 
podejmowane w sprawach koncentracji są zaskarżane niezmiernie rzadko (bywają lata, że żadna 
taka sprawa nie trafi a do SOKiK czy sądów administracyjnych)” (Błachucki, 2015, s. 54). Uważam, 
że ubogie orzecznictwo w sprawach dotyczących zgód warunkowych nie powinno stanowić prze-
szkody dla wydawania przez Prezesa UOKiK wytycznych dotyczących tego typu rozstrzygnięć. 
Niedostatek orzecznictwa nie eliminuje bowiem problemów interpretacyjnych powstających na 
gruncie przepisów prawa. Przeciwnie, niedziałający w praktyce system odwołań od rozstrzygnięć 
w sprawach dotyczących kontroli koncentracji powoduje, że sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy 
są pozbawione możliwości dokonywania interpretacji przepisów, w tym również akceptowania 
albo negowania stanowiska zajmowanego przez Prezesa UOKiK w zakresie zgód warunkowych. 

Na istnienie wielu problemów z interpretacją przepisów dotyczących zgód warunkowych wska-
zywano w literaturze jeszcze przed ich nowelizacją w 2015 roku (Błachucki, 2012, s. 299; Wolski, 
2012, s. 42). Wyrażano wówczas oczekiwanie, że zmiany regulacji dotyczących zgód warunkowych 

11 Wyr. SOKiK z dn. 7.11.2007 r., XVII AmA 26/07 i XVII AmA 27/07, niepubl., za: Błachucki, 2014, s. 141.
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przyczynią się do sprawniejszego realizowanie transakcji, których dokonanie zostało warunkowo 
zaakceptowane przez Prezesa UOKiK (Wolski, 2012, s. 36). Wydaje się jednak, że wprowadzone 
w 2015 r. zmiany uokik doprowadziły do powstania kolejnych niejasności w obszarze stosowa-
nia zgód warunkowych (Dudzik, 2015, s. 39–40). Zauważa się między innymi, że obowiązujące 
przepisy nie mogą być traktowane jako wyczerpujące uregulowanie procedury przedstawiania 
warunków oraz uzgadniania ich treści. „Regulacja ta jedynie w sposób ramowy określa sposoby 
komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami zgłaszającymi zamiar dokonania koncentracji, a organem 
antymonopolowym” (Korycińska, 2015, s. 64). Należy jednocześnie zauważyć, że pomimo niedo-
statków regulacji ustawowej liczba warunków zawartych w decyzjach Prezesa UOKiK oraz poziom 
ich skomplikowania jest coraz większy. Jeszcze kilka lat temu zgody warunkowe nakładały na 
przedsiębiorców w zasadzie tylko obowiązek zbycia określonego majątku na rzecz niezależnego 
inwestora12. Treść aktualnie stosowanych warunków przewiduje natomiast szereg dodatkowych 
obowiązków związanych z nabywcą mienia, takich jak: jego zdolność fi nansowa, praktyczna wiedza 
specjalistyczna oraz niezbędne doświadczenie, a w szczególności konieczność zaakceptowania 
inwestora przez Prezesa UOKiK13. Najnowsza praktyka orzecznicza Prezesa UOKiK wskazuje 
także na zupełnie nowe elementy w obszarze zgód warunkowych, takie jak konieczność zaak-
ceptowania przez Prezesa UOKiK treści umów będących podstawą dla wykonania warunku14, 
a nawet konsultowanie z innymi uczestnikami rynków propozycji warunków przedłożonych przez 
stronę zamierzającą dokonać koncentracji. Nie negując potrzeby niektórych z wyżej wymienionych 
zmian, wydaje się, że coraz wyższemu poziomowi złożoności decyzji udzielających warunkowej 
zgody na dokonanie koncentracji oraz zakresu nakładanych na przedsiębiorców obowiązków 
powinny towarzyszyć wyjaśnienia Prezesa UOKiK. 

IV. Wybrane problemy interpretacyjne dotyczące przepisów i praktyki 
w zakresie zgód warunkowych

Postulaty opracowania przez Prezesa UOKiK wytycznych dotyczących zgód warunkowych 
zgłaszane są literaturze już od dłuższego czasu (Skoczny, 2015, s. 5)15. Na zasadność tych po-
stulatów wskazuje między innymi liczba spraw prowadzonych przez Prezesa UOKiK w zakresie 
kontroli koncentracji. Na przestrzeni ostatnich lat liczba postępowań antymonopolowych wszczę-
tych przez organ w sprawach koncentracji istotnie przekroczyła poziom dwustu, a teoretycznie 
każde z tych postępowań mogło zakończyć się wydaniem decyzji warunkowej. Obrazuje to jak 
bardzo potrzebne są wyjaśnienia Prezesa UOKiK dotyczące zgód warunkowych. 

W niniejszej części artykułu przedstawiono kilka problemów interpretacyjnych powstają-
cych na gruncie przepisów oraz praktyki stosowania zgód warunkowych. Uważam, że w świet-
le powołanego powyżej wyroku SOKiK przykłady te uzasadniają potrzebę opracowania przez 
Prezesa UOKiK wytycznych w sprawach zgód warunkowych. Należy jednocześnie zaznaczyć, 
że przedstawione poniżej zagadnienia w żadnym wypadku nie są jedynymi, na gruncie których 

12 Dec. Prezesa UOKiK z 20.04.2005 r. nr DOK-35/2005 – Nafta Polska/Zakłady Azotowe; dec. Prezesa UOKiK z 3.10.2006 r. nr DOK-116/06 –  
PCC/Zakłady Azotowe; dec. Prezesa UOKiK z 28.06.2007 r. nr DOK-86/2007 – Carrefour/Ahold.
13 Dec. Prezesa UOKiK z 5.09.2011 r. nr DKK-101/11 – UPC/Aster; dec. Prezesa UOKiK z  6.02.2014 r. nr DKK-11/2014 – Henkel/PZ Cussons.
14 Dec. Prezesa UOKiK z 23.12.2019 r. nr DKK-263/2019 DOZ/Medix, dec. Prezesa UOKiK z 18.11.2019 r. nr DKK-230/2019 Panathea/Dolnośląska 
Grupa Apteczna 
15 Podobnie P. Korycińska, która zgłosiła postulat opracowania wytycznych dotyczących przepisów postępowania w sprawie kontroli koncentracji ściśle 
związanych ze zgodą warunkową (Korycińska, 2015, s. 64).
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powstaną wątpliwości interpretacyjne w zakresie zgód warunkowych. Ich wybór został przepro-
wadzony przy zastosowaniu kryterium istotności z punktu widzenia interesów przedsiębiorców 
chcących uzyskać zgodę warunkową oraz tych przedsiębiorców, którzy realizują nałożone na nich 
obowiązki na podstawie decyzji warunkowej.

1. Zastrzeżenia wobec koncentracji jako warunek wydania zgody warunkowej 

Norma kompetencyjna przewidziana w art. 19 ust. 1 uokik upoważnia Prezesa UOKiK do 
wydania zgody warunkowej jedynie w przypadku, gdy w wyniku realizacji warunków konkuren-
cja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona. Należy zatem uznać, że konieczną przesłanką 
wydania zgody warunkowej jest uprzednie zidentyfi kowanie przez organ negatywnych skutków 
wynikających z koncentracji. Tylko w takim przypadku Prezes UOKiK może ustalić, że realizacja 
określonych warunków wyeliminuje dostrzeżone zagrożenia dla konkurencji wynikające z zamie-
rzonej koncentracji. Na tle powyższego przepisu powstaje pytanie o etap postępowania, na któ-
rym Prezes UOKiK może zaakceptować propozycję warunków, a tym samym czy dopuszczalne 
jest wydanie przez organ zgody warunkowej bez zidentyfi kowania okoliczności wskazujących na 
zagrożenie dla konkurencji wynikające z zamierzonej koncentracji. 

Art. 19 ust. 1 uokik powinien być interpretowany łącznie z art. 96 ust. 3 tej ustawy. Zgodnie 
z tym przepisem w sprawach, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego 
ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji, Prezes Urzędu przedstawia 
przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji zastrzeżenia wobec tej kon-
centracji. W świetle treści art. 96a ust. 3 można argumentować, że akceptacja warunków i wydanie 
zgody warunkowej powinno mieć miejsce dopiero po przedstawieniu przez Prezesa UOKiK za-
strzeżeń. T. Skoczny słusznie zwraca jednak uwagę, że art. 96a ust. 5 oraz 6 uokik, które zawierają 
namiastkę procedury uzgadniania warunków nie uniezależniają jej wszczęcia od wcześniejszego 
przedstawienia zastrzeżeń wobec planowanej koncentracji. Autor ten zauważa jednocześnie, że 
racjonalne podejście nakazywałoby przyjąć, że propozycja warunków ze strony przedsiębiorcy 
powinna być składana po przedstawieniu zastrzeżeń przez Prezesa UOKiK tak, aby była dosto-
sowana do uwag organu do samej koncentracji (Skoczny i Modzelewska de Raad, 2014, s. 1178).

Analiza zgód warunkowych wydanych przez Prezesa UOKiK od 2015 r.16 wskazuje, że etap 
postępowania, na którym są akceptowane warunki jest co do zasady zgodny z przywo łanymi  powyżej 
postulatami T. Skocznego. Wydana w 2019 r. zgoda warunkowa w sprawie Panthea/DGA17 wpro-
wadza jednak istotny wyłom od tej praktyki. Z decyzji tej jednoznacznie wynika, że Prezes UOKiK 
dopuszcza możliwość zaakceptowania warunków przed sformułowaniem zastrzeżeń wobec kon-
centracji, a zatem wydawania zgody warunkowej, pomimo braku formalnego stanowiska identyfi -
kującego możliwe negatywne dla konkurencji skutki w związku z dokonaniem transakcji. Decyzja 
w sprawie Panthea/DGA nie precyzuje jednak w jakich okolicznościach postępowanie w spra-
wie koncentracji może zakończyć się wydaniem zgody warunkowej, pomimo nieprzedstawienia 
zastrzeżeń wobec transakcji. Ani obowiązujące przepisy uokik, ani też dotychczasowa praktyka 
organu nie dają także odpowiedzi na pytanie, czy dla akceptacji warunków przed wydaniem 

16 Instytucja zastrzeżeń została wprowadzona do uokik na podstawie ustawy z dn. 10.06.2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumen-
tów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (DzU 2014, poz. 945), która weszła w życie 18.01.2015 r.
17 Dec. Prezesa UOKiK z 18.11.2019 r., nr DKK 230/2019, Panathea/Dolnośląska Grupa Apteczna.
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zastrzeżeń wobec koncentracji konieczne jest uprzednie przeprowadzenie przez Prezesa UOKiK 
badania rynku pozwalającego przynajmniej ocenić wpływ koncentracji na warunki konkurencji.

Odpowiedzi na powyższe pytania mają fundamentalne znaczenie dla przedsiębiorców 
i stanowią zagadnienie, które powinno zostać szczegółowo wyjaśnione przez Prezesa UOKiK. 
Możliwość wydania zgody warunkowej bez zastrzeżeń wobec koncentracji daje bowiem szansę 
na znaczące skrócenie trwających wiele miesięcy postępowań w sprawach o istotnym wpływie 
na warunki konkurencji panujące na rynkach, a tym samym, na uzyskanie przez przedsiębiorę 
decyzji i zamknięcia transakcji o wiele szybciej niż miało to miejsce dotychczas. Nie można też 
wykluczyć, że sami przedsiębiorcy, stając w obliczu wielomiesięcznego postępowania antymo-
nopolowego, będą ważyć koszty wynikające przesunięcia terminu na zamknięcie transakcji oraz 
zaproponowania warunków, które umożliwią im szybszą fi nalizację połączenia. Dla podjęcia ta-
kich decyzji konieczne są jednak wyjaśnienia Prezesa UOKiK w jakich okolicznościach i na jakim 
etapie postępowania możliwe jest wydanie przez organ antymonopolowy zgody warunkowej bez 
uprzednich zastrzeżeń wobec koncentracji. Dopuszczenie możliwości skrócenia postępowań 
antymonopolowych w skomplikowanych sprawach koncentracyjnych leży w interesie nie tylko 
przedsiębiorców, lecz także organu antymonopolowego, który będzie mógł efektywniej wykorzy-
stywać posiadane zasoby.

2. Możliwość zmiany zgody warunkowej 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie przewiduje szczególnego trybu zmiany 
decyzji warunkowej, a powtarzane postulaty wprowadzenia do uokik mechanizmu „pozwalającego 
np. na zmianę decyzji poprzez modyfi kację warunku w przypadku braku możliwości jego realizacji” 
(Wolski, 2012, s. 45; Błachucki, 2012, s. 395) jak dotychczas nie odniosły skutku. Powoduje to, że 
nawet w sytuacjach obiektywnej niemożliwości wykonania warunków, adresat decyzji narażony 
jest na wysokie sankcje pieniężne przewidziane w art. 107 uokik. Brak w powoływanej ustawie 
rozwiązań umożliwiających zmianę zgody warunkowej nie oznacza zarazem, że w polskim pra-
wie nie istnieją narzędzia, które mogłyby zostać zastosowane do zmiany nałożonych na przed-
siębiorcę warunków lub terminu, w jakim mają one zostać wykonane. Zgoda warunkowa, tak jak 
każda ostateczna decyzja administracyjna, na podstawie której strona nabyła prawo, może być 
w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, 
który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji 
i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony (art. 155 § 1 k.p.a.). 

Należy jednak zauważyć, że art. 82 ust. 1 uokik wyłącza środki prawne wzruszenia decyzji 
przewidziane w k.p.a. dotyczące wznowienia postępowania, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia 
nieważności decyzji. Z uwagi na postanowienia uokik przedsiębiorca nie może zatem skutecz-
nie żądać wszczęcia postępowania w przedmiocie zmiany tej decyzji, a domaganie się takiej 
zmiany na podstawie art. 155 k.p.a. nie wiąże polskiego organu antymonopolowego18. Przepisy 
uokik nie wyłączają zarazem możliwości wszczęcia postępowania nadzwyczajnego z urzędu. 
Prezes UOKiK może – na podstawie niewiążącego go wniosku przedsiębiorcy – zdecydować się 
na zmianę zgody warunkowej na podstawie art. 155 § 1 k.p.a. Publicznie dostępne informacje 
wskazują, że pomimo braku obowiązku wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji, organ 
18 Wyr. Sądu Antymonopolowego z 25.06.2001 r., XVII Ama 31/01 (LEX nr 56233).
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antymonopolowy dokonuje oceny zasadności takich wniosków. Sytuacja taka miała miejsce, co naj-
mniej w odniesieniu do decyzji zakazującej dokonania koncentracji (decyzja nr RLU-23/98 – Holding 
Cement Polski/F.E.B. Faelbud.)19 oraz zgody warunkowej (DOK-86/2007 – Carrefour/Ahold)20. 
W pierwszym z tych przypadków wniosek złożony przez przedsiębiorcę spowodował zmianę 
decyzji zakazującej dokonania koncentracji i wydanie zgody warunkowej21. W drugim przypad-
ku organ  antymonopolowy nie zidentyfi kował podstaw dla zmiany wcześniej wydanej zgody 
warunkowej22.

Dotychczasowa praktyka Prezesa UOKiK prowadzi do wniosku, że organ antymonopolowy 
dopuszcza możliwość zmiany decyzji warunkowej. Nie jest jednak jasne, w jakich okolicznościach 
oraz przy spełnieniu jakich przesłanek taka zmiana jest możliwa. W kontekście rosnącej liczby 
i złożoności warunków stosowanych przez Prezesa UOKiK w zgodach warunkowych, wyjaśnie-
nie tej kwestii przez Prezesa UOKiK, należy uznać za jedno z najbardziej pilnych zagadnień, co 
do których organ antymonopolowy powinien zająć stanowisko. Należy zauważyć, że w okresie 
wykonywania warunków może nastąpić wiele niespodziewanych wydarzeń, których nawet pro-
fesjonaliści nie są w stanie przewidzieć (Błachucki, 2012, s. 395). Możliwość zaistnienia takich 
sytuacji oraz możliwość zastąpienia warunków innymi, bez powstania konsekwencji w zakresie 
konkurencji na rynku uzasadnia wyjaśnienie przedsiębiorcom, w jakich okolicznościach mogą 
oni oczekiwać zmiany nałożonych na nich decyzją obowiązków. Wartości, jakie niesie ze sobą 
dla interesu publicznego (ochrony konkurencji) wykonanie warunków przez przedsiębiorców, są 
bowiem o wiele większe aniżeli trwałość decyzji organu administracji. 

3. Kryteria akceptacji nabywcy aktywów zbywanych w ramach wykonania warunku

Najczęściej stosowane dotychczas w praktyce Prezesa UOKiK warunki, od których realizacji 
organ uzależniał wydanie zgody na dokonanie transakcji to warunki strukturalne, polegające na 
zbyciu określonych aktywów. Od wydania decyzji w sprawie Agros Nova/Kotlin23, decyzje wa-
runkowe przewidujące tak sformułowany warunek, nakładają na przedsiębiorcę zobowiązanego 
do jego wykonania dodatkowy obowiązek w postaci uzyskania uprzedniej akceptacji nabywcy 
przez Prezesa UOKiK. W kontekście akceptacji nabywcy kluczowym zagadnienie są kryteria jego 
oceny stosowane przez Prezesa UOKiK. Kryteria te określają, jakie przesłanki powinien spełniać 
nabywca, aby pozytywnie przejść przez proces weryfi kacji dokonywany przez Prezesa UOKiK, 
a tym samym, aby wykonanie warunku nastąpiło zgodnie z treścią wydanej decyzji.

Jak wynika z dotychczasowych zgód warunkowych, kryteria stosowane przez Prezesa UOKiK 
przy ocenie nabywcy aktywów to: 1) brak przynależności do grupy kapitałowej przedsiębiorcy 
zobowiązanego do wykonania warunku; 2) posiadanie niezbędnego doświadczenia lub środków 
fi nansowych, z których wynikać będzie gwarancja kontynuowania dotychczasowej działalności 
nabywanych aktywów24. W najnowszych decyzjach Prezesa UOKiK znalazło się również takie 
kryterium, jak „praktyczna wiedza specjalistyczna” w obszarze działalności prowadzonej poprzez 
19 Dec. Prezesa UOKiK z  14.08.1998 r. nr RLU-23/98 – Holding Cement Polski/F.E.B. Faelbud. 
20 Zob. uzasadnienie do dec.Prezesa UOKiK z 28.08.2009 r. nr DKK-58/2009 – Carrefour nakładającej karę pieniężną na Carrefour za niewykonanie 
warunku nałożonego dec. Prezesa UOKiK z 28.06.2007 r. nr DOK-86/2007 – Carrefour/Ahold.
21 Dec. Prezesa UOKiK z 5.02.2003 r. nr RLU4/03 – Holding Cement Polski/F.E.B Faelbud.
22 Zob. uzasadnienie dec. Prezesa UOKiK z 28.08.2009 r. nr DKK-58/2009 – Carrefour.
23 Dec. Prezesa UOKiK z 25.02.2009 r. nr DKK-9/09 – Agros Nova/Kotlin.
24 Zob. np. dec. Prezesa UOKiK z 21.01.2014 r. nr DKK-4/2014 – Auchan/real; dec. Prezesa UOKiK z 6.02.2014 r. nr DKK-11/2014 – Henkel/PZ Cussons.
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aktywa objęte obowiązkiem zbycia. Sposób formułowania kryteriów, jakie powinien spełniać na-
bywca mienia został poddany w piśmiennictwie krytyce, gdzie zawarto jednocześnie postulat 
„większej precyzji językowej treści decyzji, tak aby prawidłowo oddawały one rolę, jaką ma pełnić 
inwestor i oczekiwania wobec niego” (Skoczny, 2014, s. 698). Z przywołanym stanowiskiem należy 
się w pełni zgodzić, przy czym należy go rozszerzyć o postulat wyjaśnienia przez Prezesa UOKiK, 
w jaki sposób organ interpretuje kryteria dotyczące nabywcy stosowane w zgodach warunkowych, 
w szczególności zaś jakie okoliczności w ocenie Prezesa UOKiK świadczą o tym, że kryteria te 
są spełnione. Potrzeba dokładnego wyjaśnienia powyższej kwestii jest natomiast kluczowa dla 
przedsiębiorców poszukujących nabywców aktywów objętych warunkiem strukturalnym. Czas 
potrzebny na znalezienie takiego inwestora jest bowiem zazwyczaj krótki, a niezaakceptowanie 
nabywcy przez Prezesa UOKiK stwarza ryzyko niewykonania warunku w terminie określonym 
w decyzji. Wiedza o tym, jakie konkretnie przesłanki ma spełniać nabywca aktywów objętych 
warunkiem, w tym jak należy interpretować dawanie „gwarancji” kontynuowania działalności 
prowadzonej przy wykorzystaniu mienia zbywanego w wykonaniu decyzji w znaczący sposób 
ułatwiłaby proces wykonywania warunków strukturalnych przez adresatów zgód warunkowych. 

Z zagadnieniem kryteriów stosowanych na potrzeby weryfi kacji nabywców aktywów nieroze-
rwalnie związana jest również kwestia informacji i dokumentów, na podstawie których Prezes UOKiK 
dokonuje oceny tych podmiotów. W żadnym z dotychczas wydanych rozstrzygnięć zawierających 
warunki strukturalne Prezes UOKiK nie sprecyzował jakiego rodzaju dokumentację powinien przed-
stawić przedsiębiorca w procesie akceptacji nabywcy25. Kwestia ta nie została również w żaden 
sposób uregulowana w uokik (Skoczny i Kolasiński, 2014, s. 698). W orzecznictwie zauważono 
nawet, że decyzje Prezesa UOKiK nie zobowiązywały przedsiębiorców do przedstawienia żadnych 
konkretnych informacji dotyczących inwestora, w tym jego sprawozdań fi nansowych ani tym bar-
dziej analiz fi nansowych26. Zagadnienie to ma natomiast istotne znaczenie, ponieważ dokumen-
tacja, na podstawie której prowadzone są ocena i akceptacja nabywcy, może mieć decydujący 
wpływ na prawidłowości oceny podejmowanej przez organ antymonopolowy. Należy też uznać, 
że przedsiębiorca zobowiązany do poddania potencjalnego nabywcy akceptacji Prezesa UOKiK 
powinien posiadać wszystkie potrzebne informacje, które potrzebne są do prawidłowego wyko-
nania warunku. Bez wątpienia, zakres danych oraz dokumentów, jakich Prezes UOKiK oczekuje 
dla celów weryfi kacji nabywcy aktywów należy do tego rodzaju informacji. Zasadne jest tym sa-
mym oczekiwanie, aby kwestia ta została szczegółowo wyjaśniona w wytycznych dotyczących 
zgód warunkowych.

V. Podsumowanie
Przepisy prawa, w tym regulacje dotyczące kontroli koncentracji niejednokrotnie posługują 

się pojęciami i językiem, które nie są w pełni klarowne i z uwagi na konieczność utrzymania ich 
możliwie ogólnego charakteru oraz ograniczania ich objętości nie mogą precyzować wielu istotnych 
kwestii. W przypadkach, gdy normy te nie są jednocześnie poddawane wykładni dokonywanej 
25 Zob. dec. Prezesa UOKiK z 25.02.2009 r. nr DKK-9/09 – Agros Nova/Kotlin; dec. Prezesa UOKiK z 5.09.2011 r. nr DKK-101/11 – UPC/Aster; 
dec. Prezesa UOKiK z 27.10.2011 r. nr DKK-128/2011 – Eurocash/Tradis i inni; dec. Prezesa UOKiK z 26.03.2012 r. nr DKK-23/2012 – Polpharma/
Polfa; dec. Prezesa UOKiK z 24.10.2013 r. nr DKK-135/2013 – Polskapresse/Media Regionalne; dec. Prezesa UOKiK z 31.03.2014 r. nr DKK-40/2014 – 
Neuca/ACP Pharma; dec. Prezesa UOKiK z 21.01.2014 r. nr DKK-4/2014 – Auchan/real; dec. Prezesa UOKiK z 6.02.2014 r. nr DKK-11/2014 – Henkel/
PZ Cussons.
26 Wyr. SOKiK z  14.04.2014 r., XVII AmA 2/13 (LEX nr 1898400).
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przez sądy, stają się one dla ich adresatów niezrozumiałe, co może prowadzić do niekorzysta-
nia z praw wynikających z tych przepisów oraz pomijania zawartych w nich obowiązków organu. 
Sposobem na niedostatki regulacji ustawowych w zakresie prawa konkurencji są wyjaśnienia 
wydawane przez organy antymonopolowe. Dokumenty te mają istotny charakter edukacyjny, in-
formacyjny oraz zawierają interpretację niejasnych przepisów dokonywaną przez organy właści-
we do ich stosowania. W ten sposób wyjaśnienia opracowywane przez organy antymonopolowe 
pomagają przedsiębiorcom w toku prowadzonych postępowań, czyniąc je bardziej przejrzystymi. 
Wyjaśnienia zmniejszają także poziom niepewności po stronie przedsiębiorców, co do możliwych 
działań, jakie zostaną podjęte przez organ antymonopolowy. 

Wydanie zgody warunkowej w sprawie koncentracji powoduje, że przedsiębiorca zobowiązany 
jest do zmodyfi kowania swoich pierwotnych planów transakcyjnych w sposób, który zapewni wy-
eliminowanie wynikających z łączenia zagrożeń dla konkurencji. Jakkolwiek jest to rozstrzygnięcie 
uzasadnione z punktu widzenia konieczności ochrony interesu publicznego, to z perspektywy przed-
siębiorcy zgoda warunkowa jest instrumentem silnie ingerującym w swobodę prowadzonej przez 
niego działalności gospodarczej. W tym kontekście za w pełni uzasadniony należy uznać postulat, 
aby tego typu ingerencja następowała w ramach transparentnego dla przedsiębiorców procesu. 

Specyfi czny charakter procesu poprzedzającego wydanie zgód warunkowych wynikający 
z quasi-negocjacyjnego trybu dochodzenia do tych rozstrzygnięć powoduje, że przepisy oraz prak-
tyka stosowania tej instytucji przez Prezesa UOKiK tworzą wiele zagadnień, które wykraczają poza 
zakres regulacji ustawowych i nie zostały, jak dotychczas, wyjaśnione w orzecznictwie. Zagadnienia 
te mają zarazem kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców będących stronami postępowań w spra-
wach dotyczących kontroli koncentracji, ponieważ wpływają na efektywność korzystania przez nich 
z prawa do uzyskania zgody warunkowej. Uważam, że konieczność zapewnienia przedsiębiorcom 
możliwości realizowana tych uprawnień, uzasadnia potrzebę wyjaśnienia przez Prezesa UOKiK 
przepisów dotyczących zgód warunkowych oraz sposobu ich stosowania przez organ antymono-
polowy. Brak takich wytycznych powoduje bowiem niepełne wykorzystanie możliwości, jakie daje 
instytucja zgody warunkowej w procesie oceny koncentracji dokonywanych przez przedsiębiorców.
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Streszczenie
Artykuł przedstawia analizę Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie ograniczeń bezpośred-
nio związanych i koniecznych dla dokonania koncentracji oraz orzecznictwo Komisji w sprawach 
kontroli koncentracji pod kątem dopuszczalności ograniczeń akcesoryjnych w postaci zakazów 
konkurencji o zakresie podmiotowym obejmującym, obok bezpośredniego zbywcy, podmioty 
znajdujące się wyżej w strukturze jego grupy kapitałowej, w tym osoby lub podmioty ostatecznie 
kontrolujące zbywcę. Tego rodzaju klauzule często pojawiają się w praktyce transakcyjnej, wzbu-
dzając niejednokrotnie wątpliwości co do zgodności z prawem ochrony konkurencji. Niniejszy 
artykuł ma na celu przedstawienie opartych na Komunikacie i decyzjach Komisji argumentów za 
dopuszczalnością takich klauzul. Ponadto omówiono orzecznictwo Prezesa UOKiK dotyczące 
tej kwestii. 

Słowa kluczowe: zakaz konkurencji; zakaz konkurowania; ograniczenia akcesoryjne; ogranicze-
nia dodatkowe; grupa kapitałowa; podmiot dominujący; kontrola koncentracji.
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I. Wstęp
W praktyce transakcyjnej powszechne jest konstruowanie i analizowanie klauzul o zakazie 

konkurencji (zakazie konkurowania, non-compete clauses). Zazwyczaj obejmują one bezpośred-
niego zbywcę (sprzedającego) oraz jego podmioty zależne – spółki-siostry przedmiotu transakcji. 
Niekiedy niezbędne dla zabezpieczenia interesów nabywcy okazuje się jednak objęcie zakazem 
konkurencji także innych podmiotów z grupy kapitałowej zbywcy. Wówczas, zazwyczaj przez 
doradców sprzedającego, podnoszone bywają wątpliwości co do dopuszczalności rozszerzenia 
zakresu takiej klauzuli o podmioty znajdujące się wyżej w strukturze grupy kapitałowej zbywcy, 
w tym o osoby lub podmioty ostatecznie kontrolujące tę grupę kapitałową. 

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie stanowiska wspierającego dopuszczalność takiego 
zakresu przedmiotowego klauzuli non-compete w oparciu przede wszystkim o Komunikat Komisji 
w sprawie ograniczeń bezpośrednio związanych i koniecznych dla dokonania koncentracji1 oraz 
o orzecznictwo KE. Nie rości on sobie przy tym pretensji do całościowego przedstawienia teorii 
ograniczeń akcesoryjnych, niejednokrotnie omawianych w literaturze. Jego celem jest wyłącz-
nie uszczegółowienie dotychczasowej dyskusji w zakresie podmiotowej strony dopuszczalnego 
w świetle tej teorii zakazu konkurencji. 

W artykule przedstawiono pokrótce teorię ograniczeń akcesoryjnych oraz omówiono podmio-
towy zakres dopuszczalnych ograniczeń akcesoryjnych według Komunikatu KE oraz orzecznictwa 
TSUE i samej Komisji. Następnie podjęto się próby rekonstrukcji poglądu polskiego organu anty-
monopolowego w tym zakresie na podstawie Wyjaśnień dotyczących oceny przez Prezesa UOKiK 
zgłaszanych koncentracji2 i szczątkowego orzecznictwa. 

II. Ograniczenia akcesoryjne
Teoria ograniczeń akcesoryjnych została wypracowana w orzecznictwie unijnym3. Zgodnie 

z nią klauzule antykonkurencyjne bezpośrednio związane i niezbędne do przeprowadzenia głów-
nego projektu gospodarczego (przeprowadzenia transakcji) powinny być dopuszczalne na gruncie 
prawa ochrony konkurencji (Kohutek, 2014, art. 18, teza 7; Krzyżewski, 2018, s. 67). Zatem nie 
stosuje się do nich art. 101 ust. 1 TFUE, jeżeli są „obiektywnie konieczne do realizacji operacji 
głównej oraz z drugiej strony, (…) proporcjonalne do tej operacji”4. Muszą więc pozostawać w bez-
pośrednim, funkcjonalnym i koniecznym związku z zasadniczym przedmiotem operacji (Kohutek, 
2014, art. 8, teza 6). Bezpośredni związek zachodzi, gdy klauzula wprowadzająca ograniczenie 
ma znaczenie podrzędne (uzupełniające) wobec głównej operacji, a jednocześnie jest nierozerwal-
nie związana z głównym przedmiotem porozumienia. Związek jest konieczny, gdy ograniczenie 
jest obiektywnie niezbędne i zarazem proporcjonalne w stosunku do głównego przedmiotu poro-
zumienia (Wijckmans i Tuytschaever, 2018, pkt 3.140). Pkt 12 Komunikatu KE precyzuje, że za 
bezpośrednio związane i konieczne dla dokonania koncentracji można uznać ograniczenia, które 
pozostają „w ścisłym związku z samą koncentracją. Nie wystarczy, że umowa została zawarta 

1  Dz. Urz. UE 2005 C 56/24; dalej: Komunikat KE. 
2 Dostępne pod adresem https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=11899 (11.08.2020); dalej: Wyjaśnienia Prezesa UOKiK. 
3 Wyr. Sądu z 18.09.2001 r. w sprawie T-112/99 Métropole télévision (M6), Suez-Lyonnaise des eaux, France Télécom i Télévision française 1 SA (TF1) 
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zb. Orz. 2001, s. II-02459, pkt 104; t. wyr. Sądu z 24.05.2012 r. w sprawie T-111/08 MasterCard, Inc i in. prze-
ciwko Komisji Europejskiej, Zb. Orz. el., ZOTSiS 2012/5/II-260, LEX nr 1162557.
4 Wyr. Sądu w sprawie Métropole, pkt 106. 
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w tym samym kontekście lub w tym samym czasie co koncentracja. Ograniczenia bezpośrednio 
związane z koncentracją są ekonomicznie powiązane z główną transakcją, a ich celem jest umoż-
liwienie płynnego przejścia na zmienioną strukturę przedsiębiorstwa po koncentracji”. 

Z powyższego wynikają, obok bezpośredniego związku z transakcją główną, dwa podstawo-
we kryteria dopuszczalności klauzuli potencjalnie ograniczającej konkurencję: 
• warunek niezbędności, tj. gdy przy braku klauzuli realizacja głównego przedmiotu transakcji 

(celu ekonomicznego) byłaby niemożliwa lub utrudniona, czyli, według pkt. 13 Komunikatu KE, 
„w przypadku braku tych umów koncentracji nie można dokonać lub można jej dokonać na 
o wiele bardziej niepewnych warunkach, po znacznie wyższych kosztach, w znacznie dłuż-
szym czasie lub ze znacznie większą trudnością”, ponieważ „mają na celu ochronę przeno-
szonej wartości, utrzymanie ciągłości dostaw po likwidacji byłego podmiotu gospodarczego, 
lub umożliwienie założenia nowego przedsiębiorstwa”;

• oraz proporcjonalności5, tj. ustanawiane nią ograniczenia przedmiotowe, czasowe, terytorialne 
lub podmiotowe muszą zachować proporcje wobec zamierzonych czynności podstawowych 
(Kohutek, 2014, art. 8, teza 6; Stawicki, 2016, art. 18, pkt 5), a więc „nie przekraczają rozsąd-
nych wymagań, które należy spełnić przy dokonywaniu koncentracji” (pkt 13 Komunikatu KE).
Podkreślić przy tym trzeba, że, jak stanowi Komunikat KE w pkt. 11, bezpośredni związek 

i niezbędność nie wynikają wyłącznie z okoliczności uznania ograniczeń akcesoryjnych za ko-
nieczne i bezpośrednio związane z transakcją przez jej strony. 

Teoria ograniczeń akcesoryjnych dotyczy wszystkich kategorii ustaleń między przedsiębior-
cami (Krzyżewski, 2018, s. 67). Na gruncie przepisów o kontroli koncentracji, których dotyczy 
niniejszy artykuł, oznacza to, że zgodą organu ochrony konkurencji na dokonanie koncentracji 
obejmuje się, obok głównej transakcji, także jej elementy dodatkowe (pod warunkiem spełnienia 
przesłanek; Krzyżewski, 2018, s. 67)6. 

Artykuł 6 ust. 1 lit. b akapit 2 oraz art. 8 ust. 1 akapit 2 i ust. 2 akapit 3 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 139/2004 z 20.01.2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw7 expressis 
verbis stanowią, że decyzja uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem uwzględnia 
(obejmuje również) ograniczenia bezpośrednio związane i niezbędne dla dokonania koncentracji, 
przy czym, zgodnie z motywem 21 rozporządzenia, jeżeli „kwestia nie jest ujęta w stosownym, 
obowiązującym obwieszczeniu Komisji lub opublikowanej decyzji Komisji”, „na wniosek zainte-
resowanych przedsiębiorstw, w przypadku pojawienia się nowych lub nierozwiązanych kwestii 
powodujących poważną niepewność, Komisja powinna wyraźnie ocenić, czy jakiekolwiek ogra-
niczenie jest bezpośrednio związane i konieczne dla dokonania koncentracji”. 

Należy zauważyć, że uokik z 2007 r. nie zawiera podobnego przepisu, a Wyjaśnienia 
Prezesa UOKiK wprost stwierdzają, że „tego rodzaju postanowienia umowne towarzyszące 
koncentracji nie są przedmiotem kontroli, ani oceny w trakcie postępowania antymonopolowego 
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiębiorców”8. Ich oceny dokonuje się w ewentualnym odręb-

5 Niekiedy, na gruncie pkt. 13 Komunikatu KE, przyjmuje się, że przesłanka proporcjonalności stanowi element przesłanki niezbędności (np. Drobysz, 
2006), jednakże za pkt 106 wyroku Sądu w sprawie Métropole uważam za wskazane – także dla ułatwienia i zwiększenia przejrzystości analizy ograni-
czeń akcesoryjnych – wydzielenie jej jako odrębnej przesłanki. 
6 Teoria stosuje się także oczywiście na gruncie porozumień ograniczających konkurencję, gdzie oznacza, że nie ma konieczności przeprowadzania testu 
wyłączeń indywidualnych na podstawie art. 8 uokik z 2007 r. lub art. 101 ust. 3 TFUE (wyr. Sądu w sprawie Métropole, pkt 107; Krzyżewski, 2018, s. 67). 
7 Dz. Urz. UE 2004 L 24/1.
8 Pkt 4, s. 67 Wyjaśnień Prezesa UOKiK. 
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nym postępowaniu antymonopolowym dotyczącym porozumienia ograniczającego konkurencję. 
W doktrynie prezentowany jest jednak pogląd, że gdy zgłaszający wskaże klauzule zawierające 
ograniczenia akcesoryjne, zgoda na koncentrację jest równoznaczna z akceptacją przez organ 
tych ograniczeń, nawet jeżeli w decyzji wyrażającej zgodę na koncentrację Prezes UOKiK nie 
zajął w tej sprawie stanowiska (Stawicki, 2016, art. 18, pkt 5; Skoczny i Aziewicz, 2014, art. 18, 
pkt 10). Skutkiem wydania wówczas zgody na dokonanie koncentracji byłoby wyłączenie stoso-
wania do tych klauzul przepisów o zakazie porozumień ograniczających konkurencję (Barczak 
i Michałowski, 2004, s. 31). Mimo sprzeczności tego podejścia z Wyjaśnieniami Prezesa UOKiK 
należy uznać, że zgodnie z wymogiem wykładni prounijnej wskazane byłoby, w braku uregulowa-
nia tej kwestii w polskich przepisach, stosowanie przesłanek wyznaczonych przez prawo unijne 
wraz z wytycznymi interpretacyjnymi zawartymi w Komunikacie KE (Krzyżewski, 2018, s. 68–69; 
Kohutek, 2014, art. 8, teza 6, art. 18, teza 7; Stawicki, 2016, art. 18, pkt 5; Skoczny i Aziewicz, 
2014, art. 18, pkt 9; por. t. uwagi w części IV poniżej).

III. Strona podmiotowa zakazu konkurencji wg Komunikatu KE 
w sprawie ograniczeń akcesoryjnych

Rozporządzenie nr 139/2004 ogranicza się w kontekście ograniczeń akcesoryjnych, jak za-
uważono powyżej, do stwierdzenia, że, po pierwsze, badając je na wniosek stron, KE powinna 
ustalić istnienie bezpośredniego związku oraz konieczności dla dokonania koncentracji9, a także, 
po drugie, że decyzja stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem uwzględnia 
ograniczenia akcesoryjne spełniające kryteria bezpośredniości i niezbędności10. Kryteria, któ-
rymi organ unijny kieruje się w ocenie ograniczeń akcesoryjnych, szczegółowo przedstawiono 
w Komunikacie KE. Zawarte w Komunikacie wytyczne interpretacyjne wydano, „aby zagwaranto-
wać pewność prawną zainteresowanym przedsiębiorstwom”. Oddają one „istotę praktyki Komisji 
i określają zasady oceny, czy i do jakiego stopnia najpowszechniej stosowane rodzaje umów uwa-
żane są za dodatkowe ograniczenia”11. KE zastrzega jednocześnie, że „przypadki spowodowane 
wyjątkowymi okolicznościami a nieobjęte niniejszym obwieszczeniem, mogą uzasadniać odejście 
od tych zasad”. Dalszych wytycznych interpretacyjnych podmioty zainteresowane powinny szukać 
w opublikowanym orzecznictwie KE12. 

Jak wynika z dalszej analizy Komunikatu KE i orzecznictwa Komisji, poruszane w niniejszym 
artykule kwestie nie stanowią nowej, nierozwiązanej kwestii w rozumieniu motywu 21 rozporzą-
dzenia nr 139/200413, poniższe można zatem traktować jako przyczynek do wymaganej od stron 
transakcji samooceny wprowadzanych przez nie w transakcji ograniczeń podmiotowych pod ką-
tem spełnienia przesłanek uznania ich za dopuszczalne ograniczenia akcesoryjne w rozumieniu 
rozporządzenia. 

Klauzule o zakazie konkurencji, jeżeli chodzi o ograniczenia związane z transakcjami doty-
czącymi przejęcia kontroli nad przedsiębiorcą, przedsiębiorstwem lub jego częścią, omawiane 

 9 Motyw 21 rozporządzenia nr 139/2004.
10 Art. 6 ust. 1 lit. b akapit 2 oraz art. 8 ust. 1 akapit 2 i ust. 2 akapit 3 rozporządzenia nr 139/2004. 
11 Pkt 4 Komunikatu KE.
12 Pkt 5 Komunikatu KE; przez opublikowane orzecznictwo KE rozumie się, zgodnie z przypisem 2 na s. 1 (24) Komunikatu, decyzje opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym UE lub udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej KE. 
13 Por. pkt 5 i 6 Komunikatu KE. 
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są w części III.A Komunikatu KE (pkt 18–26). W części IV.A Komunikatu omawiane są klauzule 
non-compete związane z koncentracjami obejmującymi utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, 
bez odniesienia się jednak do ich zakresu podmiotowego. 

Punkt 18 Komunikatu odnosi się do zobowiązań wynikających „z zakazu konkurencji nało-
żonych na zbywcę [podkreślenie autora] w kontekście przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego 
części” w celu uzyskania przez nabywcę pełnej wartości przenoszonych aktywów, poprzez „pewną 
ochronę przed konkurencją w celu pozyskania lojalności klientów oraz przyswojenia i wykorzystania 
know-how”. Jak wynika z cytowanego fragmentu, to „zbywca winien jest zapewnić” taką ochronę 
nabywcy. Nawiązując do przesłanek niezbędności i proporcjonalności, w pkt. 19 Komunikatu KE 
podkreślono natomiast, że „klauzule o zakazie konkurencji są uzasadnione usankcjonowanym 
celem w postaci dokonania koncentracji wyłącznie wówczas, gdy (…) osoby im podlegające nie 
przekraczają tego, co jest racjonalnie uznane za niezbędne dla osiągnięcia tego celu”14. Należy 
zatem ustalić, jaki zakres podmiotowy klauzuli o zakazie konkurencji KE uznaje za bezpośrednio 
związany i niezbędny do dokonania transakcji oraz czy dopuszcza objęcie nim innych podmiotów 
z grupy kapitałowej sprzedającego, zwłaszcza podmioty ją kontrolujące. 

Precyzując dopuszczalny zakres podmiotowy zakazu konkurencji, KE stwierdziła, że taką 
klauzulą „zbywca może zobowiązać siebie, swoje spółki zależne i przedstawicieli handlowych 
[podkreślenia autora]”15. Jednocześnie podkreśla się, że tego rodzaju ograniczeń nałożonych 
na „innych” nie uznaje się za bezpośrednio związane i konieczne dla dokonania koncentracji. 
Kategoria „innych” jest otwarta, a KE podaje jako przykłady „w szczególności” klauzule ograni-
czające „swobodę odsprzedawców lub użytkowników dokonywania przywozów lub wywozów”16. 
Podobnie tylko o „zbywcy” mowa w pkt. 25 i 26 Komunikatu KE w kontekście klauzul antykonku-
rencyjnych dotyczących zaangażowania kapitałowego w konkurencyjnym przedsiębiorstwie oraz 
wykonywania pracy i klauzul o zachowaniu poufności. W obu przypadkach brakuje wykluczenia 
omawianego zakresu podmiotowego klauzuli non-compete. 

Kluczowa dla oceny przedmiotu niniejszego artykułu jest więc defi nicja zbywcy (sprzedające-
go) w rozumieniu Komunikatu KE oraz – gdyby Komunikat okazał się niewystarczającym źródłem 
interpretacji – zakres tego pojęcia zrekonstruowany na podstawie orzecznictwa KE. Na podsta-
wie pkt. 24–26 Komunikatu można wstępnie założyć, że przez zbywcę Komunikat KE rozumie 
ogólnie podmioty wchodzące w skład jego grupy kapitałowej (Krzyżewski, 2018, s. 73), w tym te 
usytuowane wyżej w strukturze grupy niż bezpośredni zbywca.

Komunikat KE, posługując się pojęciem zbywcy wielokrotnie, nie wykłada go w żaden spo-
sób. W najwęższym znaczeniu należy rozumieć zbywcę jako bezpośrednią stronę umowy nabycia 
udziałów, przeniesienia własności przedsiębiorstwa, praw i obowiązków stanowiących zorganizo-
waną część przedsiębiorstwa itp. umowy stanowiącej podstawę koncentracji. Na potrzeby zakre-
su podmiotowego zakazu konkurencji rozszerza to pojęcie o podmioty zależne bezpośredniego 
sprzedającego (oraz, co pozostaje poza zakresem artykułu, jego przedstawicieli handlowych) (por. 
Kohutek, 2014, art. 18, teza 7). Zastrzeżenie, że rozszerzenie zakazu konkurencji na „innych” 
nie jest dopuszczalne, jest w tym kontekście niewystarczające, zwłaszcza w świetle podanych 
14 Z odesłaniem od wyr. TSUE z 11.07.1985 r. w sprawie 42/84 Remia BV i inni przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zb. Orz. 1985, s. 02545, 
pkt 20, oraz w sprawie Métropole, pkt 106. 
15 Pkt 24 zd. 1 Komunikatu KE.
16 Pkt 24 zd. 2 i 3 Komunikatu KE.
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w pkt. 24 zd. 3 Komunikatu KE przykładów podmiotów zewnętrznych wobec sprzedającego i jego 
grupy kapitałowej. Należy zatem uznać, że Komunikat KE jest w tej kwestii niewystarczającym 
narzędziem interpretacyjnym, i zbadać, czy objęcie zakazem konkurencji także innych podmiotów 
lub osób należących do grupy, a w zasadzie kontrolujących zbywcę lub jego grupę kapitałową, 
jest dopuszczalnym ograniczeniem w rozumieniu rozporządzenia nr 139/2004. Moim zdaniem 
zakwestionowanie w pkt. 24 Komunikatu KE dopuszczalności rozszerzania zakazu konkurencji na 
„innych” nie dotyczy grupy kapitałowej zbywcy (por. cyt. wyżej Krzyżewski, 2018, s. 73). Badanie 
należy oprzeć na orzecznictwie KE (w tym, co należy podkreślić, na decyzjach dotyczących kon-
centracji obejmujących przejęcie wspólnej kontroli lub utworzenie wspólnego przedsiębiorcy). 

W kontekście zakresu podmiotowego zakazu konkurencji Komunikat KE odsyła do decyzji KE 
z 4 lutego 1993 r. w sprawie IV/M.301 Tesco/Catteau; z 14 grudnia 1997 r. w sprawie IV/M.884 
KNP BT/Bunzl/Wilhelm Seiler; z 12 kwietnia 1999 r. w sprawie IV/M.1482 Kingfi sher/Grosslabor 
oraz z 6 kwietnia 2000 r. w sprawie Ahold/ICA Förbundet/Canica17. 

Ich analiza nie daje jednak wystarczających argumentów za lub przeciw dopuszczalności 
rozszerzenia zakazu konkurencji na podmiot ostatecznie kontrolujący bezpośredniego zbywcę. 
Jak wynika z pkt. 10 decyzji KE w sprawie Tesco/Catteau, w decyzji badano ograniczenia obej-
mujące zakaz konkurencji nałożony na osoby fi zyczne należące do rodziny Catteau (Jacques’a 
i Jeana Catteau i ich rodziny oraz Patricka, Francois’a i Philippe’a Catteau), jednakże osoby te były 
bezpośrednimi sprzedającymi lub osobami z nimi związanymi. Podobna sytuacja miała miejsce 
w decyzji w sprawie Kingfi sher/Grosslabor, gdzie klauzule zakazu konkurencji dotyczyły Michaela 
i Matthiasa Wegertów, również będących bezpośrednimi zbywcami udziałów objętych transakcją. 
Z kolei w decyzji KE w sprawie KNP BT/Bunzl/Wilhelm Seiler analizowano zakazy konkurencji na-
kładane na grupę kapitałową Bunzl, w tym na kontrolującą ją spółkę Bunzl plc (pkt. 10–20 decyzji), 
jednak także i w tym przypadku Bunzl plc był jednym z bezpośrednich zbywców (KNT BT naby-
wało od tej spółki udziały w jednej ze spółek będących przedmiotem transakcji – pkt 4 decyzji). 
Zatem żadna z decyzji powołanych wprost w Komunikacie KE nie daje odpowiedzi na pytanie, czy 
zakazem konkurencji można objąć podmiot lub osobę znajdującej się wyżej w strukturze grupy 
kapitałowej, kontrolującą bezpośredniego zbywcę. 

Ślad dopuszczalności takiego graniczenia znaleźć można w decyzji KE z 22 lipca 1997 r. 
w sprawie IV/M.937 Lear/Keiper. Transakcja ta dotyczyła przejęcia przez Lear Corporation kontroli 
nad Keiper Car Seating GmbH & Co. od grupy Keiper Recaro. Grupa ta była wyłącznie kontro-
lowana przez rodzinę Putsch, posiadającą 100% udziałów w spółkach grupy Keiper Recaro po-
przez jedną spółkę holdingową (pkt. 1 i 3 decyzji). Analizowane w części VI decyzji ograniczenia, 
zwłaszcza przedstawione w pkt. 19–29 klauzule zakazujące konkurowania, dotyczą całej grupy 
Keiper Recaro (KE odnosi się tu wyłącznie do Keiper Recaro group). Nic nie wskazuje, by nale-
żało rozumieć grupę Keiper Recaro inaczej niż jako wszystkie podmioty należące do tej grupy, 
w tym kontrolującą ją rodzinę Putsch, nie zostało to jednak wskazane wprost. KE w decyzji nie 
kwestionuje w żaden sposób zakresu podmiotowego zakazu konkurencji. 

Należy wreszcie zwrócić uwagę na dotyczące przejęcia wspólnej kontroli lub utworzenia 
wspólnego przedsiębiorcy decyzje KE w sprawach IV/M.319 BHF/CCF/Charterhouse (z 30 sierp-
nia 1993 r.) i IV/M.1636 MMS/DASA/Astrium (z 21 marca 2000 r.). 
17 Przypis 2 na s. 5 (28) Komunikatu KE.
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Sprawa BHF/CCF/Charterhouse dotyczyła wspólnego nabycia przez Berliner Handels- und 
Frankfurter Bank (dalej: BHF) i CréditCommercial de France S.A. (dalej: CCF) od Royal Bank of 
Scotland plc (dalej: RBS) kontroli nad wyłącznie kontrolowaną przez RBS spółką Charterhouse 
plc (dalej: Charterhouse)18. KE w pkt. 16–22 decyzji poddała analizie i wydając zgodę bezwa-
runkową zaakceptowała przedstawione ograniczenia akcesoryjne, w tym zakaz konkurowania 
(zakaz pozyskiwania pracowników – pkt 16 decyzji). Po stronie RBS zakaz odnosi się do grupy 
kapitałowej RBS (KE mówi o RBS group), przy czym warto podkreślić, że RBS nie był podmiotem 
kontrolującym grupę RBS. Sam był wraz z całą grupą kontrolowany przez spółkę Royal Bank of 
Scotland Group plc. Dla odmiany w odniesieniu do analogicznych zobowiązań nabywców mowa 
jest wprost o nich i ich podmiotach zależnych (the purchasers and their subsidiaries – pkt 16 de-
cyzji). Z brzmienia ograniczeń opisanych i zaakceptowanych w decyzji należy więc wnosić, że 
zakazy dotyczyły całej grupy kapitałowej RBS. 

Decyzją w kluczowej sprawie MMS/DASA/Astrium KE wydała zgodę na zawiązanie wspólne-
go przedsiębiorcy przez Matra Marconi Space N.V. (dalej: MMS) i DaimlerChrysler Aerospace AG 
(dalej: DASA, za pośrednictwem DASA DornierRaumfahrt Holding GmbH; dalej: DDRH) poprzez 
przejęcie wspólnej kontroli nad Astrium, nowo zawiązaną spółką, do której zamierzano przenieść 
całą działalność MMS i większość działalności DASA (pkt 1 decyzji). Z pkt. 155 decyzji wynika, 
że strony oraz ostatecznie je kontrolujące spółki dominujące (their ultimate parent companies), 
Lagardère, Aèrospatiale Matra, DaimlerChrysler i BAe, zawarły umowę o zakazie konkurencji do-
tyczącą niewykonywania określonej działalności będącej przedmiotem działania Astrium. Jedyne 
wątpliwości KE z punktu widzenia bezpośredniego związku i niezbędności wywołał zakres cza-
sowy ograniczenia (pkt 156 decyzji). Zakaz konkurencji miał obowiązywać strony i ich podmioty 
dominujące (należy podkreślić, że KE wprost odniosła się do nich w ten sposób w tekście tego 
punktu decyzji) nawet wówczas, gdy nie będą posiadały udziałów dających kontrolę nad Astrium, 
czyli nie będą miały decydującego wpływu na spółkę. W pkt. 157 decyzji KE stwierdziła w konklu-
zji, że omawiany zakaz konkurencji jest bezpośrednio związany z transakcją i niezbędny do jej 
przeprowadzenia, a więc objęty decyzją, tylko dopóty, dopóki strony lub ich podmioty dominujące 
(ponownie the parties or their parent companies) posiadają kontrolne pakiety udziałów w Astrium, 
natomiast w żaden sposób nie zakwestionowała podmiotowego zakresu zakazu. Należy więc 
uznać, że zdaniem KE zakaz konkurencji obejmujący zarówno bezpośrednich uczestników kon-
centracji, jak i podmioty znajdujące się wyżej w strukturze ich grup kapitałowych, w tym podmioty 
ostatecznie ich kontrolujące, jest co do zasady dopuszczalny, z zastrzeżeniem spełnienia prze-
słanek bezpośredniego związku, niezbędności i proporcjonalności. Spełnienie tych przesłanek 
badane jest przez KE całościowo (pkt 19 Komunikatu KE). Ostatecznie dopuszczalność klauzuli 
o zakazie konkurencji obejmującej podmioty należące do grupy kapitałowej zbywcy uzależniona 
jest zatem przede wszystkim od jej aspektu przedmiotowego (pkt 23 Komunikatu KE), zakresu 
geografi cznego (pkt 22 Komunikatu), okresu obowiązywania (np. czy, zależnie od tego czy trans-
akcja obejmuje tylko wartość fi rmy (goodwill), czy też know-how, okres dwu-, trzyletni lub inny 
jest właściwy – pkt 20 Komunikatu), cech związku z transakcją, niezbędności i proporcjonalności 

18 Jak wynika z pkt. 4 decyzji, konstrukcja transakcji zakładała, że współkontrolowana przez BHF i CCF spółka holdingowa ECF Holding miała poprzez 
inną, wyłącznie kontrolowaną spółkę Charterhouse European Holding Ltd nabyć 90,1% akcji Charterhouse, przy czym RBS pozostała w posiadaniu 
pozostałych 9,9% akcji (z opcjami put i call), a część dotychczasowej działalności Charterhouse wydzielono i pozostawiono w grupie kapitałowej RBS.
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oraz wpływu na rynek i konkurencję, a zakres podmiotowy jest badany przez pryzmat wszystkich 
tych czynników.

IV. Zakaz konkurencji 
obejmujący podmiot dominujący wobec uczestnika transakcji 

w praktyce Prezesa UOKiK 
Warto na koniec przyjrzeć się, jak do omawianego zakresu podmiotowego zakazu kon-

kurencji w transakcjach koncentracyjnych odnosi się Prezes UOKiK na tle polskich przepisów 
antymonopolowych. 

Jak zaznaczono w części I powyżej, uokik z 2007 r. nie zawiera przepisu analogicznego do 
art. 6 ust. 1 lit. b akapit 2, art. 8 ust. 1 akapit 2 i art. 8 ust. 2 akapit 3 rozporządzenia nr 139/2004, 
zgodnie z którymi decyzja uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem obejmuje także 
ograniczenia akcesoryjne. Co więcej, Wyjaśnienia Prezesa UOKiK wprost odrzucają koncepcję, by 
ograniczenia akcesoryjne były przedmiotem kontroli i oceny w postępowaniu antymonopolowym 
w sprawach koncentracji. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UOKiK oceny takiej można doko-
nać tylko w ewentualnym odrębnym postępowaniu antymonopolowym dotyczącym porozumienia 
ograniczającego konkurencję19. 

Obecne są jednak istotne głosy doktryny, według których klauzule zawierające ograniczenia 
akcesoryjne wskazane wyraźnie organowi przez zgłaszającego powinny być objęte badaniem i zgo-
dą na dokonanie koncentracji, czego skutkiem byłoby wyłączenie stosowania do nich przepisów 
o zakazie porozumień ograniczających konkurencję (por. literaturę powołaną w części I powyżej). 

Po pierwsze, popierając te poglądy należy uznać, że analizy ograniczeń akcesoryjnych 
w ogólności należy dokonywać w postępowaniu przed Prezesem UOKiK w sprawach koncentracji 
zgodnie z wymogiem wykładni prounijnej, zgodnie z którym także można się w niej posługiwać 
przesłankami określonymi w prawie i orzecznictwie UE, w tym w orzecznictwie i Komunikacie KE. 

Po drugie, przechodząc do kwestii zakresu podmiotowego ograniczeń, o których mowa, na-
leży zauważyć – owszem, nieliczne, niemniej istniejące – orzecznictwo Prezesa UOKiK, w którym 
organ oceniał zakazy konkurowania ujęte w umowach transakcyjnych dotyczących koncentracji 
będących przedmiotem postępowań antymonopolowych. 

W szczególności istotna jest decyzja Prezesa UOKiK nr DDI-92/2002 z 16 października 2002 r. 
w sprawie Teksid20. Jak wynika z uzasadnienia decyzji, transakcja obejmowała nabycie przez fun-
dusz inwestycyjny Questor Bermuda od Teksid S.p.A. kontroli nad spółkami zależnymi Teksid S.p.A. 
składającymi się na jej dział odlewnictwa (składnikami Teksid Aluminium). W części faktycznej uza-
sadnienia dotyczącej opisu transakcji (ss. 2–3) Prezes UOKiK przedstawił i przeanalizował klauzulę 
zakazu konkurencji zawartą w umowie dotyczącej transakcji, zgodnie z którą Teksid S.p.A. zobowią-
zała się, że przez pięć lat „żadna ze spółek należących do Grupy Fiat, tj. grupy kapitałowej, do której 
należy Teksid S.p.A., nie rozpocznie działalności konkurencyjnej wobec Teksid Aluminium na żad-
nym z rynków, na których Teksid Aluminium była obecna w dniu podpisania umowy”. Prezes UOKiK 
poddał klauzulę badaniu z punktu widzenia przesłanek dopuszczalności ograniczeń akcesoryjnych. 

19 Pkt 4, s. 67 Wyjaśnień Prezesa UOKiK. 
20 Dec. dostępna na stronie UOKiK pod adresem https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/43104c28a7a1be23c1257eac006d8dd4/9e4d7d2d3016443
ec1257ec6007b92c4/$FILE/Decyzja%20DDI%2092-2002.pdf (14.08.2020). 
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Uznał, wyrażając to wprost w treści uzasadnienia decyzji, że klauzula „ma podstawowe znaczenie 
dla przeniesienia składników Teksid Aluminium i jest związana bezpośrednio z podstawowym celem 
transakcji”. Czynnikiem decydującym o niezbędności ograniczenia dla dokonania transakcji było, 
według ustaleń Prezesa UOKiK, posiadanie przez Grupę Fiat istotnej wiedzy handlowej, kontaktów, 
know-how, wyszkolonego personelu i doświadczenia związanego z działalnością Teksid Aluminium, 
które nabywca musiał dopiero zdobyć. „Mogłyby one zostać wykorzystane do [na] korzyść przed-
siębiorcy konkurencyjnego wobec Teksid Aluminium i spowodować znaczne umniejszenie wartości 
Teksid Aluminium. Utrzymanie klauzuli o zakazie konkurencji jest zatem konieczne dla zachowania 
ekonomicznego sensu przedmiotowej transakcji, a nabycie Teksid Aluminium przez Questor Bermuda 
nie nastąpiłoby w przypadku jej braku”21. Prezes UOKiK oceniał klauzulę o zakazie konkurencji 
obejmującą całą dużą grupę kapitałową, do której należał bezpośredni zbywca, poprzez kryteria 
analogiczne do wymienionych w rozporządzeniu nr 139/2004 i Komunikacie KE, ostatecznie uzna-
jąc ją za uzasadnione ograniczenie akcesoryjne, nie kwestionując przy tym, a nawet zaznaczając 
niezbędność tak ujętego jej zakresu podmiotowego. Należy uznać, że, wyrażając decyzją zgodę 
na dokonanie transakcji, objął nią także tak opisany zakaz konkurencji. 

Należy również odnotować np. decyzję Prezesa UOKiK nr RWA-17/2005 z 20 czerwca 2005 r.22, 
w której również organ badał w ramach oceny skutków koncentracji, krytycznie, ale akceptująco, 
ograniczenia akcesoryjne w postaci zakazu konkurencji (obejmującego jednak bezpośredniego 
zbywcę akcji – osobę fi zyczną); ograniczenia te stanowią bardzo istotną część oceny skutków 
koncentracji w uzasadnieniu decyzji23. Ponadto w dotyczącej nałożenia kary i nałożenia obowiązku 
zbycia nabytego przedsiębiorstwa przez nabywcę decyzji nr RWR-7/2004 z 11 lutego 2004 r.24 
Prezes UOKiK, argumentując za uznaniem koncentracji dokonanej bez zgody organu za trwale 
i istotnie ograniczającą konkurencję, poddał krytycznej analizie zakaz konkurencji obejmujący 
nie tylko bezpośredniego zbywcę, ale wszystkie podmioty z jego grupy kapitałowej („oraz inne 
podmioty działające na zlecenie lub na ich rachunek lub w inny sposób”). Zakres podmiotowy 
zakazu konkurencji wraz pozostałymi cechami ograniczenia i skutkami koncentracji (pięcioletni 
okres zakazu konkurencji oraz objęty nim obszar geografi czny działalności zbywanego przedsię-
biorstwa, silna pozycja dominująca nabywcy na zduopolizowanym rynku)25 był jednym z czynników 
decydujących o stwierdzeniu istotnego ograniczenia konkurencji. Zatem Prezes UOKiK uznał tak 
ujęte ograniczenie akcesoryjne w kontekście transakcji i warunków rynkowych za niespełniające 
przede wszystkim kryterium proporcjonalności.

Na podstawie przytoczonych decyzji Prezesa UOKiK można uznać, że w okolicznościach uza-
sadniających stwierdzenie bezpośredniego związku z transakcją, niezbędności i proporcjonalności 
ograniczenia zakaz konkurencji obejmujący zbywcę i inne, usytuowane wyżej w strukturze jego 
grupy kapitałowej podmioty mógłby zostać zaakceptowany przez organ, gdyby poddał on takie 
ograniczenie analizie. Ponadto niekiedy, jak wskazują powyższe przykłady, badanie ograniczeń 
akcesoryjnych jest wręcz niezbędne dla kompleksowej oceny skutków koncentracji.
21 Dec. Prezesa UOKiK nr DDI-92/2002, s. 3.
22 Dostępna pod adresem https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/43104c28a7a1be23c1257eac006d8dd4/9132af30c19d2852c1257ec6007b7b69/$
FILE/Decyzja_nr_RWA17_2005_z_dnia_20.06.2005.pdf (14.08.2020).
23 Por. s. 8–10 decyzji Prezesa UOKiK nr DDI-92/2002.
24 Dostępna pod adresem https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/43104c28a7a1be23c1257eac006d8dd4/b5edca503703a1cdc1257ec6007b7a89/$
FILE/Decyzja_nr_RWR_72004_z_11.02.2004.pdf (14.08.2020).
25 Por. s. 30 dec. Prezesa UOKiK nr RWA-17/2005. 
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W świetle powyższych uwag można stwierdzić, że badanie ograniczeń akcesoryjnych w ogóle, 
w tym w szczególności w kształcie omawianym w niniejszym artykule, oraz samo takie ukształ-
towanie zakazu konkurencji jest dopuszczalne w świetle polskiego prawa ochrony konkurencji, 
a dopuszczalność tę należy badać w oparciu o doktrynę ograniczeń akcesoryjnych powstałą na 
gruncie prawa unijnego, orzecznictwa i Komunikatu KE. 

V. Podsumowanie
Przedstawione powyżej źródła dają asumpt do potwierdzenia dopuszczalności w transakcjach 

ograniczeń akcesoryjnych w postaci zakazu konkurencji obowiązującego nie tylko bezpośredniego 
zbywcę, ale także podmioty znajdujące się nad nim w strukturze jego grupy kapitałowej, w tym 
osoby lub podmioty ostatecznie kontrolujące sprzedającego. 

Komunikat KE daje podstawy do potwierdzenia, że zbywca i jego grupa kapitałowa mogą 
być objęci zobowiązaniami z zakazu konkurencji, jednakże nie można na jego podstawie sfor-
mułować jednoznacznego wniosku co do dopuszczalności ustanowienia takiego zakazu wobec 
osoby ostatecznie kontrolującej grupę zbywcy. Z orzecznictwa KE, zwłaszcza decyzji w sprawach 
BHF/CCF/Charterhouse i MMS/DASA/Astrium wynika jednak, że zakaz konkurencji o takim za-
kresie podmiotowym jest dopuszczalnym ograniczeniem akcesoryjnym, pod warunkiem, że za-
kres ten jest bezpośrednio związany z transakcją, niezbędny i proporcjonalny oraz że pozostałe 
aspekty ograniczenia również mieszczą się w tych kryteriach. 

Na podstawie rozporządzenia nr 139/2004 decyzja stwierdzająca zgodność ze wspólnym 
rynkiem koncentracji, w której konstrukcji zawarto zakaz konkurencji obejmujący grupę kapita-
łową zbywcy, w tym podmioty znajdujące się wyżej niż zbywca w jej strukturze, obejmuje także 
takie ograniczenie.

Co więcej, choć Prezes UOKiK odżegnuje się od dokonywania oceny i akceptacji ograniczeń 
akcesoryjnych w postępowaniu antymonopolowym w sprawach koncentracji26, istnieją decyzje 
tego organu, które, podobnie jak decyzje KE, wskazują na dopuszczalność, pod warunkiem bezpo-
średniego związku, niezbędności i proporcjonalności, zakazów konkurencji o omawianym zakresie 
podmiotowym. Jednakże w obecnym stanie prawnym analiza ich zgodności z prawem ochrony 
konkurencji jest w Polsce możliwa w praktyce jedynie przez pryzmat przepisów o porozumieniach 
ograniczających konkurencję. Nawet wówczas jednak przydatne będą wskazówki interpretacyjne 
wynikające z omówionych w artykule Komunikatu i orzecznictwa KE. 
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Neobrandeisianizm i polityczność ochrony konkurencji

Spis treści
I. Wstęp
II. Prawo i polityka
 1. Big Tech
 2. Korzenie ideowe amerykańskiego prawa konkurencji
 3. Praktyka prawa konkurencji przed rewolucją chicagowską
 4. Polityczna rola prawa konkurencji
III. Rewolucja chicagowska, „śmierć prawa antymonopolowego” i nowy ruch brandeisiański
 1. Szkoła chicagowska
 2. Postulaty nowego ruchu brandeisiańskiego
 3. Ordoliberalizm
IV. Krytyka neobrandeisianizmu
V. Istota dyskusji, konsekwencje i możliwość oddziaływania na percepcję ochrony konkurencji 

w Polsce
 1. Dyskusja w Stanach Zjednoczonych a stosowanie prawa w Polsce
 2. „Wolnościowe” i „dobrobytowe” prawo konkurencji
 3. Ramy dyskusji z polskiego punktu widzenia
 4. Dominująca narracja a odbicia w praktyce
VI. Wnioski

Streszczenie
Wzrost znaczenia tzw. Big Tech doprowadził do wznowienia debat nad rolą prawa ochrony kon-
kurencji. Podczas gdy w Europie dyskusje te przebiegają najczęściej w kontekście konkretnych 
spraw rozpatrywanych przez organy ochrony konkurencji, w Stanach Zjednoczonych w więk-
szym stopniu koncentrują się one na szerszym spojrzeniu na fi lozofi ę polityki antymonopolowej. 
W tym kontekście dominujący – jak się wydaje – pogląd, że prawo konkurencji powinno być co-
raz bardziej ekonomiczne i coraz mniej „polityczne” jest w ostatnim czasie kwestionowany przez 
zwolenników tzw. nowego ruchu brandeisiańskiego. Zwolennicy tego ruchu wskazują, że współ-
czesne prawo konkurencji jest w istocie „martwe” i że dla jego odrodzenia konieczne jest przede-
fi niowanie sposobu jego postrzegania. W artykule omówiona zostaje istota toczącej się obecnie 
w Stanach Zjednoczonych debaty oraz jej potencjalny wpływ na stosowanie prawa konkurencji 
w Polsce. W artykule wskazano, że chociaż w prawie polskim tzw. chicagowska rewolucja nigdy 
nie została w pełni zrealizowana, to polskie prawo może wykazywać tendencję do dalszego dry-
fowania w kierunku „dobrobytowych” celów prawa konkurencji, które – podobnie jak w Stanach 

* Radca Prezesa w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Departament Ochrony Konkurencji. Wszystkie opinie i oceny wyrażone 
w niniejszym artykule stanowią opinie i oceny autora i nie powinny być utożsamiane ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 
https://orcid.org/0000-0002-4048-1860.
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Zjednoczonych – nie muszą przystawać do faktycznej roli, jaka przypada temu prawu. Mając na 
względzie powyższe, w artykule zasugerowano potrzebę dalszej dyskusji nad celami ochrony kon-
kurencji w Polsce, w tym ordoliberalnych podstaw dla tych działań. W artykule ponadto wskazano, 
że trudne do przesądzenia jest, na ile prawdopodobny jest długoterminowo sukces zwolenników 
neobrandeisianizmu, a także że dalszy kształt prawa konkurencji może być determinowany przez 
czynniki zewnętrzne, które nadają bieg ogólnej dyskusji na temat roli państwa w gospodarce.

Słowa kluczowe: Big Tech; brandeisianizm; cele; deregulacja; ekonomiczna analiza prawa; 
neobrandeisianizm; neoliberalizm; ochrona konkurencji; ordoliberalizm; prawo antymonopolowe; 
prawo konkurencji; strukturalizm; szkoła chicagowska.

JEL: K21

I. Wstęp
Określenie „polityczne prawo konkurencji” może jawić się jednoznacznie negatywnie, a ekono-

mizacja prawa konkurencji jako stałe źródło poprawy jego kształtu. Można zaryzykować stwierdze-
nie, że wyzuwanie z prawa konkurencji elementów „politycznych” zaczęło przybierać na przestrzeni 
ostatnich lat podobny kształt do swego rodzaju „końca historii”, w którym „ekonomiczne prawo kon-
kurencji” jest ostatecznym i szczytowym osiągnięciem. Niemniej obserwując toczące się w ostat-
nim czasie dyskusje, trudno nie zapytać: „czy leopard może zmienić swoje cętki?” – czy prawo 
konkurencji może stracić swoją polityczną naturę, którą miało u początku swoich dziejów? W kon-
tekście wzrostu znaczenia tzw. Big Tech debata nad celami i kształtem prawa konkurencji odżyła 
bowiem ponownie i chociaż początkowo głosy krytyki względem dominującego (ekonomicznego) 
podejścia do prawa konkurencji były wykpiwane, chociażby już w samym określaniu tych głosów 
jako tzw. hipsterskiej ochrony konkurencji, to można odnieść wrażenie, że podejście to się zmienia.

W niniejszym artykule staram się prześledzić niektóre z wątków pojawiających się w toczącej 
się głównie w Stanach Zjednoczonych (aczkolwiek znajdującej odbicie również w Europie) debacie 
nad tzw. nowym ruchem brandeisiańskim, który odrzuca w znacznej mierze dorobek szkoły chi-
cagowskiej i zmierza do odtworzenia „politycznej” roli prawa konkurencji. W tym celu w pierwszej 
kolejności wyjaśniam genezę debaty nad „nowym ruchem brandeisiańskim” oraz istotę pierwot-
nego, politycznego wymiaru prawa antymonopolowego w Stanach Zjednoczonych (Sekcja II). 
Następnie wskazuję, co oznaczała dla prawa antymonopolowego tzw. rewolucja chicagowska 
i jakie są główne postulaty neobrandeisianizmu (Sekcja III). W końcu wskazuję na zastrzeżenia 
względem neobrandeisianizmu (Sekcja IV) i staram się całość tej debaty odnieść do tendencji, 
jakie w mojej ocenie można dostrzec w postrzeganiu prawa konkurencji, a zarazem odnieść po-
wyższe do stosowania prawa w Polsce (Sekcja V). 

II. Prawo i polityka
Jakkolwiek trudno byłoby wskazać na pojedyncze zdarzenie związane z wykształceniem się 

nurtu argumentacyjnego, który określany jest jako „nowy ruch brandeisiański”, to zasadne wy-
daje się przypisanie istotnej roli w tym zakresie dwóm tekstom. Po pierwsze, artykułowi L. Khan 
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„Amazon Antitrust Paradox”, którego tytuł stanowił nawiązanie do wyznaczającej ekonomiczną 
transformację prawa konkurencji książki R. Borka z 1978 roku1. Po drugie, opublikowanej w 2018 r. 
książce T. Wu „The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age”, która pierwszym członem 
tytułu nawiązuje do osławionego eseju L. Brandeisa „The Curse of Bigness”2.

1. Big Tech

Wzrost znaczenia dużych przedsiębiorstw technologicznych, tzw. Big Tech, stał się przy-
czynkiem do wzmożonych dyskusji nad tym, czy współczesne prawo konkurencji jest w stanie 
dostarczyć odpowiedniej odpowiedzi na gwałtowny wzrost znaczenia tych podmiotów i uzależ-
nienia sytuacji rynkowej od ich działań.

W powyższym kontekście L. Khan analizowała w swoim artykule rozwój i praktyki biznesowe 
Amazon, dochodząc do wniosku, że jego wpływ na funkcjonowanie szeroko pojętego systemu 
politycznego jest negatywny, a prawo konkurencji ukształtowane w wyniku „chicagowskiej rewolu-
cji” nie jest zdolne ograniczyć lub wyeliminować tego negatywnego oddziaływania. „Chicagowską 
rewolucję” w prawie konkurencji L. Khan łączyła przede wszystkim z dwoma elementami. Po pierw-
sze, odejściem od strukturalizmu rynkowego na rzecz koncentracji na badaniu efektów cenowych 
praktyk podejmowanych przez przedsiębiorstwa (Khan, 2017, s. 719). Po drugie, odejściem od 
przypisywania prawu konkurencji wielu celów, w szczególności celów politycznych, na rzecz celu 
w postaci kreowania dobrobytu konsumentów (Khan, 2017, s. 720)3.

Znaczna część problemów, o których pisała L. Khan, była de facto dostrzegana w dyskursie 
amerykańskim już wcześniej, w szczególności w związku z kilka lat wcześniej toczoną dyskusją 
na temat tzw. neutralności sieci (network neutrality). W tym zakresie T. Wu jeszcze w 2010 r. opi-
sywał zagrożenia związane z powstaniem monopoli technologicznych, rozwijając swoje poglądy 
w kolejnych tekstach, a w końcu podsumowując je w 2018 r. wprost wskazując na potrzebę po-
wrotu do tzw. brandeisianizmu, tj. do korzeni amerykańskiego prawa antymonopolowego (Wu, 
2011, s. 300 i n.; Wu, 2018a, s. 127 i n.). W tym zakresie, podobnie jak L. Khan, argumentował on, 
że zasadne jest porzucenie koncepcji dobrobytu konsumentów jako idée fi xe prawa konkurencji.

2. Korzenie ideowe amerykańskiego prawa konkurencji

Dla zrozumienia powodów krytyki przedstawianej przez zwolenników nowego ruchu brande-
isiańskiego, istotne jest wzięcie w pierwszej kolejności pod uwagę kontekstu, w jakim przyjmo-
wane było amerykańskie ustawodawstwo antymonopolowe, a także roli jaką mu przypisywano.

Pewne zręby prawa konkurencji funkcjonowały w amerykańskim common law jeszcze przed 
wprowadzeniem go na poziom ustawowy w 1890 roku (Amato, 1997, s. 8–9). Za niezgodne z prawem 
uznawano umowy, które w nieuzasadniony sposób (unreasonably) ograniczały swobodę handlu. 
W common law zakaz antykonkurencyjnych porozumień miał zatem pierwotnie wymiar bardziej 
wolnościowy, a nie efektywnościowy. Istotą zakazu było nie zwiększanie dobrobytu konsumentów, 

1 Khan, 2017. Lina Khan swój artykuł publikowała jeszcze jako studentka Uniwersytetu Yale, a w chwili pisania niniejszego artykułu jest wykładowcą 
na Uniwersytecie Columbia.
2 Wu, 2018a; Brandeis, 1914/2009. Tim Wu jest profesorem Uniwersytetu Columbia, a zarazem byłym doradcą w Federalnej Komisji Handlu, a później 
w administracji Baracka Obamy.
3 W klasycznym chicagowskim ujęciu dobrobyt konsumentów odnosił się w istocie do tzw. dobrobytu społecznego, tj. wynikającego z osiągania efek-
tywności alokacyjnej. Niemniej kwestia dokładnej koncepcji dobrobytu konsumentów w opisywanym wyżej kontekście nie wpływała w istotny sposób 
na ramy dyskusji.
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ale eliminowanie umów, które uznawano za nieuczciwe (niestanowiące realizacji wolności kon-
traktowej). Powyższe można, według mnie, przyrównać do sytuacji, w której w Locke’owskim 
stanie natury zawarta zostaje umowa np. zlecenia kradzieży. Umowa taka stanowi formę zobo-
wiązania, ale nie stanowi ona formy realizacji wolności, ponieważ wykracza poza to, o co można 
się „uczciwie” umówić. Podobnie porozumienia ograniczające konkurencję – z uwagi na fakt, że 
porozumienia takie ograniczają wolność handlu, są niezgodne z prawem. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że w tym pierwotnym rozumieniu określonym w common law faktyczny katalog umów 
ograniczających konkurencje, które były zakazane, był ograniczony, ponieważ rzadko spełniały 
one test ograniczenia wolności (Amato, 1997, s. 10).

Sam okres sprzed przyjęcia ustawy Shermana, tj. szczyt tzw. ery pozłacanej (Gilded Age), 
stanowił czas wzrostu znaczenia trustów jako sposobu organizowania życia gospodarczego, 
a także promowania monopolizacji rynków przez niektóre grupy interesów. Na okres ten przypa-
dał też wzrost nierówności oraz napięć społecznych prowadzących do wzmocnienia w Europie 
ruchów socjalistycznych, komunistycznych i anarchistycznych, a w Stanach Zjednoczonych do 
manifestowania niezadowolenia poprzez zwiększanie aktywności związków zawodowych i grup 
farmerów, a także do utworzenia Partii Anty-Monopolowej (Anti-Monopoly Party) i wzrostu widocz-
ności populistycznych kandydatów na urząd prezydenta (Wu, 2018, s. 30).4

Ustawa Shermana przyjmowana była zatem z jednej strony w kontekście istnienia pewnej 
tradycji prawnej odnoszącej się do oceny budzących wątpliwości praktyk rynkowych, a zarazem 
zaostrzającej się dyskusji politycznej co do roli trustów. Niemniej, chociaż ustawa Shermana wy-
kazywała związek z wywodzącym się z common law zakazem, rozszerzała go. Literalnie bowiem 
ustawa ta zakazywała „wszelkich umów ograniczającym obrót i handel”. 

W swoim osławionym i przypominanym przez zwolenników Nowego Ruchu Brandeisiańskiego 
przemówieniu John Sherman, od którego nazwiska nazwę zyskała pierwsza amerykańska ustawa 
o charakterze antymonopolowym, mówił, że monopole są: „niezgodne z naszą formą rządów (…) 
Jeżeli nie jesteśmy w stanie znieść króla jako siły politycznej, to nie powinniśmy znosić królów 
w produkcji, transporcie i sprzedaży czegokolwiek potrzebnego do życia. Jeżeli nie oddajemy się 
pod władzę cesarzy, nie powinniśmy oddawać się pod władzę autokratów handlu”.5

4 W amerykańskim dyskursie „populizm” nie zawsze ma tak negatywne konotacje, jak w europejskim rozumieniu. „Populizm”, w szczególności w pra-
wie ochrony konkurencji, wiązany jest z sympatyzowaniem ze „zwykłymi ludźmi” (populus), ale niekoniecznie musi być równoznaczny z agresywną 
i wewnętrznie sprzeczną retoryką. Samo uchwalenie ustawodawstwa antymonopolowego w Stanach Zjednoczonych jest silnie związane z ruchem 
populistycznym. Szerzej na temat populizmu: Orbach (2017), a także Stoller (2019), który zagadnienie populizmu przedstawia w kontekście sporów 
między hamiltonowską a jeffersonowską wizją demokracji, a do samych tendencji populistycznych odnosi się pozytywnie. Zob. również ogólne uwagi 
przykładowo: Zingales (2014, s. 108), ale także: Albright (2019, s. 226–228), która stwierdza wręcz: „Jeżeli populiści są (…) „tymi złymi” w debacie 
nad przyszłością demokracji, to kto dokładnie jest “tymi dobrymi”? Elitaryści? Nie wydaje mi się. Tak naprawdę, to elitaryści tworzą bardziej śmiertelne 
zagrożenie dla wolności niż populiści”.
5 If the concentrated powers of this combination are intrusted to a single man, it is a kingly prerogative, inconsistent with our form of government, and 
should be subject to the strong resistance of the State and national authorities. If anything is wrong this is wrong. If we will not endure a king as a political 
power we should not endure a king over the production, transportation, and sale of any of the necessaries of life. If we would not submit to an emperor, 
we should not submit to an autocrat of trade, with the power to prevent competition and to fi x the price of any commodity (za: Bork, 1966, s. 39). Dla 
porównania Ludwig von Mises w jednym ze swoich esejów pisał: „Mówiąc o współczesnych przywódcach przemysłowych i liderach dużego biznesu, 
nazywają osobę „królem czekolady”, albo „królem bawełny”, albo „królem samochodów”. Używanie przez nich takiej terminologii wskazuje, że nie widzą 
w zasadzie żadnej różnicy między nowoczesnymi liderami przemysłu a feudalnymi królami, książętami i lordami dawnych czasów. Tymczasem różnica 
jest znacząca, bo król czekolady wcale nie rządzi, on służy. Nie panuje nad podbitym terytorium, niezależny od rynku, niezależny od swoich klientów. 
Król czekolady – albo król stali, albo król samochodów, albo król jakiejkolwiek branży współczesnej gospodarki – polega na branży, w której działa i na 
klientach, którym służy. Ten „król” musi pozostawać na łasce swoich poddanych, na łasce klientów; traci swoje „królestwo”, gdy tylko przestaje być w sta-
nie dostarczyć swoim klientom lepsze usługi po niższych kosztach niż inni, z którymi musi konkurować” (In talking about modern captains of industry 
and leaders of big business … they call a man a “chocolate king” or a “cotton king” or an “automobile king.” Their use of such terminology implies that 
they see practically no difference between the modern heads of industry and those feudal kings, dukes or lords of earlier days. But the difference is in 
fact very great, for a chocolate king does not rule at all, he serves. He does not reign over conquered territory, independent of the market, independent 
of his customers. The chocolate king  —  or the steel king or the automobile king or any other king of modern industry  —  depends on the industry he 
operates and on the customers he serves. This “king” must stay in the good graces of his subjects, the consumers; he loses his “kingdom” as soon as 
he is no longer in a position to give his customers better service and provide it at lower cost than others with whom he must compete) (zob. Von Mises, 
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Jak zauważają zwolennicy nowego ruchu brandeisiańskiego również pierwsze istotne dzia-
łania podejmowane przez administrację Theodore’a Roosevelta, służące wdrażaniu przyjętego 
ustawodawstwa antymonopolowego, miały jasny rys polityczny. Ten polityczny wymiar przejawiał 
się w podporządkowywaniu trustów uchwalonemu prawu i obejmowaniu ich polityczną kontrolą 
(Wu, 2018a, s. 53–54).

Dalsza dynamika rozwoju amerykańskiego ustawodawstwa antymonopolowego związana 
była z wyborem w 1912 r. na urząd prezydenta sprzyjającego temu ustawodawstwu Woodrowa 
Wilsona (Wu, 2018a, s. 74–76; zob. również: Kolasky, 2010; Orbach, 2017, s. 18). Powyższe 
oznaczało odrzucenie przez amerykańskich wyborców oferty nacjonalizmu gospodarczego pro-
ponowanego w późniejszym okresie kariery politycznej przez Theodore’a Roosevelta oraz oferty 
Eugene’a Debsa sprzyjającego rozwiązaniom socjalistycznym6. Na okres urzędowania Wilsona 
przypadło przyjęcie ustawy o Federalnej Komisji Handlu, a zarazem nominacja na urząd sędziego 
Sądu Najwyższego Louisa Brandeisa, doradcy Wilsona, a jednocześnie wieloletniego krytyka tru-
stów, który brał udział w pracach nad wskazaną wyżej ustawą o Federalnej Komisji Handlu7. Sam 
Brandeis zasłynął również m.in. zbiorem esejów: „Other People’s Money and How the Bankers 
Use It”, obejmującym tekst „A Curse of Bigness”, który stanowi jeden z punktów odniesienia dla 
zwolenników przedefi niowania podejścia do prawa konkurencji (Brandeis, 1914/2009).

Brandeis występował przeciwko trustom jeszcze nim zmaterializowały się pierwsze skutki 
uchwalenia ustawy Shermana w postaci rozbicia monopoli kolejowych oraz Standard Oil. Istnienie 
ustawodawstwa antymonopolowego Brandeis wiązał z realizacją ideałów wolności i demokracji, 
które w jego ocenie obejmować powinny nie tylko wolność polityczną i religijną, ale i gospodarczą 
(Brandeis, 1912). Powyższe wpisywało się w Wilsonowską platformę wyborczą określaną jako 
„Nowa Wolność” (The New Freedom). W tym, czy po uchwaleniu ustawy Shermana powinno 
promować się konkurencyjne rynki, czy pod naciskiem wąskich grup interesu akceptować funk-
cjonowanie monopoli, Brandeis dostrzegał zagrożenie dla demokracji i równości wobec prawa 
z uwagi na dopuszczenie do sytuacji, w której określone grupy obywateli stają ponad prawem 
(Brandeis, 1912). Brandeis wskazywał przy tym, że argumentuje się, że sama wielkość przed-
siębiorstw nie jest „przestępstwem”, niemniej zauważał, że rozmiar przedsiębiorstw może wiązać 
się ze szkodą z uwagi na środki, które służą ich powiększaniu lub sposób wykorzystywania ich 
wielkości8. Brandeis dopuszczał przy tym, że monopol może przynosić większą efektywność, 
a konkurencja straty ekonomiczne, ale konkludował przy tym, że mało które działanie nie przy-
nosi jakichś strat i że: „straty związane z funkcjonowaniem demokracji są jednymi z największych 

1979/2006, s. 1). Nie oceniając poprawności ostatecznego wniosku Misesa, warto jednak zwrócić uwagę, że dokonane przez niego porównanie jest 
błędne w tym sensie, że feudalni władcy, wbrew zawartej w porównaniu sugestii, również nigdy nie działali w oderwaniu od woli swoich poddanych, 
o czym przekonali się dotkliwie niektórzy władcy zarówno angielscy, jak i francuscy, a w ujęciu teoretycznym fi lmeryzm ustępujący tradycji politycznej 
wyrażonej w sposób kompleksowy przez Locke’a.

Zob. jednak Orbach (2013, s. 2257–2268), który przestrzega przed przypisywaniem zbyt dużej wagi wypowiedziom poszczególnych senatorów głosują-
cym za przyjęciem ustawy Shermana (która w przyjętym kształcie odbiegała dodatkowo od oczekiwań samego senatora Shermana), do czego skłonni 
byli zarówno zwolennicy brandeisianizmu (np. sędzia Learned Hand), jak i przedstawiciele szkoły chicagowskiej (np. R. Bork).
6 Mimo że Theodore Roosevelt jest znany jako pierwszy „pogromca trustów”, jego podejście do trustów było złożone, a zwalczanie ich w większym 
stopniu wiązało się z samym sprzeciwem Theodore’a Roosevelta względem braku ich podporządkowania władzy politycznej – w późniejszym okresie 
kariery politycznej Theodore’a Roosevelta bardziej widoczne stawało się jego zainteresowanie hamiltonowską wizją systemu politycznego oraz koncepcją 
porządku gospodarczego, w ramach którego „duży biznes” współpracuje z rządem (zob. Stoller, 2019, s. 1–24).
7 Na temat wpływu L. Brandeisa na W. Wilsona, a także niechęci elit politycznych i prawniczych względem objęcia przez L. Brandeisa urzędu sędziego 
Sądu Najwyższego, zob. Stoller, 2019, s. 19–24.
8 Size, we are told, is not a crime. But size may, at least, become noxious by reason of the means through which it was attained or the uses to which 
it is put (zob. Brandeis, 1914/2009, s. 163).
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oczywistych marnotrawstw, ale mamy w demokracji zalety, które istotnie przeważają nad tymi 
stratami i czynią ją bardziej wydajną niż absolutyzm”9. 

Wilson z kolei wskazywał przykładowo: „(…) jest różnica między dużymi przedsiębiorstwami 
a trustami. Trust jest formą układu zmierzającego do pozbycia się konkurencji, a duże przed-
siębiorstwa, to przedsiębiorstwa, które przetrwały konkurencję dzięki wygrywaniu na polu rozu-
mienia i ekonomii (…) Jestem za dużymi przedsiębiorstwami, ale jestem też przeciwny trustom. 
Każdemu, kto jest w stanie przetrwać dzięki swojemu rozumowi, każdemu, kto jest w stanie pozbyć 
się konkurencji poprzez oferowanie konsumentowi produktów taniej, podczas gdy jednocześnie 
podnosi ich wewnętrzną wartość i jakość, mówię: „czapki z głów” i mówię: „Jesteś człowiekiem, 
który tworzy Stany Zjednoczone i chciałbym, żeby było więcej takich, jak ty””10. Wilson zauważał 
jednocześnie, że czym innym jest wzrost organiczny przedsiębiorstw i konkurencja uczciwymi 
metodami, a czym innym działania ukierunkowane na wykupywanie potencjalnych konkurentów 
i zamykanie dostępu do rynku.

Mimo że wygraną w wyborach prezydenckich Wilsona i nominację Brandeisa do Sądu 
Najwyższego można uznać za swego rodzaju triumf wizji stosunków społecznych wyznaczanych 
przez politykę antymonopolową, nie oznacza to bynajmniej, że „przekleństwo wielkości”, o którym 
pisał Brandeis, było konsekwentnie zwalczane. Jak się zauważa, rozpoczęcie polityki New Deal 
stwarzało wręcz zagrożenie przedwczesnej śmierci polityki antymonopolowej na rzecz bezpo-
średniej regulacji gospodarki (Wu, 2018a, s. 78–79)11. W istocie również polityka gospodarcza 
rządu federalnego nigdy nie przyjęła charakteru konsekwentnie nieprzychylnego dominowaniu 
rynków przez duże przedsiębiorstwa. Przykładowo, monopol AT&T od swoich wczesnych lat był 
konsekwentnie wspierany, jeżeli nie przez całość władzy wykonawczej, to przynajmniej przez na 
tyle istotną jej część, aby przeciwstawiać się próbom ograniczania jego pozycji.12

Thurman Arnold jeszcze w 1937 r. wypowiadał się o roli prawa antymonopolowego w spo-
sób dosadny13. W swoim „The Folklore of Capitalism” wskazywał, że mimo reputacji „pogromcy 
trustów” Theodore Roosevelt w istocie nie wskórał wiele w zakresie zwalczania monopoli, a ame-
rykańska gospodarka nadal doświadczała wzrastającej koncentracji siły rynkowej (Arnold, 1937, 
s. 211). Na powyższym Arnold jednak nie poprzestawał i porównywał uchwalenie prawa antymo-
nopolowego do ustaw zakazujących prostytucji, stwierdzając, że podobnie jak w przypadku tych 
ostatnich, ustawodawstwo antymonopolowe miało raczej służyć moralnemu oczyszczeniu, a nie 
konsekwentnemu zwalczaniu monopoli. W konsekwencji podobnie jak w amerykańskich miastach 

 9 The wastes of democracy are among the greatest obvious wastes, but we have compensations in democracy which far outweigh that waste and 
make it more effi cient than absolutism (zob. Hamilton, 1914, s. 325).
10 That is the difference between a big business and a trust. A trust is an arrangement to get rid of competition, and a big business is a business that 
has survived competition by conquering in the fi eld of intelligence and economy. A trust does not bring effi ciency to the aid of business; it buys effi ciency 
out of business. I am for big business, and I am against the trusts. Any man who can survive by his brains, any man who can put the others out of the 
business by making the thing cheaper to the consumer at the same time that he is increasing its intrinsic value and quality, I take off my hat to, and I say: 
“You are the man who can build up the United States, and I wish there were more of you.” (zob. Wilson, 1913/2005).
11 Zob. jednak również Stoller (2019, s. 25–51), który przedstawiając historię amerykańskiej tradycji antymonopolowej i populistycznej odnosi się po-
zytywnie do okresu New Dealu, a w sposób bardziej negatywny zarysowuje okres bezpośrednio go poprzedzający, tj. tzw. mellonizm.
12 Pierwsze próby rozbicia AT&T miały miejsce w latach 50., niemniej nie powiodły się one. AT&T przez długi czas cieszyło się poparciem ze strony 
Federalnej Komisji Komunikacji (FCC), a także Departamentu Obrony (AT&T odgrywało istotną rolę w przemyśle zbrojeniowym Stanów Zjednoczonych). 
AT&T rozbite zostało dopiero w latach 80. w związku ze swoimi antykonkurencyjnymi praktykami. Należy przy tym pamiętać, że monopol AT&T nie był 
prostym monopolem odnoszącym się do linii komunikacyjnych, ale całości systemu telekomunikacyjnego. Oznaczało to np. że AT&T zamykało moż-
liwość rozwoju konkurencji na rynkach powiązanych z rynkiem telekomunikacyjnym takich jak m.in. akcesoria do telefonów (zob. szerzej Wu, 2011, 
s. 101–114 i 188–195).
13 Thurman Arnold był profesorem Uniwersytetu Yale, a zarazem późniejszym Zastępcą Prokuratora Generalnego (Assistant Attorney General) odpo-
wiadającym za sprawy antymonopolowe w latach 1938–1943.
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prostytucja nadal była obecna, tak władze federalne wykazywały dużą tolerancję dla funkcjonowania 
monopoli i ich praktyk (Arnold, 1937, s. 208). Gdy Thurman Arnold objął urząd w Departamencie 
Sprawiedliwości, przystąpił do energicznego wdrażania ustawodawstwa antymonopolowego.14

Polityczna rola prawa antymonopolowego zyskała na znaczeniu wraz z wygraną przez 
Stany Zjednoczone II Wojny Światowej, a jednocześnie z wejściem w okres zimnej wojny. Gdy 
w latach 50. Kongres rozważał przyjęcie nowelizacji ustawy Claytona, tak aby w większym stop-
niu zabezpieczała ona przed koncentrowaniem się rynków, jeden z senatorów popierających te 
zmiany, Estes Kefauver, wskazywał np.: „Nie jestem alarmistą, ale historia tego, co wydarzyło się 
w innych krajach, gdzie fuzje i koncentracje uplasowały kontrolę gospodarczą w rękach bardzo 
niewielu ludzi, jest zbyt jasna, żeby przejść nad nią obojętnie. Osiągany jest w pewnym momencie 
punkt, a my szybko zmierzamy do tego punktu w tym kraju, że społeczeństwo podejmuje działa-
nia służące przejęciu kontroli, gdy koncentracja i monopole zyskują zbyt wiele władzy. Przejęcie 
kontroli przez społeczeństwo poprzez jego rząd zawsze podąża jedną lub dwoma metodami i ma 
jeden lub dwa polityczne skutki. Albo skutkuje wyłonieniem się państwa faszystowskiego, albo 
nacjonalizacją gospodarki i następnie państwem socjalistycznym lub komunistycznym”15.

Sąd Najwyższy w tym samym okresie podnosił natomiast ustawodawstwo antymonopolowe 
do rangi „konstytucji gospodarczej gwarantującej wolność” (karty praw gwarantujących tę wol-
ność), stwierdzając, że: „ustawa Shermana została ukształtowana do pełnienia roli wyczerpują-
cej karty praw gwarantujących wolność gospodarczą i ukierunkowanej na zapewnienie wolnej 
i nieograniczonej konkurencji jako reguły handlu. Opiera się ona na założeniu, że nieograniczana 
interakcja konkurencyjnych sił przyniesie najlepszą alokację naszych gospodarczych zasobów, 
najniższe ceny, najwyższą jakość, a także największy postęp materialny, a zarazem zapewni 
środowisko sprzyjające zachowaniu naszych demokratycznych instytucji politycznych 
i społecznych”16.

Jeszcze pod koniec lat 70., R. Pitofsky opublikował z kolei swój wpływowy tekst: „The Political 
Content of Antitrust”, w którym m.in. wskazywał, że: „Jest złą historią, złą polityką i złym prawem 
wyłączanie pewnych celów politycznych przy interpretacji prawa antymonopolowego”17. W ar-
tykule wskazywał na zagrożenia dla systemów demokratycznych związane z koncentracją siły 
rynkowej, w tym również na to, że wzrost „prywatnej” siły rynkowej może ostatecznie sprzyjać 

14 Powyższe dotyczyło między innymi przemysłu fi lmowego (zob. Wu, 2011, s. 164), niemniej nie ograniczały się do niego i do 1939 r. objęło kilka-
dziesiąt branż (zob. Wu, 2020b, s. 12–13). Działanie Thurmana Arnolda nie było w tym zakresie odosobnione. Chociaż okresu Nowego Ładu wdraża-
nego przez Franklina Roosevelta może być postrzegany jako okres wzrostu regulacji, a zarazem współpracy między „dużym biznesem” i rządem, to 
w końcu lat 30. polityka ta zaczęła się zmieniać, a w 1938 r. Roosevelt wskazywał Kongresowi na zagrożenia związane ze wzrostem prywatnej „władzy” 
(zob. Steinbaum i Stucke, 2018, s. 5). Ta zmiana w polityce administracji Franklina Roosevelta wiązana jest również z faktem, że obóz demokratycz-
ny popierający New Deal obejmował zwolenników polityki kooperacji z „dużym biznesem”, jednak na zasadach określonych przez władzę polityczną 
(tj. realizujących również wcześniejsze koncepcje Theodore’a Roosevelta), a także „populistów” sprzyjających polityce antymonopolowej. Jednocześnie 
Sąd Najwyższy, w tym L. Brandeis, sprzeciwiał się bezpośredniej regulacji gospodarki, pozostawiając jednak możliwość korzystania z ustawodawstwa 
antymonopolowego (zob. Stoller, 2019, s. 125 i 134; Wu, 2020b, s. 8–9).
15 I am not an alarmist, but the history of what has taken place in other nations where mergers and concentrations have placed economic control in the 
hands of very few people is too clear to pass over easily. A point is eventually reached, and we are rapidly reaching that point in this country, where the 
public steps in to take over when concentration and monopoly gain too much power. The taking over by the public through its government always follows 
one or two methods and has one or two political results. It either results in a Fascist state or the nationalization of industries and thereafter a Socialist 
or Communist state (za: Pitofsky, 1979, s. 1063).
16 The Sherman Act was designed to be a comprehensive charter of economic liberty aimed at preserving free and unfettered competition as the rule 
of trade. It rests on the premise that the unrestrained interaction of competitive forces will yield the best allocation of our economic resources, the lowest 
prices, the highest quality, and the greatest material progress, while at the same time providing an environment conductive to the preservation of our 
democratic political and social institutions” (356 U.S. 1 (1958), Northern Pacifi c R. Co. v. United States).
17 It is bad history, bad policy, and bad law to exclude certain political values in interpreting the antitrust laws (zob. Pitofsky, 1979, s. 1051). Robert 
Pitofsky był dwukrotnym komisarzem Federalnej Komisji Handlu, pełniąc w latach 90. również funkcję jej przewodniczącego, co dodatkowo sprawia, że 
jego słynny tekst stanowi swego rodzaju świadectwo sposobu postrzegania prawa antymonopolowego w Stanach Zjednoczonych..
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interwencjonizmowi, służącemu poddaniu tej siły rynkowej bezpośredniej kontroli politycznej18. 
Jednocześnie jednak wskazywał, że do politycznych celów prawa konkurencji nie powinna nale-
żeć ochrona konkurentów (zamiast konkurencji), ochrona kontrahentów w dostępie do produktów 
ani redystrybucja dochodów na potrzeby społeczne. Polityczne cele ochrony konkurencji powinny 
być raczej realizowane, np. poprzez przyjmowanie domniemań, że określone działania rynkowe, 
np. koncentracje prowadzące do zbyt daleko idącej akumulacji udziałów rynkowych, są zabronione.

3. Praktyka prawa konkurencji przed rewolucją chicagowską

Z perspektywy czasu przedchicagowska praktyka prawa konkurencji jest znana przede 
wszystkim z dwóch typów spraw: tych, które można określić jako „duże sprawy”, kończące się 
przyjęciem strukturalnych środków zaradczych oraz takich, które w późniejszym okresie stały się 
przedmiotem krytyki ze strony zwolenników szkoły chicagowskiej.

Za „duże sprawy” można uznać w szczególności sprawy, które jako pierwsze wyznaczały 
dynamikę rozwoju amerykańskiego prawa konkurencji, takie jak postępowanie dotyczące Northern 
Securities (kolej) i Standard Oil (przemysł naftowy) – obie zakończone przyjęciem strukturalnych 
środków zaradczych19. Jak wskazano wcześniej, okres New Deal wytworzył sytuację, tworzącą 
ryzyko „śmierci” prawa antymonopolowego. Niemniej wraz z ograniczaniem natężenia działań 
podejmowanych w ramach New Deal można mówić o drugiej generacji dużych spraw, do których 
można zaliczyć np. sprawy Alcoa i Columbia Steel20.

I tak przykładowo w sprawie Alcoa sędzia Learned Hand wskazywał m.in.: „Jest możliwe, 
z uwagi na swoje pośrednie społeczne i moralne skutki, preferowanie systemu małych producentów, 
każdego zależnego w swoim sukcesie od jego własnych umiejętności i charakteru, względem sy-
stemu, w którym wielkie masy tych zaangażowanych, muszą akceptować uznaniowość niewielu”21.

Z kolei w sprawie Columbia Steel, rozstrzygniętej na niekorzyść Departamentu Sprawiedliwości, 
w swojej opinii krytykującej przyjęte rozstrzygnięcie, sędzia Douglas wskazywał, że amerykańska 
gospodarka ma problem z „wielkością” (przedsiębiorstw) i że ta wielkość może stanowić zagroże-
nie zarówno gospodarcze, jak i społeczne. Douglas wskazywał również, że wielkość ta stanowi 
wyznacznik władzy grupy osób nad całą gospodarką i że fi lozofi a ustawy Shermana polega na 
tym, że taka władza nie powinna istnieć, bo ma ona tendencję do przekształcania się w swego 
rodzaju formę „rządu”. Ponadto argumentował on, że: „Władza, która kontroluje gospodarkę, 
powinna być w rękach wybieralnych przedstawicieli narodu, nie rękach przemysłowej oligarchii”22.

18 Warto odnotować, że chociaż R. Pitofsky występował tym samym przeciwko koncepcji prawa antymonopolowego prezentowanego przez szkołę 
chicagowską oddziałującą silnie na politykę konserwatywnej administracji R. Reagana, to w tym wymiarze jego poglądy nie były zupełnie obce niektó-
rym przedstawicielom amerykańskiej myśli konserwatywnej. Podobne co do istoty, aczkolwiek przedstawiane w innym kontekście, poglądy dotyczące 
niebezpieczeństw związanych z rozrostem przedsiębiorstw prezentował przykładowo R. Weaver (por. Weaver, 1948/2010, s. 143).
19 193 U.S. 197 (1904), Northern Securities Co. v. United States; 221 U.S. 1 (1911), Standard Oil Co. of New Jersey v. United States.
20 148 F.2d 416 (2d Cir. 1945), United States v. Aluminum Co. of America; 334 U.S. 495 (1948), United States v. Columbia Steel Co. Na temat złożonego 
tła historycznego sprawy Alcoa (której przebieg pokrywał się częściowo z okresem II Wojny Światowej), w tym sporów w samej administracji federalnej, 
a także napięć między administracją federalną a sądami, zob. Stoller, 2019, s. 135–152; Wu, 2020b, s. 20–26.
21 It is possible, because of its indirect social or moral effect, to prefer a system of small producers, each dependent for his success upon his own skill 
and character, to one in which the great mass of those engaged must accept the discretion of a few. These considerations, which we have suggested 
only as possible purposes of the Act, we think the decisions prove to have been in fact its purposes.
22 „Mamy problem wielkości. Lekcja z niej powinna być już odciśnięta w naszej pamięci przez Brandeisa. Przekleństwo wielkości pokazuje, jak wielkość 
może stać się zagrożeniem – zarówno gospodarczym, jak i społecznym. Może być zagrożeniem gospodarczym, bo kreuje duże nierówności względem 
obecnych lub przyszłych konkurentów. Może być zagrożeniem społecznym, bo kontroluje ceny. Kontrola nad cenami w sektorze stali stanowi potężny 
lewar na naszej gospodarce. Cena stali wpływa bowiem na ceny setek innych produktów. Nasze ceny wpływają w dużym stopniu na to, czy znajduje-
my się w okresie rozwoju czy kryzysu – gospodarkę obfi tości czy niedostatku. Wielkość w sektorze stali powinna być zatem uważnie monitorowana. 
Ostatecznie, wielkość w sektorze stali jest wyznacznikiem władzy grupy osób nad naszą gospodarką. Ta władza może być błyskawicznie wykorzystana. 
Może być ona łagodna, ale może być niebezpieczna. Filozofi a ustawy Shermana jest taka, że ta władza nie powinna istnieć. Każda władza ma bowiem 



5252 Jan Polański            Neobrandeisianizm i polityczność ochrony konkurencji

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 5(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.9.4

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w sprawie Columbia Steel dało dodatkowy impuls do 
nowelizacji ustawy Claytona w postaci ustawy Cellera–Kefauvera z 1950 r., której założeniem było 
wyeliminowanie luk, które w ocenie projektodawców stwarzały pole do koncentracji siły rynkowej 
(por. Pitofsky, 1979, s. 1070).

Uchwalenie ustawy Cellera–Kefauvera stworzyło przestrzeń dla przyjęcia jednego z najbar-
dziej kontrowersyjnych w późniejszym czasie rozstrzygnięć – Brown Shoe23. W sprawie tej, mimo 
niskich udziałów koncentrujących się przedsiębiorstw, sąd uznał, że koncentracja nie powinna 
mieć miejsca, stwierdzając m.in.: „Nie możemy pozwolić sobie na pominięcie chęci Kongresu co 
do promowania konkurencji poprzez ochronę opłacalnych, małych, posiadanych lokalnie biznesów. 
Kongres wziął pod uwagę, że okazyjne wyższe koszty i ceny mogą wynikać z utrzymania branż 
i rynków o rozbitej strukturze. Kongres rozstrzygnął te sprzeczne interesy na rzecz decentralizacji”24. 
Orzeczenie o podobnej wymowie zapadło w innej głośnej sprawie, Philadelphia National Bank25.

W celu odtworzenia atmosfery orzecznictwa okresu przedchicagowskiego warto również 
zwrócić uwagę na orzeczenia, które odnosiły się do konkretnych zagadnień z zakresu praktyk 
ograniczających konkurencję. I tak przykładowo, w skrajnych przypadkach sądy były skłonne 
uznać, że oferowanie produktu po niskich cenach było antykonkurencyjne (drapieżnictwo ce-
nowe), nawet jeżeli prowadziło do wejścia na rynek monopolisty nowego gracza. Innymi słowy, 
poprzez przyjęcie sztywnej reguły oceny działań mogły de facto pośrednio chronić monopolistę 
(Khan, 2017, s. 725–726). W odniesieniu do ograniczeń wertykalnych prawo konkurencji było 
podejrzliwe i tak np. wertykalne ustalanie cen odsprzedaży szybko stało się zakazane per se26. 
Z kolei w sprawie Schwinn, Sąd Najwyższy uznał, że umowa zamkniętego systemu dystrybucji 
rowerów prowadzonego przez producenta o silnej (ale nie dominującej) pozycji rynkowej stano-
wiła naruszenie per se, ponieważ ograniczała wolność dystrybutora, poddając go woli producenta 
i sprawiając, że dystrybutor ten stawał się niejako „pracownikiem” producenta27.

tendencję do przekształcania się w formę rządu. Władza, która kontroluje gospodarkę powinna być w rękach wybieralnych przedstawicieli narodu, nie 
rękach przemysłowej oligarchii. Władza gospodarcza powinna być zdecentralizowana. Powinna być rozbita między wiele rąk, tak aby los ludzi nie zale-
żał od zachcianek lub kaprysu, uprzedzeń politycznych, ani stabilności emocjonalnej kilku wyznaczonych przez samych siebie osób. Fakt, że te osoby 
nie są złymi ludźmi, ale szanowanymi i wykazującymi wrażliwość społeczną, jest pozbawiony znaczenia. Taka jest fi lozofi a i nakazy ustawy Shermana. 
Ustawa ta opiera się na koncepcji wrogości względem koncentracji w prywatnych rękach władzy tak wielkiej, że tylko rząd powołany przez obywateli 
powinien ją mieć” (We have here the problem of bigness. Its lesson should by now have been burned into our memory by Brandeis. The Curse of 
Bigness shows how size can become a menace -- both industrial and social. It can be an industrial menace because it creates gross inequalities against 
existing or putative competitors. It can be a social menace -- because of its control of prices. Control of prices in the steel industry is powerful leverage 
on our economy. For the price of steel determines the price of hundreds of other articles. Our price level determines in large measure whether we have 
prosperity or depression -- an economy of abundance or scarcity. Size in steel should therefore be jealously watched. In fi nal analysis, size in steel is 
the measure of the power of a handful of men over our economy. That power can be utilized with lightning speed. It can be benign, or it can be danger-
ous. The philosophy of the Sherman Act is that it should not exist. For all power tends to develop into a government in itself. Power that controls the 
economy should be in the hands of elected representatives of the people, not in the hands of an industrial oligarchy. Industrial power should be decen-
tralized. It should be scattered into many hands, so that the fortunes of the people will not be dependent on the whim or caprice, the political prejudices, 
the emotional stability of a few self-appointed men. The fact that they are not vicious men, but respectable and social-minded, is irrelevant. That is the 
philosophy and the command of the Sherman Act. It is founded on a theory of hostility to the concentration in private hands of power so great that only 
a government of the people should have it.).
23 370 U.S. 294, 344 (1962), Brown Shoe Co. v. United States. Zob. również uwagi dotyczące tej sprawy w: Amato, 1997, s. 18; Pitofsky, 1979, s. 1070.
24 We cannot fail to recognize Congress’ desire to promote competition through the protection of viable, small, locally owned businesses. Congress 
appreciated that occasional higher costs and prices might result from the maintenance of fragmented industries and markets. It resolved these compet-
ing considerations in favor of decentralization.
25 374 U.S. 321 (1963), United States v. Philadelphia National Bank. Warto przy tym odnotować, że (faktycznym) autorem opinii w przedmiotowej 
sprawie był R. Posner, w tamtym czasie asystent sędziego Brennana. Ponad pół wieku później R. Posner odniósł się negatywnie do sporządzonej przez 
siebie opinii (zob. Witts, 2017).
26 Czego nie należy jednak mylić ze znanym w Europie zakazem „ze względu na cel”. Sam zakaz RPM per se budził jednak kontrowersje od samego 
początku i tak np. sam Brandeis krytykował Sąd Najwyższy za jego podejście do stosowania RPM (zob. Hovenkamp, 2019, s. 121). Wśród zwolenników 
neobrandeisianizmu RPM również bywa postrzegany jako praktyka, która powinna być w niektórych przypadkach dozwolona, ponieważ może sprzyjać 
zachowywaniu niezależności mniejszych przedsiębiorców i tym samym sprzyjać budowaniu zdrowego systemu demokratycznego i gospodarczego, który 
nie jest uzależniony od struktur oligopolistycznych i oligarchicznych (zob. Stoller, 2019, s. 349 i 384–385, który opisuje zmianę percepcji w latach 80. (za-
równo w obozie demokratycznym, jak i republikańskim) tzw. fair trade laws, pozwalających na wertykalne ustalanie cen).
27 388 U.S. 365 (1967), United States v. Arnold, Schwinn & Co. Zob. również: Amato, 1997, s. 25.
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Poza wskazanymi wyżej rozstrzygnięciami można również wskazać na sprawy, w których 
ujawniały się pewne elementy szerszego spojrzenia na działania przedsiębiorstw. Za przykład ta-
kiej sprawy można uznać postępowanie dotyczące Associated Press z 1945 roku28. W sprawie tej 
Sąd Najwyższy w sposób uproszczony przyjął, że Associated Press posiadało wystarczająco silną 
pozycję na rynku, żeby jego praktyki poddać pod rozwagę. Ponadto rozpatrując sprawę, sąd od-
nosił się do argumentów Associated Press, które swoje antykonkurencyjne praktyki chciało bronić, 
domagając się ochrony w ramach przysługującej mu wolności słowa. Sąd jednak tych argumentów 
nie przyjął, stwierdzając pośrednio, że praktyki Associated Press nie tylko ograniczały handel, lecz 
także stanowiły ograniczenie wolności słowa, na którą powoływało się samo Associated Press29. 
Sędzia Frankfurter w swojej opinii popierającej wyrok Sądu Najwyższego szedł w tych stwierdze-
niach dalej, wskazując, że prasa jako typ działalności gospodarczej ma charakter szczególny, 
a „prawda”, której dotyczy działalność prasy, to dobro zupełnie inne niż „orzeszki lub ziemniaki”. 
W konsekwencji jakiekolwiek ograniczenia dotyczące tego mającego szczególne znaczenie dla 
funkcjonowania demokracji rynku wymagają dużo większej uwagi niż na innych rynkach30.

4. Polityczna rola prawa konkurencji

Podejście do prawa konkurencji w pierwszych kilku dekadach funkcjonowania amerykań-
skiego ustawodawstwa antymonopolowego może ze współczesnego punktu widzenia budzić 
wątpliwości. Tym, co może szczególnie razić w dawnych amerykańskich dyskusjach antymono-
polowych, są naznaczone swego rodzaju patosem ostrzeżenia przed tym, że koncentracja siły 
rynkowej może prowadzić do przekształcenia się gospodarki kapitalistycznej w socjalistyczną, 
a demokracji w faszyzm lub socjalizm. 

W mojej ocenie powyższe nie powinno jednak przesłaniać istotniejszych wniosków, które 
wynikają z refl eksji na temat „dawnego” prawa konkurencji. Za istotne należy uznać, według mnie, 
odwołania – zarówno w debatach nad prawem antymonopolowym, jak i w niektórych z omówionych 
orzeczeń – do prywatnej „władzy”. W tym zakresie warto zwrócić uwagę na ciekawą interpretację 
powyższego zagadnienia, którą przedstawia G. Amato. Zwraca on uwagę, że w prawie konkuren-
cji odbija się odwieczny spór o to, jaka powinna być relacja między władzą publiczną a „władzą” 
prywatną (Amato, 1997, s. 110 i n.; por. Wu, 2020a, s. 66–68)31. W tym ujęciu prawo konkurencji 

28 326 U.S. 1 (1945), Associated Press v. United States.
29 Sąd Najwyższy stwierdził w tym zakresie: „Niewątpliwie dyspozycja, że rząd sam nie powinien hamować wolnego przepływu myśli nie daje schro-
nienia nie-rządowym ustaleniom, które nakładają ograniczenia na tę konstytucyjną wolność. Wolność publikowania oznacza wolność dla wszystkich, 
a nie dla niektórych. Wolność publikowania jest zagwarantowana przez Konstytucję, ale wolność do czynienia ustaleń, powstrzymujących innych przed 
publikowaniem nie jest. Wolność prasy od ingerencji rządu w ramach Pierwszej Poprawki [do Konstytucji] nie sankcjonuje ograniczania tej wolności przez 
podmioty prywatne” (Surely a command that the government itself shall not impede the free fl ow of ideas does not afford nongovernmental combinations 
a refuge if they impose restraints upon that constitutionally guaranteed freedom. Freedom to publish means freedom for all, and not for some. Freedom 
to publish is guaranteed by the Constitution, but freedom to combine to keep others from publishing is not. Freedom of the press from governmental 
interference under the First Amendment does not sanction repression of that freedom by private interests).
30 „Wolna prasa jest niezbędna dla funkcjonowania naszego demokratycznego społeczeństwa. Działalność prasy, a przez to i działalność Associated 
Press, polega na promowaniu prawdy w odniesieniu do spraw publicznych poprzez dostarczanie podstawy do zrozumienia tych spraw. Prawda i zro-
zumienie nie są dobrami takimi jak orzeszki lub ziemniaki. W konsekwencji doniosłość ograniczeń w promowaniu prawdy poprzez odmowę dostępu 
do podstaw dla rozumienia [tych spraw] wymaga rozważenia okoliczności bardzo odmiennych od podobnych ograniczeń wynikających ze wspólnego 
przedsięwzięcia mającego jedynie wymiar gospodarczy.” (A free press is indispensable to the workings of our democratic society. The business of the 
press, and therefore the business of the Associated Press, is the promotion of truth regarding public matters by furnishing the basis for an understand-
ing of them. Truth and understanding are not wares like peanuts or potatoes. And so, the incidence of restraints upon the promotion of truth through 
denial of access to the basis for understanding calls into play considerations very different from comparable restraints in a cooperative enterprise having 
merely a commercial aspect.).
31 W podobny, aczkolwiek nieco inny niż G. Amato, sposób Stoller (2019, s. 3), który problem ten odnosi do sporu między hamiltonowską i jefferso-
nowską wizją systemu politycznego oraz tego, czy „władza” powinna być skoncentrowana w rękach elity, banków i monopoli (Hamilton), czy powinna 
być rozproszona między obywateli (Jefferson).
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jest nie tyle prawem służącym maksymalizowaniu dobrobytu ekonomicznego konsumentów, ile 
wyznacznikiem i ogranicznikiem dla akumulacji władzy prywatnej wynikającej z budowania i nie-
właściwego wykorzystywania pozycji ekonomicznej.

Prawo konkurencji nie było zatem „polityczne” w tym sensie, że w swym założeniu miało 
służyć realizowaniu doraźnych celów politycznych lub kształtowaniu polityki gospodarczej prowa-
dzonej przez władzę wykonawczą. Wręcz przeciwnie, jego polityczna rola (polityczna zawartość) 
sprowadzała się do tego, że w systemie politycznym, który tworzy zarazem ramy wyznaczające 
pole działalności gospodarczej, prawo antymonopolowe pełniło funkcję „bezpiecznika”. Jakkolwiek 
w indywidualnych sprawach funkcjonowanie tego bezpiecznika wiązało się z oceną działania pod-
miotów gospodarczych i w tym sensie miało charakter „ekonomiczny” (gospodarczy), to posiadało 
ono również bardziej doniosłą „polityczną” rolę.

Tą polityczną rolą było zabezpieczanie demokratycznych instytucji politycznych i społecznych 
przed ewentualnym negatywnym wpływem „władzy” prywatnej wynikającej ze wzrostu znaczenia 
podmiotów gospodarczych dla funkcjonowania wspólnoty politycznej (civitas). Negatywny wpływ 
na instytucje demokratyczne mógł przejawiać się przykładowo w korumpowaniu systemu politycz-
nego (jak przez XIX-wieczne trusty) lub oddziaływaniu na demokratyczny charakter stosunków 
społecznych w sposób sprzyjający wykształceniu się tendencji autorytarnych lub skłaniających 
rządy do bezpośredniej ingerencji w gospodarkę w celu uzyskania poparcia na fali niezado-
wolenia społecznego wynikającego z poczucia uzależnienia od przedsiębiorstw dominujących 
gospodarczo.

W tym ujęciu „polityczna rola” prawa antymonopolowego nie musiała stawać się głównym 
wyznacznikiem ocen w poszczególnych sprawach (np. w formie: „ta praktyka musi być potępio-
na, bo bezpośrednio zagraża systemowi politycznemu”), ale raczej stanowiła uzasadnienie dla 
określania bardziej abstrakcyjnych wzorców działania (np. w duchu: „uznajemy, że nadmierna 
koncentracja siły rynkowej nie sprzyja optymalnemu kształtowaniu stosunków społecznych, a jej 
wykorzystanie w niewłaściwy sposób narusza wolność gospodarczą innych, dlatego określamy 
pewne abstrakcyjne reguły, które będziemy egzekwować”). W konsekwencji zatem w sprawie 
Brown Shoe sąd mógł być skłonny przychylić się do zakazania koncentracji, ponieważ naruszała 
ona zbiór reguł, które fi nalnie służyły zabezpieczeniu wartości uznanych za istotne przez usta-
wodawcę. Z kolei w sprawie Associated Press, dla sędziów Sądu Najwyższego kwestia tego, że 
sprawa miała szczególne znaczenie dla zapewnienia zdrowego funkcjonowania systemu poli-
tycznego nie musiała pozostawać bez znaczenia dla oceny działań rynkowych i mogła skłaniać 
do większej ostrożności. 

W tym ujęciu prawo antymonopolowe było zatem bardziej „prawem”, a nie jednostkowymi 
przypadkami regulacji. Ochrona konkurencji w istocie mogła odznaczać się pewną formalnością 
(form-based approach), jednak podejście to posiadało swoje głębsze uzasadnienie. W mojej 
ocenie dobrym podsumowaniem powyższego jest stwierdzenie Brandeisa, że w poszczególnych 
przypadkach monopol może być bardziej efektywny, a konkurencja rynkowa przynosić straty, ale 
podobnie demokracja przynosi liczne straty. W konsekwencji możliwe jest preferowanie określo-
nych kategorii działań, a zwalczanie innych, niezależnie od tego, jakie są ich konkretne skutki 
w danej sprawie. Wynika to natomiast ostatecznie z faktu, że centralnym problemem prawa anty-
monopolowego w powyższym rozumieniu jest sprzyjanie systemowi politycznemu promującemu 
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wolność (w tym gospodarczą), a nie po prostu maksymalizację dobrobytu ekonomicznego w ujęciu 
określonej szkoły rozumowania ekonomicznego.

III. Rewolucja chicagowska, „śmierć prawa antymonopolowego” 
i nowy ruch brandeisiański

1. Szkoła chicagowska

Wraz z rozwojem orzecznictwa prawo konkurencji poddawane było coraz głębszej analizie 
z punktu widzenia ekonomii. Szkoła chicagowska, która zrewolucjonizowała ostatecznie podej-
ście do prawa antymonopolowego, początkowo w rozwoju tej analizy miała jednak marginalne 
znaczenie. Jej początki należy wiązać z koncepcjami tworzonymi przez Aarona Directora, wykła-
dowcę Uniwersytetu w Chicago. Koncepcje te opierały się na ocenie spraw antymonopolowych 
przez pryzmat teorii cen (Posner, 1978, s. 925–926; por. Amato, 1997, s. 20–21; Wu, 2018a, 
s. 83–85). W tym ujęciu dominujące do lat 60. podejście do prawa konkurencji budziło wątpliwo-
ści. Powyższe dotyczyło w szczególności restrykcyjnego podejścia do wertykalnych porozumień 
i koncentracji, oceny drapieżnictwa cenowego, praktyk polegających na wiązaniu i przenoszeniu 
pozycji rynkowej z jednego rynku na drugi. Zasadniczo w pierwotnym chicagowskim ujęciu jedynym 
typem praktyk, które utrzymały jakiś zakres domniemania szkodliwości, a przez to nielegalności, 
były porozumienia horyzontalne (Amato, 1997, s. 22). Szkoła chicagowska postulowała, wbrew 
wcześniejszym interpretacjom, że prawo konkurencji za nielegalne powinno uznawać jedynie te 
praktyki, które prowadzą do szkód w dobrobycie konsumentów.

Powyższa interpretacja znalazła poparcie w argumentach przedstawionych przez R. Borka, 
zgodnie z którymi to ochrona tego dobrobytu była pierwotnym i jedynym zamiarem amerykańskiego 
ustawodawcy (Bork, 1966; Wu, 2018a, s. 87)32. Przez dobrobyt konsumentów R. Bork rozumiał 
dobrobyt społeczny, co zarazem stwarzało podstawy zastosowania teorii cen. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że antymonopolowa rewolucja proponowana przez szkołę chicagowską zbiegała 
się z innymi istotnymi wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych. Po pierwsze, w latach 70. Stany 
Zjednoczone zaczynały odczuwać presję konkurencyjną ze strony przedsiębiorstw japońskich 
i europejskich (Amato, 1997, s. 38). Po drugie, w samym prawie konkurencji przedstawiciele szko-
ły harwardzkiej wywierali presję na ekonomizację prawa konkurencji (Wu, 2018, s. 103; Stoller, 
2019, s. 252–253). Po trzecie, lata 70. to początek kryzysu naftowego oddziałującego na całość 
gospodarki Stanów Zjednoczonych (Amato, 1997, s. 24). Po czwarte, lata 70. to początek presji 
na deregulację, która w końcu znalazła najpełniejszy wyraz w programie wyborczym Ronalda 
Reagana (Wu, 2011, s. 242; Crane, 2014, s. 835)33. Po piąte, zarówno w obozie republikańskim, 
jak i demokratycznym już od końca lat 50. zachodziły istotne zmiany ideologiczne34. Zwrócić 
można również uwagę na wzrost znaczenia oryginalizmu w amerykańskim dyskursie prawnym, 
32 R. Bork, mimo początkowo socjalistycznych przekonań, stał się jednym z najbardziej wpływowych uczniów A. Directora (w młodości również ideowego 
socjalisty), znanym jako zwolennik ograniczania roli państwa w gospodarce, co do poglądów R. Borka zobacz przykładowo: Nomination of Robert H. 
Bork to be Associate Justice of the United States Supreme Court: Hearings Before the Committee on the Judiciary, United States Senate, One Hundredth 
Congress, First Session, on the Nomination of Robert H. Bork to be Associate Justice of the Supreme Court of the United States, Tom 1, s. 294 i 437; 
Wu, 2018a, s. 85 i 87; Stoller, 2019, s. 230 i 241–250.
33 Zob. również: Orbach (2017, s. 19), który zwraca uwagę, że począwszy od lat 60. „populizm” na rzecz działań państwa w gospodarce zaczął wygasać, 
a działania sądów z czasem przystosowały się do nowej narracji społecznej, wykazującej skłonność do „populizmu” antyregulacyjnego.
34 Zmiany te związane były z jednej strony z faktem, że w polityce amerykańskiej doszło do „zmiany pokoleniowej” polegającej na tym, że zarówno 
wyborcy, jak i ich reprezentanci w coraz mniejszym stopniu posiadali własne doświadczenie gospodarki amerykańskiej sprzed New Deal, a także na 
spadku znaczenia populizmu i wzrostu znaczenia tendencji technokratycznych, a w końcu presji związanej z poszukiwaniem nowych formuł prowadze-
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do którego przychylał się sam R. Bork (niedoszły sędzia Sądu Najwyższego) i Antonin Scalia 
(sędzia Sądu Najwyższego)35.

Ujęcie prawa antymonopolowego promowane przez R. Borka było podchwytywane przez 
federalne sądy – dotyczyło to przykładowo sprawy Sylvania36. W sprawie tej jeden z sądów ape-
lacyjnych rozpatrywał przypadek podobny do wertykalnego porozumienia w sprawie Schwinn, 
o którym mowa była wcześniej. Sąd ten odmówił jednak uznania praktyki za antykonkurencyjną, 
czyniąc przy tym uwagi, że celem ustawy Shermana jest promowanie dobrobytu konsumentów. 
Sąd Najwyższy, rozpatrując sprawę Sylvania, zdecydował się na odrzucenie swojego dawnego 
podejścia ze sprawy Schwinn, aczkolwiek nie bez kontrowersji wśród orzekających sędziów. 
Zauważano bowiem, że przyjęcie w sprawie Sylvania założenia, że rozpatrywana praktyka nie 
miała charakteru naruszenia per se otwierało drogę do utraty charakteru naruszenia per se rów-
nież przez wertykalne ustalanie cen. Ponadto niektórzy sędziowie zwracali uwagę, że cele prawa 
konkurencji są bardziej złożone (Ginsburg, 2014, s. 944). Sąd Najwyższy jakkolwiek nie odniósł 
się do kwestii dobrobytu konsumentów jako celu prawa konkurencji, to w swojej analizie skon-
centrował się na badaniu kwestii efektywności ekonomicznej. Dwa lata później w sprawie Reiter 
Sąd Najwyższy wprost czynił już odwołanie do R. Borka i jego tezy, że Kongres uchwalił ustawę 
Shermana jako „przepis na dobrobyt konsumentów”37.

Podsumowując w połowie lat 90. obraz amerykańskiego prawa antymonopolowego, G. Amato 
stwierdził, że jakkolwiek przeszło ono duże zmiany, zostało okrojone, a z uwagi na swoją tech-
niczność również coraz bardziej nieprzeniknione dla szerszego kręgu odbiorców, to: „w żadnym 
razie nie jest martwe” (Amato, 1997, s. 33). G. Amato wskazywał m.in., że amerykańskie prawo 
antymonopolowe pokazało to tym, że mimo wszystko „przetrwało (…) kampanię masowej ste-
rylizacji, w którą zaangażowała się przez wszystkie z ośmiu lat swojego funkcjonowania admi-
nistracja prezydenta Reagana”. W tym zakresie można przyznać G. Amato rację, ostatecznie 
w latach 80. doszło np. do podziału AT&T38. Z kolei próby podważania przed sądami przez sam 
reaganowski Departament Sprawiedliwości (w formie amicus curiae) stanowiska, zgodnie z któ-
rym wertykalne ustalanie cen stanowi naruszenie per se, spotkało się z silną reakcją Kongresu 
polegającą na zakazaniu administracji federalnej wydatkowania swojego budżetu na próby pod-
ważenia tej interpretacji (Amato, 1997, s. 35; First i Waller, 2013, s. 2557)39. Szkoła chicagowska 
nie zyskała pełnej akceptacji i jeszcze pod koniec lat 80. poddawana była silnej krytyce za wypa-
czenie celów i historii ustawodawstwa antymonopolowego (zob. przykładowo: Fox, 1987). Szkoła 
chicagowska spotkała się również z krytyką z punktu widzenia ekonomicznego, w szczególności 

nia polityki po aferze Watergate i związanym z nią wstrząsie politycznym zarówno w obozie republikańskim, jak i demokratycznym (zob. Stoller, 2019, 
s. 196–223, 312–331).
35 Zob. również Wu (2018a, s. 90) w zakresie znaczenia oryginalizmu prawnego dla szkoły chicagowskiej. Warto przy tym odnotować, że R. Bork 
i A. Scalia przed uzyskaniem nominacji do Sądu Najwyższego obaj orzekali, w podobnym czasie, jako sędziowie federalni w sądzie apelacyjnym dla 
obwodu dystryktu Kolumbii – obaj zostali nominowani do tego sądu przez R. Reagana i objęli swoje urzędy w 1982 roku.
36 433 U.S. 36, 49–50 (1977), Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc. Amato, 1997, s. 25 i kolejne; Ginsburg, 2014, s. 944.
37 442 U.S. 330 (1979), Reiter v. Sonotone Corp. Ginsburg, 2014, s. 945.
38 Aczkolwiek należy zwrócić uwagę, że samo rozbicie AT&T można postrzegać nie tylko jako emanację funkcjonowania prawa antymonopolowego, 
lecz także w znacznej mierze formę deregulacji. AT&T utrzymywało monopol również dzięki regulacjom federalnym, a podważanie przez nie polityki 
deregulacji spotkało się ze sprzeciwem władz federalnych (por. Wu, 2011, s. 192–193).
39 Zob. jednak wyr. Sądu Najwyższego w sprawie Leegin, 551 U.S. 877 (2007), w którym sąd odnosi się do stanowiska przedstawianego w odniesie-
niu do RPM przez federalne organy ochrony konkurencji, a także samo stanowisko przedstawione przez Federalną Komisję Handlu w postaci amicus 
curiae w tej sprawie (No. 06-480).
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w kontekście czynionych przez nią uproszczeń (Wu, 2018b, s. 3; zob. również Jurczyk, 2012, 
s. 97–98; Khan, 2020, s. 1666–1671).

Można jednak zwrócić uwagę na spostrzeżenia R. Posnera, który w rozmowie z 2017 r. wspo-
minał swoją karierę sędziego w ten sposób, że gdy rozpoczął orzekać w 1981 r. to przez kilka lat 
spotykał się z ciekawymi sprawami antymonopolowymi, jednak z czasem wszystkie one znikły, 
a w końcu podsumował: „bo przecież prawo antymonopolowe jest martwe, czyż nie?”40. W okre-
sie funkcjonowania administracji Billa Clintona przedmiotem zainteresowania stały się praktyki 
Microsoft, niemniej mimo zwycięstw sądowych po zmianie administracji na republikańską sprawa 
została zamknięta ugodą (Wu, 2018a, 101)41. Sama administracja George’a Busha nie inicjowała 
nowych spraw dotyczących monopolizacji (Wu, 2018a, 108)42. Kierunek rozwoju amerykańskiego 
prawa antymonopolowego również się nie zmienił43. I tak przykładowo w głośnej sprawie Verizon 
Sąd Najwyższy przyznawał możliwości zaistnienia monopolu istotną rolę44. Z kolei samo AT&T, 
podzielone jeszcze w latach 80., w ciągu kolejnych dwudziestu lat w znacznej mierze, w drodze 
kolejnych koncentracji, odbudowało swoją pozycję45. Wybiegając natomiast kolejne lata naprzód, 
w 2020 r., mimo prób zablokowania kontrowersyjnej transakcji T-Mobile/Sprint, sąd zezwolił na 
dalszą koncentrację amerykańskiego rynku telekomunikacyjnego (zob. Wu, 2019). 

Zasadne wydaje się przyjęcie, że gdyby amerykańskie prawo antymonopolowe mogło mó-
wić, to zapewne powiedziałoby, że: „pogłoski o mojej śmierci są mocno przesadzone”. Niemniej 
w świetle z jednej strony genezy tego prawa i jego ewolucji, z drugiej zaś – rozrostu przedsiębiorstw 
w sektorach m.in. technologicznym, telekomunikacyjnym, żywnościowym i farmaceutycznym, 
zmniejszenia operatywności tego prawa i jego utechnicznienia do poziomu obcego laikowi, tezy 
o śmierci prawa antymonopolowego można uznać za zrozumiałe – prawo to w coraz większym 
stopniu może być bowiem postrzegane jako „przeciwdziałające ewentualnym negatywnym skut-
kom monopolu (które same w sobie są jednak wątpliwe i z których zwalczaniem należy uważać, 
aby przypadkiem nie schłodzić konkurencji)”. W tym ujęciu „śmierć prawa antymonopolowego” 
nie oznacza braku jakiegokolwiek działania, raczej zasygnalizowanie, że prawo to mogło zboczyć 
ze swojego pierwotnego toru46.

2. Postulaty nowego ruchu brandeisiańskiego

Mając na względzie przedstawiony wyżej kontekst, podstawowym postulatem przedstawicieli 
nowego ruchu brandeisiańskiego jest przywrócenie operatywności prawa konkurencji. Drogę do 
powyższego zwolennicy tych ujęć widzą w odejściu od założenia, że celem prawa konkurencji jest 
ochrona dobrobytu konsumentów. Zmiana ta jest ściśle powiązana z tym, że z punktu widzenia 
40 Rozmowa między R. Posnerem i L. Zingalesem, konferencja Stigler Center for the Study of the Economy and the State: Is There a Concentration 
Problem in America? (27–29 marca 2017 r.). Samo podsumowanie wypowiedzi przez R. Posnera należy jednak uznać za ironiczne.
41 Zob. jednak krytyczne uwagi w odniesieniu do administracji Billa Clintona w zakresie stosowania prawa antymonopolowego (Stoller, 2019, s. 422).
42 Zob. również szerszy przegląd statystyk dotyczących antymonopolowych działań amerykańskich organów federalnych w: Steinbaum i Stucke (2018, 
s. 8–10).
43 Aczkolwiek szkoła chicagowska spotkała się z krytyką i na przestrzeni lat przedstawiane były argumenty podważające niektóre z twierdzeń przed-
stawicieli szkoły chicagowskiej (argumenty postchicagowskie).
44 540 U.S. 398 (2004), Verizon Communications Inc. v. Law Offi ces of Curtis V. Trinko, LLP.
45 Aczkolwiek można zauważyć, że pozycja AT&T latach 80. i po odrodzeniu różniła się z uwagi na same zmiany technologiczne, które pojawiły się 
na rynku m.in. w wyniku rozbicia monopolu AT&T.
46 Por. jednak First i Waller (2013, s. 2543), którzy zwracają uwagę, że pierwsze głosy związane ze „śmiercią” prawa konkurencji można datować jesz-
cze na połowę lat 60., gdy R. Hofstadter wskazywał, że: „kiedyś Stany Zjednoczone miały ruch antymonopolowy bez postępowań antymonopolowych, 
a teraz mają postępowania antymonopolowe, ale nie mają ruchu antymonopolowego” (zob. także: Hovenkamp, 2018, s. 583–585; por. również: Stoller, 
2019, s. 207–210 i 219–223 w zakresie działalności samego R. Hofstadtera).
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neobrandeisiańskiego podstawowa oś krytyki obecnego kształtu prawa konkurencji opiera się na 
wskazaniu, że „dobrobytowa” teoria prawa konkurencji wynika z błędnego przedstawienia pier-
wotnej intencji związanej z uchwaleniem ustawodawstwa antymonopolowego47. Przedstawiciele 
neobrandeisianizmu wskazują, że równoważenie różnych interesów jest naturalnym elementem 
sądzenia, a dostarczając sądom jedyny akceptowalny wyznacznik ocen w postaci dobrobytu kon-
sumentów, szkoła chicagowska dała w istocie sądom „wymówkę do niewykonywania swojej pracy” 
(Wu, 2018b, s. 6)48. Samo kryterium ocen w postaci dobrobytu konsumentów wbrew swojemu 
pierwotnemu założeniu nie dostarczyło jednoznacznego testu tego co dozwolone i zabronione, 
a raczej forum dla przedstawiania wielu technicznych interpretacji w zasadzie w dowolnej spra-
wie poza sprawami najbardziej oczywistymi (Wu, 2018b, s. 6)49. Zwolennicy neobrandeisianizmu 
odnoszą się krytycznie zarówno do formuły prawa konkurencji zaproponowanej przez szkołę 
chicagowską, jak i względem ujęć postchicagowskich jako niezdolnych do odpowiedniej korekty 
niedoskonałości interpretacji chicagowskiej (Khan, 2020, s. 1676).

Zamiast „dobrobytowego” podejścia do prawa, przedstawiciele neobrandeisianizmu uznają 
za pożądane powrócenie do ochrony konkurencji jako procesu rynkowego (Wu, 2018a, s. 136; 
Wu, 2018b, s. 2)50. Istotą takiego testu miałoby być określenie, czy dane działanie stanowi jedynie 
element zwykłej konkurencji, czy jego założeniem jest zmniejszenie lub zniszczenie konkurencji 
(Wu, 2018b, s. 9). I tak, przykładowo, w sprawie Actavis Sąd Najwyższy miał zastosować ten 
właśnie test, odnosząc się do tego, że praktyka stwarzała „potencjał dla rzeczywistych negatyw-
nych skutków dla konkurencji”, a nie odnosząc się do dobrobytu konsumentów51.

Chociaż na pierwszy rzut oka taka zmiana może nie wydawać się znacząca albo wręcz 
może nie pozwalać na zidentyfi kowanie, w czym przejawia się różnica takiego podejścia wzglę-
dem ochrony dobrobytu konsumentów, to wydaje się, że jej znaczenie jest istotne. W szerszej 
perspektywie należy przyjąć, że konsekwencją tego ogólnego postulatu byłoby odejście od dy-
rektywy kwantyfi kowania lub estymacji szkód w postaci spadku dobrobytu na rzecz uznania, że 
określone praktyki są po prostu zakazane lub domniemywa się, że ich wpływ na stan konkurencji 
jest negatywny. Za przykład powyższego działania w przeszłości można uznać uchwalenie ustawy 
Claytona, która wskazywała na konkretne typy zakazanych praktyk, doprecyzowując tym samym 
dużo bardziej ogólną formułę znaną z ustawy Shermana, którą z kolei sądy zwęziły, stwierdzając, 
że ustanowiony zakaz odnosi się do ograniczeń nadmiernych (unreasonable) (por. Khan, 2020, 
s. 1680). Zmiany ukierunkowane na zachowanie szerokiego charakteru zakazów określonych 
przez ustawodawstwo antymonopolowe można zatem uznać za wpisujące się w postulaty przed-
stawicieli neobrandeisianizmu. 

47 Zob. tło historyczne przedstawione przez Baraka Orbacha, cytowanego przez zwolenników neobrandeisianizmu (Orbach, 2013). Podobnie H. Hovenkamp 
stwierdzał, że analiza R. Borka była „naciągana i silnie kierowana jego własną ideologiczną agendą” (za: Crane, 2014, s. 841). Por. jednak szersze uwagi 
tego autora przedstawiane w obronie sposobu argumentacji R. Borka (Crane, 2014, s. 841–844).
48 Pół wieku wcześniej H. Blake i W. Jones problem ograniczenia wymiaru prawa antymonopolowego porównywali do: „mierzenia trójwymiarowego 
świata jednowymiarową linijką” (zob. Blake i Jones, 1965, s. 422).
49 Por. również: Hovenkamp (2018, s. 590), który zwraca uwagę, że np. amerykański Sąd Najwyższy nigdy nie określił, którą defi nicję „dobrobytu kon-
sumentów” przyjmuje w swoich orzeczeniach, a także: Melamed i Petit (2019, s. 757), którzy omawiając zagadnienie dobrobytu konsumentów w innym 
kontekście pośrednio przyznają, że różne organy ochrony konkurencji bazując na standardzie dobrobytu konsumentów mogą dojść w podobnej sprawie 
do zupełnie innych wniosków (a także: Orbach, 2013, s. 2272–2277; podobnie Khan, 2020, s. 1675–1676).
50 Zob. również inne propozycje abstrahujące od dobrobytu konsumentów Steinbaum i Stucke (2018, s. 11–12) i podobnie, aczkolwiek w nieco innym 
ujęciu Orbach (2013).
51 570 U.S. 136 (2013), Federal Trade Commission v. Actavis. Opinia przygotowana przez sędziego S. Breyera (uważany za liberała, nominowany 
przez B. Clintona). Warto przy tym odnotować, że opinię krytykującą zgłosił w sprawie A. Scalia (zob. również Wu, 2018b, s. 8).
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Za inny przykład takiej zmiany można, według mnie, uznać również propozycję L. Khan 
przedstawioną w kontekście specyfi ki rynków cyfrowych i dotyczącą podejścia do drapieżnictwa 
cenowego. Zmiana ta polegałaby na tym, że w prawie amerykańskim porzucony zostałby wymóg 
wykazania, że podmiot zaangażowany potencjalnie w drapieżnictwo cenowe będzie miał moż-
liwość podniesienia w przyszłości cen i odrobienia strat (Khan, 2017, s. 791). Należy przy tym 
podkreślić, że ta konkretna zmiana w sposobie dowodzenia nie jest bezrefl eksyjna – opiera się 
ona na założeniu, że występują powody do założenia, że na rynkach cyfrowych strategie stoso-
wania drapieżnictwa cenowego mogą być bardziej złożone niż przewidywali to przedstawiciele 
szkoły chicagowskiej i powyższe – w połączeniu z chronieniem konkurencji jako procesu – miałoby 
uzasadniać zmianę sposobu dowodzenia praktyki. 

Ochrona konkurencji jako procesu w szerzej perspektywie zmierzałaby natomiast do tego, 
aby wyznaczyć pewne ogólne wzorce zachowania i oceniać te zachowania, a nie zmierzać do 
maksymalizowania ilości określonego dobra, co dodatkowo jest utrudnione, ponieważ sam „do-
brobyt konsumentów” nie jest pojęciem jednoznacznym. Powyższe porównywane jest do sytuacji, 
w której sędzia na boisku ma za zadanie oceniać proces konkurowania między zawodnikami, 
a nie to czy wynik współzawodnictwa prowadzi do maksymalizacji „dobrobytu fanów dyscypliny” 
(Wu, 2018b, s. 9; por. podobne ujęcie tematu przedstawione z punktu widzenia teorii prawa: 
Andriychuk, 2009, s. 14).

W obszarze kontroli koncentracji przedstawiciele neobrandeisianizmu również widzieliby zasad-
ność powrotu do przedchicagowskiego podejścia, a częściowo reformy tego systemu. Zauważają 
bowiem, że samo przyjęcie, że kontrola koncentracji wymaga badania efektów cenowych stano-
wiło odejście od testu „istotnego ograniczenia konkurencji” sformułowanego przez Kongres (Wu, 
2018a, s. 128). Za pewne minimum w tym zakresie uznają np. przyjęcie domniemania, że redukcja 
liczby konkurentów poniżej czterech prowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji (Wu, 2018a, 
s. 129). W wymiarze samego sposobu prowadzenia analizy zwracają przy tym uwagę na zbyt 
niechętne uwzględnianie możliwości, że przejmowane przedsiębiorstwa mogą w przyszłości stać 
się źródłem presji konkurencyjnej, co w praktyce wiązało się ze stosunkowo łatwym przyzwole-
niem np. na koncentracje dokonywane w ostatnich latach przez Facebook i Google (Wu, 2018a, 
s. 128). Przedstawiciele neobrandeisianizmu byliby również skłonni do zachowywania większej 
uwagi w zapewnianiu rozdziału w prowadzeniu działalności na powiązanych wertykalnie rynkach, 
w szczególności w sektorach, w których integracja wertykalna może tworzyć szczególnie istotne 
konfl ikty interesów (por. Khan, 2017, s. 792–796; zob. również: Wu, 2011, s. 311–313).

W zakresie samego sposobu prowadzenia polityki konkurencji przedstawiciele neobrande-
isianizmu dostrzegają potrzebę powrotu w Stanach Zjednoczonych do tradycji „dużych spraw”, 
tj. prowadzenia nawet wieloletnich i złożonych postępowań przeciwko dużym przedsiębiorstwom, 
jeżeli powstaje podejrzenie, że działają one niezgodnie z prawem (Wu, 2018a, s. 131). Wskazują 
także, że wraz z prowadzeniem tego rodzaju spraw przywrócone powinno zostać stosowanie 
strukturalnych środków zaradczych jako sposobu rozwiązywania problemu ograniczeń konkurencji 
(Wu, 2018a, s. 132). W tym zakresie zwracają uwagę, że bez ryzyka rozbicia naruszającego pra-
wo przedsiębiorstwa, środki mniej dolegliwe tracą na znaczeniu (Wu, 2011, s. 315). Zwolennicy 
neobrandeisianizmu pozytywnie odnoszą się też do prób wzmocnienia kompetencji organów 
ochrony konkurencji poprzez np. przyznanie im uprawnień do prowadzenia badań rynkowych, 
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w wyniku których możliwe byłoby przyjęcie środków ex ante wspierających konkurencję na rynku 
(Wu, 2018a, s. 133–134; Khan, 2020, s.1680-1681)52. W warunkach amerykańskich ten ostatni 
postulat może być też postrzegany jako zmierzający do nadania Federalnej Komisji Handlu bar-
dziej jednoznacznej roli instytucjonalnej53.

3. Ordoliberalizm

W swojej krytyce współczesnego kształtu prawa konkurencji przedstawiciele neobrandeisia-
nizmu nie ograniczają się do odniesień do amerykańskiej tradycji antymonopolowej i zwracają 
uwagę na związki między brandeisianizmem a europejskim ordoliberalizmem (Wu, 2018a, s. 82; 
Wu, 2020a, s. 67–73)54. Ordoliberalizm przypisuje prawu konkurencji rolę jako elementowi słu-
żącemu ochronie wolności, czyniąc z niego „konstytucję gospodarczą” (zob. szerzej: Gerbrandy, 
2019; Deutscher, E. i Makris, 2016). W powyższym kontekście tradycja ordoliberalna wskazywana 
jest jako potencjalna europejska baza ideowa dla przeformułowywania prawa konkurencji.

W mojej ocenie powiązanie tych dwóch nurtów wydaje się uzasadnione, aczkolwiek można 
odnotować, że brandeisianizm w warstwie pojęciowej w większym stopniu koncentrował się na 
wielkości podmiotów gospodarczych (the curse of bigness), podczas gdy ostatecznym produktem 
ordoliberalizmu było ustawodawstwo, które w warstwie pojęciowej koncentruje się na zachowaniach 
(np. „nadużycia”). Należy jednak stwierdzić, że w praktyce te różnice wydają się mniej znaczące 
z uwagi na to, że z jednej strony poglądy samego Brandeisa były bardziej złożone, a w samym 
ordoliberalizmie, który rozwijał się znacznie później, w początkowym okresie również funkcjono-
wały różne nurty myślenia.

IV. Krytyka neobrandeisianizmu
Krytycy wskazują, że podważanie postulatów neobrandeisianizmu nie jest łatwym zadaniem, 

co wynika jednak nie z samych argumentów przedstawianych przez zwolenników tego nurtu, ale 
braku klarownego obrazu koncepcji, na których się on opiera (Crane, 2019, s. 1. Zob. również: 
Portuese i Wright, 2020, s. 18). Tej klarowności nie sprzyja również to, że wszelkie odwołania 
do „nowego ruchu” lub „nurtu neo-” sugerują pole do unowocześnienia podejścia postulowane-
go przez samego Brandeisa i pierwszych zwolenników postrzegania prawa antymonopolowego 
w podobny sposób.

Należy jednak przyznać, że powyższe braki wynikają z faktu, że podczas gdy szkoła chica-
gowska stała się przedmiotem dyskusji, gdy wykrystalizowały się już w niej główne przesłanki 
proponowanego podejścia oraz określona literatura opisująca proponowany kierunek zmian, 
neobrandeisianizm zyskał uwagę nim zaistniał w większym stopniu jako kierunek orzeczniczy 
lub przedmiot dyskusji akademickich. Szkoła chicagowska zbudowała swoją pozycję poprzez 
przechylenie szali orzeczniczej i przekonań środowiska antymonopolowego, z kolei uwaga wy-
walczona przez neobrandeisianizm wynika przede wszystkim z zainteresowania środowisk luźniej 

52 Powyższe odpowiadałoby narzędziu zaproponowanemu w 2020 r. przez Komisję Europejską (New Competition Tool).
53 Co do nie w pełni jednoznacznej roli Federalnej Komisji Handlu, zob. przykładowo: Wu (2018a, s. 77). Zob. również Stoller (2019, s. 26 i 67) w przed-
miocie krytyki Federalnej Komisji Handlu przedstawianej w początkowym okresie jej działalności, a zarazem w kontekście jej szeroko zakrojonych 
kompetencji.
54 Zob. również Stoller (2019, s. 226), który odnosi się pozytywnie zarówno do ordoliberalizmu, jak i poglądów Friedricha von Hayeka, doszukując się 
w nich podobieństwa z poglądami L. Brandeisa (podobnie: Wu, 2020b, s. 10).
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związanych z prawem antymonopolowym55. Z drugiej strony zwraca się jednak uwagę, że powyższa 
różnica w sposobie budowania poparcia nie powinna być ignorowana, bo nie można wykluczać, 
że „korekta kursu” wyznaczonego przez szkołę chicagowską nastąpi nie przez podobny proces 
zmiany przeświadczeń środowiska antymonopolowego, lecz przez presję polityczną i społeczną 
(Jones i Kovacic, 2020, s. 4).

Naturalnym punktem krytyki neobrandeisianizmu jest jego niechęć względem ochrony wąsko 
pojętego dobrobytu konsumentów. Ostatecznie bowiem to koncepcja dobrobytu konsumentów 
stała się motorem zmian dla wdrożenia postulatów szkoły chicagowskiej. W tym zakresie wskazuje 
się, że odejście od koncepcji dobrobytu konsumentów niesie za sobą przywrócenie tych proble-
mów, które szkoła chicagowska chciała zniwelować, tj. w pierwszej kolejności niejednoznaczność 
prawa konkurencji (Dorsey, Klick, Rybnicek i Wright, 2019, s. 352–353, 364–365; Hovenkamp, 
2018, s. 589)56. Prawo antymonopolowe, którego przedmiotem zainteresowania jest jedynie 
efektywność ekonomiczna, nie wymaga ważenia jakichkolwiek wartości, a „jedynie” dokonania 
rachunku ekonomicznego.

Z powyższego zagadnienia wynikają również inne kontrargumenty względem neobrandeisia-
nizmu. Przede wszystkim, w ocenie krytyków, odejście od dobrobytu konsumentów stwarza pole 
dla działania grup interesów i mniejszego obiektywizmu prawa antymonopolowego57,58. „Przejęcie” 
prawa konkurencji przez różnego rodzaju grupy interesów może sprawiać, że zamiast realizować 
ono swoje postulowane cele (jakiekolwiek by one dokładnie nie były) zaczęłoby ono realizować 
partykularne cele tych grup59.

Krytyce poddawane jest również to, że odejście od maksymalizowania dobrobytu konsumentów 
wiązałoby się z akceptacją faktu, że w określonych przypadkach ceny mogłyby wzrosnąć (Crane, 
2019, s. 9). To z kolei, w ocenie krytyków, może stawiać istotne problemy przed zwolennikami 
neobrandeisianizmu, w szczególności, gdy powyższe zostanie dostrzeżone przez środowiska 
polityczne oraz samych konsumentów (Crane, 2019, s. 13–14; zob. również: Hovenkamp, 2018, 
s. 591–592). W tym kontekście krytyce poddawane są przykładowo poglądy L. Khan, która po-
zytywnie odnosiła się do sprawy Utah Pie, w przypadku której nieobecność standardu dobrobytu 
konsumentów jako jedynego wyznacznika dla ocen antymonopolowych skutkowała możliwością 
wywalczenia przed sądem przez monopolistę odszkodowania za to, że w wyniku stosowania ni-

55 Można przy tym zauważyć, że to skupienie się zwolenników neobrandeisianizmu na budowaniu politycznego poparcia de facto wpisuje się w sposób 
działania tego, co H. Hovenkamp nazywa nurtem antitrust movement jako przeciwwagi dla nurtu technical antitrust (zob. Hovenkamp, 2018).
56 Por. również Ginsburg (2014), który wskazuje na problem wyboru między wieloma, często sprzecznymi wartościami. Można jednak zwrócić uwagę, 
że przedstawiane są również argumenty, że to sam standard dobrobytu konsumentów wprowadza do prawa konkurencji niejednoznaczność, a wręcz 
zagraża rządom prawa (rule of law) (zob. Steinbaum i Stucke, 2018, s. 13–17).
57 Hovenkamp (2019, s. 126–127). Dorsey i in. (2019, s. 365–366, 361–362), gdzie autorzy wskazują na możliwe większe pole do prowadzenia protek-
cjonistycznej polityki gospodarczej, co samo w sobie może być uznane za działanie w interesie określonych grup interesów, niemniej autorzy ci wskazują 
jako przykład protekcjonizmu np. działania europejskich organów ochrony konkurencji w odniesieniu do Big Tech, co może być uznane za dyskusyjne 
(zob. również uwagi niżej co do powiązań tych autorów).
58 Za element powyższego można uznać wykorzystywanie prawa antymonopolowego do realizowania doraźnych interesów politycznych, zob. w tym 
zakresie przykłady przedstawiane przez Morse i Waller (2020), którzy opisując powyższe zagadnienie w innym kontekście dokonują jednak rozróżnienia 
na sytuacje jednoznacznie negatywne i mniej związane z kształtem prawa (np. korupcyjne), sprawy „polityczne”, ale o neutralnym wymiarze (np. decyzja 
o nieściganiu spółek realizujących politykę OPEC), a także sprawy silniej związane z doraźną polityką. Por. jednak Remaly (2020), który w kontekście 
doniesień o upolitycznieniu działań amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości przywołuje sprzeczne opinie osób opowiadających się za obecnym 
podejściem do prawa konkurencji i za podejściem bliższym neobrandeisianizmowi, gdzie obie strony podnoszą, że to prezentowany przez nie punkt 
widzenia ogranicza ryzyko motywowanych politycznie (w negatywnym rozumieniu tego słowa) działań organów ochrony konkurencji.
59 Można jednak zwrócić uwagę, że powyższe nie uwzględnia, że sam współczesny kształt prawa konkurencji, tj. ograniczenie jego roli, może wynikać 
z tego, że taki właśnie jego kształt najlepiej służy określonym grupom interesu, tj. tym, które oczekują jak najmniejszego wpływu państwa na stosunki 
gospodarcze i potrafi ą w tym zakresie wykorzystać retorykę samonaprawiającego się rynku i nieograniczonej konkurencji do realizacji swoich partyku-
larnych interesów, por. Ezrachi i Stucke (2020, s. 155–157), którzy omawiają zagadnienie lobbingu antyregulacyjnego, a także Wakabayashi (2020), 
który opisuje przykład tego, jak Big Tech mogą wpływać na stan debaty nad prawem konkurencji.
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skich cen przez jednego z konkurentów stanął w obliczu konkurencji na wcześniej zdominowanym 
przez siebie rynku (Hovenkamp, 2019, s. 127).

Za bardziej techniczną uwagę, ale niekoniecznie krytykę, można uznać odnotowanie, że 
zmiany, które chcieliby wywołać przedstawiciele neobrandeisianizmu, aby osiągnąć zakładany 
skutek, powinny pociągać za sobą zwiększenie zasobów organów ochrony konkurencji (Jones 
i Kovacic, 2020, s. 23). Wynika to z faktu, że ponowna ekspansja działań związanych z ochroną 
konkurencji doprowadziłaby zarówno do zwiększenia liczby spraw, jak i silnego oporu ze strony 
dużych i zasobnych ekonomicznie przedsiębiorstw, mających z jednej strony naturalny interes 
w tym, aby prawo konkurencji miało jak najwęższy charakter, a z drugiej – posiadających możli-
wość pozyskania do obrony swoich interesów szerokich kręgów prawników, ekonomistów, kon-
sultantów i przedstawicieli świata nauki (Jones i Kovacic, 2020, s. 23)60.

Za powiązany z powyższą uwagą można uznać kontrargument dla neobrandeisiańskiego po-
dejścia w postaci wskazania, że sam Brandeis uważał, że „przekleństwo wielkości” dotyka nie tylko 
przedsiębiorstwa i trawi nie tylko życie gospodarcze, lecz także rządy i życie polityczne (Crane, 
2018, s. 5–6). Postawę Brandeisa uznaje się w tym zakresie za niechętną „dużemu biznesowi”, 
ale również „dużemu rządowi federalnemu”. Należy jednak uznać, że powyższy argument wydaje 
się mieć przede wszystkim wymiar retoryczny, ostatecznie bowiem Brandeis był zwolennikiem 
zarówno istnienia Federalnej Komisji Handlu, jak i federalnego ustawodawstwa antymonopolo-
wego. Przyjęcie, że niechęć Brandeisa względem powierzania rządom funkcji wdrażania prawa 
miała charakter bezwarunkowy, prowadziłaby do wniosku, że Brandeis powinien być pierwszym 
orędownikiem zwalczania federalnego prawa antymonopolowego, a historia dowodzi, że jego 
poglądy były inne.

V. Istota dyskusji, konsekwencje i możliwość oddziaływania 
na percepcję ochrony konkurencji w Polsce

1. Dyskusja w Stanach Zjednoczonych a stosowanie prawa w Polsce

W kontekście dyskusji toczących się w Stanach Zjednoczonych istotne pozostaje pytanie, jakie 
mają one znaczenie dla stosowania prawa w Polsce. Na wstępie tych rozważań warto odnotować 
wypowiedź polskiego Sądu Najwyższego w sprawie Suchej Beskidzkiej, w której sąd ten zwrócił 
uwagę, że przenoszenie do polskiego prawa aksjologii obcych systemów prawnych może nie być 
pożądane61. Powyższa sprawa dobrze jednak ilustruje, że dyskusje w Stanach Zjednoczonych nie 
pozostają bez znaczenia dla praktyki stosowania prawa w Polsce – ostatecznie Sąd Apelacyjny 
w Warszawie, którego orzeczenie skłoniło Sąd Najwyższy do refl eksji nad aksjologią prawa an-
tymonopolowego, inspirował się w rozstrzyganej przez siebie sprawie właśnie wynikami amery-
kańskich debat antymonopolowych. Podobnie prawo Unii Europejskiej nie jest odizolowane od 
wydarzeń poza Unią Europejską, co znajduje odzwierciedlenie np. w oddziaływaniu na prawo 

60 Powyższy problem może dotyczyć nie tylko kwestii samego stosowania prawa, ale również wpływania na bieg dyskusji, percepcję społeczną polityki 
antymonopolowej i działania lobbingowe ukierunkowane na osoby zarówno sprawujące funkcje polityczne, jak i tworzące aparat państwowy. Zob. przy-
kładowo Wakabayashi (2020), który opisuje ustalenia dziennikarzy co do przenikania się wpływów Big Tech i świata nauki (przykładowo przywoływane 
wcześniej poglądy J. Wirghta), w tym przywołane tam opinie T. Vallettiego (były główny ekonomista DG COMP), wskazującego na jednostronność pozor-
nie akademickiego przekazu na temat pożądanego kształtu polityki konkurencji. Zob. również ogólne uwagi na temat tego, jak lobbing prokonkurencyjny 
może być wykorzystywany do zbyt daleko posuniętej deregulacji (Ezrachi i Stucke, 2020, s. 155–157).
61 Wyr. SN z 20 marca 2018 r. w sprawie III SK 5/17 (Sucha Beskidzka).



6363 Jan Polański            Neobrandeisianizm i polityczność ochrony konkurencji

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 5(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.9.4

unijne szkoły chicagowskiej – wpływ prawa unijnego na prawo polskie jest natomiast trudny do 
podważenia.

W drugiej kolejności trudno nie powtórzyć wyrażonej dawniej obserwacji, że w prawie konku-
rencji panuje „permanentny zamęt aksjologiczny” (Kolasiński, 2007, s. 231). Jak zresztą pokazuje 
samo pobieżne omówienie początków amerykańskiego prawa konkurencji, znaczenia rewolucji 
chicagowskiej, ale zarazem i stałego oporu względem chicagowskiej interpretacji prawa antymo-
nopolowego, ochrona konkurencji stanowi obszar, w którym spory o to, czemu ta ochrona ma 
służyć, są trudne do zażegnania. W powyższym kontekście realizm nakazuje przyjąć, że szansa 
na przedstawienie jednej i defi nitywnej interpretacji roli prawa antymonopolowego, która zyskałaby 
powszechną aprobatę, jest istotnie ograniczona. Niemniej warto jednak w mojej ocenie dokonywać 
reasumpcji podnoszonych argumentów, ponieważ może ona pomagać w uchwyceniu kierunków 
rozwoju prawa antymonopolowego, a zarazem weryfi kacji czy obrany kurs jest w istocie prawid-
łowy, a w każdym razie może ułatwiać określenie, jakie mogą być długoterminowe konsekwencje 
obrania określonego kursu.

Dla uporządkowania stanowisk w – jak to określiła E. Fox – „walce o duszę prawa antymono-
polowego” zasadne wydaje się wskazanie następujących stanowisk. Po pierwsze, można wskazać 
na poglądy związane z poparciem dla bardziej intensywnego wdrażania prawa (pro-enforcement) 
i mniej intensywnej działalności organów ochrony konkurencji (anti-enforcement)62. Po drugie, 
różnice między stanowiskami można określić jako większą tolerancję dla władzy publicznej albo 
większą tolerancję dla władzy prywatnej (Amato, 1997, s. 109). Po trzecie, można wskazać na 
interpretacje opierające się na dużej wierze w nieograniczone działania na rynku, jak i interpreta-
cje otwarte na akceptację faktu, że działania przedsiębiorstw wcale nie muszą sprzyjać wolnemu 
rynkowi (Fox, 1987, s. 917–918). Można również wskazać na zwolenników jednocelowego prawa 
antymonopolowego oraz wielocelowego prawa antymonopolowego, na zwolenników standardu 
dobrobytu konsumentów i przeciwników tego standardu, a także antymonopolowych technokratów 
i populistów (w tym ostatnim zakresie, zob. Hovenkmap, 2018, który odnosi się do tych nurtów 
również jako „technical antitrust” i „movement antitrust”; por. również: Stoller, 2019). Za naturalną 
linię podziału można również uznać zwolenników bardziej formalnego podejścia do prawa konku-
rencji (form-based) i „bardziej ekonomicznego” podejścia do prawa konkurencji (more economic 
approach), a także legalistów i dyskrecjonalistów (w tym drugim zakresie, zob. Colomo, 2018). 
W końcu w obrębie samych nurtów akceptujących prymat dobrobytu konsumentów można również 
wskazać na nurty bardziej skłonne do akceptacji błędów fałszywie pozytywnych (praktyka zwiększa-
jąca dobrobyt konsumentów zostaje zakazana), jak i nurty bardziej skłonne do akceptacji błędów 
fałszywie negatywnych (Whish, 2009, s. 190; zob. również: First i Waller, 2013, s. 2570–2572).

Te ogólne stanowiska i tendencje w dyskusji pozostają podobne zarówno w Stanach 
Zjednoczonych, Europie, jak i Polsce, co sprawia, że dyskusja o celach prawa konkurencji staje 
się w znacznej mierze uniwersalna63.

Niemniej, w mojej ocenie, wśród różnych podziałów, jakie zwykło się wymieniać w kontekście 
dyskusji nad prawem antymonopolowym, zbyt słabo odnotowywany jest inny podział – między 

62 Przy czym niektórzy zwracają uwagę, że takie rozróżnienie nie jest korzystne dla jakości debaty, bo sprzyja „futbolizacji” dyskusji w sytuacji, gdy 
większość przedstawicieli środowiska antymonopolowego jest „za” wdrażaniem prawa, przy czym inaczej postrzega samo prawo (zob. Colomo, 2019).
63 Zob. również Khan (2018, s. 131), która przykładowo dyskusje nad neobrandeisianizmem w Stanach Zjednoczonych i częstsze pojawianie się 
w dyskursie europejskim wątków „uczciwości” (fairness) postrzega jako ideowo powiązane.
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zwolennikami „wolnościowego” i „dobrobytowego” prawa antymonopolowego64. Można zaryzyko-
wać hipotezę, że niedostatek ten może wynikać z tego, że znaczna część dyskusji nad prawem 
antymonopolowym prowadzona jest nie tylko przez prawników, lecz także przez ekonomistów, 
a dodatkowo rozwinęła się w Stanach Zjednoczonych, w których realizm prawny posiada silną 
pozycję. Powyższe rozróżnienie znajduje według mnie wyraz np. w pytaniu, które stało się swe-
go rodzaju podsumowaniem dyskusji między R. Dworkinem a R. Posnerem: „Czy dobrobyt jest 
wartością?” (Dworkin, 1980). Duże skoncentrowanie na dobrobycie konsumentów i efektywności 
ekonomicznej może sugerować, że celem prawa konkurencji nie jest nic innego jak zwiększanie 
dobrobytu, w sytuacji gdy rolą prawa jest raczej ochrona wartości (np. „wolność”, „sprawiedliwość”).

2. „Wolnościowe” i „dobrobytowe” prawo konkurencji

Rozróżnienie na nurty „wolnościowe” i „dobrobytowe” w toczonych obecnie debatach może 
się wydawać abstrakcyjne i pozbawione praktycznego znaczenia, jednak według mnie nadaje 
ono dyskusji nad celami prawa antymonopolowego określoną dynamikę. Przyjęcie założenia, 
że prawo antymonopolowe ma służyć zwiększaniu dobrobytu wymagałoby docelowo dostoso-
wania wszelkich reguł dowodowych i wyniku poszczególnych spraw od kalkulacji ekonomicznej. 
Jeżeli praktyka zwiększa lub nie wpływa na dobrobyt konsumentów, to powinna być dozwolona. 
Granicą dla powyższego jest w zasadzie jedynie zwiększenie kosztów społecznych wynikających 
z niepewności prawnej do tego stopnia, że bardziej opłacalne staje się przyjęcie domniemania 
szkodliwości praktyki i jej arbitralne zakazanie.

Przy całym balaście niejednoznaczności pojęć „wolność” i „sprawiedliwość” należy zwrócić 
uwagę, że pozostawiają one pole do ustalenia pewnych wzorców zachowania i oceny ich w ode-
rwaniu od wpływu określonych działań na dobrobyt ekonomiczny. Po pierwsze, z tego względu, 
że ujęcia takie z natury rzeczy nie koncentrują się na (teoretycznie) mierzalnym dobrobycie. Po 
drugie, ponieważ w konsekwencji reguły dowodowe nie muszą pozostawać w ścisłym związku 
z analizą skutków dla dobrobytu gospodarczego. Powyższe nie musi jednak wykluczać zastoso-
wania narzędzi ekonomicznych ani samej koncepcji dobrobytu konsumentów, niemniej w formie 
instrumentalnej względem prawa, a nie wyznaczającej ducha tego prawa65,66.

W mojej ocenie brandeisianizm wpisuje się w tę „wolnościową”, „sprawiedliwościową” 
wizję prawa antymonopolowego – należy przyjąć, że z niej wywodzi się sprzeciw względem 
nadużyć trustów pozłacanej ery, pojęcie „nowej wolności gospodarczej”, istotna część reto-
ryki kongresmenów i sądów w połowie XX wieku, a w końcu przypisywanie przez przedsta-
wicieli neobrandeisianizmu większej roli procesowi konkurencji, a nie dobrobytowi samemu 
w sobie. Należy jednak odnotować, że jest to oczywiście jedna z możliwych interpretacji „wol-

64 Aczkolwiek należy zwrócić uwagę, że w niektórych ujęciach wyróżnia się stanowiska „dobrobytowe” i stanowiska związane z „interesem publicznym” 
(zob. Colomo, 2018). Por. również Andriychuk (2009) i wskazywany przez niego klasyczny podział na ujęcia deontologiczne i utylitarne.
65 Przykładowo zatem, jeżeli przyjmie się, że wartością chronioną przez prawo antymonopolowe jest „sprawiedliwość”, a elementem tej sprawied-
liwości jest – jak u J. Rawlsa – określona forma dystrybucji dóbr, a dana praktyka rynkowa powoduje zniekształcenie alokacji tych dóbr i dlatego jest 
„niesprawiedliwa”, to standard „dobrobytu konsumentów” może służyć określeniu takiego zniekształcenia alokacji dóbr. Należy jednak zauważyć, że 
tym, co w takiej sytuacji chroni prawo antymonopolowe, jest w istocie „sprawiedliwość” nie „dobrobyt konsumentów” sam w sobie (ponadto jest to spra-
wiedliwość w ujęciu rawlsowskim). Wartość w postaci „sprawiedliwości” może w innej sprawie nakazywać „blankietowe” zakazanie określonych praktyk 
jako fundamentalnie niedopuszczalnych (np. rozmontowania przez monopolistę określonej infrastruktury w celu zmuszenia kontrahentów do korzystania 
z innej infrastruktury, którą monopolista wskazuje jednostronnie, zob. kazus Orlen Lietuva i kolei litewskich).
66 I w tym duchu jak się wydaje E. Fox stwierdza: „prawo jest fundamentalnie różne od ekonomii; ekonomia jest jednym z narzędzi służących wdrożeniu 
ducha prawa” (law is essentially different from economics; economics is one of the tools used to carry out the spirit of the law) (zob. Fox, 1987, s. 917).
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ności” i „sprawiedliwości”, która dla np. libertarian z nurtu anarchokapitalistycznego byłaby 
aberracją67.

Praktyczną różnicą między powyższymi podejściami jest według mnie otwartość prawa kon-
kurencji ukierunkowanego na ochronę wartości do wyznaczania uniwersalnych reguł i wzorców 
zachowania, a zarazem skłonność dobrobytowego prawa konkurencji do mikro-regulacji. Różnica 
ta przekłada się ostatecznie na to, co G. Amato i T. Wu nazywają wzrostem znaczenia techni-
kaliów w prawie. Za uboczny skutek tej technicyzacji uznawać można przy tym wyjęcie prawa 
antymonopolowego spod demokratycznej kontroli i powiększający się defi cyt demokracji (First 
i Waller, 2013, s. 2544)68.

Jak wyjaśniono wcześniej, w Stanach Zjednoczonych dynamika rozwoju prawa antymono-
polowego, tj. jego technicyzacja połączona z regresem aktywności organów ochrony konkurencji, 
doprowadziła do wykształcenia się i rozwoju dyskusji nad neobrandeisianizmem, w tym do więk-
szego zainteresowania prawem antymonopolowym przez polityków głównego nurtu oraz szersze 
kręgi społeczne. W tym ujęciu można przyjmować, że obranie podobnego kierunku w Europie lub 
Polsce długofalowo mogłoby prowadzić do podobnego skutku. Abstrahując od bardziej szcze-
gółowej oceny kierunku rozwoju debat unijnych, z polskiego punktu widzenia istotne pozostaje 
pytanie, jaka jest relacja między wnioskami wynikającymi z dyskusji w Stanach Zjednoczonych 
a stosowaniem prawa w Polsce, o czym mowa niżej.

3. Ramy dyskusji z polskiego punktu widzenia

Myśląc nad prawem polskim warto się w pierwszej kolejności zastanowić, czy w ogóle daje 
ono podstawy do dyskusji (ponownej lub dalszej) nad celami prawa antymonopolowego – osta-
tecznie znaczna część dyskusji w Stanach Zjednoczonych opiera się na założeniu, że prawo to 
pierwotnie służyło szerzej zakrojonym celom.

Patrząc na polskie prawo antymonopolowe w perspektywie historycznej, można w pierwszej 
kolejności wskazać, że jest ono prawem stosunkowo „późnym” – powstało na długo po amerykań-
skim ustawodawstwie antymonopolowym, po dyskursie ordoliberalnym w Niemczech, a także po 
sformowaniu wspólnotowego prawa konkurencji. W tym kontekście można wyrazić wątpliwość, 
na ile „cele” polskiego prawa antymonopolowego były w pełni uświadomione, a na ile stanowiły 
pragmatyczną recepcję zachodnich rozwiązań gospodarczych jako elementu nowoczesnego 
systemu gospodarczego69. 

Opisując prace nad ustawodawstwem antymonopolowym na początku lat 80., I. Wiszniewska 
wskazywała, że wraz z przekształcaniem socjalistycznej gospodarki, „w nowym systemie konku-
rencja staje się niezbędna”, a także, że: „zdolność monopolu do kontrolowania cen, warunków 
handlu, produkcji oraz rynków sprzedaży wydaje się niebezpieczna dla gospodarki narodowej oraz 

67 W powyższym kontekście można również zauważyć, że szkoła chicagowska dostarczyła osobliwego sposobu zmniejszania ingerencji państwa 
gospodarkę i realizowania ideałów libertariańskich. „Libertarianizm” Borka w prawie antymonopolowym opiera się bowiem nie na ograniczaniu roli pań-
stwa poprzez odniesienia do ochrony „wolności” lub innej wartości, ale do zwiększania dobrobytu w podobny sposób, jak dobrobyt ten miało zwiększać 
centralne planowanie, mające w założeniu eliminować straty wynikające z konkurencji i „nieracjonalności” działających na własną rękę przedsiębiorców. 
Gdyby w ramach ochrony dobrobytu konsumentów konieczne okazało się zwiększanie ingerencji państwa w gospodarkę, to należałoby przyjąć, że 
R. Bork przestałby być zwolennikiem nieograniczanego działania na rynku na rzecz aktywności państwa. Borkowska droga do wolności szybko mogłaby 
się zatem stać z libertariańskiego punktu widzenia hayekowską drogą do zniewolenia.
68 Por. jednak Hovenkamp (2018, s. 596), który dostrzega zalety związane z technicyzacją prawa i zwraca uwagę na różnice między dążeniem do 
demokratyzacji rządzenia a rządem republikańskim.
69 Por. jednak Bernatt i Martyniszyn (2020, s. 8), którzy wskazują, że przyjęcie ustawodawstwa antymonopolowego w Polsce nie stanowiło prostej 
recepcji obcych rozwiązań.
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dobrobytu konsumentów” (Wiszniewska, 1984, s. 8). Powyższe interpretowane literalnie sugero-
wałoby wyłącznie dobrobytową wizję prawa antymonopolowego. Niemniej można według mnie 
wyrazić wątpliwość, czy intencją autorki było sformułowanie takiej właśnie myśli i czy opis ten nie 
stanowił raczej skrótu myślowego. Zagłębiając się bowiem w opis celów pierwszych projektów 
prawa antymonopolowego I. Wiszniewska stwierdza, że podstawowym celem tego prawa miało 
być zwalczanie wykorzystywania pozycji dominującej w „nieuczciwy” (niesprawiedliwy) sposób, 
który zagraża interesom innych uczestników rynku, „w szczególności konsumentów” (Wiszniewska, 
1984, s. 9). Innymi słowy konkurencja jest tu postrzegana nie przez pryzmat wzrostu produkcji 
i dobrobytu, ale „interesów” uczestników rynku (i to dodatkowo również innych niż konsumenci)70. 

Odnosząc się do tych problemów szerzej, D. Miąsik przedstawiając w 2008 r. przegląd spo-
sobu argumentacji w polskich sprawach antymonopolowych, konkludował, że stanowi on de facto 
zbiór chaotycznych i wielorakich interpretacji celów prawa konkurencji, które obejmują zarówno 
argumenty dobrobytowe (przy czym raczej postchicagowskie), jak i wolnościowe, które jednak 
ostatecznie tworzą względnie sprawnie funkcjonujący system (Miąsik, 2008). Mimo upływu ponad 
dekady od czasu przeglądu dokonanego przez D. Miąsika, nie wydaje się uzasadniony wniosek, 
aby polska praktyka antymonopolowa w warstwie językowej uległa istotnemu ujednoliceniu Trudno 
jednak nie zwrócić uwagi na orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie Suchej Beskidzkiej, gdzie 
kwestia aksjologii prawa konkurencji stała się przedmiotem szczególnej uwagi. W sprawie tej Sąd 
Najwyższy wskazał na konieczność oceny aksjologii prawa antymonopolowego przez pryzmat 
określonego w konstytucji z 1997 r. modelu społecznej gospodarki rynkowej.

Jakkolwiek pojęcie społecznej gospodarki rynkowej pozostaje niedookreślone, to należy 
uznać, że ma ono silny związek z ordoliberalizmem (Banasiński, 2015, s. 26–28). Jak wskazano 
wcześniej, centralną rolę w tym ujęciu zajmował nie dobrobyt sam w sobie, ale ochrona wolności, 
dla której zagrożeniem jest nie tylko działanie podmiotów posiadających władzę publiczną, lecz 
także „władzę” prywatną. W mojej ocenie w kontekście ogólnej dynamiki rozwoju europejskiego 
prawa konkurencji, wzorowania polskiego prawa konkurencji na prawie unijnym, potwierdzenia 
w konstytucji z 1997 r., że polski model ustrojowy opiera się na społecznej gospodarce rynkowej, 
występują istotne przesłanki do przyjęcia, że prawo antymonopolowe w Polsce ma chronić wartość 
w postaci „wolności”71. W powyższym kontekście można jednak odnieść wrażenie, że w polskich 
dyskusjach nad prawem antymonopolowym panuje przeświadczenie, że stanowi ono nie zbiór 
reguł służących zabezpieczeniu wolności, ale wręcz przeciwnie ograniczenie wolności72. W mojej 
ocenie taka interpretacja może budzić wątpliwości. 

Z jednej strony do pewnego stopnia trafnie wskazuje, według mnie, C. Banasiński, że pyta-
nie o to, czy prawo antymonopolowego ogranicza czy wzmacnia wolność jest: „(…) mało płodne 
metodologicznie, nie prowadząc do żadnych konstruktywnych wniosków. Konfl ikt zawarty w tym 
pytaniu, jeśli sprowadzi się go do czystego sporu o wartości, jest z samej swojej istoty nieroz-
wiązywalny; jest refl eksem niedającej się uzgodnić rozbieżności poglądów między zwolennika-
mi fi lozofi i libertariańskiej a zwolennikami komunitaryzmu; o ile zwolennicy pierwszego nurtu 
70 Należy przy tym zwrócić uwagę, że znaczna część uwag czynionych przez I. Wiszniewską stanowi uwagi do kwestii zdolności monopolu do stosowania 
praktyk eksploatacyjnych względem konsumentów i jak się wydaje powyższe stanowi też powód dla szczególnego eksponowania interesów konsumentów.
71 Zob. również wyjątkowe obszerne omówienie C. Banasińskiego na ten temat, które jednak może przyjmować inną interpretacje w niektórych za-
kresach (Banasiński, 2015, s. 15–98).
72 Zob. przykładowo Bernatt (2011, s. 23), przy czym należy odnotować, że M. Bernatt przedstawia powyższe zagadnienie w formie wstępu do swoich 
badań, które dotyczyły innego obszaru, tj. wydaje się, że powyższe zagadnienie nie stanowiło głównego przedmiotu jego zainteresowań.
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(libertarianie) traktują każdą ingerencję w wolność, w tym wolność gospodarczą, jako pozbawienie 
wolności, o tyle komunitarianie zakładają, że wolność jest pochodną jej uznania przez wspólnotę” 
(Banasiński, 2015, s. 43–44). 

W moim odczuciu C. Banasiński trafnie uchwytuje podstawowy problem związany z postrze-
ganiem wolności, tj. wielość interpretacji tego pojęcia73. Mam jednak wrażenie, że C. Banasiński 
dokonuje pewnego uproszczenia. Wynika to z faktu, że już sama fi lozofi a libertariańska obejmuje 
wiele nurtów i samo sformułowanie „każda ingerencja w wolność stanowi ograniczenie wolności” 
może budzić wątpliwości. Przykładowo, czy zakaz sprzedaży samego siebie w niewolę stanowi 
ograniczenie wolności (kontraktowania)? Niewątpliwie zakaz takich umów ograniczałby „możli-
wość” zawarcia wiążącej umowy tego rodzaju, niemniej niektórzy libertarianie uznają zakaz takich 
umów za naruszający wolność kontraktowania, a inni stwierdzą, że taka umowa nie wchodzi w za-
kres korzystania z wolności, a wręcz przeciwnie stanowi niedopuszczalne ograniczenie wolności 
(zob. Nozick, 1974/2013, s. 58; Block, 2003, s. 41)74. Upraszczając powyższe na potrzeby prawa 
konkurencji można zapytać (tak jak to miało miejsce w przedshermanowskim common law), czy 
określone typy umów nie tworzą ograniczeń wolności albo czy np. tajny kartel tworzący po stronie 
innych wrażenie, że się konkuruje nie stanowi formy oszustwa, które również w Locke’owskim 
stanie natury mogłoby tworzyć wrażenie naruszenia wolności innych (podobnie jak inne rodzaje 
oszustw naruszałyby tę wolność).

Istotne, według mnie jest to, że w ujęciach komunitarystycznych trudno z gruntu argumento-
wać, że prawo antymonopolowe stanowi ograniczenie wolności (skoro samo ma służyć zabezpie-
czeniu wolności). W ujęciu bardziej libertariańskim kwestia ta może być bardziej kontrowersyjna75. 
Niemniej trudno również nie stwierdzić, że obraz współczesnych państw sugeruje raczej, że 
znacząca większość ludzi jest komunitarystami, co sugestie, że prawo antymonopolowe stanowi 
ograniczenie wolności gospodarczej czyni według mnie pewnym nieporozumieniem, o ile nie przyj-
muje się pozycji z gruntu anachrokapitalistycznych76. W obowiązującym paradygmacie systemu 
prawnego (państwo może, a nawet powinno podejmować działania w odniesieniu do zjawisk go-
spodarczych) trudno odmawiać prawu antymonopolowemu jego roli w ochronie wolności. Jeżeli 
z kolei przyjmuje się stanowisko libertariańskie w nurcie anarchokapitalistycznym, to z konkluzją, 
że prawo antymonopolowe stanowi ograniczenie wolności, wiąże się również konkluzja, że całe 
państwo to „nic więcej niż gang bandytów na wielką skalę”, co zasadniczo zamyka jakąkolwiek 
dyskusję na temat samego istnienia państwa77. Natomiast w ujęciu minarchistycznym ochrona 
konkurencji przez państwo minimalne albo w ogóle nie mogłaby mieć miejsca, albo mogłaby przyj-
mować jakąś formę, ale wtedy nie mogłaby stanowić ograniczenia wolności, bo minarchistyczne 
państwo nie ma kompetencji do zmieniania naturalnych granic wolności.

73 W zakresie problemów z defi niowaniem wolności zob. przekrojowe uwagi np. Balcerowicz (2012).
74 Podobne dylematy obecne są w myśli libertariańskiej na wielu innych polach np. stosunku do aborcji, której zakaz niewątpliwie ogranicza „możliwość” 
określonego działania, ale niekoniecznie ogranicza „wolność”.
75 Przy czym prawdopodobnie znacząca większość libertarian (np. anarchokapitaliści albo obiektywiści, z zastrzeżeniem, że ci drudzy sami siebie nie 
zawsze uznają za libertarian) uzna, że prawo antymonopolowe to jawne ograniczenie wolności.
76 Powyższe omówienie nie dotyczy sytuacji błędnego zastosowania prawidłowo uchwalonego prawa poprzez błędne wyważenie wartości w postaci 
dwóch różnych wolności – to wydaje się jednak stanowić odrębne zagadnienie.
77 For if the bulk of the public were really convinced of the illegitimacy of the State, if it were convinced that the State is nothing more nor less than 
a bandit gang writ large, then the State would soon collapse to take on no more status or breadth of existence than another Mafi a gang (zob. Rothbard, 
1982/2016, s. 169).
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Konkludując, powyższe nie powinno według mnie pozostawać bez znaczenia, ponieważ 
wpływa ostatecznie na narrację działań antymonopolowych oraz na percepcję samego prawa an-
tymonopolowego. Jeżeli prawo antymonopolowe stanowi „ograniczenie wolności”, a nie ochronę 
wolności, to dyskusja nad prawem antymonopolowym jest dość jednokierunkowa – prawa anty-
monopolowego i działań antymonopolowych powinno być jak najmniej. Jednocześnie jeżeli za 
cel prawa antymonopolowego przyjmuje się maksymalizację dobrobytu, to powstaje ryzyko, że 
wśród różnych form rozumienia sposobów tej maksymalizacji wiodącą rolę zyskają interpretacje 
najprostsze, a takim dla szerokiego kręgu odbiorców stały się postulaty szkoły chicagowskiej (zob. 
Wu, 2018a, s. 91; Leslie, 2014, s. 918)78.

4. Dominująca narracja a odbicia w praktyce

Mając na względzie problemy odnotowywane przez neobrandeisian, w mojej ocenie są trzy 
powody, dla których zasadna jest ponowna refl eksja nad celami ochrony konkurencji w Polsce, 
w tym być może rozwinięcie wątków zasygnalizowanych przez Sąd Najwyższy w sprawie Suchej 
Beskidzkiej.

Po pierwsze, praktyka prawa ma to do siebie, że będąc kształtowana przez szerokie kręgi 
dyskutantów jest wystawiona na niebezpieczeństwo powtarzania argumentów tak długo, aż zy-
skają one uwagę i poparcie tych ośrodków, które posiadają faktyczną możliwość kształtowania 
prawa – „kropla drąży skałę”. I tak chociaż trudno wskazać na szczególne uzasadnienie dla na-
głego pojawienia się w orzecznictwie Sądu Apelacyjnego w Warszawie silnych inspiracji szkołą 
chicagowską, to trudno nie odnieść wrażenia, że stanowią one wzmocnienie na gruncie orzecz-
niczym dobrobytowej wizji prawa konkurencji79. Jakkolwiek tendencje te spotykały się dotychczas 
ze sprzeciwem ze strony Sądu Najwyższego, można wyrazić wątpliwość, czy bez ponownego 
przeanalizowania fundamentów ochrony konkurencji, powody dotychczasowego zachowawczego 
podejścia Sądu Najwyższego (tj. preferującego przynajmniej wymieszaną „dobrobytowo-wolnoś-
ciową” względem czysto dobrobytowej wizję prawa konkurencji) będą w dłuższej perspektywie 
czasu pozostawały zrozumiałe i akceptowane.

Po drugie, należy mieć na uwadze, że rozwój prywatnoprawnego wdrażania prawa konkurencji 
w Polsce będzie z natury rzeczy zwiększał liczbę sytuacji, w których sądy będą musiały stykać się 
ze sprawami dotyczącymi ewentualnych przypadków naruszeń prawa konkurencji. W tym zakresie 
należy mieć na względzie, że w sprawach inicjowanych przez podmioty inne niż organy ochro-
ny konkurencji (których zasoby pozostają istotnie ograniczone i które dokonują pewnej selekcji 
spraw), szkoła chicagowska dostarcza prostego sposobu rozstrzygania sporów prawnych, który 
jednak niekoniecznie musi się pokrywać z faktycznymi lub pożądanymi celami prawa konkurencji.

Po trzecie, wzrost znaczenia tzw. Big Tech i rozwój na świecie dyskusji o celach i formie prawa 
konkurencji sprawia, że dla prawidłowego rozpoznania formuły i możliwości istniejących w prawie 
polskim, pożądana wydaje się należyta percepcja celów ochrony konkurencji przez samo pań-
stwo. W tym kontekście ponowne odkrywanie w polskiej praktyce koncepcji formułowanych przez 
szkołę chicagowską i nurty związane z ekonomizacją prawa stanowi oczywiście możliwy sposób 

78 Zob. również uwagi przedstawiane w szerszym kontekście Ezrachi i Stucke (2020, s. 126–130), którzy odnoszą się do kwestii tego, jak uproszczone 
narracje mogą przekładać się na tendencje deregulacyjne.
79 Poza przywoływaną wcześniej sprawą Sucha Beskidzka, zob. przykładowo również wyr. SA w Warszawie z 30 sierpnia 2018 r., VII AGa 1114/18 
(Ski Team), dotyczący wertykalnego ustalania cen.
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kierunkowania dyskusji, jednak warto mieć obraz powodów, dla których dokładnie te same nurty 
i poglądy są obecnie poddawane silnej krytyce w miejscu, w którym się narodziły.

Wydaje się, że wnioskiem, jaki powinien być na potrzeby polskie wyciągnięty z przebie-
gu dyskusji nad prawem antymonopolowym w Stanach Zjednoczonych, jest przede wszystkim 
ostrożność co do zawężania pola oddziaływania prawa antymonopolowego. Powyższe może 
przekładać się na trzy postulaty.

Po pierwsze, utrzymanie pewnej dozy sceptycyzmu co do podporządkowania prawa ekono-
mii – prawo posiada swoją własną naturę, cele i specyfi kę, a ekonomia może stanowić narzędzie 
ułatwiające realizowanie jego zadań, ale nie blokujące je lub determinujące jego rozwój.

Po drugie, zasadne jest przyjęcie i przypominanie, że prawo antymonopolowe odgrywa istot-
ną rolę polityczną. „Polityczna rola” nie oznacza, że prawo konkurencji służy doraźnym i partyku-
larnym interesom politycznym, ale że istotnie wpływa na funkcjonowanie wspólnoty politycznej, 
stanowiąc check and balance w odniesieniu do siły ekonomicznej gromadzonej w wyniku działań 
na rynku. Prawo antymonopolowe nie powinno byś postrzegane jako ograniczenie wolności go-
spodarczej, ale instrument służący zapewnianiu możliwości korzystania z tej wolności. Powyższe 
nie wyklucza oczywiście, że w określonych ujęciach, np. libertariańskim, prawo antymonopolowe 
może stanowić jawne ograniczenie wolności. W takiej sytuacji należałoby jednak być konsekwen-
tnym: trudno za libertariańskie uzasadnienie niwelowania roli prawa antymonopolowego uznać 
chicagowskie postulaty związane z dobrobytem konsumentów – jakkolwiek prowadzą one do 
ograniczenia oddziaływania prawa antymonopolowego, to nie odnoszą się do argumentacji wol-
nościowej, a dobrobytowej i dodatkowo jednoznacznie akceptują to prawo, o ile tylko zwiększa 
ono dobrobyt konsumentów. 

Po trzecie, w związku ze wskazanym powyżej sceptycyzmem względem zdolności ekono-
mii do stanowienia panaceum na niejednoznaczności i trudne wybory związane ze stosowaniem 
prawa antymonopolowego, a zarazem rozpoznaniem, że dobrobyt konsumentów nie może 
stanowić sam w sobie „wartości” chronionej przez prawo (tą może być np. wolność albo spra-
wiedliwość), warte rozważenia i dalszego badania jest chronienie konkurencji w formie przyjęcia 
reguł, które nie zawsze muszą prowadzić do niwelowania jednoznacznych strat dla dobrobytu 
konsumentów, ale przyczyniają się do zapewnienia otwartości rynków i utrzymania „atmosfery 
konkurencji”. Przykładowo zatem, warto wykazać wyrozumiałość dla bardziej blankietowych za-
kazów, np. zmów między konkurentami, wertykalnego ustalania cen, ograniczania dystrybutorom 
możliwości sprzedaży, stosowania dyskryminacyjnych cen, klauzul wyłączności współpracy oraz 
koncentracji określonych rodzajów80. Prawo ma to do siebie, że identyfi kując sytuacje związane 
z ryzykiem, może blankietowo zakazać określonego typu aktywności i ta funkcja prawa nie po-
winna być z gruntu podważana81.

Niezależnie od powyższego wciąż można jednak zapytać, w szczególności z ekonomicznego 
punktu widzenia: „ale dlaczego i po co – czy dotychczasowe podejście nie dostarczyło prawidło-
wego spojrzenia na ochronę konkurencji i nie wystarczy go po prostu rozwinąć?”. 

80 Por. Hovenkamp (2018, s. 636–637), który co do zasady występuje w obronie status quo i uznaje, że dowody empiryczne przemawiają za utrzymy-
waniem ścisłych zakazów kartelizacji, ale dostrzega także problematyczność wertykalnego ustalania cen i tego, że wiele koncentracji dopuszczanych 
na przestrzeni lat mogło prowadzić do wzrostu cen – w tym ostatnim zakresie stwierdza, że standardy analizy koncentracji rynkowych powinny zostać 
zmienione i stale poddawane ponownej analizie.
81 Por. opinię Rzecznik Generalnej J. Kokott z 19.02.2009 r. w sprawie C-8/08, T-Mobile, EU:C:2009:110, pkt 47 i przedstawione tam porównanie co 
do naruszeń prawa związanych z ryzykiem. Zob. również Polański (2019, s. 125).
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Wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie może nie być satysfakcjonująca naukowo. Procesy 
społeczne mają zwykle złożony charakter, niemniej presja na zmiany w prawie antymonopolowym 
wydaje się wynikać co najmniej z trzech elementów. Po pierwsze, niedostatków prawa konkurencji 
w paradygmacie chicagowskim, tj. niekoniecznie przekonującej interpretacji celów tego prawa. 
Po drugie, silnego powiązania chicagowskiego ujęcia prawa konkurencji z neoliberalizmem, któ-
re uzależnia poziom atrakcyjności paradygmatu chicagowskiego od postrzegania atrakcyjności 
neoliberalizmu jako formuły polityki gospodarczej. Po trzecie, nie bez znaczenia wydają się na-
pięcia gospodarcze na świecie, w tym wzrost znaczenia Chin i presja wywierana na gospodarkę 
amerykańską82. W tym ujęciu redefi nicja kształtu polityki antymonopolowej może być postrzega-
na jako element prób nadania gospodarce amerykańskiej nowej dynamiki. Przykładowo, T. Wu 
w powrocie do silniejszej aktywności antymonopolowej dostrzega pole do wyzwalania innowacyj-
ności, która w przeszłości była możliwa dzięki takim działaniom, jak np. rozbicie monopolu AT&T 
(Wu, 2018a, s. 96–98 i 110; Wu, 2011, s. 195). Z drugiej strony wzrost pozycji rynkowej chińskich 
przedsiębiorstw technologicznych może skłaniać do traktowania amerykańskich Big Tech jak 
czempionów narodowych wymagających ochrony. O ile zatem od dekad w prawie konkurencji 
zaszyty był problem celów, o tyle wydaje się, że obecnie presja na zmiany w prawie konkurencji 
może wynikać także z czynników zewnętrznych, mniej uchwytnych niż w ramach ograniczonej 
refl eksji na temat tego czy koncepcja dobrobytu konsumentów udoskonaliła, czy wypaczyła prawo 
antymonopolowe.

Jeżeli chodzi o kierunek zmian z kolei, to w mojej ocenie jego istotę należy odczytywać 
na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, zwiększenie operatywności tego prawa, w szczególności 
w kontekście innego niż dobrobytowe postrzegania jego celów. Po drugie, zabezpieczenie tego 
prawa przed ewentualnym dalszym spadkiem jego znaczenia w wyniku występującej obecnie 
tendencji do zawyżania standardów dowodzenia – zabezpieczenie to miałoby być możliwe dzięki 
skoncentrowaniu na analizie procesów konkurencji zamiast skutków rynkowych. Po trzecie, budo-
wanie poparcia dla prowadzenia polityki antymonopolowej poprzez zmniejszenie jej technicyzacji, 
co jednak tworzy ryzyko rozwoju „populistycznego” prawa konkurencji83. W tym zakresie można 
wskazać, zgodnie z sugestią przedstawioną przez W. Kovacica i A. Jones, że w przypadku za-
początkowanej obecnie debaty nad prawem antymonopolowym o jej wyniku wcale nie musi zde-
cydować zmiana konsensu w środowisku zajmującym się tym prawem, ale czynniki zewnętrzne. 
Niewykluczone, że podstawową odpowiedzią na wątpliwości co do prób podważenia chicagow-
skiego „konsensusu” jest w tym przypadku po prostu stwierdzenie, że debata nad kształtem prawa 
antymonopolowego stanowi refl eks szerszej debaty nad kształtem neoliberalnej gospodarki oraz 
demokracji liberalnej i że odpowiedzią na pytanie: „gdzie dokładnie?”, na obecnym etapie dyskusji 
jest: „gdzieś indziej”. W tym ujęciu istotne wydaje się w Polsce śledzenie, gdzie ta debata zmie-
rza, tak aby w razie potrzeby dokonywać korekty kursu obranego w praktyce stosowania prawa 
w Polsce.

82 Co do napięć gospodarczych, abstrahujących od sytuacji geopolitycznej Stanów Zjednoczonych, zob. również: Orbach (2017, s. 15 i n.), gdzie autor 
ten przedstawia ciekawe uwagi na temat percepcji prawa w okresach rewolucji gospodarczych.
83 Zob. jednak wcześniejsze uwagi na temat populizmu. Por. również Orbach (2017), który zwraca uwagę, że populizm może przyjmować zarówno 
formę argumentowania przeciwko „dużemu biznesowi” (anti-big business), jak i przeciwko wdrażaniu prawa (anti-enforcement) i wskazuje, że skłonność 
do populizmu wykazywali zarówno L. Brandeis, jak i R. Bork.
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VI. Wnioski

Trudno przesądzać o szansach powodzenia postulatów neobrandeisianizmu. Z jednej strony, 
z punktu widzenia sympatyków tego ruchu niewątpliwie motywujący może być przykład początków 
szkoły chicagowskiej, która w chwili formowania była oderwana od głównego nurtu dyskusji, ale 
ostatecznie wytworzyła ona paradygmat obecnie funkcjonującej wizji prawa konkurencji. Z dru-
giej strony, można zwrócić uwagę, że jakkolwiek ogólna sytuacja polityczna daje zwolennikom 
neobrandeisianizmu platformę do formułowania postulatów zmian w prawie konkurencji, to ta 
sama sytuacja gospodarcza może ostatecznie wytworzyć presję na obranie innej wizji projektu 
modernizacyjnego gospodarek, np. takiego, w którym rola prawa antymonopolowego jest margi-
nalizowana, a ideą przewodnią kształtowania stosunków gospodarczych jest promowanie czem-
pionów narodowych i jednocześnie różne formy regulacji. W tym ostatnim przypadku, mając na 
względzie omówiony rys historyczny amerykańskiego podejścia do polityki antymonopolowej, 
można formułować analogie względem sytuacji, w której na początku XX wieku przewagę zy-
skałaby nie brandeisowska wizja stosunków gospodarczych, ale wizja progresywna, w ramach 
której duże przedsiębiorstwa stawałyby się naturalnym sojusznikiem państwa, ale w zamian za 
koncesje w postaci bezpośrednich form regulacji i nadzoru.

Patrząc na postulaty neobrandeisiańskie w węższej perspektywie, tj. przez sam pryzmat 
prawa konkurencji, wytworzenie się tego ruchu jest, według mnie, korzystne dla dyskusji nad 
prawem antymonopolowym. Przede wszystkim skłania on do refl eksji nad poprawnością antymo-
nopolowego „konsensusu” powstałego wraz z rewolucją chicagowską. Abstrahując od tego, czy 
neobrandeisianizm dostarcza pełnej odpowiedzi na poruszane zagadnienia, istotne wydaje się 
odnotowanie niedostatków chicagowskiej odpowiedzi na pytanie: „dlaczego chronić konkurencję?”.

Za dający największe pole do refl eksji skutek formowania się agendy neobrandeisiańskiej 
należy w mojej ocenie uznać powrót do dyskusji nad polityczną rolą prawa antymonopolowego. 
„Polityczność” prawa konkurencji wydaje się zagadnieniem najbardziej kontrowersyjnym dla 
środowiska zajmującego się prawem konkurencji, w szczególności dla kręgów ekonomicznych. 
„Polityczność” ta wydaje się wręcz być postrzegana jako fundamentalna skaza, uniemożliwiająca 
funkcjonowanie technokratycznego, obiektywnego i dzięki temu sprawiedliwego prawa konkurencji, 
wolnego od nacisków sił politycznych i grup interesów. Wątek ten jest w mojej ocenie najciekaw-
szym w toczącej się dyskusji, bo wydaje się w nim odbijać szerszy problem obniżenia satysfakcji 
społecznej związanej z funkcjonowaniem systemów politycznych, w szczególności poczuciem 
ich oderwania od realnych problemów i spadającą – rzeczywistą lub wyobrażoną – zdolnością 
do dostarczenia rozwiązania napięć społecznych. 

W powyższym kontekście należy zwrócić uwagę, że „polityczność” prawa konkurencji jest 
silnie związana z jego naturą i odnosić ją raczej należy do tego, że prawu temu przypisywana 
była istotna rola w systemie politycznym w formie mechanizmu check and balance skierowanego 
względem „władzy” prywatnej. Trudno również nie zauważyć, że „polityczne” prawo konkurencji 
funkcjonowało w pełnej formie aż do czasu rewolucji chicagowskiej i nie dostarczało ani ruiny 
gospodarczej, ani wypaczenia systemu politycznego.

Z polskiego punktu widzenia debata tocząca się wokół neobrandeisianizmu pozostaje, we-
dług mnie, istotna m.in. ze wzglądu na przenikanie się koncepcji formułowanych w ramach tego 
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ruchu z ordoliberalizmem. W tym zakresie prawo polskie, podobnie jak amerykańskie, pozostawia 
pole do refl eksji czy silna penetracja prawa konkurencji przez koncepcje szkoły chicagowskiej 
i interpretacje postchicagowskie posiada wystarczające uzasadnienie. Należy podkreślić, że po-
wyższe nie wyklucza sięgania po dorobek ekonomii w celu oceny zjawisk rynkowych, niemniej 
może wpływać na sposób stosowania prawa konkurencji (np. ochrona procesów rynkowych, a nie 
badanie skutków poszczególnych praktyk), określanie standardów i reguł dowodowych (np. zmiany 
w ciężarze dowodowym przy wykazywaniu naruszeń), a także jego percepcję (prawo konkurencji 
jako ochrona, a nie ograniczanie wolności). 

Można również zauważyć, że praktyka orzecznicza sądów wskazuje, że inspiracje określo-
nymi sposobami myślenia o prawie antymonopolowym nie pozostają bez znaczenia dla sposobu 
orzekania. Należy jednocześnie przyjąć, że mając na względzie usytuowanie ustrojowe sądów 
rozszerzenie lub ograniczenie przez nie roli prawa antymonopolowego przekłada się ostatecznie 
na politykę organu ochrony konkurencji, co z kolei w dalszej kolejności musi wpływać na ogólny 
obraz stosunków gospodarczych.

W szerszym ujęciu, na potrzeby refl eksji nad polskimi stosunkami gospodarczymi debata 
nad ruchem neobrandeisiańskim oraz korzeniami amerykańskiego prawa konkurencji daje też 
podstawy do refl eksji, że „antymonopolowa próżnia” może przyczyniać się do poszukiwania in-
nych form organizacji życia gospodarczego. Należy podkreślić, że powyższy wniosek nie zmierza 
jednak do przesądzenia czy optymalnym sposobem organizacji życia gospodarczego jest żywa 
polityka antymonopolowa, regulacyjna lub nacjonalizacyjna, niemniej przypomina, że idee mają 
konsekwencje, a abdykacja prawa konkurencji z pełnienia bardziej doniosłej funkcji politycznej 
może stanowić ostatecznie „złą historię, złą politykę i złe prawo”.
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Streszczenie
Artykuł koncentruje się na problemie realizacji prawa do obrony stron postępowania przed 
Prezesem UOKiK do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Problematyka została poddana ocenie 
z uwzględnieniem kwestii stosowania przed Organ soft law, w tym Informacji o sposobie składania 
wniosków o ograniczenie prawa wglądu w postępowaniach. W tekście wzięto pod uwagę prob-
lem nieaktualności soft law i możliwego ryzyka dla przedsiębiorców stosujących się do wskazań 
Prezesa UOKiK. 

Słowa kluczowe: tajemnica przedsiębiorstwa; soft law; naruszenie prawa konkurencji; uokik.

JEL: K21, K23, K41

I. Wstęp
Dynamika rzeczywistości rynkowej i prawnej wymaga od organów administracji publicznej 

sprawnych reakcji. To z kolei rodzi ryzyko podejmowania przez nie działań niezrozumiałych dla 
uczestników postępowań. Zrozumienie przyczyn decyzji podejmowanych przez władzę publiczną 
z pewnością sprzyja przekonaniu stron o realizacji zasady sprawiedliwości proceduralnej. W tym 
celu pomocne może okazać się korzystanie przez organy z instrumentów wyjaśniających jeszcze 
przed wydaniem władczego rozstrzygnięcia. Jednym z takich instrumentów jest soft law, które-
go stosowanie utrwaliło się już w praktyce organów ochrony konkurencji krajów członkowskich 
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** Adwokat w kancelarii Affre i Wspólnicy sp.k.; e-mail: krzysztof.witek@affre.pl; https://orcid.org/0000-0002-5168-1665.



7777 Joanna Affre, Krzysztof Witek            Soft law Prezesa UOKiK na przykładzie „Informacji o sposobie składania wniosków…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 5(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.9.5

Unii Europejskiej. Korzysta z niego również Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(dalej: Prezes UOKiK lub Prezes Urzędu), jednak istnieją kwestie, w których może to prowadzić 
do wątpliwości prawnych. Przykładem jest choćby problem ograniczenia prawa wglądu do akt 
postępowania, któremu poświęcony jest ten artykuł. 

II. Soft law – źródło prawa?
Termin soft law (często tłumaczony jako: miękkie prawo) został po raz pierwszy użyty w nauce 

w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku (Skuczyński, 2008, s. 325). Jednak samo zjawisko 
soft law istniało już wcześniej. Niektórzy dopatrują się jego powstania w ładzie powojennym i pra-
wodawczej działalności organizacji międzynarodowych. Impulsem do rozwoju soft law było w tym 
ujęciu powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Rady Europy, a sama idea takiego źródła 
norm wiązała się z prawodawczą działalnością wymienionych organów (Skuczyński, 2008, s. 326). 
Pojawiają się także poglądy, że pojęcie to można wiązać z aktami znacznie wcześniejszymi czy 
nawet antycznymi. Jakkolwiek by jednak nie ujmować historii tego zjawiska, nie da się zaprzeczyć, 
że nabrało istotnego znaczenia wraz z rozwojem najpierw Wspólnot, a następnie Unii Europejskiej. 

Wymienione trudności sprawiają, że w praktyce funkcjonuje wiele defi nicji soft law. W praktyce 
często pojawia się defi nicja zaproponowana przez prof. Lindę Senden, która określa soft law jako 
„zasady postępowania zawarte w instrumentach, nie posiadających mocy wiążącej jako takiej, 
które jakkolwiek mogą wywołać pewne (pośrednie) skutki prawne oraz mają na celu wywoływanie 
skutków prawnych” (Chudyba, 2019, s. 64). Wskazuje się też, że „soft law można zdefi niować 
po prostu jako ogół aktów prawnych wyrażających normę (wzorzec postępowania) o charakterze 
nieimperatywnym, lub jako ogół nieimperatywnych aktów normatywnych” (Chudyba, 2019, s. 65). 
Jako główne cechy aktów soft law wskazuje się przy tym to, że nie mają do nich zastosowania 
zasady pierwszeństwa i bezpośredniego skutków. Mogą jednak zawierać „łagodne zobowiązania” 
czy „silne apele”, które są formułowane w kategoriach „zaproszenia” do określonego działania 
(Staszczyk, 2020, s. 41–47). Wskazuje się przy tym, w odniesieniu do miękkiego prawa wydawa-
nego przez instytucje unijne, że plasowane są one czasem powyżej granicy całkowitego braku 
walorów prawnych, a poniżej wiążących aktów prawnych. Komisja Europejska, wydając takie 
akty, daje sygnał, że czuje się nimi związana i w imię ochrony zaufania będzie stosować się do 
wskazanych w nich zasad i deklaracji (Wiese, 2015, s. 864). 

Podstawą soft law wydawanego i stosowanego w Unii Europejskiej może być zarówno norma 
prawa wiążącego (pierwotnego lub wtórnego), jak i inna norma niewiążąca. Zasadniczą podstawą 
z zakresu norm prawa wiążącego jest, na poziomie unijnym, art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. Zgodnie z nim „w celu wykonania kompetencji Unii instytucje przyjmują rozpo-
rządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie. Zalecenia i opinie nie mają mocy wiążącej”. 
Pamiętać jednak trzeba, że poszczególne instytucje Unii Europejskiej mają możliwość wydawania 
innych niż zalecenia i opinię aktów normatywnych, które również nie mają mocy wiążącej. Są one 
wydawane pod różnymi nazwami, takimi jak rezolucje, komunikaty czy uchwały. Wszystkie one jed-
nak nie mają mocy wiążącej, a stąd kwalifi kowane są do kategorii soft law (Biernat, 2012, s. 30–31). 
Możliwe jest przy tym wydanie aktu soft law bez konkretnej podstawy prawnej (Staszczyk, 2020). 

Soft law ma szczególne znaczenie w europejskim prawie konkurencji. Prawo to, jak wskazuje 
się w piśmiennictwie, posługuje się często nieostrymi pojęciami, których prawidłowa interpretacja 
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może sprawić trudności adresatom przepisów. Wytyczne Komisji wskazujące, jak organ ten będzie 
interpretować poszczególne pojęcia prawa konkurencji, przyczyniać się więc mogą do pewności 
prawa i jego przewidywalności (Wiese, 2015, s. 864). 

Polski prawodawca również docenił rolę tego instrumentu, wyposażając Prezesa UOKiK 
w uprawnienie do publikacji wyjaśnień i interpretacji. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów1 (dalej: uokik) „Prezes Urzędu może wydać i ogło-
sić wyjaśnienia i interpretacje mające istotne znaczenie dla stosowania przepisów w sprawach 
objętych zakresem działania Prezesa Urzędu”. Doktryna zgodnie uznaje, że przepis ten stanowi 
krajową podstawę do publikowania przez organ aktów, które „nie tworzą zatem praw i obowiązków 
po stronie osób trzecich, ani nie mogą być podstawą wydawania aktów administracyjnych przez 
Prezesa Urzędu. Są one zatem instrumentem – swoistym rodzajem gwarancji poszanowania 
zasady zaufania do państwa i prawa” (Stawicki, 2016, s. 743). 

W ramach polskiego porządku prawnego kwestia możliwości zaliczenia aktów soft law do źró-
deł prawa jest przesądzona stanowczym brzmieniem przepisów Konstytucji RP. W myśl jej art. 87 
ust. 1, źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, 
ustawy, ratyfi kowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Z kolei wg art. 87 ust. 2 
źródłami takiego prawa są też, na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa 
miejscowego. Piśmiennictwo jest zgodne, że, ze względu na treść przepisu, akty soft law, choć 
mają znaczenie dla tworzenia oraz interpretacji przepisów prawa, nie mogą być zakwalifi kowane 
do takich źródeł (Safjan, 2016). 

Zamknięty katalog źródeł prawa oznacza więc, że soft law Prezesa UOKiK „(…) nie two-
rzą praw i obowiązków po stronie osób trzecich, ani nie mogą być podstawą wydawania aktów 
administracyjnych przez Prezesa Urzędu. (…) wiążą jedynie Prezesa Urzędu, ale już nie sądy 
orzekające w sprawach antymonopolowych” (Stawicki, 2016, s. 742 i n.). Powoduje to, że ani 
SOKiK, ani Sąd Najwyższy nie mogą kontrolować soft law Prezesa Urzędu. Skutkiem tego również 
przedsiębiorcy nie mogą zwracać się z żądaniem abstrakcyjnej kontroli soft law Prezesa UOKiK. 
Sądy mają jednak prawo wskazania w wyrokach, że przyjęta przez Prezesa Urzędu w soft law 
wykładnia prawa jest błędna (Stawicki, 2016, s. 743). 

Brak kontroli sądowej połączony z lapidarnością regulacji ustawowej powoduje, że organ 
dysponuje, przy kreowaniu wytycznych, pełną dowolnością. Nie istnieją standardy proceduralne 
związane z tworzeniem soft law, nie ma też regulacji określających zmianę i uchylanie wyjaśnień 
i interpretacji. Grozi to niebezpieczeństwem nieadekwatności soft law Prezesa UOKiK do po-
wszechnie obowiązującego prawa (Stawicki, 2016, s. 743). 

Zasygnalizowane problemy powodują, że interpretacja przepisów wbrew postanowieniom 
określonego aktu soft law nie narusza prawa. Przedsiębiorcy nie są nim związani i mogą przed-
stawiać własną wykładnię przepisów, nawet jeśli wykładnia ta różni się od zaprezentowanej przez 
Prezesa UOKiK. Ostateczne stanowisko w zakresie znaczenia poszczególnych przepisów zajmują 
sądy, co daje możliwość zakwestionowania przedstawionego w konkretnym soft law rozumowania. 
Zawsze jednak będzie to kontrola niebezpośrednia i ograniczona jedynie do pojedynczej sprawy 
określonego podmiotu.

1 DzU 2020, poz. 1076.
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III.  Soft law Prezesa UOKiK
Dotychczas Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skorzystał z przyznanego 

mu uprawnienia do wydawania soft law siedemnaście razy. Akty te są publikowane na stronie 
internetowej urzędu, gdzie, co charakterystyczne, w zakładce „Prawo” dostępny jest odnośnik 
do pola: „Wyjaśnienia i wytyczne” umieszczonego w kolumnie dotyczącej orzecznictwa organu. 
Praktyka ta może sugerować, że w opinii Prezesa UOKiK akty prawa miękkiego mają podobne 
znaczenie dla stosowania prawa, jak jego orzecznictwo czy wyroki sądów. 

Trudno przy tym dostrzec jakiś klucz lub porządek, według których Prezes UOKiK poświęca 
uwagę poszczególnym zagadnieniom. Ich wspólnym mianownikiem jest tematyka proceduralna, 
jednak, wśród objętych aktami soft law zagadnień, można znaleźć zarówno „Wyjaśnienia dotyczą-
ce oceny zgłaszanych koncentracji” (2012), jak i „Wyjaśnienia w sprawie sposobu wymierzania 
kar pieniężnych dla osób zarządzających na podstawie art. 106a i 111 u.o.k.k.” (2020). Zdarzało 
się, że Prezes Urzędu publikował kolejne dokumenty dopiero po kilku latach od pojawienia się 
wyjaśnianej instytucji w ustawie (jak w przypadku wyjaśnień odnoszących się do kar pieniężnych 
dla osób zarządzających). Zdarzało się też jednak, że wyjaśnienia były publikowane niemal równo-
cześnie z wejściem w życie aktu wprowadzającego nową instytucję (tak w przypadku „Wyjaśnień 
proceduralnych w sprawie składania Prezesowi UOKiK zawiadomień oraz prowadzenia postępo-
wań objętych zakresem ustawy o kontroli inwestycji”, które zostały opublikowane dwa dni przed 
wejściem w życie wyjaśnianych przepisów). Istnieją jednak obszary, w których wyrażenie przez 
organ stanowiska jest potrzebne, jednak pozostają one pozbawione uwagi Prezesa UOKiK. 
Jedynie tytułem przykładu wymienić należy „Wyjaśnienia w sprawie sposobu wymierzania kar 
pieniężnych dla osób zarządzających na podstawie art. 106b u.o.k.k.”, pozwalającego nałożyć 
karę pieniężną na osoby zarządzające, które umyślnie dopuściły do naruszenia zakazów doty-
czących klauzul niedozwolonych i praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Brak 
publikacji, na chwilę sporządzania tego tekstu, wspomnianych wytycznych, jest szczególnie nie-
zrozumiały w kontekście publikacji przez Prezesa UOKiK analogicznych wytycznych dotyczących 
karania osób zarządzających dopuszczających do naruszenia prawa konkurencji (art. 106a). 
Milczenie organu w tej kwestii nie sprzyja pewności prawa i przyczynia się do podsycania dys-
kusji dotyczących przyczyn tegorocznego skupienia Prezesa UOKiK wyłącznie na wytycznych 
do art. 106a uokik. 

Wśród opublikowanych aktów soft law znajduje się pochodzący z 2017 r. dokument zaty-
tułowany „Informacja o sposobie składania wniosków o ograniczenie prawa wglądu w postępo-
waniach” (dalej: Informacja). Ze względu na fundamentalne znaczenie dla realizacji uprawnień 
proceduralnych stron postępowania, a w tym, prawa do obrony, zostanie mu poświęcona uwaga 
w dalszej części tekstu. 

IV. Dostęp strony do akt sprawy
Kodeks postępowania administracyjnego wśród ogólnych zasad postępowania przewiduje 

zasadę informowania stron (art. 9 k.p.a.2) oraz zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu 
(art. 10 k.p.a.).

2 DzU 2020, poz. 256. 
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Pierwsza z nich nakłada na organy administracji publicznej obowiązek należytego i wyczerpu-
jącego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na 
ustalenie ich praw i obowiązków objętych postępowaniem administracyjnym. Art. 10 k.p.a. prze-
widuje zaś obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, 
a przed wydaniem decyzji umożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materia-
łów oraz zgłoszonych żądań.

Obie zasady konkretyzuje wynikające z art. 73 k.p.a. prawo strony do wglądu w akta sprawy, 
sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, które przysługuje również po zakończeniu postępo-
wania, ale nie jest bezwzględne. Zgodnie bowiem z art. 74 k.p.a. zasady prawa strony do wglądu 
w akta sprawy nie stosuje się do akt sprawy zawierających informacje niejawne o klauzuli tajności 
„tajne” lub „ściśle tajne”, a także do innych akt, które organ administracji publicznej wyłączy ze 
względu na ważny interes państwowy.

Przepis wskazuje, że odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania 
z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnio-
nych odpisów musi być wydana w drodze postanowienia, na które przysługuje stronie zażalenie. 
Ponieważ ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów odsyła, w zakresie nieuregulowanym, 
do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, przepisy te stosuje się do postępowań 
toczących się przed Prezesem UOKiK. Redakcja przepisu prowadzi przy tym do wniosku, że 
stosowanie takie jest stosowaniem bezpośrednim, a nie odpowiednim. 

Niezależnie od powyższego, uokik przewiduje własną regulację dotyczącą ograniczenia 
dostępu strony do akt. W art. 69 uokik ustawodawca przewidział, że Prezes Urzędu może ogra-
niczyć prawo wglądu do materiału dowodowego załączonego do akt sprawy. Może to jednak 
nastąpić tylko wtedy, gdy jego udostępnienie groziłoby ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, 
jak również innych tajemnic podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. W takim 
przypadku ograniczenie również powinno nastąpić w drodze postanowienia, na które przysługuje 
zażalenie (art. 69 ust. 3 uokik).

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wskazuje, że Prezes UOKiK może ograniczyć 
prawo wglądu do akt jedynie w niezbędnym zakresie. Ograniczenie prawa wglądu do akt nie 
może naruszać prawa strony do czynnego udziału w postępowaniu, które wynika z art. 10 k.p.a. 
Nie budzi wątpliwości, że „Stronom musi być zapewniony czynny udział w postępowaniu, pole-
gający m.in. na możliwości wypowiedzenia się co do całości materiału dowodowego zebranego 
w sprawie (art. 10 KPA)” (Bernatt, 2014). Oznacza to, że „dostęp do akt sprawy ma umożliwić 
adresatowi zarzutów (czyli stronie postępowania) dostęp do dowodów zebranych przez organ 
ochrony konkurencji w aktach sprawy tak, aby mógł on efektywnie odnieść się do twierdzeń za-
wartych w piśmie o przedstawieniu zarzutów” (Bernatt, 2011, s. 116–118).

Problem dostępu stron do akt postępowania i ewentualnego ograniczenia tego prawa został 
obszernie zbadany w orzecznictwie krajowym i międzynarodowym. Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej przyjął zasadę dostępu strony do całości akt postępowania oraz wskazał, że 
organ ochrony konkurencji nie jest uprawniony do decydowania, które z dokumentów powinny 
być stronie udostępnione jako użyteczne do przygotowania obrony3 (Bernatt, 2011, s. 116–118). 
Podobny pogląd przyjął Europejski Trybunał Praw Człowieka w jednej ze spraw, która dotyczyła 
3 Wyr. Sądu z 29.06.1995 r. w sprawie T-30/91 Solvay przeciwko Komisji, pkt 81–83.
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postępowania antymonopolowego prowadzonego w Finlandii. Trybunał wskazał, że „bez względu 
na faktyczny wpływ tych memorandów [co do których skarżąca spółka nie mogła wypowiedzieć się 
w postępowaniu antymonopolowym – przyp. wł.] na decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
to do spółki należała ocena, czy chce się wypowiedzieć co do tych dokumentów”4.

Trybunał w innej sprawie wskazał również, że zgodnie z Europejską Konwencją Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej: EKPC), oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego 
karą ma prawo do posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony (art. 6 
ust. 3 EKPC). Oskarżony powinien móc ponadto zorganizować obronę w odpowiedni sposób i bez 
ograniczeń co do możliwości przedstawienia wszystkich istotnych argumentów obronnych przed 
sądem. W ten sposób może on bowiem wpłynąć na wynik postępowania5. Orzeczenie to jest istot-
ne także dla praw przedsiębiorców – stron postępowań przed organami administracji publicznej, 
ze względu na ugruntowaną w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zasadę, 
że „sprawa karna” z art. 6 EKPC musi być interpretowana autonomicznie i nie może ograniczać 
się do odpowiedzialności formalnie karnej. Zgodnie z kryteriami sformułowanymi w sprawie Engel 
i inni p. Holandii postępowanie może być zakwalifi kowane jako karne w rozumieniu konwencji 
w razie ustawowego zakwalifi kowania sprawy jako karnej, kryminalnego charakteru czynu lub ro-
dzaju i surowości sankcji przewidzianej prawem (Błachnio-Parzych, 2016, s. 73). Ostatnie z tych 
kryteriów pozwala na przyjęcie, że normy przewidujące kary w prawie antymonopolowym mają 
cel penalny, co decyduje o ich penalnym (represyjnym) charakterze i pozwala na objęcie sprawy 
antymonopolowych standardami wynikającymi z art. 6 EKPC (Błachnio-Parzych, 2016, s.79). 
Z orzeczenia w sprawie Jasper p. Wielkiej Brytanii6 wynika, że ograniczenia prawa do obrony będą 
zgodne z art. 6 EKPC, tylko jeżeli będą rzeczywiście niezbędne do obrony praw innych jednostek 
lub ważnego interesu publicznego.

Zgodnie z EKPC, oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma prawo do posiadania 
odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony (art. 6 ust. 3 EKPC). Na gruncie tego 
artykułu ETPC wywiódł, że oskarżony powinien móc zorganizować obronę w odpowiedni sposób 
i bez ograniczeń co do możliwości przedstawienia wszystkich istotnych argumentów obronnych 
przed sądem. W ten sposób może on bowiem wpłynąć na wynik postępowania7. W związku z tym 
powinien mieć on „możliwość zapoznania się z materiałem zgromadzonym w trakcie całego po-
stępowania” (Kowalik-Bańczyk, 2012). 

W tę logikę wpisuje się Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej8 (dalej: Karta). Karta 
przewiduje prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej sprawy w rozsądnym 
terminie, a w szczególności prawo do bycia wysłuchanym zanim zostaną podjęte indywidualne 
środki mogące negatywnie wpłynąć na sytuację danego podmiotu oraz prawo do dostępu do akt 
własnej sprawy przy poszanowaniu uprawnionych interesów poufności oraz tajemnicy zawodowej 
i handlowej – art. 41 Karty. Ponadto zgodnie z art. 47 Karty każdemu przysługuje również prawo 
do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu oraz – zgodnie z art. 48 – do-
mniemanie niewinności i prawo do obrony. Zgodnie z orzecznictwem TSUE na zasadę skutecznej 

4 Wyr. ETPC z 15.07.2003 r., Fortum Corporation p. Finlandii, skarga nr 32559/96, pkt 42.
5 Wyr. ETPC z 15.11.2007 r., Galstyan p. Armenii, skarga nr 26986/03, pkt 84.
6 Wyr. ETPC z 16.02.2000 r., Jasper p. Wielkiej Brytanii, skarga nr 27052/95, pkt 52.
7 Wyr. ETPC z 15.11.2007 r., Galstyan p. Armenii, skarga nr 26986/03, pkt 84.
8 Dz. Urz. UE 2016 C 202.
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ochrony sądowej ustanowioną w art. 47 karty praw podstawowych Unii Europejskiej mogą powo-
ływać się również osoby prawne9.

Z kolei polskie sądy podkreślają konieczność odpowiedniej formy decyzji ograniczającej 
prawo wglądu. Zdaniem Sądu Najwyższego10 ograniczenie musi nastąpić na podstawie posta-
nowienia wydanego wraz z załączeniem przekazanego materiału do akt sprawy postępowania 
antymonopolowego. Na tym tle formułowane są też przez doktrynę postulaty, zgodnie z którymi 
„w postępowaniu powinien być w sposób niezwykle dokładny określony zakres ograniczenia prawa 
do wglądu oraz strona (strony), której dotyczy to ograniczenie” (Róziewicz-Ładoń, 2011, s. 203). 

Nawiązując do problemu standardów proceduralnych Sąd Najwyższy wskazał11, że „(…) nale-
ży sugerować, by Prezes UOKiK (…) zmienił swoją praktykę ograniczania stronom postępowania 
dostępu do materiału dowodowego zawartego w aktach sprawy (art. 69 ust. 1 u.o.k.k.) tak, by 
nie zachodziło ryzyko naruszenia prawa stron do wysłuchania (…). Prezes UOKiK rozstrzygając 
po raz pierwszy o ograniczeniu dostępu do materiału dowodowego (…) powinien mieć na uwa-
dze prawo do wysłuchania stron i nie ograniczać dostępu do tego rodzaju informacji, które będą 
stanowić dowód naruszenia w sprawie (…) w szczególności niedopuszczalne jest pozbawienie 
stron dostępu do dowodów dla nich korzystnych (dowodów mogących wskazywać, że nie doszło 
do naruszenia prawa ochrony konkurencji)”.

Z kolei według Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK) postanowienie 
o ograniczeniu wglądu do materiału dowodowego musi określać ściśle, które dowody (w szcze-
gólności dokumenty) podlegają ograniczeniu prawa wglądu. Zgodnie z orzecznictwem, konieczne 
jest zarazem oznaczenie tych dokumentów w sposób nieujawniający ich treści, ale pozwalający na 
ich identyfi kację12 (Bernatt, 2014). Stanowisko to można uznać za utrwalone, biorąc pod uwagę, 
że zostało zaprezentowane także w najnowszych orzeczeniach. Przykładowo w postanowieniu 
z dnia 8 stycznia 2019 r.13 SOKiK stwierdził: „zasada jawności postępowania jest jedną z ogól-
nych zasad postępowania administracyjnego. Prawo wglądu do akt sprawy stanowi więc jedno 
z uprawnień procesowych strony, a jego realizacja daje gwarancję poszanowania ogólnej zasady 
wysłuchania stron wyrażonej w art. 10 k.p.a. Przepis art. 69 ust. 1 uokik przewiduje zaś wyjątek 
od ww. zasady. Tym samym fakt ograniczenia dostępu do materiału dowodowego ze względu 
na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zasadniczo nie powinien powodować utrud-
nienia, a już na pewno nie powinien ograniczać pozostałym stronom postępowania możliwości 
wypowiedzenia się co do informacji istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Ochrona dobra, jakim 
jest tajemnica przedsiębiorstwa, nie uzasadnia tak daleko idącego i nieproporcjonalnego, jak 
przyjęto w niniejszej sprawie, ograniczenia fundamentalnego uprawnienia procesowego stron 
postępowania administracyjnego, jak prawo do obrony”.

SOKiK w tym samym orzeczeniu odwołał się też do standardów konwencyjnych wynikających 
z art. 6 EKPC, wskazując, że prawo do obrony, a w konsekwencji czynny udział strony w postę-

9 Wyr. TSUE z 22.12.2010 r. w sprawie C-279/09 DEB Deutsche Energiehandels und Betratungsgesellschaft Gmbh przeciwko Bundesrepublik 
Deutschland (ECLI:EU:C:2010:811). 
10 Por. wyr. SN z 8.04.2010 r., III SZP 1/10, Legalis 218251.
11 Wyr. SN z 25.10.2017 r., III SK 38/16, LEX nr 2435635.
12 Post. SOKiK z 13.8.2003 r., XVII Amz 17/03, niepubl.
13 Post. SOKiK z 8.01.2019 r., XVII Amz 15/18, LEX nr 2685112. Tak samo w bliźniaczym postanowieniu o sygn. XVII Amz 16/18, LEX nr 2685111. 
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powaniu antymonopolowym leży w interesie publicznym, gwarantując wydanie rozstrzygnięcia 
odpowiadającego zaistniałemu stanowi faktycznemu.

Stanowisko podkreślające znaczenie prawa do obrony w kontekście ograniczenia dostępu 
do materiału dowodowego w postępowaniu przed Prezesem UOKiK podkreślił ostatnio także Sąd 
Apelacyjny w Warszawie14, wskazując, że w sytuacji, gdy organ zbiera odpowiedzi na pytania do-
tyczące dostrzeganych przez przedsiębiorców problemów w zakresie funkcjonowania konkurencji 
na rynkach, to odpowiedzi na te pytania nie powinny dostarczać informacji, które mogłyby stanowić 
dla przedsiębiorców udzielających odpowiedzi wartość gospodarczą, mającą wpływ na zachowa-
nie konkurencyjności na rynku. Sąd stwierdził, że: „Zasadniczo powinny one bowiem dostarczać 
wyłącznie informacji o tym, jak przedsiębiorcy postrzegają funkcjonowanie konkurencyjności na 
rynku, w szczególności czy jest ona zagrożona, czy też nie. Wskazać należy, że informacje te 
mogą mieć znaczenie dla wydania decyzji rozstrzygającej czy doszło do zawarcia porozumienia 
antymonopolowego, albowiem, jeżeli przedsiębiorcy dostrzegli zagrożenie konkurencyjności, to 
Prezes UOKiK może uznać tę informację za mającą istotny walor. W konsekwencji przy założe-
niu, że odpowiedzi na pytania nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 
skarżący powinien mieć możliwość zapoznania się z udzielonymi odpowiedziami, gdyż może mieć 
to wpływ na realizację przysługującego mu prawa do obrony”.

Zasadniczo ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego zawierającego tajemni-
cę przedsiębiorstwa następuje na wniosek przedsiębiorcy, a nie z urzędu. Prezes Urzędu może 
z własnej inicjatywy ograniczyć prawo wglądu jedynie wtedy, gdy zachodzi oczywista potrzeba 
i gdy przemawia za tym interes publiczny, np. gdy udostępnienie informacji może skutkować za-
kłóceniem konkurencji na rynku15. 

Ze względu na przywołaną zasadę generalnego dostępu stron do akt postępowania reali-
zującą standardy prawa do obrony, przyjmuje się, że ograniczenie prawa wglądu powinno mieć 
charakter wyjątkowy. Podejmując decyzję, Prezes UOKiK powinien kierować się wyłącznie prze-
słankami obiektywnymi ze względu na kwestię wyważenia prawa do obrony z prawem do ochrony 
tajemnicy przedsiębiorstwa. Każde ograniczenie prawa wglądu do akt musi więc być traktowane 
wyjątkowo16.

Co istotne, art. 69 uokik pozwala Prezesowi UOKiK ograniczyć, a nie wyłączyć prawo wglądu 
do materiału dowodowego postępowania. 

V. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa 
w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Przed 4 września 2018 r. polskie prawo przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumiało nieujaw-
nione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębior-
stwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; dalej: uznk)17. Informacja (wiadomość) „nieujawniona do 

14 Post. SA w Warszawie z 6.11.2019r., VII AGz 207/19, niepubl.
15 Wyr. SOKiK z 13.08.2003 r., XVII Amz 17/03, niepubl.
16 Post. SOKiK z 16.12.2002 r., XVII Amz 17/02, niepubl. 
17 DzU 2018, poz. 419.
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wiadomości publicznej” była rozumiana jako informacja nieznana ogółowi lub osobom, które ze 
względu na swój zawód są nią zainteresowane. Taka informacja objęta była „tajemnicą”, jeśli 
przedsiębiorca zdecydował, by pozostała ona tajemnicą dla pewnych kół odbiorców, konkurentów, 
jednakże decyzja ta musiała być rozpoznawalna dla innych osób.

W czerwcu 2016 roku została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic 
przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnieniem18 (dalej: 
Dyrektywa). Zgodnie z art. 1 ust. 1 wprowadziła przepisy dotyczące ochrony przed bezprawnym 
pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem tajemnic przedsiębiorstwa i wprowadziła nową 
defi nicję tajemnicy przedsiębiorstwa. Jej celem było ujednolicenie rozumienia tego pojęcia w kra-
jach Unii Europejskiej. Art. 2 ust. 1 Dyrektywy stanowi, że: „tajemnica przedsiębiorstwa oznacza 
informacje, które spełniają wszystkie następujące wymogi:
a) Są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów 

nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym 
rodzajem informacji;

b) Mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą;
c) Poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsąd-

nym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy”.
Art. 19 Dyrektywy określił, że transpozycja jej postanowień do systemów prawnych państw 

członkowskich miała nastąpić do dnia 9 czerwca 2018 roku. W Polsce ustawodawca zdecydował 
się na transpozycję poprzez nowelizację ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pierwszy 
projekt nowelizacji trafi ł do konsultacji społecznych 3 stycznia 2018 roku. Był on kilkakrotnie mo-
dyfi kowany w związku ze zgłaszanymi uwagami i w dniu 14 maja 2018 roku rząd skierował do 
Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ostatecznie proces 
legislacyjny przekroczył ramy czasowe wyznaczone Dyrektywą i znowelizowane przepisy weszły 
w życie dopiero 4 września 2018 roku. 

W nowym brzmieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tajemnica przedsiębiorstwa 
została zdefi niowana w art. 11 ust. 2. Zgodnie z nim: „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie 
się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich 
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji 
albo nie są łatwo dostępne dla takich osób o ile uprawniony do korzystania z informacji lub roz-
porządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich 
w poufności”.

Nowa defi nicja tajemnicy przedsiębiorstwa zawiera więc trzy istotne elementy:
a) charakter informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa – Dyrektywa posługuje się zwro-

tem „informacje mające wartość handlową”; zgodnie z nową defi nicją z uznk muszą to być 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą; w tym zakresie nowa defi nicja nie odbiega znacząco od 
brzmienia sprzed nowelizacji;

18 Dz. Urz. UE. L Nr 157, s. 1.
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b) informacje jako zbiór/zestawienie – w tym zakresie nowa ustawa powtórzyła postanowienia 
Dyrektywy wskazującej, że ochronie podlegają informacje poufne – które nie są znane w ca-
łości lub w ich poufnym zbiorze lub zestawieniu; umożliwiono w ten sposób ochronę zbiorów 
rozumianych jako pewna grupy informacji wyłączonych z większej całości oraz zestawienia, 
kładąc w tym przypadku nacisk na wagę uzasadniającej ochronę wzajemnej relacji informacji 
względem siebie; 

c) podjęcie działań należytej staranności w celu utrzymania poufności – nowa ustawa podwyż-
szyła w tym zakresie wymogi formułowanie wobec przedsiębiorców żądających ochrony; 
zamiast „niezbędnych działań”, które przedsiębiorca powinien był podjąć w celu zachowania 
poufności informacji, wprowadzono pojęcie „podjętych, przy zachowaniu należytej staran-
ności, działań w celu zachowania w poufności”. 

VI. Tajemnica przedsiębiorstwa i jej ochrona w ustawie 
o ochronie konkurencji i konsumentów

Przepis art. 71 uokik zobowiązuje pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych informacji, podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów, o których powzięli wiadomość w toku postępowania. Zgodnie 
z ust. 2 tego przepisu tej zasady nie stosuje się do informacji powszechnie dostępnych, informa-
cji o wszczęciu postępowania oraz informacji o wydaniu decyzji kończących postępowania i ich 
ustaleniach. 

Wymóg ten powoduje konieczność szczególnie wnikliwej oceny zakresu danych, który po-
winny podlegać szczególnej ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przykładem takiego podej-
ścia jest postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 13 sierpnia 2003 r. zapadłe 
w sprawie o sygn. XVII Amz 17/03, którym uchylono postanowienie Prezesa UOKiK z powodu 
braku ścisłego określenia informacji, które objęte były wnioskiem o ograniczenie wglądu. 

Również odnosząc się do tej tematyki Sąd Najwyższy w wyroku z 6 czerwca 2003 r., 
IV CKN 211/01 podkreślił, że „w orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazano już, że informacja 
staje się „tajemnicą”, kiedy przedsiębiorca przejawia wolę zachowania jej jako niepoznawalnej dla 
osób trzecich. (…) Pozostanie określonych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa wymaga, aby 
przedsiębiorca podjął działania zmierzające do wyeliminowania możliwości ich dotarcia do osób 
trzecich w normalnym toku zdarzeń, bez konieczności podejmowania szczególnych starań. (…) 
(tak orzeczenie SN z dnia 3.10.2000 r. I CKN 304/00, OSNC 2001, nr 4, poz. 59 oraz orzecze-
nie SN z dnia 5.09.2001 r., I CKN 1159/00, OSNC 2002, nr 5, poz. 67). Tajemnicę przedsiębior-
stwa należy przy tym odróżnić od specjalistycznej wiedzy, chociaż granica pomiędzy taką wiedzą 
dostępną określonemu kręgowi osób a tajemnicą jest nieostra.”

Jak zostało wskazane, postanowienie o ograniczeniu wglądu do materiału dowodowego 
musi określać ściśle, które dowody (w szczególności dokumenty) podlegają ograniczeniu. Sądy 
doprecyzowują ten wymóg, wskazując, że konieczne jest zarazem oznaczenie tych dokumentów 
w sposób nieujawniający ich treści, ale pozwalający na ich identyfi kację19. Tym samym trzeba 

19 Por. post. SOKiK z 13.08.2003 r., XVII Amz 17/03, niepubl.
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przyjąć, że  nie jest dopuszczalne generalne (en bloc) ograniczenie prawa wglądu do całośc i ma-
teriałów postępowania.

Sam Prezes UOKIK stwierdza w Informacji (s. 5), że co do zasady nie jest prawidłowe wno-
szenie o ograniczenie prawa wglądu do całego dokumentu lub całych jego akapitów. Ma to miej-
sce w sytuacji, gdy tajemnice przedsiębiorstwa stanowią jedynie niektóre informacje tam zawarte 
(np. wielkość udziału rynkowego, nazwa kontrahenta, wielkość marży). Również w Informacji, 
wskazano, że brak uzasadnienia odrębnie w odniesieniu do każdej z informacji lub kategorii in-
formacji, że stanowi ona tajemnicę przedsiębiorstwa, grozi uznaniem wniosku za niekompletny.

W tym kontekście, należy podkreślić znaczenie przywołanego postanowienia SOKiK z 13 sierp-
nia 2003 r. (XVII Amz 17/03), na mocy którego doszło do uchylenia postanowienia Prezesa UOKiK 
właśnie z uwagi na brak ścisłego określenia informacji, które objęte były wnioskiem o ogranicze-
nie wglądu.

Warto też zaznaczyć, że w razie naruszenia przez pracowników Urzędu art. 71 ust. 1 uokik 
w grę może wejść, poza odpowiedzialnością dyscyplinarną, również odpowiedzialność karna. 
Takie zachowanie może bowiem zostać zakwalifi kowane jako przekroczenie przez funkcjonariusza 
publicznego uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (art. 231 § 1 k.k.) oraz ujawnienie przez 
funkcjonariusza publicznego osobie nieuprawnionej informacji niejawnej o klauzuli „zastrzeżone” 
lub „poufne” lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, 
a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes (art. 266 § 2 k.k.). 

VII. Soft law po polsku: „Informacja o sposobie składania wniosków 
o ograniczenie prawa wglądu w postępowaniach”

Przywołany dokument funkcjonuje w obrocie od 2017 roku. Na dzień przygotowania tego 
tekstu dalej znajdował się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w komentowa-
nej treści, służąc za źródło wiedzy dla przedsiębiorców, którzy zetknęli się z działaniami Urzędu.

Dokument składa się z ośmiu rozdziałów. Dotyczą one: 
(i) zasady jawności postępowania i jej ograniczeń, 
(ii) defi nicji tajemnicy przedsiębiorstwa, 
(iii) wymaganych elementów wniosku o ograniczenie prawa wglądu i jego redakcji,
(iv) podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku, 
(v) dopuszczalnego czasu złożenia wniosku, 
(vi) możliwej reakcji Prezesa UOKiK na nieprawidłowy wniosek, 
(vii) możliwych kroków przedsiębiorcy nie zgadzającego się z rozstrzygnięciem Prezesa UOKiK 

odnośnie do ograniczenia prawa wglądu, 
(viii) innych tajemnic prawnie chronionych. Informacje zawierają też załącznik – wzór wniosku 

o ograniczenie prawa wglądu. 
Informacja podkreśla (s. 3), że „to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wykazania, że prze-

słanki pozwalające zakwalifi kować określone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa są 
spełnione”. Jednocześnie uprzedza, że niespełnienie związanych z tym wymogów może skutko-
wać nieuwzględnieniem wniosku o ograniczenie prawa wglądu. W kontekście tego komunikatu, 
a także pozostałej części Informacji należy jednak wskazać najpoważniejszą wadę omawianego 
dokumentu. 
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Jak wskazaliśmy wcześniej, Informacja pochodzi z 2017 roku. W tym czasie doszło do 
omówionej nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zmiany defi nicji tajemnicy 
przedsiębiorstwa. Fakt ten jednak umknął Prezesowi UOKiK, który, na chwilę sporządzenia tego 
tekstu, dalej nie uznał za konieczne jego dostosowania do nowego stanu prawnego. 

Oznacza to, że przez niemal dwa lata Organ, informując przedsiębiorców, może wprowadzać 
ich w błąd. Strona lub zainteresowany, którzy chcą złożyć wniosek o ograniczenie prawa wglądu, 
muszą opierać się na wiadomościach, które nie znajdują pokrycia w obowiązującym prawie. Biorąc 
pod uwagę, że Informacja zawiera odwołanie do nieaktualnej defi nicji tajemnicy przedsiębiorstwa 
jest bardzo prawdopodobne, że w konsekwencji przedsiębiorca może złożyć zbyt wąsko lub wręcz 
błędnie sformułowany wniosek o ograniczenie prawa wglądu. Nowelizacja, w ślad za Dyrektywą, 
umożliwiła ochronę także takich informacji, które uzyskują przymiot tajemnicy przedsiębiorstwa 
przez fakt należenia do konkretnego zbioru lub przez fakt przynależności do szczególnego zesta-
wienia. Wnioskodawca posiłkujący się wyłącznie treścią Informacji może przeoczyć ten fakt i po-
minąć we wniosku część informacji, w których przypadku konieczność ochrony jest podyktowana, 
np. przynależnością do szczególnego zestawienia (przy równoczesnym spełnieniu pozostałych 
przesłanek kwalifi kacji jako tajemnica przedsiębiorstwa). 

Możliwość wprowadzenia przedsiębiorców w błąd może polegać też na uznaniu przez nich, 
że tajemnicą przedsiębiorstwa są wyłącznie informacje, które nie zostały ujawnione do wiadomości 
publicznej. Takie rozumowanie może doprowadzić do pominięcia wprowadzonego nowelizacją 
zawężenia, zgodnie z którym nie są tajemnicą przedsiębiorstwa informacje powszechnie znane 
osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo które są dla takich osób łatwo dostęp-
ne. To z kolei może doprowadzić do złożenia wniosku o zbyt szerokim zakresie przedmiotowym 
i jego uwzględnienia przez Prezesa UOKiK. W praktyce takie działanie może spowodować, że 
część materiału dowodowego sprawy zostanie bezpodstawnie wyłączona z wglądu innych stron. 
Tym samym zaś naruszone zostanie prawo dostępu do akt postępowania, ograniczona możliwość 
przygotowania stanowiska procesowego, a fi nalnie – ograniczone prawo do obrony. Stwierdzenie 
takiej nieprawidłowości może nastąpić dopiero wskutek wszczęcia przez przedsiębiorcę postępo-
wania odwoławczego od decyzji Prezesa UOKiK. To z kolei jednak oznacza dla strony konieczność 
poniesienia dodatkowych kosztów, do których mogłoby nie dojść w razie prowadzenia przez nią 
skutecznej, nieograniczonej obrony w trakcie postępowania administracyjnego. 

Prezes UOKiK milczy na temat postępowania wobec wnioskodawców, którzy, stosując jego 
wskazówki, mylnie sformułowali wniosek o ograniczenie prawa wglądu. W tekście Informacji 
próżno doszukiwać się wyjaśnień, co stanie się, jeżeli wniosek nie zostanie uwzględniony z winy 
samego organu. Co prawda Informacje zawierają określenie trybu postępowania Prezesa UOKiK 
w przypadku złożenia nieprawidłowego wniosku (w myśl art. 69 ust. 4 uokik), jednak nie spo-
sób znaleźć w nim wskazówek odnośnie do postępowania Prezesa UOKiK w przypadku błę-
dów niezawinionych przez wnioskodawcę. W oczywisty sposób wynika to z nieaktualności 
Informacji, jednak nie usprawiedliwia Organu. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w razie błęd-
nego sformułowania wniosku prowadzącego do udostępnienia innym uczestnikom postępo-
wania tajemnicy przedsiębiorstwa, może dość do naruszenia praw przedsiębiorcy mających 
wymierną wartość majątkową, takich jak informacje o wartości sprzedaży na poszczegól-
nych rynkach czy źródłach zaopatrzenia wykorzystywanego do produkcji. To z kolei otwiera 
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dyskusję na temat ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie interesów majątkowych stron 
postępowania. 

Zgodnie z przepisami pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mają obowią-
zek chronić tajemnicę przedsiębiorstwa (art.71 ust. 1 uokik). Ewentualne ujawnienie takiej infor-
macji może więc stanowić podstawę do odpowiedzialności Skarbu Państwa na gruncie art. 417 
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: k.c.). W myśl jego postanowień „za szkodę 
wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy pub-
licznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna 
osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa”. 

Tak szeroka redakcja przepisu pozwala przyjąć, że ujawnienie w trakcie postępowania przed 
Prezesem UOKiK tajemnicy przedsiębiorstwa może prowadzić do odpowiedzialności majątko-
wej Skarbu Państwa. Odpowiedzialność taka będzie jednak zawsze uzależniona od wystąpienia 
szkody jako następstwa zaniedbania pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Otwartą kwestią pozostaje problematyka dowodowa takiego procesu. Jednak nie ulega wątpliwości 
istnienie drogi odszkodowawczej. Według wiedzy autorów, zamieszczanie przez Prezesa UOKiK 
nieaktualnych informacji nie zostało, na chwilę przygotowania tekstu, stwierdzone wyrokami sądów. 

Zwracając uwagę na te uchybienia trudno przy tym pominąć inne wady Informacji, wynikające 
zapewne z ich wydania w innym stanie prawnym i otoczeniu rynkowym. Z praktycznego punktu 
widzenia trudno uznać konstrukcję dokumentu za zadowalającą w zakresie jasności przekazu. 
De lege ferenda należałoby zwrócić uwagę, na konieczność zawarcia w przyszłej wersji Informacji 
większej ilości przykładów ilustrujących przekazywane wyjaśnienia. Komunikaty jak: „celowe 
jest, aby wnioskodawca precyzyjnie nazwał informacje objęte wnioskiem o ograniczenie prawa 
wglądu, przy czym nazywając te informacje, przedsiębiorca nie powinien ich ujawnić” wymagają 
podawania konkretnych przykładów. Mogłyby to ułatwić ich odbiór przedsiębiorcom, z których 
część styka się z działalnością UOKiK po raz pierwszy w życiu. Trudno przy tym zaakceptować 
zbytnią lapidarność innych sformułowań, które również nie ułatwiają odbioru Informacji przez lai-
ków. Tytułem przykładu wskazać trzeba, że przekazy, jak: „Uzasadnienie wniosku o ograniczenie 
prawa wglądu nie powinno zawierać tajemnic przedsiębiorstwa” nie są zbyt jasne. Prosty język 
nie może oznaczać języka enigmatycznego, zwłaszcza w odniesieniu do wnioskodawców styka-
jących się z groźbą surowej odpowiedzialności pieniężnej.

Zasygnalizowane braki istotnie wpływają na pewność strony co do projektowanych przez 
Prezesa UOKiK rozstrzygnięć, a fi nalnie – na pewność co do stosowanego prawa. Informacja 
skonstruowana w oparciu o nieprecyzyjne czy niejasne sformułowania naraża przedsiębiorców 
na nieuwzględnienie wniosków w wyniku niewłaściwego zrozumienia wytycznych. 

Nie można też oprzeć się wrażeniu, że opisując procedurę wnioskowania o ograniczenie 
prawa wglądu, Prezes UOKiK nadaje temu postępowaniu wpadkowemu nadmierny rygoryzm. 
Niemal każda strona Informacji podkreśla, że przedsiębiorca powinien „precyzyjnie” wskazać bądź 
jaką informację lub kategorię informacji chce chronić, bądź przed którymi stronami postępowa-
nia domaga się ochrony. Wskazówki te opatrzone są uprzedzeniami, że niezastosowanie się do 
nich może doprowadzić do nieuwzględnienia wniosku. Prowadzi to do piętrzenia nadmiernego 
formalizmu procedury i nakładania na przedsiębiorców wymogów, które nie wynikają z przepi-
sów ustawy. Co prawda kwestia ograniczenia prawa wglądu została uregulowana w uokik dość 
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lapidarnie, jednak nie może być to podstawą do konstruowania silnie sformalizowanej procedury, 
która nie znajduje pełnej podstawy ustawowej.

Tytułem przykładu przywołać trzeba wymóg ze s. 6 Informacji, wskazujący, że przedsiębiorca 
musi odrębnie do każdej informacji lub kategorii informacji uzasadnić, że stanowi ona tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Tymczasem art. 69 ust. 4 uokik, określający wymogi wniosku, wskazuje jedy-
nie, że składa się go z uzasadnieniem oraz wersją dokumentu niezawierającą informacji objętych 
ograniczeniem prawa wglądu ze stosowną adnotacją. Ten sam przepis ustawowy milczy na temat 
kolejnych wymogów wniosku wskazanych w Informacji, tj.: wskazania, w stosunku do których stron 
postępowania prawo wglądu do określonych informacji lub kategorii informacji powinno podlegać 
ograniczeniu czy wymogu, by nie składać wniosku o ograniczenie prawa wglądu do całego doku-
mentu lub całych jego akapitów.

Opisywane wymogi nie wynikają z przepisów ustawy i nadmiernie formalizują procedurę, 
utrudniając w praktyce ochronę tajemnicy przedsiębiorcy. Ze względu na charakter soft law nie 
jest możliwe oparcie rozstrzygnięcia o odmowie ograniczenia prawa wglądu na naruszeniu wy-
mogów wskazanych w Informacji, jednak można wyobrazić sobie sytuację, gdy Prezes UOKiK 
odmawia uwzględnienia wniosku, powołując się na takie rozumienie art. 69 uokik, które stanowi 
powtórzenie treści Informacji, bez przywołania tego dokumentu. W takim przypadku rozstrzygnię-
cie, choć nie zostałoby wprost oparte na postanowieniach soft law, w praktyce byłoby wyrazem 
traktowania go jak źródła prawa.

Trudno oprzeć się przy tym wrażeniu, że zasygnalizowane problemy wiążą się ze wspo-
mnianym wcześniej brakiem standardów w zakresie wydawania przez Prezesa UOKiK aktów soft 
law. De lege ferenda wskazane byłoby znowelizowanie art. 31a uokik przez dodanie podstawy 
do wydania przez Prezesa Rady Ministrów aktu analogicznego do rozporządzenia określającego 
zasady techniki prawodawczej. Rozporządzenie takie mogłoby wskazywać kategorie spraw wy-
magających wyjaśnień przez Prezesa UOKiK, a przede wszystkim określać tryb i zasady zmiany 
lub uchylania aktów już wydanych. Sformalizowanie procedury zmiany aktów soft law pozwoliłoby 
też zobowiązać Prezesa Urzędu do konsultowania projektowanych wyjaśnień lub informacji ze 
środowiskami naukowymi i przedsiębiorcami. Co prawda, w praktyce Prezes UOKiK konsultuje 
projektowane soft law, ale w obecnym stanie prawnym jest to wyłącznie wyraz jego dobrej woli. 
Kwestia ta powinna jednak zostać wyraźnie uregulowana w akcie prawa powszechnie obowiązu-
jącym, zgodnie z zasadami demokratycznego państwa prawnego i potrzebą realizacji postulatu 
pewności prawa. 

VIII. Wnioski
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa nie może negatywnie wpływać na sytuację stron po-

stępowania przed Prezesem UOKiK. Należy pamiętać, że ma ono charakter quasi-karny, dlatego 
szczególnie ważne jest, aby strona mogła aktywnie uczestniczyć we wszystkich czynnościach 
i aby mogła w pełni korzystać z prawa do obrony – a zatem również prawa do dostępu do ma-
teriału dowodowego zebranego w sprawie. Zawsze jednak trzeba mieć na uwadze konieczność 
ochrony interesów wszystkich stron, a w tym ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Ze względu na możliwość naruszenia szczególnie ważnych interesów przedsiębiorców, mają-
cych nierzadko wymierną wartość majątkową, konieczne jest więc, żeby Prezes UOKiK podchodził 
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do tych kwestii niezwykle skrupulatnie. Sama publikacja wyjaśnień i posługiwanie się aktami soft law 
powinny być ocenione pozytywnie, jednak ważne, żeby organ pamiętał przy tym o rodzajach ryzyka 
związanych z brakiem należytej staranności. Brak standardów czy wymogów ustawowych określa-
jących konieczne elementy aktów soft law, a w tym brak sformalizowania procedury ich wydawania, 
powinien zostać naprawiony nowelizacją art. 31a uokik. Nowa treść przepisu powinna uwzględniać 
możliwość kierowania do Prezesa UOKiK wniosków przez organizacje przedsiębiorców lub środo-
wiska naukowe o zmianę lub uchylenie określonych aktów. Pozwoliłoby to na ich dostosowanie do 
zmieniającej się rzeczywistości prawnej i uwzględnienie wszystkich jej aspektów. Bezrefl eksyjne 
utrzymywanie wyjaśnień opartych na nieaktualnym stanie prawnym rodzi bowiem wysokie ryzyko 
naruszenia interesów przedsiębiorców objętych postępowaniami. Równie istotnym jest, aby akty soft 
law nie prowadziły do sztucznego formalizowania postępowań przed organami administracji pub-
licznej, utrudniając udział przedsiębiorców w postępowaniu administracyjnym. Szczególnie ważne 
jest zaś, żeby akty te mieściły się w zakresie upoważnień do ich wydania. Z tego względu kwestią 
wymagającą dyskusji jest możliwość abstrakcyjnej kontroli aktów soft law przez sądy powszechne. 
W dłuższej perspektywie więc koniecznym jest podjęcie w tym zakresie aktywności prawotwórczej. 
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w sprawie defi nicji rynku właściwego do celu wspólnotowego prawa konkurencji. Celem niniej-
szego artykułu jest ocena jego adekwatności w kontekście stosowania prawa antymonopolowego 
odnośnie do przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze farmaceutycznym. Praca 
obejmuje omówienie charakteru prawnego i znaczenia ww. obwieszczenia, zwięzłe omówienie 
jego treści pod kątem wytycznych w sprawie wyznaczania rynku właściwego w aspekcie produk-
towym i geografi cznym. Na podstawie charakterystyki sektora farmaceutycznego – jego struktury 
podmiotowej i przedmiotowej oraz głównych czynników kształtujących konkurencję na rynkach 
farmaceutycznych – przeanalizowano czy wskazówki ujęte przez Komisję Europejską w przy-
wołanym obwieszczeniu pozostają w tym zakresie adekwatne i aktualne, na jakich kryteriach na 
potrzeby własnych, wewnętrznych analiz powinni opierać się przedsiębiorcy prowadzący działal-
ność w sektorze farmaceutycznym oraz jakie są ewentualne pożądane zmiany omawianego soft 
law w celu jego dostosowania do specyfi cznych realiów rynkowych. 

Słowa kluczowe: rynek właściwy; sektor farmaceutyczny; obwieszczenie Komisji Europejskiej; 
soft law; substytucyjność produktów leczniczych.

JEL: K210

I. Wstęp
„Rynek właściwy” jest jedną z podstawowych kategorii ochrony konkurencji oraz pojęciem 

stworzonym na potrzeby stosowania prawa antymonopolowego, służącym określeniu ram, w któ-
rych organy antymonopolowe stosują politykę konkurencji. Jest to narzędzie analityczne, które 
pozwala dokonać analizy kontekstu ekonomicznego, w jakim działają przedsiębiorcy, ocenić ich 
siłę rynkową oraz cele i skutki podejmowanych przez nich działań (Drozd, 2012, 5.1). 

Prawo pierwotne UE nie posługuje się pojęciem „rynku właściwego”, niemniej od lat przyj-
muje się, że jego wyznaczenie jest niezbędne zarówno w przypadku stosowania art. 102 TFUE, 
dotyczącego nadużywania pozycji dominującej1, jak i art. 101 TFUE, odnoszącego się praktyk 
ograniczających konkurencję, choć w przypadku drugiej z wymienionych regulacji osiągnięcie 
w tym kontekście konsensusu nastąpiło dopiero po pewnym czasie jej aplikacji2. Obecnie po-
wszechnie aprobuje się, że defi niowanie rynku właściwego stanowi nieodzowny element każdego 
postępowania antymonopolowego, w tym koncentracyjnego zarówno na szczeblu wspólnotowym, 
jak i krajowym (Turno, 2016, IV.1; Kwaśniewski, 2015, s. 16). Niemniej, pojęcie to jest wykorzy-
stywane nie tylko przez same organy antymonopolowe, lecz także przez przedsiębiorców, stale 
analizujących rodzaje ryzyka związane z wdrażanymi działaniami operacyjnymi. 

Rynek właściwy jest wyznaczany w każdej sprawie indywidualnie, a analizy lub defi nicje 
rynku prowadzone przez dany organ antymonopolowy we wcześniejszych sprawach mają jedy-
nie charakter pomocniczy i mogą stanowić punkt odniesienia dla innych, podobnych przypadków 
(Skoczny, 2016, IV.2). Wynika to z konieczności uwzględnienia całokształtu okoliczności rynkowych 

1 Wyr. ETS z 14.02.1978 r. w sprawie 27/76: United Brands przeciwko Komisji, Eur-Lex, poz. 61976CJ0027.
2 Wyr. Sądu Pierwszej Instancji z 10.03.1992 r. w połączonych sprawach 68/89, 78/89 i 79/89: Società Italiana Vetro SpA, Fabbrica Pisana SpA i PPG 
Vernante Pennitalia SpA przeciwko Komisji, Eur-Lex, poz. 61989A0068.
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panujących w danej sprawie w analizowanym czasie. Szczególnie istotna pozostaje w tym kon-
tekście specyfi ka sektora działalności uczestników danego postępowania – różnice występujące 
pomiędzy poszczególnymi segmentami gospodarki implikują bowiem konieczność różnicowania 
metod wyznaczania rynków odrębnych. 

Jednocześnie, ze względu na konieczność zapewnienia pewności prawa oraz praktyczną do-
niosłość oceny rynku właściwego i posiadanej w jego ramach siły rynkowej, trafnie dostrzega się, 
że analiza rynku dokonywana przez organy antymonopolowe, mimo konieczności kazuistycznej 
oceny poszczególnych spraw, powinna charakteryzować się wewnętrzną spójnością i systematycz-
nością w zakresie stosowanych na potrzeby wyznaczana rynku właściwego metod. Postulat ten 
ma zasadniczo realizować obwieszczenie Komisji Europejskiej z dnia 9 grudnia 1997 r. w sprawie 
defi nicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji3. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza przywołanego Obwieszczenia oraz ocena adekwat-
ności oraz skuteczności przedstawionych w jego ramach wytycznych z punktu widzenia defi nio-
wania rynku właściwego w sektorze farmaceutycznym – jednym z istotniejszych oraz najbardziej 
konkurencyjnych pionów unijnej gospodarki, stale monitorowanym przez KE, szczególnie w kon-
tekście prawa konkurencji4. 

Dodatkowym impulsem do ewaluacji są trwające obecnie konsultacje dotyczące modyfi kacji 
dotychczasowych, ustalonych ponad 20 lat temu wytycznych, szczególnie z perspektywy trans-
formacji cyfrowej5. 

II. Obwieszczenie KE w sprawie defi nicji rynku właściwego

1. Charakter prawny i cele Obwieszczenia 

Szczegółową analizę zawartych w powyższym Obwieszczeniu KE wytycznych dotyczących 
wyznaczania rynku właściwego oraz ocenę ich aktualności i adekwatności pod kątem stosowania 
prawa antymonopolowego w sektorze farmaceutycznym należy poprzedzić zwięzłą oceną cha-
rakteru prawnego przywołanego aktu oraz jego roli w systemie prawa unijnego. 

Obwieszczenia zaliczane są do kategorii tzw. soft law – „miękkiego prawa wspólnotowego”, 
umożliwiającego realizację celów ważnych z punktu widzenia UE i państw członkowskich poprzez 
ukierunkowywanie działań jego adresatów w formie prawnie niewiążących wskazówek. Stosując 
kryterium przedmiotowe, w ramach soft law można wyróżnić instrumenty formalne, konstytuowa-
ne przez inne normy (np. opinie i zalecenia, o których mowa w art. 249 TFUE) oraz nieformalne, 
określane również jako nienazwane lub sui generis. Obwieszczenia, podobnie jak rezolucje, de-
klaracje, wytyczne czy rekomendacje, należą do tej drugiej podkategorii (Kalisz, 2007, III.2.3.4; 
Śmiałowska-Uberman, 2007, s. 97).

Mimo że instytucje unijne, a w szczególności Komisja Europejska, wypracowały dotych-
czas pokaźny zbiór tego typu aktów, prawo pierwotne – poza art. 249 TFUE odnoszącym się do 
opinii i zaleceń – milczy na temat charakteru, funkcji oraz statusu innych instrumentów prawa 

3 Dz. Urz. UE 1997 C 372/5 (dalej: Obwieszczenie KE ws. defi nicji rynku właściwego lub Obwieszczenie). 
4 Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Egzekwowanie reguł konkurencji w sektorze farmaceutycznym (2009-2017). Współpraca 
europejskich organów konkurencji na rzecz przystępnych cenowo i innowacyjnych leków, Bruksela 28.1.2019 r. 
5 Komunikat dot. konsultacji społecznych w zakresie zmian Obwieszczenia KE ws. defi nicji rynku właściwego. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/po-
land/news/200626_competition_pl (4.09.2020). 
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miękkiego6. Niemniej przyjmuje się, że brak mocy wiążącej oraz sankcji z tytułu ich nieprzestrze-
gania nie oznacza jednak braku znaczenia w systemie źródeł prawa wspólnotowego. Akty te po-
siadają bowiem pewną treść normatywną oraz doniosłość praktyczną, szczególnie na potrzeby 
dookreślenia przepisów powszechnie obowiązujących, w sposób pozwalający jednak na ich in-
dywidualną interpretację w konkretnych okolicznościach. W piśmiennictwie trafnie wskazuje się, 
że obowiązek przestrzegania miękkich norm prawa wspólnotowego należy wywodzić z pozycji 
i autorytetu organu je stanowiącego oraz z honorowego charakteru takiego związania (Biernat, 
2003, s. 193; Bańczyk, 2016, s. 63). 

Stosując kryterium podmiotowe, instrumenty miękkiego prawa można podzielić na samoregu-
lację, koregulację oraz regulację (Skuczyński, 2008, s. 329). Obwieszczenia KE, np. obwieszczenie 
Komisji w sprawie stosowania reguł pomocy publicznej do środków związanych z bezpośrednim 
opodatkowaniem działalności gospodarczej7, z uwagi na tożsamość twórcy i adresata zawartych 
w nich norm, zaliczają się do pierwszej ze wskazanych kategorii – są aktami samozwiązania 
Komisji, która określając w ich ramach pewne wytyczne oraz wskazówki dotyczące stosowania 
wiążących przepisów prawa wspólnotowego zobowiązuje się do ich konsekwentnego przestrze-
gania (Kwaśniewski, 2015, s. 16). 

Powyższe dotyczy również wyżej przywołanego Obwieszczenia KE ws. defi nicji rynku właś-
ciwego – jego głównym celem jest zapewnienie wskazówek, co do stosowania przez KE omawia-
nego pojęcia w trakcie stosowania wspólnotowego prawa konkurencji. Stworzenie w tym zakresie 
wytycznych miało służyć zwiększeniu przejrzystości polityki konkurencji i procesu podejmowania 
decyzji w tym obszarze oraz poprawie zdolności przedsiębiorców do lepszego przewidywania 
prawdopodobieństwa, że Komisja podniesie wobec nich obawy związanych z ich praktykami 
(pkt. 1, 4 i 5 Obwieszczenia KE ws. rynku właściwego). 

2. Defi niowanie rynku właściwego w świetle Obwieszczenia KE w sprawie defi nicji rynku 
właściwego 

W sformułowanych w ramach Obwieszczenia wytycznych, Komisja w pierwszej kolejności 
nawiązuje do utrwalonego – a na gruncie regulacji polskiej wprowadzonego w art. 4 pkt 9 uokik 
– wyróżnienia dwóch wymiarów rynku właściwego – asortymentowego, obejmującego towa-
ry, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość są uznawane 
przez ich nabywców za substytuty oraz geografi cznego, do którego należą towary oferowane na 
obszarze, na którym ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, 
preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu panują zbliżone warunki 
konkurencji.

W Obwieszczeniu KE ws. defi nicji rynku właściwego zidentyfi kowane zostały trzy główne 
źródła ograniczania konkurencji. Pierwsze z nich dotyczy substytucyjności popytu. Jak podkreśla 
Komisja, z gospodarczego punktu widzenia, dla zdefi niowania rynku właściwego, substytucyj-
ność popytu stanowi najbardziej bezpośrednią oraz skuteczną siłę dyscyplinującą, oddziałującą 
na dostawców danego produktu, w szczególności na ich decyzje dotyczące poziomu cen. Ocena 

6 Directorate General Internal Policies of the Union, Better regulation and the improvement of EU regulatory environment. Institutional and legal 
implications of the use of “soft law” instruments. Pozyskano z: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2007/378290/IPOL-JURI_
NT(2007)378290_EN.pdf, s. 3–4 (.09.2020).
7 Dz. Urz. UE 1998 C 384/3. 
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substytucyjności popytu wymaga określenia zakresu produktów, które są przez konsumentów8 
postrzegane jako substytuty oraz jaka jest zdolność przestawienia się nabywców na zakup in-
nego produktu. Proponowanym narzędziem jest tutaj test hipotetycznego małego, lecz stałego 
wzrostu ceny (SSNIP test), który pozwala wyznaczyć towary substytucyjne na podstawie reakcji 
konsumentów na stosunkowo niewielki, lecz stały wzrost ceny danego towar (usługi) na pozio-
mie 5–10%, w przypadku szybkiego przestawienia się nabywców na inny, podobny towar (usługę) 
jest on włączany do rynku właściwego w aspekcie asortymentowym. 

Drugie ze źródeł ograniczenia konkurencji – substytucyjność podaży – również może stanowić 
istotne kryterium oceny podczas defi niowania rynków, jeżeli jej skutki są równoważne skutkom 
substytucyjności popytu pod względem skuteczności oraz natychmiastowości. Oznacza to koniecz-
ność oceny czy dostawcy danych produktów są w stanie przestawić produkcję na odpowiednie 
produkty oraz obrót nimi w krótkim okresie bez występujących dodatkowych znacznych kosztów 
lub zagrożeń, w odpowiedzi na małe, ale stałe zmiany cen względnych. Substytucyjność podaży 
ma miejsce zazwyczaj wówczas, gdy w ofercie przedsiębiorców znajduje się szeroki zakres klas 
oraz gatunków jednego produktu. 

Ostatnią wyróżnioną kategorię stanowi potencjalna konkurencja, która, jak wynika z treści 
Obwieszczenia, nie jest uwzględniana przy defi niowaniu rynku właściwego, ze względu na to, 
że warunki jej oceny zależą od analizy poszczególnych czynników oraz okoliczności związanych 
z warunkami wejścia na rynek. W razie potrzeby analiza w tym zakresie jest zatem przeprowa-
dzana na dalszym etapie postępowania. 

Jednocześnie, z treści Obwieszczenia KE wynika, że jeżeli na podstawie rozważanych defi -
nicji rynków alternatywnych dane działanie nie powoduje obaw dotyczących konkurencji, kwestia 
zdefi niowania rynku właściwego może pozostać otwarta (nieprzesądzona). Ma to służyć zmniej-
szeniu obciążeń spoczywających na przedsiębiorcach, zobowiązanych do dostarczania organom 
antymonopolowych informacji. 

III. Specyfi ka rynku farmaceutycznego 

1. Uwagi ogólne 

Jak już wyżej wskazano, defi niowanie rynku właściwego wymaga uwzględnienia specyfi ki 
sektora, w ramach którego prowadzą działalność uczestnicy danego postępowania. Jednym 
z segmentów gospodarki charakteryzującym się szczególną strukturą oraz wysoką konkurencyj-
nością jest sektor farmaceutyczny. 

Konkurencja na rynkach farmaceutycznych zależy od wielu czynników, przede wszystkim od 
działalności badawczo-rozwojowej, wymogów dotyczących pozwoleń na dopuszczenie do obro-
tu, dostępu do kapitału, praw własności intelektualnej, regulowania cen, działań promocyjnych, 
ryzyka handlowego. Dogłębna znajomość tych czynników jest konieczna do wyznaczenia rynku 
właściwego oraz późniejszej oceny antykonkurencyjności danego zachowania lub transakcji9.

8 Treść Obwieszczenia KE ws. defi nicji rynku właściwego wskazuje na potrzebę szerokiego rozumienia pojęcia „konsument”, przez które należy rozu-
mieć nie tylko osoby fi zyczne działające w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz także nabywców danego towaru lub 
usługi (Kwaśniewski, 2015, s. 16). 
9 Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Egzekwowanie reguł konkurencji w sektorze farmaceutycznym…, s. 21.
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Dzięki inwestycjom badawczo-rozwojowym (research and developement, R&D), przemysł 
farmaceutyczny stanowi jeden z kluczowych, strategicznych zasobów gospodarki europejskiej 
oraz istotne źródło rozwoju gospodarczego i zatrudnienia10. Jednocześnie działalność sektora 
farmaceutycznego niesie ze sobą istotne rodzaje ryzyka. Przedsiębiorstwa farmaceutyczne, od-
powiadające za dostępność produktów leczniczych, m.in. poprzez politykę cenową oraz poziom 
produkcji mogą oddziaływać na sytuację ekonomiczną państw członkowskich (wysokie ceny 
leków nakładają duże obciążenie na krajowe systemy opieki zdrowotnej, w których produkty 
lecznicze i tak stanowią już znaczną część wydatków), a także pośrednio na stan zdrowia ich 
obywateli. 

Z tego względu, działalność sektora farmaceutycznego w istotnym zakresie podlega ograni-
czeniom regulacyjnym, wprowadzanym przez UE oraz państwa członkowskie w celu utrzymania 
wysokiej jakości produktów leczniczych, zapewnienia ich bezpieczeństwa, wydajności i efektyw-
ności oraz przystępnych cen, a także promocji innowacji i badań naukowych (raport KE, pkt 3.1). 
Reglamentacja wytwarzania produktów leczniczych podlega zasadniczo procesowi unijnej har-
monizacji. Ustawodawstwa krajowe określają natomiast dalsze zasady wprowadzania produktów 
leczniczych na rynek, obrotu, refundacji, prowadzenia badań11, a także w pewnym stopniu wyso-
kość cen i możliwości reklamy produktów (Stankiewicz 2016, rozdz. I § 8). 

Sektor farmaceutyczny jest również stale monitorowany przez KE pod kątem dokonywanym 
w ramach rynku koncentracji i ewentualnych naruszeń prawa antymonopolowego. Wyznaczając 
w tym kontekście rynek właściwy, organ antymonopolowy powinien uwzględniać szereg specy-
fi cznych cech oraz uwarunkowań rynkowych, kluczowych dla oceny sił rynkowych oraz antykon-
kurencyjnych rodzajów ryzyka. 

2. Struktura podmiotowa rynku 

W aspekcie podmiotowym każdy rynek składa się z nabywców, zainteresowanych nabyciem 
dóbr za określoną cenę oraz oferentów, czyli dostawców towarów lub usług. Każda z tych grup 
kształtuje odpowiednio popyt i podaż, które z kolei warunkują produkcję oraz elastyczność cenową 
(Krążyńska 2013, s. 108) – czynniki istotne w kontekście będącej przedmiotem zainteresowania 
niniejszego artykułu oceny warunków panujących na wyznaczanym przez organy antymonopolo-
we rynku właściwym. Istotna pozostaje również rola tzw. moderatorów rynku, którą w przypadku 
rynków farmaceutycznych, jak już wyżej wskazano, pełnią prawodawcy krajowi. 

Sektor farmaceutyczny cechuje się wielością uczestników po obydwu stronach rynku. Po 
stronie popytowej występują przede wszystkim pacjenci (konsumenci), lecz także przypisujący leki 
lekarze (prescribers) oraz farmaceuci. Istotny wpływ na kształtowanie popytu ma dostęp pacjen-
ta do usług służby zdrowia, preskrypcje lekarzy podejmujących decyzje jakie i w jakiej ilości leki 
powinny być stosowane, a także rekomendacje farmaceutów (Krążyńska, 2013, s. 109). Pozycja 
pacjenta-konsumenta różni się zatem od sytuacji przeciętnego nabywcy innych dóbr, a swoboda 
podejmowania przez niego decyzji zakupowych jest istotnie ograniczona. Niewątpliwie w pewnym 
zakresie ograniczona jest również rola kryterium ekonomicznego przy wyborze danego produktu, 

10 European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, The pharmaceutical industry in fi gures. Key Data 2019. Pozyskano z: https://
www.efpia.eu/media/412931/the-pharmaceutical-industry-in-fi gures-2019.pdf (4.09.2020). 
11 W Polce materia ta podlega regulacji ustawy z dnia 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. DzU 2020, poz. 944 z późn. zm.). 
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gdyż w przypadku leków refundowanych kosztu zakupu produktu nie ponosi (w całości lub części) 
jego nabywca, lecz krajowa służba zdrowia (Karus, 2015, pkt 2.1.2). 

W ramach struktury podażowej należy natomiast wyróżnić pomysłodawców (originators), produ-
centów, hurtownie, dystrybutorów oraz apteki (w tym apteki szpitale, ogólnodostępne i zakładowe). 

Szczególnie istotną rolę odgrywają w tym kontekście dystrybutorzy. Ich głównym zadaniem 
jest przechowywanie zapasów oraz dostarczanie towarów do punktu obrotu w określonym miej-
scu i czasie (najczęściej aptek). Trafnie dostrzega się, że to właśnie na dystrybutorach spoczywa 
ryzyko wahań popytu na konkretny lek, które materializuje się np. w konieczności poniesienia 
kosztów utylizacji przeterminowanej partii leków (Krążyńska, 2013, s. 109). Systemy dystrybucji 
farmaceutycznej są przy tym wielopodmiotowe, co oznacza, że występują w nich wszystkie ro-
dzaje pośrednictwa: przedhurt farmaceutyczny, hurt farmaceutyczny, drobni pośrednicy, detaliści 
oraz nabywcy fi nalni (pacjenci) (Janicki, Nowomiejski i Rasińska 2016, s. 210). 

3. Struktura przedmiotowa rynku 

Wyróżniającą cechą sektora farmaceutycznego jest specyfi ka samych oferowanych na nich 
dóbr, czyli produktów leczniczych. Każdy produkt farmaceutyczny składa się z substancji czynnej 
oraz pozostałych substancji. Ze względu na pochodzenie substancji czynnej wyróżnia się leki 
syntetyczne (powstałe w drodze syntezy chemicznej) oraz biologiczne (zawierające substancję 
czynną pochodzenia biologicznego, np. żywe komórki, bakterie). 

Cykl życia leków właściwych co do zasady składa się z kilku etapów. Jego szczegółowy prze-
bieg zależy od innowacyjności danego produktu, a więc od tego czy mamy do czynienia z lekiem 
innowacyjnym, oryginalnym (originators), czy generycznym (generics) – odtwórczym zamiennikiem 
leku oryginalnego posiadającym tę samą substancję czynną, wprowadzanym do obrotu w takich 
samych dawkach i stosowanym do leczenia w tych samych wskazaniach. 

Pierwszym etapem cyklu życia leku oryginalnego jest wprowadzenie produktu na rynek, po-
przedzone czasochłonnymi i kosztowymi badaniami. Po wprowadzeniu gotowego produktu na 
rynek, rozpoczyna się okres wyłączności rynkowej, związany z ochroną patentową, która zapewnia 
producentowi leku oryginalnego wyłączne prawo do handlowego wykorzystania wynalazku przez 
okres do 20 lat od dokonania zgłoszenia patentowego. Wygaśnięcie praw patentowych wiąże się 
z rozpoczęciem ostatniego etapu – wyłączności wygasłej12. 

Cechą wyróżniającą produkty farmaceutyczne są również specyfi czne zasady ich dystrybucji. 
Przede wszystkim, dostęp do części produktów leczniczych jest reglamentowany poprzez wpro-
wadzenie konieczności posiadania przez pacjenta recepty lekarskiej, upoważniającej do nabycia 
leku. W tym kontekście produkty na rynku farmaceutycznym dzieli się na leki na receptę (pres-
cription drugs, Rx) oraz bez recepty (over-the-counter drugs, OTC). Część produktów cechuje 
również możliwość częściowej lub całkowitej refundacji ze strony państwa. W tym kontekście, 
produkty dystrybuowane na rynku można podzielić na trzy główne segmenty: leki refundowane, 
leki na receptę nierefundowane oraz leki sprzedawane bez recepty. 

Co więcej, w przeciwieństwie do standardowych towarów, sprzedaż farmaceutyków prowa-
dzona jest w znacznej mierze, a odnośnie do niektórych leków wyłącznie, przez wyspecjalizowane 

12 Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Egzekwowanie reguł konkurencji w sektorze farmaceutycznym…, s. 22 i n. 
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podmioty – apteki – funkcjonujące na zasadach odrębnych niż zwykłe sklepy. W konsekwencji, 
istotnie ograniczona jest liczba kanałów dystrybucji produktów farmaceutycznych. 

4. Kluczowa rola innowacji 

W związku z ograniczeniami w zakresie ustalania cen produktów leczniczych wprowadzany-
mi przez państwa członkowskie oraz wyżej opisaną specyfi czną strukturą omawianego sektora, 
kluczowym elementem na rynkach farmaceutycznych są czynniki pozacenowe (Coscelli i Overd, 
2007, s. 1). W obliczu rosnącej konkurencji przedsiębiorcy muszą umacniać swoją pozycję na 
rynku, m.in. poprzez ulepszanie własnych produktów lub obniżanie kosztów ich produkcji i sprze-
daży. Strategicznym aspektem konkurencji na rynkach farmaceutycznym jest zatem wdrażanie 
innowacji oraz R&D (Miros-Górecka, 2005, s. 161). Potwierdzają to dane dotyczące dokonywa-
nych w tym zakresie inwestycji13. 

W związku ze szczególną rolą innowacji, badań oraz rozwoju technologicznego, w kontekście 
pozycji rynkowej przedsiębiorców oraz konkurencji na rynkach farmaceutycznych szczególnie 
istotne znaczenie ma już wyżej wspominana ochrona patentowa oferowanych w jego ramach 
produktów. Dynamika oraz stan rozwoju rynku (liczby podmiotów oferujących określone produk-
ty lecznicze) jest zmienny i powiązany z wygaśnięciem wszelkich praw wyłącznych na lek inno-
wacyjny (Stankiewicz, 2016, rozdz. II § 3). Zakończenie fazy wyłączności rynkowej umożliwia 
bowiem pojawienie się na rynku leków generycznych, które wpływają na poziom cen produktu 
leczniczego chronionego wcześniej patentem (Hancher, 2010, s. 640). Wiąże się to ze wzrostem 
presji konkurencyjnej, wzmożonej konkurencji cenowej, a w konsekwencji prowadzi do istotnych 
zmian wielkości sprzedaży producenta leków oryginalnych na korzyść producentów zamienników 
oferowanego przez niego produktu14. 

IV. Praktyka organów antymonopolowych 
w zakresie defi niowania rynku właściwego 

w sektorze farmaceutycznym 

1. Uwagi ogólne 

Defi niowanie rynku właściwego w sektorze farmaceutycznym było dotychczas przedmiotem 
szeregu postępowań antymonopolowych, prowadzonych zarówno przez KE, jak i przez krajowe 
organy antymonopolowe. 

Na szczeblu unijnym, zdecydowaną większość z nich stanowiły postępowania koncentracyjne, 
w ramach których – ze względu na brak obaw dotyczących ograniczenia konkurencji – defi nicje 
rynku pozostawały otwarte. Na potrzeby postępowań dotyczących porozumień ograniczających 
konkurencję (w tym pay-for-delay, Mishol, White, 2018 s. 4) oraz nadużywania pozycji dominują-
cej wyraźna jest jednak tendencja do wyznaczania niezwykle wąskich rynków jednego produktu 
(single product market)15. 

13 European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, The pharmaceutical industry…, s. 6 i n. 
14 Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Egzekwowanie reguł konkurencji w sektorze farmaceutycznym…, s. 25–26. 
15 Wyr. Sądu z 1.07.2010 r. w sprawie T-321/05 Astra Zeneca przeciwko Komisji Europejskiej.
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Z tego względu, dotychczasowa praktyka decyzyjna KE, mimo, iż zawiera liczne, niżej opisane 
wnioski, nie dostarcza uniwersalnych i jednoznacznych, wskazówek co do sposobu wyznaczania 
rynków w sektorze farmaceutycznym. 

2. Rynek produktowy 

Jak już wyżej wskazano, aby zrozumieć, które produkty lecznicze należą do tego samego 
rynku, organy muszą ocenić zarówno zastępowalność po stronie popytu, jak i podaży. Decydujący 
czynnik stanowi w tym kontekście czy właściwe produkty lecznicze mogą zostać skutecznie za-
stąpione w aspekcie ekonomicznym. Tylko produkty lecznicze faktycznie zdolne do zastąpienia 
produktu w obliczu zmiany warunków rynkowych można uznać za produkty należące do tego 
samego rynku produktowego. 

Tytułem przykładu, jeżeli pozycjonowanie produktu leczniczego (cena, jakość, działania 
innowacyjne, promocyjne) jest nastawione na przeciwdziałanie przepisywaniu innego leku za-
wierającego inną cząsteczkę, zawierające dwie różne cząsteczki produkty można uznać za 
należące do tego samego rynku. Jeżeli natomiast główne zagrożenie konkurencyjne pochodzi 
ze strony wersji generycznych zawierających tę samą cząsteczkę, a presja ze strony produktów 
leczniczych zawierających inne cząsteczki jest istotnie słabsza, może to oznaczać, że rynek jest 
węższy i ogranicza się wyłącznie do danej cząsteczki. 

Stopień presji konkurencyjnej, jakiej podlega produkt leczniczy, może przy tym zmieniać się 
w czasie i zależy nie tylko od dostępności możliwych do zastąpienia produktów leczniczych, lecz 
także od polityki cenowej oraz regulacji w zakresie refundacji16. 

W praktyce określenie farmaceutyków, które można uznać za zamienniki jest problematyczne 
również ze względu na złożoną strukturę podmiotową analizowanych rynków oraz szczególny 
charakter oferowanych w ich ramach produktów. 

Ocena zastępowalności produktów leczniczych wymaga w pierwszej kolejności określenia pod-
miotów, z perspektywy których ma być badana substytucyjność danego produktu. W tym kontekście 
konieczne jest uwzględnienie interesów wielu uczestników rynku. Po stronie podażowej istotne jest 
określenie szczebla obrotu, na którym działa dany przedsiębiorca (rynek produkcji, rynek wprowadza-
nia do obrotu, rynek dystrybucji hurtowej i detalicznej itd.), natomiast po stronie popytowej kluczową 
rolę odgrywają, oceniane ad casum, wzajemne relacje konsumentów (pacjentów), przypisujących 
leki podmiotów (najczęściej lekarzy), aptek oraz systemów ubezpieczenia zdrowotnego. 

Określanie rynku właściwego dla produktów farmaceutycznych w aspekcie asortymentowym 
jest również ściśle związane z charakterystycznymi cechami oferowanych w jego ramach produk-
tów. Z uwagi na wieloskładnikowość leków właściwych, produkty z pozoru podobne, zawierające 
tę samą substancję czynną, mogą się bowiem różnić substancjami nieaktywnymi, sposobem 
podania oraz dawkowaniem17, a także efektami ubocznymi. Z tego względu, defi niowanie rynku 
właściwego produktowo dla farmaceutyków wymaga złożonej analizy, co potwierdzają przykłady 
z dotychczasowej praktyki decyzyjnej organów antymonopolowych. 

Pierwszym istotnym utrwalonym w tym zakresie podziałem jest podział na rynek substancji 
czynnych oraz rynek właściwych produktów leczniczych (Figuerora i Guerrero, 2019, pkt 6.3).

16 Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Egzekwowanie reguł konkurencji w sektorze farmaceutycznym…, s. 22.
17 Wyr. TSUE z 23.01.2018 r. w sprawie C-179/16 Hoffman-La Roche.
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W dalszej kolejności, praktyka organów antymonopolowych w kontekście wyznaczania ryn-
ku właściwego dla produktów leczniczych wskazuje na konieczność odróżnienia produktów już 
obecnych na rynku oraz produktów, które jeszcze nie zostały wprowadzone, ale które znajdują 
się w zaawansowanej fazie rozwoju (tzw. produkty przyszłe). 

W tym aspekcie należy również podkreślić, że ze względu na złożony cykl życia produktu 
leczniczego, uwzględniający różne fazy dojrzałości produktu, defi nicja właściwego rynku produk-
towego może również zmieniać się na przestrzeni czasu (Figuerora i Guerreo, 2019, pkt 6.28). 

Odnośnie do już istniejących produktów farmaceutycznych, określenie ich zamienności od-
bywa się najczęściej w oparciu o klasyfi kację anatomiczno-terapeutyczno-chemiczną (Anatomical 
Therapeutic Classifi cation, ATC), stworzoną przez Europejskie Stowarzyszenie Badań Rynku 
Farmaceutycznego (European Pharmaceutical Market Research Association). Klasyfi kacja ta 
dzieli produkty lecznicze ze względu na miejsce ich działania, funkcję terapeutyczną i efekt farma-
kologiczny oraz budowę chemiczną. Pierwszy, najbardziej ogólny poziom (ATC1) określa grupę 
anatomiczną (np. C – układ naczyniowo sercowy), drugi (ATC2) podgrupę terapeutyczną (np. C 01 – 
leki stosowane w chorobach serca), trzeci (ATC3) podgrupę farmakologiczną (np. C 01 C – leki 
pobudzające układ naczyniowo-sercowy), czwarty (ATC4) podgrupę chemiczną (np. C 01 C A – 
leki wpływające na receptory adrenergiczne i dopaminergiczne), a piąty, ostatni (ATC5) wskazuje 
konkretną substancję chemiczną (np. C 01 C A 24 – epinefryna). 

Dotychczasowa praktyka organów antymonopolowych wskazuje, że punktem wyjścia dla 
badania substytucyjności produktów farmaceutycznych pod względem ich zamierzonego stoso-
wania jest poziom trzeci (ATC3) ww. klasyfi kacji. Oznacza to, że możliwe jest wyznaczenie ryn-
ków właściwe w sektorze farmaceutycznym również w oparciu o inne poziomy ATC, np. poziom 
czwarty (ATC4), gdy specjalistyczne środki farmaceutyczne tworzące część pewnej klasy ATC3 
mają wyraźnie różniące się wskazania lub mechanizmy działania. W niektórych przypadkach za-
sadne może być nawet wyznaczenie rynku właściwego na poziomie molekuły (ATC5). 

Klasyfi kacja ATC nie stanowi jednak jedynego kryterium oceny zastępowalności produk-
tów leczniczych, wskazuje bowiem wyłącznie na ich przeznaczenie zgodnie z kartą produktu. 
Tymczasem niektóre farmaceutyki, ze względu na swoje właściwości terapeutyczne są stosowane 
w leczeniu innych schorzeń niż wynika to ze wskazań, na podstawie których zostały dopuszczone 
do obrotu (off-label). 

W związku z powyższym, w kontekście kryterium oceny zamienności produktów leczniczych 
istnieją pewne rozbieżności w zależności od tego czy odbywa się to na potrzeby procesu kontroli 
koncentracji, czy ustalenia pozycji dominującej lub istnienia porozumienia ograniczającego kon-
kurencję. Zastosowanie klasyfi kacji ATC nie budzi kontrowersji w ramach oceny zastępowalności 
produktów leczniczych dokonywanej w ramach postępowań koncentracyjnych, rodzi natomiast 
pewne wątpliwości w przypadku wyznaczania właściwego rynku asortymentowego w sprawach 
z zakresu praktyk ograniczających konkurencję. Przyjmuje się bowiem, że na potrzeby analiz 
dotyczących porozumień antykonkurencyjnych i nadużywania pozycji dominującej bardziej ade-
kwatnym niż klasyfi kacja ATC kryterium jest przede wszystkim tzw. substytucyjność terapeutyczna 
leku18, bazująca na praktyce lekarskiej, a nie na formalnych wskazaniach dotyczących zastoso-

18 DG Competition Discussion Paper on the Application of Article 82 EC Treaty to Exclusionary Abuses Public Consultation Observations by the European 
Federation of Pharmaceutical Industries and Associations („EFPIA”), listopad 2004.
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wania danego produktu (Pautke, 2005, s. 27). Jak wynika z orzecznictwa TSUE, wyznaczenie 
rynku właściwego powinno bowiem odbywać się z uwzględnieniem zarówno rozwoju medycyny, 
wskazań terapeutycznych produktu, jak i preferencji lekarzy zalecających dany lek19. Oznacza to, 
że do jednego rynku produktowego mogą przynależeć produkty lecznicze, które zostały dopusz-
czone do leczenia określonego rodzaju chorób, ale i takie, które z uwagi na swoje właściwości 
terapeutyczne były rzeczywiście stosowane przez lekarzy w celu leczenia tych schorzeń, choć 
nie miały takich wskazań. 

Ponadto, orzecznictwo organów antymonopolowych wypracowało dość szeroki i otwarty ka-
talog dodatkowych kryteriów istotnych dla oceny substytucyjności produktów leczniczych w celu 
wyznaczenia rynku właściwego. 

Ze względu na skład produktu leczniczego, w tym substancję czynną, uznaje się, że leki 
generyczne i innowacyjne są częścią tego samego rynku właściwego20. Wynika to z faktu, że 
generyki mogą w sposób efektywny zastępować leki innowacyjne. Dodatkowo, w świetle prze-
pisów polskiego prawa farmaceutycznego, farmaceuta jest obowiązany poinformować pacjenta 
o dostępności tańszego, np. generycznego, zamiennika produktu leczniczego21.

Biorąc natomiast pod uwagę kategorię prawnej i fi zycznej dostępności leków, na potrzeby 
defi niowania rynków w sprawach antymonopolowych wystarczający jest podział na leki na re-
ceptę (Rx) lub bez recepty (OTC – over-the-counter). Co do zasady wyznacza się osobne rynki 
właściwe dla produktów w kategorii OTC i Rx22, nawet jeśli mają zastosowanie w leczeniu tych 
samych chorób, ze względu na możliwe różnice w zakresie regulacji prawnych, zasad dystrybucji 
i reklamy.

Na ocenę substytucyjności produktów leczniczych istotny wpływ może mieć również mecha-
nizm działania, postać podania (iniekcja, tabletki, aerozol itp.) oraz sposób dawkowania.

3. Rynek geografi czny 

Zakres geografi czny rynków właściwych w sektorze farmaceutycznym nie budzi wątpliwości, 
ponieważ organy antymonopolowe przyjmują, że rynki istniejących produktów leczniczych mają 
wymiar krajowy23. Wynika to z tego, że cechą sektora farmaceutycznego jest jego silne powiązanie 
z krajowymi systemami ochrony zdrowia. Pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi ist-
nieją różnice w zakresie rejestracji leków, wprowadzania ich do obrotu, ich dostępności oraz refunda-
cji24. Systemy rejestracyjny oraz refundacyjny regulowane, są przepisami prawa administracyjnego 
danego kraju, co powoduje, że rynek farmaceutyczny jest mocno uzależniony od tychże regulacji. 

Natomiast w przypadku substancji czynnych (active ingredients – APIs) zakres geografi czny rynku 
należy wyznaczać szerzej niż dla produktów leczniczych już istniejących, tj. nawet jako światowy25.

19 Wyr. TSUE z 23.01.2018 r. w sprawie C-179/16, – porozumienia ograniczającego konkurencję pomiędzy Hoffmann-La Roche i Novartis dotyczącego 
leków Avastin i Lucentis.
20 Dec. Prezesa UOKiK z 16.08.2011 nr DKK-92/2011, decyzja KE z 27.05.2005 r. w sprawie COMP/M.3751 Novartis/Hexal.
21 Zob. art. 44 ust. 2 ustawy z 12.05.2011 r. o refundacji leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DzU 
Nr 122, poz. 696).
22 Dec. Prezes UOKiK z 26.03.2012, nr DKK-23/2012.
23 Dec. KE z 8.05.2000 r. w sprawie COMP/M.1846 Glaxo Wellcome/Smithkline Beechjam.
24 Dec. Prezesa UOKiK nr DKK 92/2011 z 16.08.2011 r., nr DKK 9/2010 z 8.02.2010r., dec. KE w sprawach IV/M.1378 Hoechst/Rhone Poulenc, 
COMP/M.1980 Pfi zer/Warmer–Lambert, COMP/M.1846 Glaxo Wellcome/Smithkline Beecham. 
25 Dec. KE w sprawach COMP/M.5661 Abbott/Solvay Pharmaceuticals, COMP/M.5253 Sanofi  Aventis/Zentiva, COMP/M.6969 Veleant Pharmaceuticals 
International/Bausch & Lomb Holdings, COMP/M.5778 Novartis/Alcon.
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V. Obwieszczenie KE w sprawie defi nicji rynku właściwego 
a specyfi ka sektora farmaceutycznego

1. Uwagi ogólne

Omawiane Obwieszczenie KE daje ogólne wskazówki w zakresie wyznaczania rynku właś-
ciwego w ujęciu geografi cznym i asortymentowym, nie wchodząc w specyfi kę poszczególnych 
sektorów, co zresztą należy uznać za w pełni zrozumiałe. Jak dostrzega sama KE, istnieją bo-
wiem niektóre obszary, gdzie stosowanie omawianych zasad wymaga zachowania ostrożności 
(pkt 56 Obwieszczenia). Nie sposób jest bowiem w jednym, ramowym dokumencie uwzględnić 
odrębności każdego z rynków. Niemniej odrębności te w przypadku sektora farmaceutycznego 
są tak istotne, że niektóre, nawet ogólne, reguły wyznaczania rynku właściwego, przewidziane 
w Obwieszczeniu KE nie zawsze pozwalają osiągnąć oczekiwany efekt, tj. służą prawidłowemu 
wyznaczeniu rynku właściwego.

O ile wyznaczenie rynku właściwego w ujęciu geografi cznym w sektorze farmaceutycznym 
nie budzi co do zasady większych kontrowersji, o tyle bardziej problematycznym okazuje się wy-
znaczenie zakresu produktowego rynku w tym sektorze. Wpływają na to określone cechy sektora 
farmaceutycznego trudne do przełożenia na zasady defi niowania rynku właściwego określone 
w Obwieszczeniu, w szczególności w rozdziale „Podstawowe zasady defi nicji rynku”.

2. Nieadekwatność testu SSNiP 

Przede wszystkim, w przypadku sektora farmaceutycznego nieadekwatnym narzędziem 
w kontekście oceny substytucyjności produktów jest przewidziany w Obwieszczeniu test SSNiP. 
Ograniczona możliwość jego zastosowania wynika przede wszystkim z istotnej roli pozacenowych 
czynników, kształtujących konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami farmaceutycznymi, wśród 
których kluczowe znaczenie mają wskazania terapeutyczne oraz skuteczność leków. Ponadto, 
przedsiębiorcy ci nie mają nieograniczonej swobody w zakresie ustalania cen swoich produktów, 
m.in. ze względu na regulacje sektorowe, dotyczące cen maksymalnych oraz refundacji26. 

Co więcej, rynek farmaceutyczny charakteryzuje się specyfi cznymi interakcjami pomiędzy 
jego uczestnikami, nieuwzględnianymi w ramach testu hipotetyc znego wzrostu ceny. Szczególnie 
istotna jest tutaj ograniczona rola konsumenta (pacjenta), którego decyzyjność, szczególnie 
w kontekście leków Rx jest praktycznie znikoma – o wyborze produktu decyduje najczęściej lekarz 
przepisujący konkretny produkt leczniczy. Ponadto, z uwagi na fakt, że ceny niektórych leków są 
refundowane, a konsument ponosi jedynie część kosztów nabycia leku, zasadniczo nie jest moż-
liwe zweryfi kowanie czy i w jaki sposób konsumenci zareagowaliby na stałą zmianę cen leków.

3. Potencjalna konkurencja

W świetle Obwieszczenia potencjalna konkurencja nie jest czynnikiem uwzględnianym na 
etapie defi niowania rynku. Tymczasem w przypadku sektora farmaceutycznego, wydaje się, że 
ze względu na istotny z punktu widzenia kształtu konkurencji element czasu, związany z cyklem 
życia produktu, który w przypadku produktów leczniczych może mieć przesądzające znaczenie 

26 Wyr. Sądu z 27.09.006 r. w sprawie T-168/01 GlaxoSmithKline przeciwko Komisji Europejskiej.
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dla wyznaczenia ram rynku asortymentowego27, potencjalna konkurencja powinna być brana 
pod uwagę jako jedna z kluczowych i podstawowych okoliczności warunkujących zakres rynku 
właściwego.

VI. Wnioski 
Powyższa analiza jednoznacznie wskazuje, że treść Obwieszczenia KE ws. defi nicji rynku 

właściwego nie przystaje w istotnych obszarach do specyfi ki omawianego w ramach niniejszego 
artykułu sektora farmaceutycznego. 

Stanowi to istotne utrudnienie szczególnie dla przedsiębiorców stosu jących omawiane wy-
tyczne na potrzeby oceny własnej siły rynkowej i ewentualnych rodzajów ryzyka w obszarze prawa 
ochrony konkurencji. W tym kontekście zasadnym wydaje się uwzględnianie w powyższym proce-
sie wskazówek wynikających z zapadłych dotychczas decyzji organów antymonopolowych oraz 
orzecznictwa sądów unijnych, a nie z samego Obwieszczenia. Takie rozwiązanie nie gwarantuje 
jednak pewności prawa, na której zależy przedsiębiorcom, a nadto może okazać się dość trudne 
do zrealizowania w praktyce, ponieważ wymaga od przedsiębiorców stałej analizy case law, co 
jest właściwie niemożliwe bez udziału doradcy prawnego w tym obszarze. To zaś wskazuje na 
istotną rolę aktów soft law w zakresie stosowania prawa.

Choć zasadność tworzenia norm formalnie niewiążących bywa niekiedy kwestionowana, 
mając na względzie powyższe rozważania oraz częsty brak spójności w praktyce decyzyjnej or-
ganów antymonopolowych, istnienie pewnych wskazówek oraz wytycznych dotyczących aplikacji 
powszechnie obowiązujących regulacji unijnych należy postrzegać pozytywnie, gdyż w pewnym 
zakresie sprzyja ono zwiększeniu pewności prawa oraz przejrzystości stosowanych przez organy 
unijne procedur. Co prawda, aby funkcje te były realizowane, konieczne jest, aby samoregula-
cje KE były aktualne oraz przystające do realiów rynkowych. 

Jednocześnie biorąc pod uwagę szczególną rolę i specyfi kę sektora farmaceutycznego, jego 
istotny wpływ na gospodarkę unijną oraz znaczny potencjał rozwojowy, zasadne wydaje się postu-
lowanie wydania przez KE odrębnych wytycznych sektorowych, dotyczących stosowania prawa 
konkurencji na rynkach farmaceutycznych, stanowiących syntezę dorobku KE oraz orzecznictwa 
sądów unijnych w tym obszarze. Mając na uwadze podjęte przez KE w ostatnich miesiącach dzia-
łania dotyczące planowanej aktualizacji Obwieszczenia, można mieć nadzieję, że w niedalekiej 
przyszłości unijny organ rozważy wprowadzenie takiego aktu sektorowego, stanowiącego swego 
rodzaju lex specialis wobec omawianego Obwieszczenia ogólnego. 

Biorąc jednocześnie pod uwagę powyższą charakterystykę rynkową sektora farmaceutycz-
nego, zasadnym wydaje się rozważenie opracowania odrębnych wskazówek dla poszczególnych 
rodzajów postępowań antymonopolowych dotyczących tego sektora, tj. w sprawach koncentracji 
i praktyk ograniczających konkurencję. 

W tym kontekście szczególnie pomocne byłyby wytyczne wskazujące w jakich sytuacjach 
kryterium oceny zastępowalności produktów leczniczych powinna stanowić klasyfi kacja ATC, 
w tym który jej poziom, a kiedy właściwości terapeutyczne farmaceutyków. 

Ponadto, defi niowanie rynku właściwego w sektorze farmaceutycznym powinno wykraczać poza 
oszacowanie elastyczności popytu, bazujące na nieadekwatnym w tym kontekście teście SSNiP 
27 Wyr. Sądu z 1.07.2010 r. w sprawie T-321/05 Astra Zeneca przeciwko Komisji Europejskiej.
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(Demperio i Fauver, 2017, s. 3). Jedocześnie na etapie wyznaczania tego rynku zasadnym jest 
przypisanie większego znaczenia czynnikom pozacenowym (Karus, 2015, pkt 2.1.2) oraz uwzględ-
nienie wpływu potencjalnej konkurencji, związanej z poszczególnymi etapami cyklu życia produktu. 

Można się spodziewać, że ustrukturyzowanie w powyższy sposób zasad defi niowania rynku 
w zakresie produktów leczniczych dałoby asumpt do zatrzymania dość niepokojącej tendencji, 
jaką jest defi niowanie rynków produktów leczniczych tak wąsko, jak to możliwe, co nawet wbrew 
argumentom ekonomicznym może przesądzić o istnieniu pozycji dominującej. 
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I. Wprowadzenie
W ostatnich latach Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK) 

niejednokrotnie musiał mierzyć się z krytyką swoich działań w zakresie wykrywalności i wymie-
rzenia kar za naruszenie prawa konkurencji1. Umiarkowane kary pieniężne i niewielka liczba 
spektakularnych, medialnych spraw, wywoływały w krytykach pracy Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (dalej: UOKiK lub Urząd) poczucie małej skuteczności działań. W ofi cjalnych 
statystykach UOKiK publikowanych w sprawozdaniach z działalności Urzędu zauważalne były 
spadki zarówno wydawanych decyzji (innych niż w sprawach z zakresu kontroli koncentracji), jak 
i wysokości nakładanych kar2. Po serii bardzo dotkliwych kar pieniężnych nałożonych w latach 
2009–20113, w drugiej dekadzie XXI wieku UOKiK stosunkowo rzadko uciekał się do nakładania 
na przedsiębiorców wysokich kar – w latach 2012–2018 zauważalne były spadki zarówno licz-
by nakładanych kar, jak i ich wysokości. Przykładowo: w 2010 r. suma kar pieniężnych wynio-
sła 347,6 miliona złotych; w 2011 r. – 397,29 miliona złotych; w 2012 r. – 165,9 miliona złotych; 
w 2014 r. – 86 milionów złotych; w 2015 r. – 47 milionów złotych; w 2016 r. – 106,8 miliona zło-
tych; w 2017 r. – 223 miliony złotych; a w 2018 r. – 19,1 miliona złotych4. Można przypuszczać, 
że powyższa tendencja mogła wpłynąć na słabnące wśród przedsiębiorców poczucie zagrożenia 
wykrycia i ukarania antykonkurencyjnego zachowania, a w konsekwencji zapewne zmniejszenie 
motywacji do podejmowania działań mających na celu dostosowanie swoich praktyk i procedur 
do obowiązującego prawa.

U schyłku kadencji Prezesa UOKiK, Marka Niechciała, na przełomie 2019 i 2020 r., dosyć 
niespodziewanie Urząd zwieńczył kilka postępowań nałożeniem niezwykle wysokich, w porów-
naniu z wcześniejszymi, kar pieniężnych. Polityka surowego karania jest przy tym kontynuowana 
przez nowego Prezesa UOKiK – Tomasza Chróstnego, co może wieszczyć raczej długofalową 
zmianę polityki UOKiK. Warto wskazać przy tym, że najbardziej spektakularne kary dotyczyły 
głównie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów5, naruszeń proceduralnych6 oraz do-
konania koncentracji bez zgody Prezesa Urzędu7. Widoczne (wyraźnie sygnalizowane również 
w wypowiedziach medialnych ówczesnego Prezesa UOKiK)8 zaostrzenie polityki karania przedsię-
biorców przez UOKiK w ostatnim czasie, mając na uwadze brak zmian ustawowych dotyczących 
wysokości kar pieniężnych za naruszenia prawa konkurencji, w nieuchronny sposób prowokuje 
do przeanalizowania przyczyn takiego działania. Przy wymierzaniu kar pieniężnych w decyzjach 

1 Przykładowo – dyskusja tocząca się na przełomie 2017 i 2018 r. zapoczątkowana krytycznym artykułem dra Piotra Semeniuka nt. niskiej skuteczności 
Urzędu i rozwijająca się w kolejnych miesiącach na łamach niedostępnego już serwisu antitrust.pl oraz w portalach społecznościowych Twitter i LinkedIn, 
w której uczestniczyli również przedstawiciele kierownictwa UOKiK.
2 Sprawozdania z działalności UOKiK za dany rok są publikowane na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Publikacje”.
3 M.in. decyzje w sprawach – DOK-7/09 – łączne kary w wysokości 411,6 milionów złotych; DOK-1/2011 – kara w wysokości 130,6 miliona złotych; 
DOK-8/2011 – łączne kary w wysokości 113 milionów złotych; DOK-9/2010 – kara w wysokości 123 milionów złotych.
4 Sprawozdania z działalności UOKiK.
5 Dec. Prezesa UOKiK nr DOZIK-2/2020 z dnia 14.01.2020 r. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. – kara pieniężna w wysokości 120,6 miliona złotych; 
dec. Prezesa UOKiK nr DOZIK 8/2019 z dnia 19.12.2019 r. Cyfrowy Polsat S.A. – kara pieniężna w wysokości 34,9 miliona złotych; dec. Prezesa UOKiK 
nr DOZIK 13/2019 z dnia 31.12.2019 r. Polkomtel sp. z o.o. – kara pieniężna w wysokości 50,6 miliona złotych; dec. Prezesa UOKiK nr 2/2019 z dnia 
29.04.2019 r. Polkomtel sp. z o.o.- kara pieniężna w wysokości 39,5 miliona złotych.
6 Dec. Prezesa UOKiK nr DKK-217/2019 z dnia 07.11.2019 r. Engie Energy Management Holding Switzerland AG, w której nałożono karę pieniężną 
w wysokości 172 milionów złotych; dec. Prezesa UOKiK nr DKK-141/2020 z dnia 29.07.2020 r. PJSC Gazprom, w której nałożono karę pieniężną w wy-
sokości 213 milionów złotych.
7 Dec. Prezesa UOKiK nr DKK-178/2020 z dnia 06.10.2020 r.
8 Przykładowo: Wypowiedź Prezesa Marka Niechciała dla magazynu Puls Biznesu z dnia 11.01.2017 r. Pozyskano z: https://www.pb.pl/uokik-nie-bedzie
-sie-patyczkowal-851998 (29.07.2020); Wywiad z Prezesem UOKiK w programie Rzecz o Prawie z dnia 28.10.2016 r. Pozyskano z: https://www.rp.pl/
RZECZoPRAWIE/161029030-Marek-Niechcial---Zaostrzenie-kar-przez-UOKiK.html (29.07.2020).



108108 Szymon Murek            Wyjaśnienia dotyczące sposobu ustalania kar pieniężnych a proporcjonalność kar pieniężnych…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 5(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.9.7

wskazanych powyżej nie posłużono się „Wyjaśnieniami dotyczącymi ustalania wysokości kar pie-
niężnych w sprawach związanych z naruszeniem zakazu praktyk ograniczających konkurencję” 
z 28 grudnia 2015 r. (dalej: Wyjaśnienia), ponieważ dotyczyły one kategorii spraw nieobjętych 
Wyjaśnieniami, ale warte przeanalizowania jest czy można je uznać w obecnych warunkach za 
wystarczające.

 W dokumencie, stanowiącym akt tzw. soft law, UOKiK zobowiązuje się, poruszając się w gra-
nicach wyznaczonych przez Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: uokik), do obli-
czania wysokości kar pieniężnych w określony sposób. Bezsprzecznie, wszystkie kary wskazane 
powyżej, mieściły się w granicach wyznaczonych przez uokik, a Prezes UOKiK, działając w ra-
mach uznania administracyjnego, ma prawo nakładać kary pieniężne w granicach wyznaczony ch 
przez uokik. Jednym z celów publikowania Wyjaśnień jest jednak umożliwienie przedsiębiorcom 
oszacowania grożącej im kary9 – co w oczywisty sposób ma za zadanie pogłębić konstytucyjnie 
chronioną zasadę zaufania obywateli do państwa (Florczak-Wątor, 2019, Komentarz do art. 2). 
Widoczna zmiana wysokości nakładanych kar pieniężnych skłania do przeanalizowania tego, 
w jakim stopniu przystają one do aktualnych uprawnień i priorytetów Prezesa UOKiK w zakresie 
nakładania kar pieniężnych. 

II. Kary pieniężne w prawie konkurencji

1. Zarys systemu kar pieniężnych

W doktrynie tradycyjnie wyodrębnia się dwie grupy kar pieniężnych, tj. kary samoistne i kary 
komplementarne, przy czym kary samoistne stanowią odrębną i jedyną sankcję za naruszenie 
prawa, kary komplementarne są zaś, jak sama nazwa wskazuje, jedynie uzupełnieniem, mającym 
na celu wzmocnienie podstawowej sankcji (Banasiński, 2009, Komentarz do art. 106.). 

Do kar samoistnych zalicza się, między innymi, kary za nieudzielenie informacji żądanych 
przez Prezesa UOKiK, udzielenie informacji nieprawdziwych bądź wprowadzających w błąd, jak 
również za utrudnianie bądź brak współdziałania w toku kontroli prowadzonej u przedsiębiorcy. Co 
do zasady, są to więc kary za naruszenia proceduralne, które nie mają związku z naruszeniami 
materialnych przepisów uokik – tj. zakazem zawierania porozumień antykonkurencyjnych, zakazem 
nadużywania pozycji dominującej czy zakazem naruszania zbiorowych interesów konsumentów. 
Nałożenie kar o charakterze samoistnym może zatem wynikać pośrednio z dokonanych przez 
przedsiębiorcę naruszeń prawa w postępowaniu „właściwym”, ale wymaga wszczęcia odrębnego 
postępowania w sprawie naruszenia proceduralnego. Możliwa jest sytuacja, w której w postępo-
waniu właściwym na przedsiębiorcę nie zostanie nałożona kara pieniężna, ale niewłaściwe za-
chowanie strony w toku samego postępowania będzie skutkowało nałożeniem na przedsiębiorcę 
kary pieniężnej w postępowaniu odrębnym.

Kary komplementarne mogą być nakładane przez Prezesa UOKiK w stosunku do sankcji 
podstawowej, tj. za naruszenie:
1) art. 6 uokik lub art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE) – zakaz 

zawierania porozumień ograniczających konkurencję10;
 9 Wyjaśnienia, s. 1.
10 Przy czym za naruszenie zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych możliwe jest również, od 2015 r., nałożenie kar pieniężnych na oso-
by zarządzające, które umyślnie dopuściły przez swoje działanie lub zaniechanie do naruszenia przez przedsiębiorcę art. 6 uokik lub art. 101 TFUE.
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2) art. 9 uokik lub art. 102 TFUE – zakaz nadużywania pozycji dominującej;
3) art. 24 uokik – zakaz stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
– przy czym najczęściej są to również kary pieniężne.

2. Funkcje kar pieniężnych

Niemal od początku istnienia kar pieniężnych w systemach unijnego i polskiego prawa 
konkurencji toczy się w doktrynie dyskusja dotycząca charakteru tych kar, przy czym pierwszy 
z dominujących nurtów zalicza te kary do sankcji administracyjnych, drugi zaś do sankcji praw-
nokarnych (Król-Bogomilska, 2012, s. 14 i n.). Przyjęcie określonej koncepcji miałoby zasadniczy 
wpływ na gwarancje ochrony praw strony postępowania, choćby w zakresie wolności od samo-
oskarżania (Doniec, 2016, s. 292). Niezależnie od wyrażanego poglądu nie budzi wątpliwości, 
że występują istotne zbieżności między prawem karnym a prawem antymonopolowym co do 
kar nakładanych na naruszycieli odpowiednich norm. Zbliżone są również funkcje kary w obu 
gałęziach prawa jako narzędzia mającego na celu wymuszenie zgodnych z prawem zachowań 
adresatów norm.

W prawie konkurencji przyjmuje się, że fundamentalne znaczenie ma represyjno-prewencyjna 
funkcja kary, zarówno o charakterze indywidualnym (mającym za zadanie odstraszyć konkretnego 
przedsiębiorcę od naruszenia prawa konkurencji w przyszłości), jak i o charakterze generalnym 
(której celem jest odstraszenie innych uczestników rynku od podejmowania działań zakazanych 
w prawie konkurencji) (Doniec, 2016, s. 43). Znajduje to odzwierciedlenie również w orzecznictwie 
sądów powszechnych – przykładowo, w wyroku z dnia 24 kwietnia 1996 r., I CRN 49/94, Sąd 
Najwyższy wskazał na represyjno-wychowawczy charakter kar pieniężnych, natomiast w wyroku 
z 27 sierpnia 2003 r., I CKN 185/03, Sąd Najwyższy stwierdził, że kara pieniężna stanowi repre-
syjny środek oddziaływania na rynek.

 Publiczne prawo konkurencji nie pełni przy tym, co do zasady, funkcji kompensacyjnej, 
tj. celem kar pieniężnych nie jest bezpośrednio naprawienie szkody podmiotom pokrzywdzonym 
z powodu czyjegoś bezprawnego zachowania11. W pewnym sensie kary pieniężne mogą jednak 
stanowić formę niebezpośredniej kompensacji dla „ogółu społeczeństwa” – jako że kary pienięż-
ne nakładane przez organy antymonopolowe stanowią dochód budżetowy państwa12 (Lianos, 
2014, s. 15). Obywatele, którzy ponieśli lub mogli ponieść szkodę ze względu na antykonkuren-
cyjne zachowanie przedsiębiorcy (np. nabywając towary lub usługi od sztucznie zawyżających 
ceny uczestników kartelu), otrzymują więc pośrednią formę rekompensaty od sprawcy naru-
szenia, poprzez wzbogacenie budżetu państwa, służącego do realizacji potrzeb o charakterze 
ogólnym.

Zarówno w polskim, jak i w unijnym prawie konkurencji nie występują sankcje o charakterze 
czysto karnym (np. kar pozbawienia wolności dla osób zarządzających, występujących chociażby 
w USA), jak również ograniczone wciąż są możliwości uzyskiwania odszkodowań za naruszenia 
prawa konkurencji przed sądami cywilnymi. Kary pieniężne nakładane przez Komisję Europejską 

11 Choć odnotować należy podejmowane coraz częściej przez Prezesa UOKiK próby zrekompensowania konsumentom negatywnych skutków narusze-
nia ich zbiorowych interesów, poprzez zobowiązanie przedsiębiorcy do wypłacenia poszkodowanym konsumentom świadczeń pieniężnych – w I połowie 
2020 r. zostały wydane aż trzy decyzje, w których znalazły się zobowiązania o charakterze kompensacyjnym (dec. nr RWR 4/2020 z dnia 19.06.2020 r.; 
dec. nr RGD-2/2020 z dnia 22.04.2020 r.; dec. nr RBG-1/2020 z dnia 3.02.2020 r.).
12 Lub organizacji ponadnarodowej – w przypadku Komisji Europejskiej.
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i Prezesa UOKiK stanowią więc, w przypadku poważniejszych naruszeń, podstawową sankcję, 
na której oparty jest zasadniczo cały system egzekwowania prawa konkurencji.

3. Odpowiednia wysokość kar pieniężnych

Kluczowym z systemowego punktu widzenia zagadnieniem pozostaje ustalenie odpowiedniej 
wysokości kary pieniężnej – skoro ma ona na celu odstraszenie przedsiębiorców od dokonywania 
podobnych naruszeń, musi być ona odczuwalna. O ile w przypadku prawa karnego, skazując za 
popełnienie czynu zabronionego sąd ma stosunkowo niewielki margines dowolności w ustalaniu 
wysokości kary – tj. posiłkuje się widełkami przypisanymi dla danego czynu, ewentualnie uzupełnio-
nymi, w zależności od okoliczności sprawy, innymi instytucjami prawnokarnymi (np. zaostrzeniem 
kary z uwagi na recydywę lub chuligański charakter czynu), o tyle w prawie konkurencji margines 
uznania pozostawiony organowi jest niezwykle szeroki. Nakładanie kar pieniężnych następuje 
w drodze uznania administracyjnego – zarówno w polskim, jak i unijnym prawie konkurencji, organy 
mogą bez przeszkód wymierzyć przedsiębiorcy karę do 10% rocznego obrotu (lub do wysokości 
ściśle określonych kwot pieniężnych – w przypadku kar nakładanych przez Prezesa UOKiK za 
naruszenia proceduralne lub kar nakładanych na osoby zarządzające). Art. 111 uokik przewiduje 
przy tym pewne wytyczne co do miarkowania wysokości kary pieniężnej przez Prezesa UOKiK, 
jednak mają one charakter otwarty i tylko nieznacznie ograniczają stopień uznania administra-
cyjnego, w ramach którego działa Prezes UOKiK. Co do zasady, zarówno Prezes UOKiK, jak 
i Komisja Europejska mogą więc, działając w granicach prawa, odstąpić w ogóle od nakładania 
kary pieniężnej (pomimo stwierdzenia naruszenia), nałożyć karę pieniężną w symbolicznej wy-
sokości, czy nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 10% obrotu. 

Art. 42 ust. 1 Konstytucji RP jest jednak interpretowany w orzecznictwie Trybunału Konsty-
tucyjnego na tyle szeroko, że opisana w nim zasada określoności czynów zabronionych i kar 
rozciąga się szerzej niż tylko na prawo karne i obejmuje wszystkie formy odpowiedzialności o cha-
rakterze represyjnym (Florczak-Wątor, 2019, Komentarz do art. 42). Nie ulega więc wątpliwości, 
że sformułowana w art. 42 ust. 1 Konstytucji RP zasada pewności prawa rozciąga się również 
na naruszenia o charakterze antymonopolowym. Z perspektywy uczestników rynku (adresatów 
norm) oznacza to obowiązek zagwarantowania pewności co do:
a) katalogu zachowań podlegających karze;
b) rodzaju sankcji i sposobu jej realizacji (Burzyński, 2008, s. 89).

W konsekwencji, aby uznać, że przy realizowaniu sankcji penalnych wynikających z uokik 
przestrzegana jest konstytucyjna zasada pewności prawa, adresaci norm powinni mieć pełną świa-
domość nie tylko co do tego, jakie zachowania rynkowe są zabronione, lecz także powinni mieć 
możliwość przewidzenia, choćby w pewnym przybliżeniu, na jakiego rodzaju sankcje narażają się 
przez swoje antykonkurencyjne zachowanie. Wydaje się, że w odniesieniu do kar pieniężnych, 
za niewystarczającą należałoby w tym przypadku uznać samą gwarancję, że kara nie przekroczy 
określonego poziomu – w szczególności, że limit ten jest ustawiony na stosunkowo wysokim po-
ziomie i niewątpliwie intencją ustawodawcy nie było zezwolenie organowi antymonopolowemu na 
karanie, w majestacie prawa, przewinień różnego kalibru w podobnie surowy sposób. Oczywiście, 
wskazany już wcześniej art. 111 uokik wprowadza pewne wytyczne dla organu co do obliczenia 
prawidłowej kary pieniężnej, jednak wciąż odwołuje się on do pojęć nieostrych, tworząc ponadto 
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katalog otwarty okoliczności obciążających i łagodzących, który może być bez przeszkód uzu-
pełniany przez Urząd. Przepis ten nie przewiduje jakiejkolwiek formuły, w oparciu o którą oblicza 
się karę kwotowo. Mając na uwadze specyfi kę różnych branż oraz przede wszystkim dynamiczną 
sytuację rynkową (np. w zakresie nowych technologii), w wyniku której mogą pojawić się nowe 
sposoby czy wręcz kategorie naruszeń, co do zasady pozytywnie należy ocenić pozostawienie 
przez ustawodawcę organowi antymonopolowemu sporego zakresu swobody w stosowaniu kar 
pieniężnych (oczywiście tak długo, jak sposób obliczenia kary jest transparentny i zgodny z za-
sadami opisanymi poniżej). 

Ze względu na tak duży margines i przyznanie w ustawach organom antymonopolowym 
ogromnej swobody w określaniu prawidłowej wysokości kar pieniężnych, w doktrynie i orzecz-
nictwie podnosi się istnienie obowiązku Prezesa UOKiK do ustalania wysokości kar w sposób 
umożliwiający kontrolę rozstrzygnięcia13, uwzględniającą właściwą proporcję do stosunków ma-
jątkowych i dochodów każdego ze sprawców oraz korzyści, jakie osiągnął lub zamierzał on dla 
siebie osiągnąć, a także indywidualne okoliczności łagodzące i obciążające14. Wydaje się, że fun-
damentalną wartością, którą powinien kierować się organ antymonopolowy przy nakładaniu kary 
pieniężnej, powinno być działanie zgodnie z konstytucyjną zasadą proporcjonalności (wynikającą 
z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP). Oznacza to, że Prezes UOKiK jest zobowiązany do stosowania 
sankcji nie wyższej niż ta, która jest wystarczająca do osiągnięcia zakładanego celu.

Nie bez znaczenia pozostaje również zasada równości (niedyskryminacji), która w prawie 
konkurencji interpretowana jest jako obowiązek do nakładania kary pieniężnej za tożsame lub 
podobne naruszenia przy uwzględnieniu podobnego ułamka przychodu danego przedsiębiorcy 
(Piszcz, 2013, s. 300 oraz powołane tam orzecznictwo). Oczywiście, w zależności od przycho-
du osiąganego przez danego przedsiębiorcę może to skutkować nałożeniem kar pieniężnych 
w bardzo różnej wysokości, jednak niewątpliwie wykorzystanie zbliżonego procenta przychodu 
do podobnych naruszeń, niezależnie od ostatecznej wysokości kary pieniężnej, należy uznać za 
nienaruszające zasady równości.

Powyższe rozważania nieuchronnie prowadzą do konkluzji, że kluczowym zadaniem or-
ganu  antymonopolowego przy określaniu właściwej wysokości kary pieniężnej powinno być 
dążenie do:
1) zachowania równowagi między odpowiednią surowością (mającą na celu zapewnienie, aby 

kara spełniała funkcję represyjno-prewencyjną) a proporcjonalnością (tj. wymierzeniem naj-
mniej surowej kary, która pozwala na osiągnięcie celu represyjnego);

2) poszanowania zasady pewności prawa (pozwalającą naruszycielom na możliwość przewi-
dzenia skutków własnego postępowania);

3) działania zgodnego z zasadą równości (niedyskryminacji) – czyli zbliżonego traktowania 
różnych przedsiębiorców za podobne przewinienia;

4) transparentności – czyli przekazania sprawcy naruszenia, ale również opinii publicznej, 
motywów, które wpłynęły na nałożenie odpowiednio surowej (lub łagodnej) kary pieniężnej.

13 Wyr. Sądu Antymonopolowego z 28.06.1995 r., XVII Amr 14/95, Wokanda 1996/7/62.
14 Wyr. SN z 24.04.1996 r., I CRN 49/96, OSNC 1996/9/124.
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III. Wysokość kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK

1. Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych w sprawach związanych 
z naruszeniem zakazu praktyk ograniczających konkurencję

Zasady opisane powyżej, choć niewątpliwie mają charakter fundamentalny, nie dostarczają 
jednak jednoznacznej formuły na obliczenie odpowiedniej kary pieniężnej. Kryteria wynikające 
z art. 111 uokik, jak również te wskazywane przez przedstawicieli doktryny i sądownictwa, które 
powinny być brane pod uwagę przy obliczaniu kar pieniężnych są nieostre i nie dają się łatwo 
przełożyć na obliczenia matematyczne – a ostatecznym wynikiem rozważań organu na temat 
odpowiedniej wysokości kary jest przecież konkretna suma pieniężna. W praktyce łatwo wyob-
razić sobie, że przedstawiciel UOKiK, który odpowiada za wskazanie wysokości kary pieniężnej, 
może odmiennie rozumieć powyższe kryteria, przyznawać im inną rangę, a wreszcie inaczej 
interpretować zachowanie przedsiębiorcy, na którego ma być nałożona kara. Potencjalnie może 
to w sposób negatywny wpływać na zagwarantowanie przestrzegania zasady pewności prawa 
w praktyce decyzyjnej UOKiK.

W celu umożliwienia przedsiębiorcom wstępnego oszacowania kary, którą mogłoby być za-
grożone działanie naruszające uokik, Prezes UOKiK pod koniec 2015 r. opublikował Wyjaśnienia. 
Dokument ten nie ma rangi ustawowej – stanowi pewną deklarację organu co do przyjętej in-
terpretacji obowiązującego prawa, a jednocześnie pełni swoistą funkcję gwarancyjną, tworząc 
u adresatów norm uzasadnione oczekiwania co do przyszłego postępowania Prezesa UOKiK 
(Błachucki, 2015, s. 45). Dokument stanowi doprecyzowanie uokik, przewidując konkretne war-
tości procentowe dla naruszeń określonej wagi (bardzo poważnych, poważnych i pozostałych) 
oraz przyznając konkretną rangę procentową pozostałym czynnikom wpływającym na ocenę 
działania przedsiębiorcy (tj. okres naruszenia i poszczególne okoliczności łagodzące i obciąża-
jące). Oczywiście, nie odbiera to swobody w ocenie wagi naruszenia – przyjęcie, że takie samo 
naruszenie tego samego przedsiębiorcy w tych samych okolicznościach, oceniane przez różne 
osoby, skutkowałoby nałożeniem identycznej kary pieniężnej, byłoby utopijne. Dokument nie 
zamyka jednocześnie Urzędowi drogi do posłużenia się kryteriami niewskazanymi w nim, o ile 
powinny one być wzięte przy obliczaniu kary. Niewątpliwie istnienie Wyjaśnień zawęża jednak 
nieco zakres uznania administracyjnego, pozytywnie wpływając na pewną powtarzalność w dzia-
łaniach UOKiK i budując poczucie stabilności u uczestników rynku. 

Z drugiej jednak strony, Wyjaśnienia w obecnym kształcie pozwalają Prezesowi Urzędu na 
obliczenie kary pieniężnej w wysokości znacznie przekraczającej ustawowy próg 10%, a potem 
zredukowanie kary do maksymalnego dopuszczalnego poziomu. Oznacza to, że teoretycznie 
dwóch kartelistów otrzyma karę fi nansową stanowiącą taki sam procent ich przychodu, pomimo 
zdecydowanie różnej wagi przewinienia (gdy, stosując Wyjaśnienia, Prezes UOKiK obliczy dla 
jednego z nich, przykładowo, karę pieniężną w wysokości 11%, a dla drugiego 18%). W moim 
odczuciu warto byłoby w przyszłości uwzględnić tę kwestię przy przygotowywaniu kolejnych 
wytycznych, aby w większym stopniu zagwarantować poszanowanie równości w stosunku do 
sprawców najpoważniejszych naruszeń – chociażby poprzez ich sformułowanie w taki sposób, 
aby przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności obciążających kara nie mogła przekroczyć (lub 
mogła przekroczyć jedynie nieznacznie) próg 10%.
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Warto przy tym odnotować, że rola wytycznych przed rokiem 2015 (kiedy obowiązywały 
jeszcze poprzednie wytyczne – tj. „Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych 
za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję” z grudnia 2008 r.; dalej: Wyjaśnienia 2008) 
była daleko większa, ponieważ dopiero wtedy wszedł w życie, w znowelizowanym kształcie, 
art. 111 uokik, zawierający dosyć rozbudowany katalog okoliczności obciążających i łagodzących, 
wpływających na wysokość kary pieniężnej. Przed 2015 r. istniały jedynie bardzo lakoniczne ogra-
niczenia rangi ustawowej, w oparciu o które należało dokonać ustalenia odpowiedniej kary („Przy 
ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 106–108, należy uwzględnić w szcze-
gólności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naru-
szenie przepisów ustawy”). Można więc przyjąć, że wytyczne publikowane przez Prezesa UOKiK 
(a pośrednio oczywiście dorobek orzeczniczy, do którego się odwołują), odgrywają w pewnym 
sensie rolę prawotwórczą – jako że przesłanki wpływające na wysokość kar pieniężnych wskaza-
ne w Wyjaśnieniach 2008 zostały następnie wprowadzone do znowelizowanego art. 111 uokik15. 
Nie odbiera to, rzecz jasna, wagi samym Wyjaśnieniom, gdyż katalog okoliczności w nich wska-
zanych jest nieporównywalnie szerszy i opisany bardziej kompleksowo – co powinno pozwolić 
przedsiębiorcom na bardziej precyzyjne oszacowanie grożącej im kary.

Nie sposób nie zauważyć, że Wyjaśnienia obejmują jedynie wąski wycinek kar pieniężnych 
nakładanych przez Prezesa UOKiK, a najbardziej spektakularne (przez co również kontrowersyjne) 
kary pieniężne były w ostatnim czasie nakładane za naruszenia, które nie są objęte Wyjaśnieniami 
(tj. za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, dokonanie koncentracji bez uzyskania 
zgody Prezesa Urzędu i naruszenie proceduralne). Kwestia ta zostanie szerzej omówiona w dal-
szej części artykułu.

2. Wzrost wysokości kar pieniężnych a potrzeba objęcia wytycznymi pozostałych 
rodzajów naruszeń

Najwyższe kary pieniężne nałożone w ostatnim czasie na przedsiębiorców dotyczyły naruszenia 
zbiorowych interesów konsumentów, dokonania koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK 
oraz naruszeń proceduralnych – a więc nieobjętych zakresem Wyjaśnień. Na przełomie 2019 
i 2020 roku Prezes UOKiK nałożył najwyższą w historii karę za naruszenie zbiorowych interesów 
konsumentów (120,6 miliona złotych na Volkswagen Group Polska; dalej: Volkswagen)16 oraz 
najwyższą w historii karę za naruszenie proceduralne (będącą jednocześnie najwyższą w tamtym 
momencie karą pieniężną nałożoną w ogóle przez Prezesa UOKiK – 172 miliony złotych kary 
nałożonej na Engie Energy Management Holding Switzerland AG; dalej: Engie)17. Po upływie 
zaledwie dziewięciu miesięcy palmę pierwszeństwa w kategorii wysokości kary pieniężnej przejął 
PJSC Gazprom (dalej: Gazprom), na którego Prezes UOKiK nałożył karę pieniężną wynoszącą 
213 milionów złotych18. Następnie po zaledwie dwóch miesiącach, na Gazprom została nałożona 
kolejna kara pieniężna – tym razem za dokonanie koncentracji bez zgody Prezesa UOKiK – która 
wyniosła ponad 29 miliardów złotych.19 Jest to najwyższa kara pieniężna za jakiekolwiek naruszenie 

15 Choć oczywiście same Wyjaśnienia 2008 były już w dużej mierze oparte na wcześniejszych aktach unijnego soft law.
16 Dec. Prezesa UOKiK nr DOZIK-2/2020 z 14.01.2020 r.
17 Dec. Prezesa UOKiK nr DKK 217-2019 z 7.11.2019 r.
18 Dec. Prezesa UOKiK nr DKK 141/2020 z 29.07.2020 r.
19 Dec. Prezesa UOKiK nr DKK 178/2020 z 6.10.2020 r.
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antymonopolowe w historii – nie tylko na szczeblu krajowym, ale w ogóle na świecie.20 W tej samej 
decyzji, również pięciu innych przedsiębiorców zostało ukaranych przez Prezesa UOKiK wysokimi 
karami pieniężnymi za ten sam rodzaj naruszenia. Warto odnotować, że nawet pomijając astro-
nomiczną karę nałożoną na Gazprom, również pozostali przedsiębiorcy ukarani zostali karami 
w niespotykanych do tej pory w takich sprawach wysokościach – wyniosły one od 29 milionów 
złotych do 87 milionów złotych.

Wskazane powyżej kategorie naruszeń nie są obecnie w ogóle objęte jakimikolwiek wytycz-
nymi UOKiK dotyczącymi obliczania kar pieniężnych – a zatem Prezes Urzędu przy obliczaniu wy-
sokości kary pieniężnej odwołuje się w zasadzie jedynie do kryteriów wskazanych w art. 111 uokik. 
O ile w odniesieniu do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów do grudnia 2016 r. obo-
wiązywały Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów (dalej: Wyjaśnienia ZIK), o tyle dla naruszeń 
proceduralnych czy spraw dotyczących dokonania koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa 
Urzędu, UOKiK nie opublikował, jak do tej pory, jakichkolwiek wytycznych. Oznacza to, że jedy-
nie przedsiębiorcy będący stroną antykonkurencyjnego porozumienia21 lub nadużywający swojej 
pozycji dominującej dysponują instrukcją pozwalającą im na oszacowanie grożącej im kary (lub 
przynajmniej na poznanie mechanizmu, który zastosuje w ich sprawie UOKiK).

Przy obliczaniu kar pieniężnych za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Pre-
zes UOKiK nawet obecnie stosuje mechanizm tożsamy do tego, który przedstawiony był w Wytycz-
nych ZIK, co znajduje odzwierciedlenie chociażby w decyzjach dotyczących Volkswagen, Jeronimo 
Martins Polska czy Polkomtel22. Nieuchronnie prowadzi to do konieczności postawienia pytania, 
w jakim celu UOKiK wydał 16 grudnia 2016 r. komunikat o utracie ważności Wytycznych ZIK, uza-
sadniając to zmianą uokik (w domyśle, zapewne chodziło o nowelizację art. 111 uokik)23. W mojej 
ocenie zmiana Ustawy w podobnym stopniu dotyczyła kar nakładanych za naruszenia art. 6, art. 9 
i art. 24 uokik, przy czym w stosunku do dwóch pierwszych przepisów UOKiK zdecydował się, już 
po nowelizacji, na opublikowanie Wyjaśnień. Mając na uwadze dużą aktywność Prezesa UOKiK 
w nakładaniu kar pieniężnych za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów wydaje się, że 
obowiązywanie wytycznych obejmujących tę kategorię naruszeń w pozytywny sposób mogłoby 
wpłynąć na transparentność procesu decyzyjnego w zakresie kar pieniężnych.

Osobnego omówienia wymaga kwestia obliczania kar pieniężnych za naruszenia procedu-
ralne. Wysokość nakładanych za tego rodzaju naruszenia kar była w ostatnich latach niewyso-
ka – najwyższa nałożona od 1 stycznia 2015 r. kara wynosiła 6000 euro24, a łączna suma kar 
nałożonych przez Prezesa UOKiK w tym okresie wyniosła 44231,24 euro (Kanton, 2020, s. 71). 
Sytuacja ta uległa diametralnej zmianie po nałożeniu przez Prezesa UOKiK kary w wysokości 
172 milionów złotych na Engie. Była to kara 1000 razy wyższa niż suma wszystkich kar nałożo-
nych przez Prezesa UOKiK za uchybienia proceduralne od 1 stycznia 2015 r., a jednocześnie 
najwyższa kara nałożona kiedykolwiek przez Prezesa UOKiK. Jak wskazano powyżej, jeszcze 

20 Politico.eu z 07.10.2020 r. Pozyskano z: https://www.politico.eu/article/poland-hits-gazprom-with-world-largest-competition-fi ne/ (12.10.2020).
21 Oraz osoby zarządzające przedsiębiorcą.
22 Dec. Prezesa UOKiK nr DOZIK 13/2019 z 31.12.2019 r., dec. Prezesa UOKiK nr RBG 6/2020 z 5.08.2020 r. oraz dec. Prezesa UOKiK nr 2/2019 
z 29.04.2019 r.
23 Komunikat został opublikowany na stronie internetowej UOKiK. Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia_w_sprawie_kar2.php (31.07.2020).
24 Dec. Prezesa UOKiK nr DKK-200/2017 z dnia 18.12.2017 r.
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wyższa kara pieniężna została, za identyczne naruszenie, kilka miesięcy później nałożona na 
Gazprom.

Ze względu na brak jakichkolwiek wytycznych dotyczących nakładania kar pieniężnych za 
naruszenia proceduralne, uwzględniając drastyczną wysokość kar, szczególnie skrupulatnej 
analizy wymaga przyjęty przy obliczaniu kary przez Prezesa UOKiK tok rozumowania i wzięte 
pod uwagę kryteria. W decyzjach dotyczących naruszeń proceduralnych Engie oraz Gazprom, 
Prezes UOKiK powołał się na art. 111 uokik, jako źródło kryteriów, które zostały wzięte pod uwa-
gę przy obliczaniu kary pieniężnej. Organ wskazał, że w obu sprawach nie wystąpiły jakiekolwiek 
okoliczności łagodzące ani obciążające. Ze względu na specyfi kę naruszenia nie odwołano się 
również do czasu trwania naruszenia. Wysoce rozbudowana została jednak część dotycząca wagi 
naruszenia, gdzie Prezes UOKiK w obu decyzjach obszernie opisał jak poważny, jego zdaniem, 
na przebieg postępowania, którego stroną są Engie oraz Gazprom25, miało naruszenie procedu-
ralne popełnione w jego toku – tj. odmowa przedłożenia żądanych dokumentów. Prezes UOKiK 
wskazał również, że pozostałe strony postępowania przedłożyły żądane dokumenty, co powinno 
świadczyć o tym, że żądanie to nie było dla przedsiębiorców nadmiernie uciążliwe. W decyzji 
Engie znajdujemy również odniesienie do kryterium niewskazanego w uokik ani w którychkolwiek 
z wytycznych UOKiK dotyczących nakładania kar pieniężnych – a mianowicie do „potencjału eko-
nomicznego grupy”. Obrót Engie został przy tym uznany za tajemnicę przedsiębiorstwa, wobec 
tego na podstawie publicznie dostępnych informacji nie sposób przesądzić w jakim stosunku 
procentowym pozostawała kara do obrotu. Z kontekstu decyzji i przedstawionego w niej wywodu 
można jednak przypuszczać, że był to obrót znacznie niższy niż 400 milionów euro – co stanowi-
łoby 10% obrotu przedsiębiorcy, na którego została nałożona kara, skoro zdaniem Prezesa UOKiK 
zaistniała konieczność odwołania się do obrotu grupy kapitałowej Engie, który wyniósł w 2018 r. 
ok. 60 miliardów euro. Za precedensowe należy również uznać przyjęcie przez Prezesa UOKiK, 
że zachowanie Engie należy odczytywać jako „brak szacunku dla państwa polskiego”26, co zasłu-
giwało na dodatkowe podwyższenie kary. Powyższe konstatacje doprowadziły Prezesa UOKiK do 
wniosku, że optymalna kara pieniężna powinna wynieść 40 milionów euro. W decyzji w sprawie 
Gazprom, Prezes UOKiK nie odwoływał się już do potencjału ekonomicznego grupy kapitałowej, 
ale do obrotu przedsiębiorcy będącego stroną postępowania (zapewne znacznie wyższego niż 
w przypadku Engie), co doprowadziło do uznania, że odpowiednia będzie kara w maksymalnym 
dopuszczalnym wymiarze pieniężnym – czyli 50 milionów euro. 

W decyzji dotyczącej Engie Prezes UOKiK odwołał się więc do kryterium nie tylko spo-
za Wyjaśnień (abstrahując już od tego, że naruszenia proceduralne nie są objęte zakresem 
Wyjaśnień), lecz także spoza art. 111 uokik. Oczywiście, zgodnie z art. 106 ust. 2 uokik możliwe 
jest nałożenie na każdego przedsiębiorcę kary pieniężnej do 50 milionów euro w oderwaniu od 
obrotu takiego przedsiębiorcy, jednak oczywistym jest, że kryteria wskazane w art. 111 uokik 
powinny być wzięte pod uwagę przy sposobie obliczania kary pieniężnej. Kryterium „potencjału 
ekonomicznego grupy kapitałowej, do której należy przedsiębiorca”, nie wynika w żaden sposób 
z uokik, a jednak zostało zastosowane przez Prezesa UOKiK – w dodatku do nałożenia kary 

25 Mowa tu o postępowaniu w sprawie niezgłoszenia zamiaru koncentracji przez Gazprom, Engie i czterech innych przedsiębiorców – zakończonego 
ostatecznie wydaniem decyzji w dniu 6 października 2020 roku.
26 Stwierdzenie to nie znalazło się w samej treści decyzji, natomiast zostało przekazane przez Prezesa UOKiK w trakcie konferencji prasowej w dniu 
8.11.2019 roku.
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w bezprecedensowej wysokości. Zastanawiające jest również powołanie się na „brak szacunku 
dla Państwa” jako okoliczności, która uzasadnia nałożenie wysokiej kary. Wydaje się, że jakiekol-
wiek naruszenie prawa przez podmiot będący adresatem normy można odczytywać właśnie jako 
„brak szacunku dla Państwa” – skoro łamie on prawo obowiązujące w danym kraju. W związku 
z tym za kontrowersyjne uważam posłużenie się tym kryterium jako uzasadniającym dodatkowe 
podwyższenie kary pieniężnej – w szczególności mając na uwadze, że kwestia ta nie znalazła 
odzwierciedlenia w treści decyzji. Obliczając karę pieniężną, Prezes UOKiK nie tylko odwołał się 
więc do dosyć nietypowego kryterium, ale w pewnym sensie utrudnił również stronie podjęcie 
polemiki z powołaniem się na tę okoliczność, nie wskazując jej w uzasadnieniu decyzji, a jedynie 
w nieformalnych przekazach medialnych.

W decyzjach dotyczących naruszeń proceduralnych Engie i Gazprom brak jest jakiegokol-
wiek wywodu przedstawiającego, choćby w zarysie, mechanizm obliczenia kwoty, odpowiednio 
– 40 milionów euro i 50 milionów euro, jako najbardziej odpowiednich. W mojej ocenie w przy-
padku nałożenia kary pieniężnych w tak bezprecedensowej wysokości, w tak wyraźny sposób 
odbiegającej od dotychczasowej praktyki decyzyjnej Prezesa UOKiK, wskazane byłoby bardziej 
wyczerpujące opisanie procesu podejmowania decyzji w tej kwestii. Nie wchodząc już w niejed-
nokrotnie omawiane w przeszłości rozważania dotyczące prawidłowości rozwiązania polegają-
cego na braku powiązania kary za naruszenia proceduralne z obrotem przedsiębiorcy, a jedynie 
ograniczenie ich kwotowo (przykładowo: Modzelewska de Raad, 2015, s. 93), wydaje się, że 
pewnym minimum powinno być sformułowanie przez UOKiK wytycznych dotyczących sposobu 
obliczania kar za naruszenia proceduralne i konsekwentne stosowanie się do nich – szczególnie 
mając na względzie niejednolitą praktykę w tym względzie, powoływania się na bardzo różne 
kryteria i wysoki wymiar kar.

Na uwagę zasługuje oczywiście również (i to nie tylko za względu na niespotykaną wyso-
kość kar) decyzja podjęta przez Prezesa UOKiK w sprawie przedsiębiorców fi nansujących bu-
dowę gazociągu Nord Stream 227. Nie wdając się w rozważania na temat prawidłowości samego 
rozstrzygnięcia, które z pewnością będzie w przyszłości wielokrotnie analizowane w literaturze, 
warto odnotować, że Prezes UOKiK w uzasadnieniu decyzji odwołał się do kryteriów wskazanych 
w art. 111 uokik. Decyzja nie zawiera jednak szczegółowych wskazań co do wagi, jaką przyznana 
została poszczególnym kryteriom – co zapewne miałoby miejsce, gdyby istniały odpowiednie wy-
tyczne dotyczące kar pieniężnych za dokonanie koncentracji bez zgody Prezesa UOKiK. Zwraca 
jednak uwagę pewna niekonsekwencja Prezesa UOKiK w określaniu wysokości kar pieniężnych 
na poszczególnych przedsiębiorców. Jak przyznaje sam organ w decyzji, niektórzy z przedsię-
biorców współpracowali z Prezesem UOKiK w toku postępowania, podczas gdy inni odmówili 
przekazywania żądanych informacji i dokumentów. Ostatecznie, wszyscy przedsiębiorcy otrzymali 
jednak identycznie surowe kary – tj. po 10% uzyskanego obrotu. Niewątpliwie może to skłonić 
strony innych, przyszłych postępowań, do rozważania celowości podejmowania ścisłej współpracy 
z Prezesem UOKiK w toku postępowania. W kontekście postulatu przygotowania w przyszłości 
wytycznych obejmujących również tę kategorię spraw, warto przy tym rozważyć sygnalizowaną już 
wcześniej kwestię takiego sformułowania wytycznych, aby nie pozwalały one Prezesowi UOKiK na 
znaczne przekraczanie progu 10% obrotu przy obliczaniu wysokości kary pieniężnej – ponieważ 
27 Dec. Prezesa UOKiK nr DKK 178/2020 z 6.10.2020 r.
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może to skutkować pominięciem okoliczności łagodzących i obciążających, które powinny być 
uwzględnione zgodnie z art. 111 uokik.

Odnotowania wymaga jeszcze jedna z kar pieniężnych, do których nałożenia uprawniony jest 
Prezes UOKiK – kara fi nansowa nakładana na osobę zarządzającą przedsiębiorcą za naruszenie 
zakazu zawierania antykonkurencyjnych porozumień, która może wynieść do 2 milionów złotych 
(lub do 5 milionów złotych, w przypadku pełnienia funkcji zarządczej w podmiocie z sektora fi nan-
sowego). Podobnie jak przy karach za naruszenia proceduralne, uokik nie wiąże maksymalnej 
wysokości kary z obrotem przedsiębiorcy (lub, przykładowo, z dochodami osoby zarządzającej), 
a nakłada jedynie uniwersalną barierę, wynoszącą oznaczoną kwotę pieniężną. Art. 106a uokk 
przewidujący odpowiedzialność osób zarządzających został wprowadzony dopiero w 2015 r., 
a Prezes UOKiK dotychczas nałożył tylko jedną taką karę28, przy czym na dzień ukończenia ar-
tykułu nie zostało jeszcze opublikowane uzasadnienie decyzji, wobec czego weryfi kacja metodo-
logii obliczenia kary będzie możliwa dopiero w przyszłości. Zakładany sposób obliczania tych kar 
pieniężnych został jednak przedstawiony w opublikowanych w dniu 31 lipca 2020 r. wyjaśnieniach 
w sprawie sposobu wymierzania kar pieniężnych dla osób zarządzających na podstawie art. 106a 
i 111 uokik. Dokument przedstawia sposób obliczania odpowiedniej kary pieniężnej nakładanej 
na osobę zarządzającą, wobec czego domniemani naruszyciele art. 6 uokik czy art. 101 TFUE 
są w stanie, przynajmniej w teorii, oszacować wysokość grożącej im kary pieniężnej. 

Za zbyt daleko idący należałoby w moim odczuciu uznać wniosek, że Prezes UOKiK nad-
użył swojego władztwa administracyjnego, wykorzystując to, że opisane powyżej naruszenia nie 
podpadają pod Wyjaśnienia, a jedynie art. 111 uokik. Wydaje się, że nałożenie tak wysokich kar 
pieniężnych za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów oraz naruszenia proceduralne 
nie można również interpretować jako wyraz zwrócenia szczególnej uwagi na te kategorie naru-
szeń.29 Najprawdopodobniej był to raczej zbieg okoliczności, dobitnie pokazujący ograniczoną 
skuteczność Urzędu w zwalczaniu porozumień antykonkurencyjnych (z wyjątkiem zmów prze-
targowych) i nadużywania pozycji dominującej. Ma to oczywiście najprawdopodobniej podłoże 
dosyć prozaiczne – naruszenie zbiorowych interesów konsumentów czy naruszenia proceduralne 
stanowią przykłady działań zasadniczo łatwiejszych do stwierdzenia i wykazania, mających ra-
czej charakter jawny i względnie jednoznaczny (w odróżnieniu od chociażby karteli, które z samej 
defi nicji działają w ukryciu). Niemniej jednak za wskazane należałoby uznać objęcie zakresem 
kolejnych wyjaśnień dotyczących obliczania kar pieniężnych również innych rodzajów naruszeń, 
skoro decyzje Prezesa UOKiK w takich sprawach są częstsze, a kary coraz wyższe. Za szcze-
gólnie istotne należy uznać przy tym sformułowanie wytycznych dotyczących obliczania kary za 
naruszenia proceduralne – jako że brak odwołania się w uokik do kryterium obrotu przedsiębiorcy 
może skutkować nakładaniem w tym trybie szczególnie dotkliwych kar, nierzadko wyższych od 
kar nakładanych za „naruszenia właściwe”. 

28 Dec. Prezesa UOKiK nr DOK-5/2020 z 3.12.2020 r.
29 Przy czym wydanie decyzji w sprawie Nord Stream 2 wydaje się być w moim odczuciu raczej jednostkowym przypadkiem, będącym wynikiem spe-
cyfi cznych okoliczności sprawy, niż zapowiedzią wzrostu wykrywalności takich spraw.
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IV. Podsumowanie
Wysokie kary pieniężne nałożone w ostatnim czasie przez Prezesa UOKiK niewątpliwie 

realizowały funkcję represyjno-prewencyjną. Dążenie do wzmocnienia realizacji tego celu nie-
jednokrotnie były wskazywane przez Prezesa Marka Niechciała w jego wypowiedziach medial-
nych30. Wydaje się, że obecnego Prezesa UOKiK również można zaliczyć do grona zwolenników 
stanowczego podejścia do karania naruszeń. Czy tak silne zaostrzenie polityki karnej odbyło się 
kosztem poszanowania innych zasad, tj. równości, proporcjonalności, czy pewności prawa będzie 
zapewne, w niedalekiej przyszłości, przedmiotem oceny sądów. W moim odczuciu obowiązywanie 
wytycznych dotyczących nakładania kar pieniężnych za naruszenie zbiorowych interesów kon-
sumentów, dokonanie koncentracji bez zgody Prezesa UOKiK oraz za naruszenia proceduralne 
pozwoliłoby, przynajmniej w części, na wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości już na etapie za-
poznawania się z treścią decyzji. 

Ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, Prezes UOKiK w decyzjach nie publikuje 
z reguły współczynnika procentowego od obrotu, który został przyjęty dla obliczenia kary pieniężnej. 
Uważam jednak, że można ostrożnie przyjąć, że współczynniki te, stojące za wysokimi w ostatnim 
czasie karami pieniężnymi, również znajdowały się na wyższym poziomie. W mojej ocenie trud-
no jednoznacznie wskazać przyczyny stojące za zaostrzeniem polityki penalnej Prezesa UOKiK 
w ostatnim czasie. Możliwe jest, że w pewnym zakresie wpływ na to miała krytyka UOKiK za wy-
dawanie niewielkiej ilości decyzji innych niż w sprawach koncentracji, choć możliwe jest również 
to, że wszystkie ze wskazanych kar dotyczyły dużych przedsiębiorców, z istotną pozycją rynkową, 
co miało wpływ na ocenę ich postępowania i przełożyło się ostatecznie na nałożenie niezwykle 
wysokich kar. 

Obliczenie właściwej wysokości kary to niezwykle złożone zagadnienie i wydaje się, że tak 
długo, jak przepisy antymonopolowe będą istnieć, wysokość kar i sposób ich obliczania zawsze 
będą budziły kontrowersje, a wysokość kar pieniężnych uznawanych za właściwą będzie ewoluować 
(ze względu na, chociażby, charakter naruszeń, kompensacyjną funkcję private enforcement itd.). 
Niezależnie od okoliczności, zawsze wysoce pożądane będzie jednak opieranie się przez organ 
antymonopolowy na jasnych i publicznych wytycznych. W moim odczuciu nawet jeśli kary pie-
niężne nakładane przez Prezesa UOKiK w przyszłości mają być surowe, powinny być nakładane 
z poszanowaniem zasad równości, proporcjonalności i pewności prawa – a pomóc w tym może 
jak najszersze wykorzystanie aktów soft law – w tym właśnie wytycznych dotyczących sposobu 
obliczania kary pieniężnej. 
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Streszczenie
Dynamiczne zmiany zachodzące w życiu społecznym wpływają na zmiany związane z formali-
zowaniem źródeł prawa. Miękkie prawo to symbol współczesności, a nie „choroba normatywna” 
(Dupuy, 1991). Współcześnie system prawa to nie tekst – jak mówi E. Łętowska – to „wielki me-
chanizm, na wzór „ogromnego zegara”, wieloskładnikowy, policentryczny mechanizm, złożony 
z wielu podzespołów” (Łętowska, 2016). To nie tylko teksty ustaw, ale i wyroki sądów, decyzje 
administracyjne, wzorce umów, standardy kształtujące „zwyczaj w obrocie”. Składniki tego sy-
stemu cechuje: zdolność kształtowania obrotu oraz zachowań adresatów (Łętowska, 2016). Siła 
państwa zależy od spójności prawa oraz otoczenia regulacji pozaprawnych, wywierających istotny 
wpływ na podmioty prowadzące działalność. Na obecny porządek prawny składa się wiele źró-
deł prawa pochodzących z różnych ośrodków decyzyjnych, występujących w mniej lub bardziej 
sformalizowanych relacjach hierarchicznych. 

Miękkie prawo spełnia wiele ważnych funkcji w praktyce, głównie w obszarze prawa gospo-
darczego – stąd jego szczególne miejsce i rola w systemie prawnym. 

Przedmiotem badawczym opracowania są: natura prawna soft law (część II), jego funkcje 
(część III) oraz moc wiążąca (część IV) – zarówno w systemie prawnym krajowym, jak i między-
narodowym. Celem artykułu jest obrona tezy o utracie znaczenia tradycyjnego, pozytywistycznego 
ujęcia źródeł prawa, we współczesnym prawodawstwie istnieje bowiem szeroki katalog źródeł 
prawa, które w różnym zakresie i z różną siłą mogą kształtować treść prawa lub na niego oddzia-
ływać. To próba odpowiedzi na pytanie o granice uznania niewiążących aktów za prawo. Artykuł 
ma charakter deskryptywny, opisujący istniejącą rzeczywistość prawa w multiźródłowości, dla po-
twierdzenia tezy przyjęto zaś indukcyjną koncepcję źródeł prawa – badanie rzeczywistego, prak-
tycznego charakteru zjawiska, a nie spełnianie przez niego określonych wymagań defi nicyjnych. 

* Biegły rewident; doradca podatkowy w Kancelarii AUDIT sp. z o.o.; absolwentka Podyplomowych Studiów Prawa Konkurencji przy Instytucie Nauk 
Prawnych PAN; doktorantka na Wydziale Prawa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; e-mail: monika.iwaniec@auditplus.pl; 
https://orcid.org/0000-0003-0523-2620.
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JEL: K20, K21, K41

I. Wprowadzenie
Globalne problemy generują potrzebę globalnej regulacji, dlatego wspólna interpretacja 

norm i zasad postępowania, zaufanie, dobre obyczaje, wzajemna, otwarta komunikacja to wa-
runki umożliwiające efektywne i uczciwe prowadzenie działalności gospodarczej. Na drodze do 
realizacji tych celów stoją niejednokrotnie regulacje w postaci aktów niewiążących (tzw. soft law). 
Ich ideą jest wzajemna akceptacja, partnerstwo w określonej grupie społecznej oraz budowanie 
relacji jednostka – państwo oraz jednostka –jednostka. Jeśli takie regulacje mają stanowić prawo, 
w pojęciu szerszym niż pozytywistycznym, to muszą opierać się na równych standardach wobec 
wszystkich uczestników rynku, a ci powinni być aktywnymi „graczami” na rynku i równie zaanga-
żowanymi uczestnikami tworzenia „miękkich” regulacji. 

Multicentryczność, multiźródłowość (Osajda, w: Giaro, 2016), komplikowanie się źródeł pra-
wa, globalizacja, prywatyzacja prawa np. mnożenie standardów, wytycznych, powstawanie tzw. 
mieszanych systemów prawa, hybrydowych, prawa „obok prawa” – to wyzwania, przed którymi 
stoi nauka prawa. Jedną z zasad niczych trudności, która się tu pojawia jest nieadekwatność 
zastanego rozumienia systemu prawa jako pojęciowego narzędzia analizy tego rodzaju zjawisk 
gospodarczych i zmian społecznych. Różne realistyczne ujęcia prawa z dużym dystansem do 
systemowego ujmowania prawa, a także bliska im praktyka common law, będą uznawane za 
lepszy punkt oparcia dla badania tego rodzaju nowych zjawisk (Zajadło, 2008; Bator 2016), na-
leży się do tej sytuacji przyzwyczajać i nie tkwić w zamkniętym systemie źródeł prawa. Już dziś 
zauważalne są terytorialne quasi-precedensy, case-law, silne przenikanie do sytemu prawnego 
aktów niewiążących uznawanych w świadomości praktyków za prawo – w rozumieniu koncepcji 
realistycznych. O tym czy dane zjawisko jest źródłem prawa nie przesądza spełnianie określonych 
wymagań defi nicji, lecz faktyczny, rzeczywisty charakter normotwórczy (Osajda, w: Giaro, 2016). 
Na podstawie obserwacji i praktyki zawodowej uważam, że wchodzimy w okres charakteryzujący 
się bardziej law in action niż law in books1, czego przykładem jest m.in. wdrażanie aktów miękkiego 
prawa w postaci: wytycznych, dobrych praktyk, programów zgodności (compliance), w każdym 
obszarze życia gospodarczego (np. whistleblowing, tax-compliance; wzorców ram zachowania, 
uznanego za uczciwe, wiarygodne, staranne) oraz coraz szerszego stosowania klauzul general-
nych – norm niedookreślonych – jako swoistej postaci luzu decyzyjnego, które szczególnie są 
widoczne w prawie gospodarczym, prawie konkurencji. 

Czy regulacje miękkie mogą stanowić przeszkodę w skutecznym egzekwowaniu prawa? 
A może są jednak „zbawieniem” w skomplikowanym układzie ośrodków legislacji wewnętrznych 

1 Charakterystyczne dla nurtu realistycznego, ujmującego prawo jako zespół faktów psychicznych albo społecznych – defi niującego prawo jako ele-
ment realnego świata. Jest rezultatem sędziowskiego procesu wykładni i stosowania prawa. Realiści kładą nacisk na „prawo w działaniu”, które jest 
ważniejsze niż „prawo w księgach” (law in books).
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i ponadnarodowych, ponieważ dopełniają stanowione prawo (pozytywne). Globalna sieć informa-
cyjna, różnorodność kulturowa, tożsamość państwa czy potrzeby społeczne stają się wyzwaniem, 
a jednocześnie problemem dla tradycyjnie, pozytywistycznie rozumianej spójności i pewności 
prawa. Kryteria obowiązywania normy prawnej nie są ani jednorodne, ani konsekwentne, o czym 
świadczą liczne spory w nauce prawa2 oraz praktyce. Jeśli krytycy uważają, że soft law nie jest to 
prawem, to należy postawić pytanie dlaczego używamy słownikowego pojęcia law, miękkie prawo.

W niniejszym artykule miękkie regulacje tzw. soft law rozumiem jako – niewiążące akty tworzą-
ce zobowiązania/powinności bądź oczekiwane wzorce, o ściśle określonych funkcjach, zamiennie 
nazywane jako miękkie prawo, soft law, akty nienazwane, akty niewiążące (por. Senden, 2005; 
Senden i Prechal, w: de Witte, Hanf i Vos, 2001). 

II. Charakter prawny soft law?

1. Charakter prawny 

Spójność prawa jest w sposób ciągły poddawana silnej presji z zewnątrz – ze strony innych 
systemów i źródeł normatywnych, autorytetów. Źródła te obejmują obszary normowania „spry-
watyzowanych” zadań państwa, nad którymi kontrola została oddana podmiotom prywatnym 
(samoregulatorom, korporacjom), obejmują zupełnie nowe obszary regulacji powstające wraz 
z globalizacją, rewolucją technologiczną i informacyjną. Zjawiska te nie są obojętne dla prawa, 
powodują otwieranie jego granic, pobudzają dyskusję o równoważnych instytucjonalnych porząd-
kach normatywnych, pluralizmie prawnym i prawie „obok prawa” – soft law (para law function). 
Różnorodne akty pozaprawne mają coraz większe znaczenie również w regulacji życia społecznego 
i gospodarczego w szczególności w zastosowaniu odesłań prawnych, zwrotów niedookreślonych 
oraz klauzul generalnych (Jabłońska-Bonca, 2015, s. 157–175). Czym zatem jest soft law?

Soft law z natury prawnej, pomimo porównywalnej, trójczłonowej budowy do normy praw-
nej – w teorii prawa – nie posiada bezwzględnej mocy wiążącej, odgrywa jednak znaczącą rolę 
regulacyjną, wypełniając lukę pomiędzy prawem a rynkiem, między normą prawną a dobrymi 
praktykami czy zwyczajami. Instrumenty, takie jak: kodeksy, wytyczne, zalecenia, rekomendacje 
stanowią alternatywę wobec norm prawa pozytywnego – jako mechanizm regulujący, interpreta-
cyjny w stosunkach gospodarczych. Celem tworzenia powyższych regulacji jest standaryzacja 
praktyk rynkowych przy jednoczesnym unikaniu narzucanych przez ustawodawcę bezwzględnie 
obowiązujących reguł prawnych, np. instrumenty o charakterze samoregulacyjnym. Źródło powsta-
wania aktów soft law, jak również stosowanie i kontrola przestrzegania są oparte na adresatach 
oraz funkcjach i celach, jakie mają one spełniać.

Soft law nie jest prawem stanowionym, nie należy do żadnej z kategorii art. 87 Konstytucji RP, 
nawet pomimo przeprowadzenia analizy podobieństwa do tzw. prawa miejscowego czy we-
wnętrznego. Natomiast błędnym byłoby uznanie, iż „miękkie prawo” pozostaje poza polskim czy 
też unijnym systemem prawnym. Wręcz przeciwnie soft law stanowi element systemu prawnego 
zarówno w rozumieniu prawa europejskiego, jak i prawa polskiego, a jego oddziaływanie z roku 
na rok jest silniejsze. 

2 Kwestie antynomii przedstawił A. Ross w pracach: Towards a Realistic Jurisprudence, On Law and Justice (por. Ziembiński, 1980).
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W orzecznictwie TSUE Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE lub Trybunał) 
brakuje jednolitej i spójnej koncepcji3. Doktryna, rzecznicy generalni4, Parlament Europejski często 
posiłkują się defi nicją zaproponowaną przez prof. Lindę Senden, która defi niuje soft law jako „za-
sady 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”. Według prof. Senden, przez zasady postępowania należy rozumieć przy 
tym normy o charakterze generalnym, które zachęcają swoich adresatów do przyjęcia określo-
nego postępowania (Senden, 2005). Zgodnie z przyjętą defi nicją reguły postępowania określone 
w takich instrumentach mogą wywoływać pośrednie skutki prawne, a celem ich tworzenia jest 
wywołanie skutków faktycznych. Senden i Prechal (2001) wyróżniły trzy zasadnicze kategorie 
niewiążących aktów prawa unijnego ujęte w poniższej tabeli 1 (Senden i Prechal, w: de Witte, 
Hanf i Vos, 2001, s. 181–182; Senden, 2004, s. 122–231). 

Tabela 1. Kategorie niewiążących aktów prawa unijnego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Senden, Prechal, w: de Witte, Hanf, Vos, 2001.

Akty o charakterze interpretacyjnym i wyjaśniającym zdefi niowane zostały jako instrumenty 
dostarczające wskazówek co do wykładni i stosowania prawa, wydawane i aktualizowane są po 
wydaniu danej regulacji. Akty o charakterze wyjaśniającym wskazują, w jaki sposób instytucja 
unijna zastosuje przepisy UE w konkretnej sprawie, w której działa w zakresie przysługującego 
uznania. Do tej kategorii w szczególności zaliczymy akty z obszaru prawa konkurencji i pomocy 
publicznej. Celami wydanych regulacji jest zwiększenie transparentności regulacji prawnych, jed-
nolitej wykładni i pewności prawa, a tym samym zwiększenie jego efektywności (Senden i Prechal, 
w: de Witte, Hanf i Vos, 2001, s. 181–182; Senden, 2004, s. 122–231). 

Akty o charakterze sterującym wydawane są nie ma potrzeby, podstawy do wydawania 
aktu o charakterze wiążącym – jako instrument ukierunkowania określonych regulacji prawnych. 
Określają one reguły postępowania, wywierające skutek w obszarze realizacji polityki unijnej 
w zakresie uściślenia współpracy, harmonizacji pomiędzy państwami. Celem nadrzędnym jest 
sprecyzowanie znaczenia istniejących już norm prawnych, wskazanie kierunku kompetencji 
uznaniowych.

3 Por. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4.09.2007 r. w sprawie instytucjonalnych i prawnych skutków stosowania instrumentów tzw. „mięk-
kiego prawa” (soft law).
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. 
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Akty o charakterze przygotowawczym i informacyjnym wydawane są w celach konsulta-
cyjnych, podczas debat w zakresie określonego zagadnienia, zjawiska, jak również w celu poin-
formowania o celach, propozycjach, kierunkach przyszłych działań (Senden i Prechal, w: de Witte, 
Hanf i Vos, 2001, s. 181–182; Senden, 2004, s. 122–231; Sołtys, 2017, s. 379–394). 

Przeglądając orzecznictwo unijne można stwierdzić, że wpisuje się ono w zdefi niowane przez 
Senden soft law i jego funkcje. Trybunał UE podkreślił, że „wytycznych nie można uznać za normę 
prawną, której w każdej sytuacji musi przestrzegać administracja, lecz za regułę postępowa-
nia, 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”5, jednocześnie odwołując się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka (dalej ETPC), wskazuje, że właśnie ze względu na skutki prawne i powszechne 
obowiązywanie normy postępowania zawarte w wytycznych, mieszczą się w zakresie pojęcia 
„prawa” w rozumieniu art. 7 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolno-
ści (dalej: EKPC)6. 

A. Chudyba (2019) nie do końca zgadza się ze stanowiskiem Senden, wskazując, że nie ma 
podstaw do zawężania pojęcia soft law wyłącznie do aktów generalnych. Charakter niewiążący 
może mieć zarówno norma generalna, wyrażona w wytycznych Komisji, jak i norma indywidualna 
zawarta w opinii, którą Komisja skieruje do konkretnego organu państwa członkowskiego – z czym 
należy się zgodzić. Normy kierowane do indywidualnych adresatów mogą mieć charakter soft law, 
nawet w sytuacji, gdy stają się one dla krajowego organu obowiązkowym, „semi-imperatywnym” 
punktem odniesienia.

Przyjmowanie niewiążących zaleceń i opinii przewiduje również Traktat o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (dalej: TFUE). Artykuł 288 ust. 1 TFUE stanowi, że „w celu wykonania kompetencji 
Unii instytucje przyjmują rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie”. Zgodnie z ust. 5 
tego samego artykułu, „zalecenia i opinie nie mają mocy wiążącej”, a brak „formalnej” podstawy 
prawnej nie stanowi przeszkody w podejmowaniu niewiążących wytycznych, obwieszczeń, zale-
ceń czy komunikatów – szeroko rozumianej informacji. Katalog unijnych źródeł prawa miękkiego 
wykracza w praktyce poza art. 288 TFUE. Jednocześnie status prawny unijnego soft law, granice 
zastosowania, możliwość powoływania czy też zaskarżania tych aktów, budzą w praktyce stoso-
wania prawa wiele wątpliwości. 

Z jednej strony art. 267 TFUE w żaden sposób nie ogranicza kompetencji TSUE do orzeka-
nia w trybie prejudycjalnym o ważności i wykładni zaleceń, opinii czy też innych aktów soft law, 
z drugiej zaś – art 263 ust. 1 TFUE wyklucza możliwość kontroli przez TSUE legalności zaleceń 
i opinii (Chudyba, 2019). Przyznaje mu kompetencję do badania zgodności z prawem unijnym 
aktów Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej oraz aktów innych organów lub jednostek 
organizacyjnych Unii, „które zmierzają do wywarcia skutków prawnych wobec osób trzecich”. 

Pojęcie „skutków prawnych” (w tym sankcji) ma więc istotne znaczenie dla oceny proceso-
wego wymiaru unijnego soft law. Możliwość wywarcia skutków prawnych nie tylko determinuje 
zaskarżalność aktów prawa miękkiego przed sądem unijnym, lecz także, na co zwrócił uwagę 

5 Wyr. TUE z 21.09.2006 r. w sprawie C-167/04 P JCB Service/ Komisja, EU:C:2006:594, pkt 207.
6 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.
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Trybunał w sprawie Grimaldi7, uzasadnia możliwość powoływania tych aktów na poziomach unij-
nym i krajowym. Zagadnieniem analizy było pytanie: czy postanowienia zaleceń przyznają prawa 
jednostkom, na które mogłyby się powołać przed sądem krajowym? W opinii Trybunału niewiążą-
cy charakter zaleceń nie oznacza, że akty takie nie wywołują żadnych skutków prawnych. Sądy 
krajowe obowiązane są uwzględnić zalecenia w celu rozstrzygnięcia toczącego się sporu. W innej 
zaś sprawie Marleasing8 Trybunał uznał, że „sąd krajowy powinien zinterpretować tak dalece, jak 
jest to tylko możliwe, w świetle treści i celu dyrektywy, by osiągnąć przewidziany w niej cel i w ten 
sposób zachować się w sposób zgodny z art. 189 ust. 3 TWE (art. 288 TFUE)”. Trybunał przyjął 
w tych dwóch przypadkach różną siłę „uwzględniania” niewiążących aktów prawa unijnego jako 
wzorów wykładni. W pierwszym przypadku siła oddziaływania związana jest z zobowiązaniem 
organu krajowego do rozpatrzenia niewiążących aktów i dążeniem w duchu art. 4 ust. 3 TUE – 
w dobrej wierze, w miarę możliwości – do wykładni regulacji krajowej z nimi zgodnej, w drugim 
zaś wyroku – z obowiązkiem podjęcia wszelkich środków w celu zapewnienia skuteczności pra-
wa unijnego, w tym doprowadzeniu do zgodności regulacji krajowej i unijnej. Zalecenie Komisji 
jest źródłem prawa europejskiego, choć niewiążącym dla państw członkowskich. Jest wyrazem 
polityki Wspólnoty zmierzającej do zapewnienia porównywalnej ochrony pracujących obywateli 
Unii. Na niniejsze orzeczenie powołał się m.in. krajowy Sąd w Poznaniu w sprawie ze skargi na 
decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie inspekcji pracy9 – WSA przywołał za TSUE 
obowiązek wzięcia pod uwagę przepisów zalecenia, zwłaszcza przy rozstrzyganiu spornych spraw 
o wypłatę świadczeń należnych z tytułu chorób zawodowych.

Pogląd ten został doprecyzowany w wyroku z 4 lipca 2006 r. w sprawie Adeneler10. Trybunał 
stwierdził, że zasada zgodnej wykładni wymaga, by sądy krajowe czyniły wszystko, co leży w za-
kresie ich kompetencji, uwzględniając wszystkie przepisy prawa krajowego i stosując uznane 
w porządku krajowym metody wykładni, by zapewnić pełną skuteczność rozpatrywanej dyrektywy 
i dokonać rozstrzygnięcia zgodnego z realizowanymi przez nią celami. Zaznaczył, że „spoczywają-
cy na sądzie krajowym obowiązek odniesienia się do treści dyrektywy przy dokonywaniu wykładni 
i stosowaniu odpowiednich przepisów prawa krajowego jest ograniczony przez ogólne zasady 
prawa, w szczególności zasadę pewności prawa i braku retroaktywności prawa, i nie może słu-
żyć jako podstawa dla dokonywania wykładni prawa krajowego contra legem”11. Konsekwentnie 
Trybunał w kolejnych orzeczeniach odwoływał się do tak sformułowanego obowiązku sądów 
krajowych12. Trybunał podkreślił zarazem wagę rezultatu wykładni prounijnej prawa krajowego, 
niekoniecznie sam jej przebieg – ten obszar pozostawił koncepcjom wykładni funkcjonującej 
w poszczególnych krajach UE. W doktrynie prezentowane są poglądy zarówno akceptujące takie 
podejście, w tym przypadku – zgodnie z zasadą lojalności (Mik, w: Wronkowska, 2005, s. 124), 
jak i poglądy krytykujące. 

 7 Wyr. TSUE z 13.12.1989 r. w sprawie 322/88 Salvatore Grimaldi, Zb. Orz. 1989, s. I-4407.
 8 Wyr. TSUE z 13.11.1990 r. w sprawie C-106/89 Marleasing Zb. Orz. 1990, s. I-4135.
 9 Wyr. WSA w Poznaniu z 2010.12.02, IV SA/Po 919/10, LEX nr 688035. 
10 Wyr. TS z 4.07.2006 r. w sprawie C-212/04 Konstantinos Adeneleri inni v. Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), ECR 2006/7A/I-06057, t. 111.
11 Ibidem.
12 Por. wyr. TS z 24.01.2012 r. w sprawie C-282/10 Maribel Dominguez v. Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre, 
www.eur-lex.europa.eu; wyr. TS z 15.04.2008 r. w sprawie C-268/06 Impact v. Minister for Agriculture and Food i inni, ECR 2008/4B/I-02483, s. 100; 
wyr. TS z 23.04.2009 r. w sprawie C-378/07 Kiriaki Angelidaki i inni v. Organismos Nomarchiakis Autodioikisis Rethymnis i Charikleia Giannoudi, Georgios 
Karabousanos i Sofoklis Michopoulos v. Dimos Geropotamou, pkt 199, www.eur-lex.eu-ropa.eu.
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Rysunek 1. Otoczenie soft law

Źródło: opracowanie własne.

Na otoczenie soft law składa się zespół norm moralnych, w szczególności: norm dobrych 
obyczajów, dobrej wiary, należytej staranności, przyjętych zwyczajów, poszanowania słusznych 
interesów konsumentów czy też zasad współżycia społecznego, norm często zapisanych w for-
mach niedookreślonych tzw. klauzul generalnych. 

Normy prawne (hard law) mogą z uwagi na określony swój cel odsyłać do norm moralnych 
jako pewnych standardów zachowań, np. art. 354 § 1 k.c. wskazuje, że „dłużnik powinien wykonać 
zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodar-
czemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwycza-
je – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom”. Występujące tu normy nie są zdefi niowane 
w sposób ścisły w przepisach prawa, mówi się o nich jako o „normach nieokreślonych”, normach 
zawartych w klauzulach generalnych. Pozwala to na znaczną swobodę interpretacji, jednakże 
w ramach wykształconych przez prawo wykładni, które wykluczają całkowitą dowolność. Klauzule 
generalne nie podlegają interpretacji według identycznego schematu w każdych okolicznościach, 
lecz ich cechą jest pewna elastyczność stosowania w zależności od zaistniałej sytuacji faktycznej 
(tzw. luz decyzyjny).

Ustawodawca powinien jednak rozważnie używać pojęć niedookreślonych, zdając sobie 
sprawę z ich znaczenia, a także wzajemnych relacji pomiędzy nimi. Jeżeli w systemie prawa 
współistnieje kilka klauzul generalnych o podobnej treści aksjologicznej, to zadaniem legislato-
rów powinno być co najmniej: po pierwsze – określenie, które z tych klauzul pozostają do siebie 
w stosunku nadrzędności, a następnie stosowanie w taki sposób, aby dla adresata normy prawnej 
było jasne, do którego katalogu norm odwołuje się ustawodawca i z jakich powodów. Przykładem 
może być tu spór w zakresie art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji13 – jako klauzuli 
generalnej – w relacji do czynów opisanych w art. 5–17g. Tezę o samodzielności poszczególnych 
deliktów nieuczciwej konkurencji, jako przepisów samodzielnych, a nie konkretyzacja klauzuli ge-
neralnej, przedstawili m.in.: W. Pyzioł i A. Walaszek-Pyzioł. Autorzy uznali, że „odmienność tych 
dwóch rodzajów czynów nieuczciwej konkurencji wyraża się w pierwszym rzędzie w odmienności 
przesłanek uznania danego działania czy to za ‘nazwany’ czyn nieuczciwej konkurencji, czy też za 
czyn nieuczciwej konkurencji objęty klauzulą generalną.” Według zwolenników traktowania klau-
zuli generalnej jako uzupełniającej, korygującej – jeśli czyn przedsiębiorcy nie spełnia przesłanek 
z art. 5–17g to należy zbadać czy wypełnia przesłanki z art. 3, a zatem w wyniku subsumcji może 

13 Ustawa z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU 1993 Nr 47, poz. 211).
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dojść do uzupełnienia czynów niedozwolonych. J. Szwaja zwraca uwagę (zob. Szwaja, 2019), że 
klauzula generalna może spełniać funkcję korygującą przejawiającą się w możliwości uznania, iż 
konkretne zachowanie nie jest czynem nieuczciwej konkurencji, chociaż realizuje ustawowy stan. 

Innym dylematem może być również wyznaczanie granicy między pojęciami otoczenia soft 
law, np.: dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego. Czy ich znaczenie prawne jest 
podobne, a może różne? Wzajemną ich relacją zajął się w 2015 r. Sąd Najwyższy. W wyroku 
z 3 czerwca 2015 r. (V CSK 592/14, OSNC 2016/5/65), SN przedstawił wskazówki, uznając, że 
dobre obyczaje to ogólne reguły uczciwości kupieckiej obowiązujące wszystkich uczestników 
obrotu gospodarczego przy prowadzeniu działalności gospodarczej (np. przywoływane w prawie 
podatkowym). Sprzeczność działań z dobrymi obyczajami zachodzi wtedy, gdy może zostać ona 
uznana za nieetyczną w świetle tego kryterium i godzącą w poczucie przyzwoitości. Klauzula ge-
neralna spełnia zatem tę samą funkcję, co klauzula zasad współżycia społecznego w k.c. i odwo-
łuje się do powszechnie uznawanych wartości służących realizacji sprawiedliwości w znaczeniu 
materialnoprawnym. 

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z 2006 r. wskazał14, że dobre obyczaje 
to szeroko rozumiany szacunek dla drugiego człowieka. Powinien on wyrażać się we właściwym 
informowaniu o przysługujących uprawnieniach, niewykorzystywaniu pozycji profesjonalisty z sto-
sunkach z konsumentami, rzetelnym traktowaniu partnerów. Za sprzeczne z dobrymi obyczajami 
można uznać działania zmierzające do niedoinformowania, dezorientacji, wywołania błędnego 
przekonania, wykorzystania naiwności czy niewiedzy. Przyjmując postawę uczciwego konkuro-
wania uczestnik kieruje się w obrocie akceptowanymi społecznie zasadami etycznymi, do któ-
rych ze względu na gospodarczą sferę działalności należy także konkurowanie jakością, ceną 
i innymi cechami. Treść pojęcia „dobrych obyczajów” staje się pojemną, dynamiczną i zmienną, 
z pewnymi stałymi elementami.

Na okoliczność oceny starannego działania w najlepiej pojętym interesie klientów powołał 
się Sąd Apelacyjny w Poznaniu w 2011 roku15. Zgodnie z tym wyrokiem na podstawie art. 83a 
ust. 3a ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi16 fi rma inwestycyjna, świadcząc usługę ma-
klerską, jest zobowiązana brać pod uwagę najlepiej pojęty interes klienta. Zapis ten zobowiązuje 
fi rmy inwestycyjne do starannego działania, a nie do określonego rezultatu. Również w wyroku 
WSA w Warszawie z 2010 r.17 uznano, że wykładni zasad uczciwego obrotu należy dokonywać 
nie tylko przy uwzględnieniu kontekstu normatywnego, lecz także w wymiarze systemowym, 
biorąc pod uwagę inne klauzule generalne i pojęcia niedookreślone. Walor uczciwości przypisu-
je się takim działaniom i intencjom, które są sumienne, rzetelne, nie oszukańcze. W kolejnym, 
NSA w Warszawie w 2008 r.18 stwierdza, że zarzut naruszenia zasady uczciwego obrotu powi-
nien być wykazany przez wskazanie istnienia normy postępowania, wchodzącej w zakres zasa-
dy, dostatecznie precyzyjnie sformułowanej, spełniającej walor jej znajomości i akceptowalności 
przez znaczącą większość uczestników rynku. Zasady uczciwego obrotu, należałoby zaliczyć do 
kategorii norm etyczno-moralnych, a więc nie do norm stanowionego prawa.

14 Wyr. SOKiK z 23.02.2006 r., XVII Ama 118/04 (Dz. Urz. UOKiK., 2006, Nr 2, poz. 31).
15 I ACa 989/10, LEX nr 898675.
16 Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami fi nansowymi (t.j. DzU 2020, poz. 89). 
17 Wyr. WSA z 8.6.2010, VI SA/Wa 64/10, LEX nr 675920.
18 Wyr. NSA z 18.12.2008, II GSK 526/08, LEX nr 522422.
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Charakter prawny aktów soft law należy zatem postrzegać jako dyskusję na temat we-
wnętrznych cech i funkcji miękkiego prawa, które mogą przyczynić się do generowania pośred-
nich skutków prawnych (w rozumieniu funkcjonalnej koncepcji źródeł prawa19). Istotną wartością 
zastosowania tego typu aktów jest właściwe ich rozumienie i dostosowanie przez uczestników/
interesariuszy rynku oraz zapewnienie pewności prawa wynikającej z stosowanych reguł utrwa-
lonej praktyki. 

III. Miejsce soft law w systemie prawnym oraz pełnione funkcje
Pod wpływem dynamiki przekształcania się systemów społecznych i prawnych zwraca się 

uwagę na problem otwartości oraz niedefi nitywności reguł prawnych (Bator, 2016; Morawski, 
2014, s. 153–163).

W zakresie ustalenia czym w istocie jest miękkie prawo, koncepcji, modeli oraz dyskusji jest 
wiele. Najczęściej w literaturze przedmiotu podaje się, że miękkie prawo z uwagi na swoje funk-
cje to: zbiór postulatów odnoszących się do sposobów działania i interakcji profesjonalistów ze 
swoimi klientami; kodyfi kacje zwyczajów gospodarczych w danej sferze obrotu gospodarczego; 
standard, który może wpływać na wykładnię prawa krajowego; standard rzetelnej procedury itd. 
W poniższej tabeli przedstawiono różne koncepcje określeń czym jest soft law według kryterium 
pełnionej funkcji.

Tabela 2. Koncepcje soft law z uwagi na kryterium pełnionych funkcji w systemie prawa

Źródło: opracowanie własne.

19 Funkcjonalna koncepcja prawa – prawo nie powinno stanowić systemu całkowicie zamkniętego, jest instrumentem realizacji celów i wartości. Nie 
powinno się więc dedukować, ale wykładać, odwołując do celów przyświecających ustawodawcy.
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Podstawową rolą niewiążących aktów jest funkcja wzorca interpretacyjnego na potrzeby 
subsumcji krajowych lub unijnych norm prawnych. W obszarze tematyki ochrony konkurencji 
i konsumentów wykorzystywana np. do ustalenia przesłanek pozwalających na ustalenie kryterium 
ekonomicznego, których treść nie została w pełni sprecyzowana w aktach normatywnych. Reguły 
soft law w takim przypadku służą stworzeniu precyzyjnej wskazówki a bynajmniej taki jest ich cel. 

W praktyce prawa unijnego wykorzystuje się również mechanizmy zbliżone do funkcji in-
terpretacyjnej prawa obowiązującego, takie jak na przykład: questions, answers, opinions 
(np. Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties 
and trade repositories (EMIR)20). Tematyka podejmowana w tego typu aktach stanowi odzwier-
ciedlenie zainteresowania określonym problemem wśród państw członkowskich, którego źródeł 
można poszukiwać w aktualnej sytuacji politycznej Europy, grup podmiotów lub jednostek. Soft 
law, w większości przypadków będzie stanowiło źródło argumentów celowościowych i aksjo-
logicznych, możliwych do wykorzystania w procesie wykładni. Ryzykiem w takiej sytuacji może 
być kształtowanie się case-law – quasi-precedensów, wykorzystywanych do rozstrzygnięcia prob-
lemów określonego rodzaju oraz silnego czynnika walidacyjnego co do możliwości skorzystania 
z określonych reguł, norm (por. Leszczyński, 2019, s. 348). Przykładem takiej walidacji może być 
wyrok SN z 2015 r.21, w którym pogląd o możliwości dochodzenia kary umownej po odstąpieniu od 
umowy, w której ją zastrzeżono, został uzasadniony odwołaniem się do reguły Zasad Europejskiego 
Prawa Umów (dalej: PECL), ze wskazaniem, że reguła ta została wykorzystana we wcześniejszych 
wyrokach, np. SN IV  CSK 157/06 z 2006 r. oraz II CNP 101/07 z 2007 r. i przyjmowana jest także 
następczo w orzecznictwie sądów powszechnych (Leszczyński, 2019, s. 293 i 349).

W relacjach prawa prywatnego najczęściej wykorzystywana jest funkcja wzorca, argumen-
tacji porównawczej – opartej na skonstruowaniu zewnętrznego punktu odniesienia, zgodności 
(compliance), również jako wzmocnienie argumentacji płynącej z orzecznictwa22. Soft law może 
być również źródłem rozwiązania przeniesionego wprost lub z modyfi kacjami do konkretnej regu-
lacji prawnej, stając się tym samym rdzeniem normy procesu subsumcji. Przykładem może być 
sprawa związana z niewłaściwym wykonaniem usługi turystycznej i dochodzeniem roszczenia. Sąd 
przywołał w swojej argumentacji art. 9:501 ust. 2 PECL, wyjaśniając, że odszkodowanie należy się 
za szkody niemajątkowe oraz szkody przyszłe, których wystąpienie można za prawdopodobne. 
Podkreślił w myśl PECL, że odszkodowaniu mogą podlegać – wywołane niewykonaniem umo-
wy – ujemne doznania psychiczne związane z cierpieniem, bólem lub zakłóceniem spokoju psy-
chicznego; w tych ujemnych doznaniach mieszczą się przykrości spowodowane „zmarnowaniem 
urlopu”. Wskazał również przykłady podobnych unormowań, np. w zasadach międzynarodowych 
umów handlowych UNIDROIT – zgodnie z art. 7.4.2, wierzyciel ma prawo do pełnego naprawie-
nia szkody z tytułu niewykonania zobowiązania; szkoda obejmuje zarówno poniesione straty, jak 
i utracony zysk, biorąc pod uwagę jakąkolwiek korzyść fi nansową wierzyciela spowodowaną unik-
nięciem kosztów albo strat; może mieć również charakter niemajątkowy i obejmować na przykład 
cierpienia fi zyczne oraz psychiczne. Na koniec nakreślił kierunek oczekiwanych zmian w następu-
jących słowach: „(…) W ‘Zielonej księdze’ przedstawiającej ‘optymalną wizję’ kodeksu cywilnego 
20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przed-
miotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 2012.201.1).
21 Wyr. SN z 12.06.2015 r., II CSK 585/14, Lex 1793694.
22 Por. uchwała SN z 19.11.2010 r., III CZP 79/10, OSNC 2011, Nr 4, poz. 41.
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znajduje się postulat wprowadzenia zadośćuczynienia za krzywdę z tytułu odpowiedzialności 
kontraktowej przy przyjęciu kwalifi kowanej postaci winy jako przesłanki tej odpowiedzialności”23. 
Granica funkcji interpretacyjnej soft law a przypisaniem jej wartości normatywnej jest nieoczywi-
sta, zatarta, a jednocześnie ruchoma – coraz częściej przesuwa się w kierunku traktowania reguł 
niewiążących jako normy prawne (quasi law). 

Przywoływana już wcześniej sprawa Grimaldi24 ukazuje również funkcje walidacyjne aktów 
soft law. Wydane orzeczenie ujawnia wizję szerokiego stosowania prawa unijnego, w sposób otwar-
ty, obejmujący szeroki zasób wiedzy. Sąd wskazał, że pod pewnymi warunkami, sąd krajowy ma 
obowiązek wzięcia pod uwagę zalecenia – czym de facto zbliża się do wiążącej normy hard law. 

1. Soft law jako reakcja na zgłaszane potrzeby z rynku

 Komisja UE w związku ze zgłoszoną potrzebą opracowania bardziej przejrzystych reguł 
w zakresie nakładania kar za naruszenia prawa konkurencji wydała ogólne zasady w 1998 r.25, 
nie będąc zobowiązaną do ich wydania, lecz uczyniła to, aby zasady były transparentne, a pod-
mioty bardziej odpowiedzialne, następnie zmieniła je w 2006 r. po doświadczeniach ich stosowa-
nia. Dlaczego zrobiła to w formie wytycznych? – z uwagi na fakt, że zasady nakładania grzywien 
muszą obejmować szerokim zakresem okoliczności faktyczne, które bardzo trudno przewidzieć 
z góry i zapisać je w sztywnych normach prawnych tzw. hard law. Wytyczne zawierają również 
normy, które przewidują możliwość zmiany bądź aktualizacji, jak również odstąpienie w określo-
nych przypadkach od ustalonych reguł, są bardziej elastyczne, preferują zasadę comply or explain. 
Z uwagi na pewnego rodzaju elastyczność wytyczne mogą „pomieścić” różne systemy prawne 
oraz poradzić sobie lepiej z niepewnościami zmieniającego się otoczenia. Nie możemy również 
zapominać o niższych kosztach suwerenności, szybkości i prostocie ich tworzenia. 

Krajowym przykładem reakcji organu na potrzeby rynku mogą stanowić prace w zakresie 
programu łagodzenia kar. W 2017 r. UOKiK wydał aktualizację zasad postępowania w zakresie 
funkcjonowania programu łagodzenia kar (leniency). Za jednym z zasadniczych celów uznano 
wprowadzenie odpowiedzialności osób fi zycznych (osób zarządzających) za naruszenie zakazu 
zawierania ograniczających konkurencję porozumień (naruszenie zakazu określonego w art. 6 
ust. 1 pkt 1–6 Ustawy lub art. 101 ust. 1 lit. a–e TFUE) i w konsekwencji możliwości składania 
przez te osoby wniosków o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie kary pieniężnej. Wyjaśnienia 
te stanowią pewnego rodzaju instrukcję dla przedsiębiorców zamierzających skorzystać z pro-
gramu łagodzenia kar. W zakresie kar dla osób zarządzających UOKiK wydał konsekwentnie 
kolejne wyjaśnienia, niemające charakteru prawnie wiążącego, niemniej fakt ich opublikowania 
należy interpretować w ten sposób, że Prezes Urzędu zamierza ustalać wysokość kar pienięż-
nych za naruszenia reguł konkurencji w sposób opisany w tym dokumencie (funkcja – standard 
procedury)26. 

Kolejnym interesującym zjawiskiem są porozumienia zakupowe – soft law jako narzędzie 
budowania mechanizmów ochrony konkurencji/równoważenia sił rynkowych (Iwaniszyn, 2019). 

23 Uchwała SN z 19.11.2010 r., III CZP 79/10 -, OSNC 2011/4/41.
24 Wyr. TS z 13.12.1989 r. w sprawie C-322/88, Grimaldi, EU:C:1989:646.
25 Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 1/2003 (z zastosowaniem dla Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego), C 210/2.
26 Wyjaśnienia w sprawie sposobu wymierzania kar pieniężnych dla osób zarządzających na podstawie art. 106a i 111 uokik, UOKiK, 30.07.2020.



131131 Monika Iwaniec            Soft law – współczesny instrument regulacji życia gospodarczego

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 5(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.9.8

Komisja w 2015 r. wydała Wytyczne dotyczące wspólnej sprzedaży oliwy z oliwek, wołowiny 
i jagnięciny oraz innych roślin uprawnych27. Komisarz M. Vestager podkreśliła konieczność wpro-
wadzania ułatwień w stosowaniu prawa konkurencji, aby równoważyć rosnącą siłę kupujących 
w stosunku do grup sprzedażowych. Podejście prokonkurencyjne, w oparciu o Wytyczne hory-
zontalne porozumień kooperacyjnych28 zaprezentował Sąd Apelacyjny w jednym z nielicznych 
wyroków w konsekwencji zaskarżenia decyzji Prezesa UOKiK, w której przesądził on o legalności 
zawartego między przedsiębiorcami porozumienia o wspólnych zakupach. W wyroku Sąd przy-
wołał omówioną już tezę, iż sądy krajowe są zobowiązane do interpretacji przepisów tak dalece 
prounijnie, jak to możliwe. Tym samym, Wytyczne horyzontalne powinny być brane pod uwagę 
przy ocenie danego porozumienia zakupowego oraz należało je rozpatrywać nie tylko poprzez 
odniesienie się do literalnego brzmienia umowy łączącej przedsiębiorców, ale przede wszystkim 
w świetle uwarunkowań ekonomicznych po dokonaniu analizy rynku (Iwaniszyn, 2019).

Upowszechnianie i stosowanie w określonym środowisku – otoczeniu rynkowym – standardów, 
zaczyna wywierać istotny wpływ na praktykę gospodarczą, jakość prowadzonego biznesu i często 
staje się jej bezwarunkowym elementem w sferze kontraktowej bądź przedkontraktowej, np. speł-
nienie określonych standardów lub wdrożenie określonych wytycznych/procedur jest warunkiem 
uzyskania określonego prawa do działania, aplikowania albo nawiązania relacji gospodarczej (np. 
niespełnienie przez fi rmę szkoleniową minimalnego standardu jakości usług szkoleniowych wyklu-
cza ją z możliwości prowadzenia szkoleń fi nansowanych przy udziale środków unijnych – co, moim 
zdaniem, ogranicza dostęp do rynku szkoleniowego, ale stawia jednak wyzwania kupieckiej rzetel-
ności – funkcja „gwaranta pewności” oraz standard rzetelnej procedury/zgodności (compliance). 

Soft law możemy zobrazować przez pryzmat procesu komunikacji, którego uczestnikami są 
hard law i soft law (rys. 2). 

Rysunek 2. Miejsce soft law w systemie prawnym 

Źródło: opracowanie własne.

27 Zawiadomienie Komisji – Wytyczne dotyczące stosowania szczegółowych przepisów określonych w art. 169, 170 i 171 rozporządzenia o wspólnej 
organizacji rynków produktów rolnych w odniesieniu do sektorów oliwy z oliwek, wołowiny i cielęciny oraz roślin uprawnych (Dz. Urz. UE 2015 C 431/01).
28 Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie stosowania art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do horyzontalnych porozumień koope-
racyjnych (Dz. Urz. UE 2011 C 11/01).
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Kiedy przyglądamy się procesowi prawotwórczemu, np. międzynarodowemu, okazuje się, że 
bardzo często miękkie prawo poprzedza proces tworzenia prawa stanowionego (pre-law), mówi 
się w literaturze, że dochodzi do „twardnienia” prawa. Instrumenty te często pełnią funkcję prze-
dustawową, m.in. w sytuacji, gdy są przyjmowane w celu opracowania i przygotowania przyszłych 
traktatów międzynarodowych lub prawodawstwa wspólnotowego. Funkcja rdzenia normy prawnej 
obejmuje tzw. zakotwiczenie miękkich reguł w przepisach prawa, np. odwołanie do kodeksów 
dobrych praktyk (prawo konkurencji), rekomendacji (prawo bankowe). Kolejna – to rola wspo-
magająca jako uzupełnienie, interpretacja twardego prawa. Z funkcją post-law możemy mieć do 
czynienia, kiedy soft law zastępuje z jakiegoś powodu twarde normy, np. z powodu niewłaściwej 
legislacji, niedostoswanej do stanu obecnego otoczenia, impasu współpracy międzynarodowej. 
Miękkie regulacje są zatem często ucieczką od sytuacji, z której nie ma wyjścia, mogą być świa-
domą bądź nieświadomą „alternatywą” dla twardego prawa. Akty soft law – rozumiane jako proces 
komunikacji – jako informacja, pozwalają członkom wspólnoty, grupie określonego środowiska 
zawodowego, uznać daną normę jako ius cogens bądź co najmniej uznać ją za ważny czynnik, 
część procesu kształtowania prawa hard law. 

Zaprezentowane miejsce oraz funkcje miękkiego prawa, nie są katalogiem wyczerpującym. 
Instrumenty te mają ogromny wpływ na jednolitość stosowania określonych norm postępowania, 
pewność prawa (poprzez m.in. poznanie intencji i szczegółowych reguł) i zarazem na elastycz-
ność procedur normowania, kreują zarazem określone/pożądane zachowania uczestników rynku 
poprzez przyjmowanie kodeksów dobrych praktyk, programów compliance. Ustalanie wzorców 
postępowania jako „standardów minimalnych”, z punktu widzenia interesów określonych aktorów/
uczestników rynku jest bardzo pożądane, tworzenie ich wpływa bowiem m.in. na wzrost świado-
mości, jakości prowadzonego biznesu, a z drugiej strony na ochronę praw.

Niewiążący oraz kompromisowy charakter takiego prawa zdaje się doskonale dopasowywać 
do celu, jakim jest regulowanie specyfi cznych stosunków prawnych w mniej sformalizowanych, 
niehierarchicznych strukturach opartych na wzajemnym zaufaniu. Soft law ma zwykle podobną 
budowę do „twardego prawa” składającą się z trzech elementów (hipoteza, dyspozycja, sankcja) 
i często stanowione jest przez te same organy, które tworzą akty prawne o mocy wiążącej. Jego 
postanowienia często nie dotyczą spraw mniej znaczących, ale raczej takich, które ze względu na 
swoją specyfi kę powodują, że niemożliwe lub nieracjonalne byłoby tworzenie prawa w tradycyjnej 
formie. Niektórzy polemizują na temat sankcji i zatem braku porównywalności z budową normy 
prawnej. Jednakże na obszar sankcji należy spojrzeć szeroko. 

Niepodporządkowanie się pewnym regułom lub internalizacji może rodzić określone rodzaje 
sankcji, wśród których można wyróżnić: sankcje moralne i wizerunkowe, organizacyjne czy nawet 
pieniężne (Chłopecki, 2013, s. 39) (np. za nieprzestrzeganie kodeksu etyki, polityki dokształcania 
zawodowego, standardu potencjału ekonomicznego, kadrowego itd.). 

IV. Obowiązywanie – doniosłość prawna czy moc wiążąca
Termin „obowiązywanie” można postrzegać wieloznacznie, mówi się bowiem o obowiązy-

waniu zasad, norm prawnych, przepisów prawnych, porządku prawnego, kodeksów. Zazwyczaj 
kiedy mówimy o obowiązywaniu ustawy, to rozumiemy to w taki sposób, że obowiązują normy 
prawne, które można zrekonstruować na podstawie przepisów prawnych zawartych w ustawie. 
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Trudniej wyjaśnić obowiązywanie zasad, wytycznych czy porządku prawnego. J. Wróblewski uży-
wa terminu „zasada prawa” w znaczeniu węższym i szerszym. W znaczeniu węższym zasadami 
prawa są normy prawne lub ich konsekwencje uznawane za „zasadnicze”. W znaczeniu szerszym 
zasadami prawa nazywa się także postulaty prawa, tj. ogólne wskazania polityczne, których re-
alizacji służą normy prawne, z jednej strony, a z drugiej — twierdzenia, do których dochodzi się 
drogą analiz prawno-porównawczych, oraz pewne oceny moralne (Wróblewski, 1965, s. 18 i n.; 
por. też: Wróblewski, 1959, s. 255 i n.). Wyróżnia on cztery typy kryteriów, na podstawie których 
ustala się czy norma prawna ma charakter „zasadniczy”. Są to: 1) miejsce normy w hierarchicz-
nej strukturze systemu prawa; 2) stosunek „logiczny” danej normy do innych norm; 3) rola nor-
my w konstruowaniu pewnych instytucji prawnych; 4) inne oceny natury społeczno-politycznej 
(Wróblewski, 1965, s. 24 i nast.). 

W prawodawstwie podnosi się, że funkcjonuje ponad szesnaście koncepcji obowiązywania 
prawa, z czego trzy główne to: formalna oraz dwie behawioralne. Najbardziej rozpowszechniona 
jest koncepcja, wedle której jakaś norma obowiązuje w pewnym czasie, o ile została uprzed-
nio ustanowiona, w przewidziany proceduralnie sposób i nie została do tego czasu uchylona. 
Koncepcja ta nie akcentuje tych właściwości normy, które posiada ona jako czynnik regulujący życie 
społeczne, lecz te właściwości, które normie przysługują z uwagi na przynależność do systemu 
prawnego (Nowak, 1966, s. 95–103). Behawiorystyczna mówi, że określona norma obowiązuje, 
gdy jest przynajmniej wysoce prawdopodobne, że jej naruszenie spotka się z sankcją ze strony 
odpowiednich organów państwowych. Trzecia koncepcja – zbieżna z koncepcjami socjologicznymi 
lub psychologicznymi – określa obowiązywanie normy, gdy adresaci mają skłonność do zgodnego 
z nią postępowania, a zatem do spełniania jej (Nowak, 1966). Jest ona charakterystyczna dla reguł 
miękkiego prawa, w którym brakuje wiązania przez nie w sensie formalnym przy równoczesnym 
wywoływaniu skutków o charakterze prawnym. Obok legislacji polem, na którym skutki tego ro-
dzaju mogą występować relatywnie najczęściej, jest stosowanie prawa – na jego wykładnię skła-
da się bowiem szereg zjawisk i problemów, silne zróżnicowanych. Tworzone w taki sposób akty 
niewiążące mają charakter silnie oddolny (Leszczyński, 2019, s. 339–343). Przegląd wydanych 
rekomendacji w Polsce ukazuje ogromną skalę zjawiska oraz potrzebę koregulacji bądź samo-
regulacji w każdej dziedzinie życia społecznego. Współregulacja łączy wiążące działania legis-
lacyjne i regulacyjne z działaniami podejmowanymi przez podmioty najbardziej zainteresowane, 
korzystając z ich praktycznej wiedzy. Rezultatem jest większa odpowiedzialność za przedmiotowe 
strategie poprzez zaangażowanie najbardziej dotkniętych przepisami wykonawczymi w ich przygo-
towywanie i egzekwowanie. Często osiąga to lepszą zgodność, nawet jeśli szczegółowe zasady 
nie są wiążące. Wspólna chęć maksymalizacji dobrobytu i minimalizacji kosztów transakcji może 
prowadzić do przestrzegania nieformalnych norm bez potrzeby egzekwowania prawa.

Na kanwie trzeciej koncepcji można zatem wyróżnić kilka form poddania się prawu miękkie-
mu: (a) akceptacja „takiego” prawa poprzez np. przynależność do organizacji (stowarzyszenia) 
lub (b) zakomunikowanie do rynku „stosuję standardy”. Trzecią formą „miękkiego” obowiązywania 
będzie również (c) utrwalona praktyka orzecznicza, jednolita linia orzecznicza. 

Pewną odmianą deklaracji stosowania „miękkiego prawa” stanowi zasada complain or ex-
plain – znana powszechnie w prawie fi nansowym (rachunkowości), w szczególności podmiotom 
podlegającym obligatoryjnym badaniom sprawozdań fi nansowych (dotyczy m.in. obowiązku 
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publikowania informacji nt. niefi nansowych aspektów działalności, społecznej odpowiedzialności 
biznesu – w tym stosowanych praktyk, strategii29). 

Jak już wskazano wcześniej, istotą kodeksów dobrych praktyk jest to, że nie są to normy 
narzucane w drodze ustawowej lub innych przepisów obowiązujących powszechnie, lecz ustana-
wiane przez samych przedsiębiorców lub ich zrzeszenia/organizacje (self-regulatory). Kodeksy 
dobrych praktyk mogą być ustanowione przez członków danej branży i obowiązują tylko tych 
członków danej społeczności, którzy do niej przystąpili. Weryfi kowanie właściwego przestrzegania 
norm, określonych w takim kodeksie, należy do organów wewnętrznych organizacji, która takie 
normy ustanowiła. Przepisy prawa konkurencji nie nakładają na przedsiębiorców nakazu ustano-
wienia kodeksu dobrych praktyk ani nie wkraczają w samoregulacje przedsiębiorców, a jedynie 
poprzez wskazanie kryteriów czy konkretnych zakazów określają ramy prawne dla ich tworzenia. 
Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym promują kodeksy dobrych 
praktyk, funkcjonujące w sposób prawidłowy zarówno biorąc pod uwagę ich zgodność z prawem 
powszechnie obowiązującym, jak i właściwe egzekwowanie przestrzegania ich postanowień przez 
organy wewnętrzne zrzeszające przedsiębiorców. W praktyce, najważniejszym mankamentem 
niektórych kodeksów dobrych praktyk jest wykorzystywanie ich przez przedsiębiorców tylko 
i wyłącznie jako instrumentów marketingowych, na potrzeby reklamowe, wywołania pożądanego 
wrażenia. Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych, a za nią – polska ustawa traktują 
takie działania jako potencjalnie nieuczciwe. Konsumenci postrzegają bowiem takie kodeksy jako 
znaki jakości, co powoduje zwiększenie zaufania dla przedsiębiorcy będącego sygnatariuszem 
samoregulacji.

Naturalnie podporządkowanie „miękkiemu prawu” wskutek ustalenia się zwyczajów gospo-
darczych lub/i linii orzeczniczej, podporządkowywanie się w sposób milczący nie wymaga żadnych 
deklaracji. Niepoddanie się takim standardom oznacza bowiem konieczność czynnego (np. po-
przez klauzule umowne) wyłączania określonych standardów z treści np. umowy, co – pomijając 
negatywny efekt marketingowy, wizerunkowy fi rmy – może być uznane za działanie sprzeczne 
z zasadami współżycia społecznego (Chłopecki, 2013). 

Miękkie prawo, pomimo braku charakteru prawnie wiążącego, niesie pewnego rodzaju 
zobowiązania (Abbott i Snidal 2009). Jest również wyzwaniem dla prawa międzynarodowego, 
a jednocześnie może być skutecznym instrumentem w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom 
nakładających się jurysdykcji trybunałów międzynarodowych. W literaturze podkreśla się również, 
iż „miękkie prawo” wywodzi się z prawa międzynarodowego publicznego, opartego w dużej mierze 
na normowaniu stosunków faktycznego wpływu podmiotów na siebie, a nie typowo rozumianych 
sankcji (por. Pergantis, 2009, s. 139; Chinkin, 1989, s. 853; Lavranos, 2009, s. 99; Góralczyk 
i Sawicki, 2015, s. 61; Spryszak, 2017, s. 211–223), choć w rdzeniu tych zobowiązań one istnie-
ją. Akty te osadzone są w „dobrej wierze” i współpracy, a oczekiwania określonych zachowań są 
chronione tak długo, jak są uzasadnione postępowaniem zainteresowanych stron, podmiotów30. 
Omawiane akty nie tworzą wprawdzie nowych zobowiązań prawnomiędzynarodowych i nie mogą 
być traktowane jako samoistne źródło prawa międzynarodowego, natomiast nie sposób odmówić 
im statusu aktów o charakterze prawnym.

29 Katalog jednostek zobligowanych do sporządzenia takiego oświadczenia został wykazany w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości.
30 Ibidem.
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Warto przytoczyć orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1999 r. (K 6/99), w którym 
wskazał, że pełniejsze, a niekiedy kompleksowe uregulowanie konkretnych zagadnień prawno-
-gospodarczych wsparte jest normami pozaprawnymi, które dopełniają prawo, czyniąc z niego 
system komplementarny i wrażliwy na pojawiąjące się zjawiska gospodarcze oraz nowe problemy 
społeczno-gospodarcze. Trybunał zauważył, że nie ulega wątpliwości, że podstawę normatyw-
nych stosunków, nie tylko w sferze gospodarczej, stanowią normy prawne wynikające z przepisów 
prawnych zawartych w aktach normatywnych będących źródłem prawa powszechnie obowiązują-
cego oraz inne niż prawne normy, wskaźniki, reguły i zasady mają znaczenie prawne. Doniosłość 
ich prawna wzrasta wraz ze wzrostem zmian cywilizacyjnych, a normy prawne niejednokrotnie 
stwarzają dla nich normatywne zabezpieczenie. Przepisy prawne i wynikające z nich normy speł-
niają funkcję bezpośredniego lub pośredniego regulatora życia gospodarczego, ale również mają 
być środkiem umożliwiającym łączność z innymi pozaprawnymi regulatorami – ich zadaniem jest 
wsparcie, wyjaśnianie, dopełnianie. Tworząc w taki sposób system prawny, unika się nadmier-
nej legalizacji życia gospodarczego. Prawo pozytywne, jest tym elementem, w którym zawsze 
tkwi element konserwatyzmu i zachowawczości, co w odniesieniu do szybko zmieniającej się 
rzeczywistości ekonomicznej może oznaczać istotne ograniczenie. Mechanizmem eliminowania 
aktów soft law byłoby rozbudowywanie przepisów odpowiadających w większości postanowie-
niom wytycznych, rekomendacji – co z punktu widzenia stosowania prawa jest nieefektywne, 
czasochłonne i kosztowne. Dodatkowo w razie częstych zmian występowałaby każdorazowo 
konieczność stosownych zmian ustawowych, co wydłużyłoby i skomplikowałoby cały proces 
stanowienia prawa31.

Trybunał w zakresie odesłań do norm pozasystemowych. wskazał na konieczność fak-
tycznego „zakotwiczenia” odesłania w normie prawa powszechnie obowiązującego, co zmniej-
sza ryzyko związane z uznawaniem ich za element systemu prawnego. Akty miękkiego prawa, 
choć mogą zostać uznane za dopuszczalne, to jednak muszą nie tylko opierać się na prawie 
powszechnie obowiązującym, lecz także w konsekwencji muszą pozostawać w zgodzie z pra-
wem. Nie powinny wkraczać w materię zastrzeżoną dla normy ustawowej. Trybunał podkreślił 
również wymóg jasności przepisów, co oznacza nakaz tworzenia norm prawnych klarownych 
i zrozumiałych dla ich adresatów, którzy od racjonalnego ustawodawcy oczekiwać mogą stano-
wienia norm prawnych niebudzących wątpliwości co do treści nakładanych obowiązków i przy-
znawanych praw. Związana z jasnością precyzja przepisu winna przejawiać się w konkretności 
nakładanych obowiązków i przyznawanych praw tak, by ich treść była oczywista i pozwalała na 
wyegzekwowanie32.

Sposób, w jaki dany podmiot poddaje się „miękkiemu prawu”, jest zróżnicowany i może 
mieć zróżnicowany poziom dobrowolności. Konsekwentna „internalizacja” wymusza stosowa-
nie „miękkiego prawa” i to bez konieczności interwencji ustawodawcy. Gdy pojawia się praktyka 
orzecznicza uznająca dane standardy za zwyczaje, decyzja co do poddania się lub nie okre-
ślonym standardom jest w praktyce zawężona do minimum33. Poniżej zaprezentowano przy-

31 OTK ZU z 1999 r., nr 7, poz. 160.
32 Zob. np. wyr. TK z 18.12.2008 r., K 19/07, OTK ZU z 2008 r., seria A, nr 10, poz. 182.
33 Orzecznictwo w tej sprawie nie jest jednoznaczne, por. orzeczenie SN z 17.02.1933 r., III C 291/32, OSN(C) 1933/2/11; por. pojęcie sprzedaży i partii 
towaru – wyr. SN z 21.03.1932 r., II K 158/32, OSN(K) 1932/6/122; por. pojęcie dobrych obyczajów – wyr. SA w Krakowie, I ACa 1231/1, LEX nr 131475; 
por. ocena dowodów przez sąd – wyr. NSA z 7.02.2014 r., I FSK 318/13, LEX nr 1590772.
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kłady stosowania „miękkiego prawa” w praktyce orzeczniczej, w zakreślonym obszarze prawa 
konkurencji.

Na podstawie analizy kilkudziesięciu krajowych orzeczeń sądowo-administracyjnych można 
wskazać następujące formy odniesienia się do źródeł aktów soft law:
• najefektywniejsza forma regulacji wielu kwestii technicznych (np. związanych z dokumenta-

cją potrzebną do rejestracji produktu leczniczego – wyrok WSA w Warszawie z 21 czerwca 
2010 r.34);

• standard postępowania (np. w sprawie obowiązku przygotowania uzasadnienia według zasad 
wskazanych w Rezolucji Komitetu Ministrów Rady Europy nr (77) 31 z 28 września 1977 r. 
o ochronie jednostki w jej stosunkach z organami administracji – wyrok WSA w Warszawie 
z 28 sierpnia 2019 r.35);

• aktualna polityka w zakresie określonych procedur (np. „akty prawa są uzupełniane poprzez 
orzecznictwo Prezesa Urzędu oraz sądów orzekających w sprawach ochrony konkurencji 
i konsumentów, a także poprzez akty soft law wyrażające aktualną politykę stosowania kar 
pieniężnych” – wyrok SA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2013 r.36);

• dobra praktyka (np. „Sądy Polski są zobowiązane uwzględniać na zasadach dobrej praktyki 
(soft law) wszędzie tam, gdzie nie stoi ono w sprzeczności z prawem wewnętrznym, wią-
żącymi umowami bilateralnymi i prawem międzynarodowym” – wyrok SO w Płocku z dnia 
11 marca 2008 r.37);

• akt mogący służyć do interpretacji (np. „charakter aktu ‘prawa miękkiego’ mogącego służyć 
do interpretacji innych aktów międzynarodowych” – wyrok NSA z dnia 5 lutego 2010 r.38);

• akt mający znaczenie dla wykładni prawa (np. „należy stosować rekomendacje Komitetu 
Ministrów Rady Europy, stanowiące co prawda akty niewiążące powszechnie (tzw. soft law) 
w systemie prawa europejskiego, jednakże mające duże znaczenie w państwach europej-
skich dla wykładni krajowych przepisów prawnych i zasad ich stosowania” – wyrok WSA 
w Warszawie z dnia 18 listopada 2011 r.39);

• akt mający praktyczne znaczenie (np. „akty nienazwane tworzą szerszą kategorię tzw. mięk-
kiego prawa wspólnotowego („soft law”), niewiążącego formalnie, chociaż posiadającego 
określone praktyczne znaczenie” – wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 marca 2007 r.40);

• doniosłe standardy regulacyjne (np. „zalecenia i kodeksy praktyk tworzą doniosłe standardy 
regulacyjne, w założeniu nadające się do zastosowania w państwach o różnym poziomie 
rozwoju cywilizacyjnego, które powinny być uwzględniane przy wykładni tekstu prawnego” 
– wyrok SR w Poznaniu z dnia 8 lipca 2014 r.41);

• akt mający znaczenie prawne (np. „wytyczne należące do tzw. miękkiego prawa wspólnoto-
wego (soft law) nie należą do kategorii formalnie wiążących źródeł prawa wspólnotowego, 

34 Wyr. WSA w Warszawie z 21.06.2010 r., VI SA/Wa 1940/09, LEX nr 643990.
35 Wyr. WSA w Warszawie z 28.08.2019 r., VI SA/Wa 148/19, LEX nr 3023266.
36 VI ACa 1539/12, okoliczności odstąpienia od kar pieniężnych nakładanych z tytułu naruszenia zakazów określonych w ustawie o ochronie konkurencji 
i konsumentów – wyr. SA w Warszawie, LEX nr 1369418. 
37 II Kop 7/07 – wyr. SO w Płocku, OSA 2010/9/77-81. 
38 I OSK 1026/09 – wyr. SNA, LEX nr 591205. 
39 VII SA/Wa 1335/11 – wyr. WSA w Warszawie, LEX nr 1597996. 
40 III SA/Po 933/06 – wyr. WSA w Poznaniu, www.nsa.gov.pl.
41 V P 2731/12 – wyr. SR w Poznaniu, OSP 2018/5/50.
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jednak w żadnym wypadku nie można uznać, iż nie mają one jakiegokolwiek znaczenia 
prawnego” – wyrok WSA w Olsztynie z dnia 14 lipca 2011 r.42);

• prawo obowiązujące wyłącznie z woli stron stosunku prawnego (np. „regulamin należy kwa-
lifi kować jako soft law, a więc prawo, którego normy w przeciwieństwie do tzw. hard law 
(a więc np. konwencji międzynarodowych, ustaw krajowych) nie obowiązują z mocy prawa 
(ex lege), ale obowiązują wyłącznie z woli stron stosunku prawnego, a w tym przypadku 
z woli stron sporu – przyszłego czy już zawisłego” – wyrok dotyczył sprawy odmowy udo-
stępnienia informacji  publicznej z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy – wyrok NSA z dnia 
12 kwiet nia 2017 r.43);

• akty zapewniające pewność w obrocie prawnym (np. „Sąd podkreśla, że tego typu akty 
określane w doktrynie jako tzw. soft law spełniają niezmiernie ważną rolę, tj. zapewnienia 
pewności w obrocie prawnym” – wyrok WSA w Poznaniu z dnia 12 marca 2015 r.44);

• respektowane akty (np. „akty nienazwane (soft law), winny być respektowane przez kraje 
unijne jako zalecenia, nie mające mocy bezwzględnie obowiązującej, jednak mocą artykułu 
288 (dawny artykuł 249 TWE) wprost wskazano, że w celu wykonania kompetencji Unii insty-
tucje przyjmują rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie” – wyrok SR w Bielsku 
Podlaskim z dnia 10 stycznia 2018 r.45);

• istotne standardy wpływające na wykładnię prawa (np. „rekomendacje zostały sformułowane 
w wielu dokumentach międzynarodowych zaliczanych do soft law, a więc aktach formalnie 
niewiążących prawnie, choć wyrażających bardzo istotne standardy, które mogą wpływać na 
wykładnię prawa krajowego” – wyrok TK z dnia 9 grudnia 2015 roku46.
Ramy oraz ograniczenia opracowania uniemożliwiają wyczerpujące wskazanie i omówienie 

aktów typu soft law, jednak nie ulega wątpliwości, że dostrzegalny jest ich istotny wpływ na treść 
norm prawnych stosowanych w praktyce. Tego typu akty nie wiążą wprost, pełnią wiele ważnych 
funkcji, wpływają na odczytywanie treści głównie przez wykładnię, interpretację, obowiązujące-
go prawa. Dopełniają system w sposób funkcjonalny oraz mają swój byt obiektywny – ponieważ 
istnieją. 

V. Podsumowanie
W obliczu globalizacji biznesu, różnorodności celów i polityk jednym z głównych powodów, 

dla których instrumenty prawa miękkiego odgrywają kluczową rolę we współczesnym prawie to 
fakt, że są one ogólnie przestrzegane i wolne od nacisków. W konsekwencji miękkie prawo jest 
„techniką pomocną – wspierającą – w sytuacjach, gdzie państwa chcą działać zbiorowo, ale 
jednocześnie nie chcą ograniczać swobody działania, pozwala państwom dostosować swoje 
zobowiązania do konkretnych sytuacji, zamiast próbować dostosowywać przepisy hard law do 
rozbieżnych warunków występujących w krajach w ramach jednej regulacji. Miękkie prawo może 
dostarczać praktycznych narzędzi do odblokowania, np. konfl iktów między podmiotami między-
narodowymi czy zabezpieczającymi porozumienia. Na poziomie krajowym akty soft law pełnią 

42 I SA/Ol 332/11 – wyr. WSA w Olsztynie, LEX nr 1266723.
43 I OSK 1437/15 – wyr. NSA, LEX nr 2316071.
44 III SA/Po 585/14 – wyr. WSA w Poznaniu, LEX nr 1807797.
45 VII W 418/17 – wyr. SR w Bielsku Podlaskim, LEX nr 2532181.
46 K 35/15 – wyr. TS, OTK-A 2015/11/186.
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funkcje interpretacyjne, w postaci najczęściej wskazówek, wzorców zachowań, dobrych prak-
tyk – wszystkie omówione role najczęściej występują w otoczeniu zarówno norm moralnych, jak 
i etycznych oraz klauzul generalnych. 

Za Pierre-Marie Dupuy podsumuję, że „miękkie prawo nie powinno być uważane za ‘cho-
robę normatywną’, ale raczej symbol współczesności i wytwór konieczności” (Dupuy, 1991). 
Pochodzenie miękkiego prawa opiera się na naturalnym rozwoju – a raczej na zmianie społecz-
ności międzynarodowej, jest konsekwencją ewolucji sposobu, w jaki współcześnie prowadzone 
są stosunki gospodarcze. Celowym staje się postawienie pytania o zasadność obrony systemu 
źródeł prawa jako wyłącznie systemu zamkniętego, a w którym istnieją i odgrywają dużą rolę inne 
normy/regulatory, dopełniając prawo. Wspólnym ich zadaniem jest tworzenie efektywnego pra-
wa, tym bardziej, że w wielu obszarach prawa gospodarczego siła oddziaływania soft law i jego 
„wiązania” (obowiązywania) jest większa niż siła stanowionych norm prawnych. Soft law stało 
się otwartą metodą koordynacji zjawisk, jest przejawem odejścia od tradycyjnej formy rządzenia 
poprzez proste nakazy bądź zakazy, jest narzędziem, które ma odpowiadać na problemy towa-
rzyszące współczesnemu społeczeństwu. Soft law zapewnia elastyczność, szybkość reagowania 
na czynniki ryzyka, podążając za wyzwaniami.

Obok formalnego, normatywnego ujęcia prawa możliwe jest skonstruowanie takiego porządku 
prawnego, którego częściami są zarówno normy prawne, jak również inne akty w postaci zasad, 
wartości, wytycznych czy dobrych praktyk. Funkcjonalnie zbudowany system norm prawnych 
i wartości uzupełniony aktami „miękkiego prawa” może odgrywać rolę swoistego kompleksowego 
regulatora życia gospodarczego, w którym unika się przelegalizowania, a cały system staje się 
bardziej dynamiczny, elastyczny i efektywny. Formalizacja wyłącznie w oparciu o normy stano-
wione niesie niebezpieczeństwo zbytniego usztywniania systemu w szybko zmieniającej się rze-
czywistości zarówno społecznej, jaki i gospodarczej. Dzięki szerszemu spojrzeniu na koncepcję 
systemu prawa, źródeł prawa, uzyskujemy pełniejsze, kompleksowo uregulowane zagadnienie 
prawne, co czyni go bardziej komplementarnym, wrażliwym na zmieniające się otoczenie. Normy 
prawne za pomocą środków pozaprawnych uzyskują zarazem zabezpieczenie właściwego ich 
wykonania. 

Brak mocy wiążącej aktów soft law nie stoi na przeszkodzie skutecznemu egzekwowaniu 
praw oraz wpływaniu na zachowania podmiotów, uczestników rynku. Standardy, rekomendacje, 
wytyczne mogą być przykładem tego, że niewiążący charakter może skutecznie wypełniać swoją 
rolę, zabezpieczać ryzyko, oddziaływać na kwestie bezpieczeństwa, dopełniać prawo. Przede 
wszystkim instrumenty te są bardziej akceptowalne przez przedsiębiorców a pożądane przez 
rynek, np. dla celów regulacyjnych, potwierdzenia jakości. Spełnienie warunków określonego 
wzorca – standardu zachowania – wywiera wpływ nie tyko prawny czy wizerunkowy, lecz także 
fi nansowy na biznes. 

Zarysowany, widoczny wzrost działań podmiotów w kierunku standaryzacji, tworzenia ko-
deksów postepowań jest ważnym elementem samoregulacji, jednak, nie może prowadzić do 
nadmiaru regulacji i stać się dodatkowym obciążeniem bądź barierą wejścia na rynek, zwłaszcza 
dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
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Wpływ regulacji typu soft law 
na orzecznictwo sądów polskich 

orzekających w sprawach kar 
nakładanych za praktyki ograniczające konkurencję 

(na wybranych przykładach)

Spis treści
I. Wprowadzenie
II. Metodologia ustalania kar według Wyjaśnień
III. Wątpliwości dotyczące poprawności metodologicznej Wyjaśnień
IV. Podejście sądów
V. Nieograniczony zakres orzekania sędziowskiego
VI. Podsumowanie

Streszczenie
Artykuł zawiera analizę wpływu ofi cjalnych wyjaśnień Prezesa UOKiK dotyczących wymierzania 
kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję na orzecznictwo sądów pol-
skich. W pierwszej kolejności autorka poddaje analizie metodę ustalania wysokości kar pienięż-
nych wynikającą z wyjaśnień Prezesa UOKiK oraz przedstawia pojawiające się w piśmiennictwie 
zastrzeżenia dotyczące tej metodologii. Następnie przedstawia wybrane orzeczenia sądów pol-
skich, w których zastosowano lub odwoływano się w różnym zakresie do metodologii stosowanej 
przez Prezesa UOKiK. Na koniec sygnalizuje zaś wątpliwości dotyczące stosowania przed sądy 
metodologii zaczerpniętej z dokumentu o niewiążącym charakterze.

Słowa kluczowe: praktyki ograniczające konkurencję; naruszenie prawa konkurencji; kary pie-
niężne; metoda ustalania kar pieniężnych; soft law; wyjaśnienia w sprawie kar pieniężnych za 
stosowanie praktyk ograniczających konkurencję; orzecznictwo sądów polskich.

JEL: K21, K 23

I. Wprowadzenie
Od 1 stycznia 2009 roku kary pieniężne nakładane przez Prezesa UOKiK za praktyki ogra-

niczające konkurencję ustalane są w oparciu o algorytm obliczania kary zawarty w regulacji typu 
soft law wydanej przez Prezesa UOKiK. Do 1 stycznia 2016 roku zawarty był on w dokumencie 

* Radca prawny; of-counsel w kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp. k.; e-mail: sabina.famirska@wardynski.com.pl.
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„Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ogranicza-
jących konkurencję”, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym UOKiK w grudniu 2008 roku1. 
Od 1 stycznia 2016 roku ww. dokument został zastąpiony opublikowanymi w grudniu 2015 roku 
„Wyjaśnieniami dotyczącymi ustalania wysokości kar pieniężnych w sprawach związanych z na-
ruszeniem zakazu praktyk ograniczających konkurencję” (dalej: Wyjaśnienia).

Wyjaśnienia (w obecnym i poprzednim brzmieniu) mają istotny wpływ na orzecznictwo są-
dowe, które w coraz większym stopniu odnosi do określonych w nich metodologii. W orzeczni-
ctwie można dostrzec różne podejścia do tego dokumentu. Najczęściej w ujęciu sądowym pełnią 
funkcję pomocniczą, jako źródło intelektualnej inspiracji, do którego sąd orzekający subsydiarnie 
odwołuje się w procesie miarkowania kary. Można też wyodrębnić orzeczenia, w których metoda 
szacowania kar pieniężnych zawarta w Wyjaśnieniach przyjmowana jest jako punkt odniesienia 
dla kar orzekanych przez sądy bądź jest absorbowana bez żadnych zastrzeżeń i modyfi kacji, tak 
w zakresie poszczególnych etapów wyznaczania kwoty bazowej kary, jak i wag (tj. relacji pro-
centowej do przychodów) przypisanych poszczególnym przesłankom wymiaru kary. W ocenie 
Autorki, to ostatnie podejście jest błędne, z uwagi na brak wiążącego charakteru Wyjaśnień2 oraz 
wątpliwości dotyczące prawidłowości metodologii szacowania kar zawartej w tym dokumencie. 

II. Metodologia ustalania kar według Wyjaśnień
Ramy prawne dla wymierzania kar pieniężnych za praktyki ograniczające konkurencję okre-

ślają art. 106 oraz 111 uokik3. Wyjaśnienia mają w założeniach precyzować przesłanki wymiaru 
kary zawarte w art. 111 uokik oraz pozwalać przedsiębiorcom na samodzielne oszacowanie gro-
żącej im kary4.

Wyjaśnienia – zarówno te stosowane do stycznia 2016 roku, jak i obecnie obowiązujące 
nie tylko precyzują ustawowe przesłanki wymiaru kary, lecz także zawierają specjalny algorytm 
służący do obliczenia wysokości kary. Algorytm ten odwołuje się do określonych wartości procen-
towych powiększających kwotę bazową kary. W istocie mamy tu do czynienia ze specyfi cznym 
równaniem matematycznym. 

Podstawą obliczenia wysokości kary jest obrót ustalony w oparciu o art. 106 ust. 3 i nast. 
Ustawy, za ostatni rok obrotowy, w którym stosowana była praktyka ograniczająca konkurencję5. 
Zgodnie z metodologią przewidzianą w Wyjaśnieniach, proces obliczania wysokości kary podzie-
lony jest na cztery etapy. Na pierwszym etapie Prezes UOKiK ocenia szkodliwość naruszenia, 
która powoduje ustalenie kwoty wyjściowej kary pieniężnej. Naruszenia bardzo poważne (np. 
kartele cenowe, zmowy przetargowe) powodują ustalenie kwoty wyjściowej (bazowej) kary na 
poziomie od 1 do 3% obrotu. Naruszenie poważne (do których należą porozumienia horyzontalne 
niezaliczane do najpoważniejszych naruszeń czy porozumienia wertykalne dotyczące cen) oraz 
naruszenia pozostałe, powodują ustalenie kwoty bazowej w przedziale, odpowiednio, 0,2 do 1% 
bądź 0,01 do 0,2% obrotu. 
1 Dz. Urz. UOKiK 2008, nr 4, poz. 33.
2 Wyjaśnienia nie mają charakteru prawnie wiążącego, a sąd orzekający w sprawie praktyk ograniczających konkurencję nie ma obowiązku zastosowania 
metodologii opisanej w tym dokumencie. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyr. z 19.08.2009 r. (III SK 5/09), OSNP 2011/9-10/144, w którym wskazał, że nie 
ma podstaw normatywnych do wydania tego dokumentu oraz nie wiąże on w żaden sposób sądów rozpoznających odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK. 
3 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU 2020, poz. 1076 ze zm.) (dalej: uokik lub Ustawa). 
4 Wyjaśnienia, s. 1.
5 W Wyjaśnieniach z 2008 roku – przychód z roku poprzedzającego nałożenie kary.



143143 Sabina Famirska            Wpływ regulacji typu soft law na orzecznictwo sądów polskich

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 5(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.9.9

Kolejne etapy miarkowania kary dotyczą specyfi ki rynku i działalności przedsiębiorcy (pod-
wyższenie lub obniżenie kwoty wyjściowej o maksymalnie 80%) oraz długotrwałości naruszenia 
(możliwe podwyższenie kwoty wyjściowej o 200%). Oba te etapy mogą spowodować, że kwota 
bazowa kary, jeszcze przed uwzględnieniem okoliczności łagodzących i obciążających, w przy-
padku naruszeń bardzo poważnych może wynieść 16,2% przy zastosowaniu maksymalnego, 
osiemdziesięcioprocentowego podwyższenia na etapie drugim. Obrazuje to tabela 1. 

Tabela 1. Kalkulacja kary – trzy etapy

Podmiot

Wymiar kary (% obrotu)

natura
naruszenia

specyfi ka rynku
oraz działalności
przedsiębiorcy

długotrwałość
naruszenia

razem

[Uczestnik porozumienia] max. 3% ↑ 80% ↑ 200% max. 16,2%
Źródło: opracowanie własne.

Ostatnim, czwartym, etapem przewidzianym w Wyjaśnieniach jest etap uwzględniania oko-
liczności łagodzących i obciążających, który może spowodować zmniejszenie bądź zwiększenie 
kary o kolejne 80%.

Tabela 2. Kalkulacja kary – cztery etapy
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Wymiar kary (% obrotu)

na
tu

ra
na

ru
sz

en
ia

sp
ec

yfi
 k

a 
ry

nk
u

or
az

 d
zi

ał
al

no
śc

i
pr

ze
ds

ię
bi

or
cy

dł
ug

ot
rw

ał
oś
ć

na
ru

sz
en

ia

ok
ol

ic
zn

oś
ci

 
ob

ci
ąż

aj
ąc

e

ra
ze

m

[Uczestnik porozumienia] max. 3% ↑ 80% ↑ 200% (16,2%) ↑ 80% max. 29,16%
Źródło: opracowanie własne.

Algorytm ten przypomina równanie matematyczne (kwota bazowa I etapu ± 80% kwoty 
bazowej I etapu = kwota bazowa II etapu) + (do 200% kwoty bazowej II etapu = kwota bazo-
wa III etapu) ± (80% kwoty bazowej III etapu) = kara końcowa. Jeżeli kara obliczona w wyniku 
zastosowania opisanych czterech etapów przekracza maksymalny ustawowy próg 10% obrotu 
przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym nałożenie kary, Prezes UOKiK obniża jej 
poziom do tej maksymalnej wysokości (w niniejszym artykule mechanizm ten nazwany jest me-
chanizmem korygującym). 

III. Wątpliwości dotyczące poprawności metodologicznej Wyjaśnień
Nietrudno dostrzec, że w przypadku niektórych – najpoważniejszych – naruszeń konkurencji 

algorytm zawarty w Wyjaśnieniach Prezesa UOKiK zasadniczo ogranicza proces indywidualizacji 
kary. Dotyczy to zwłaszcza naruszeń bardzo poważnych, o znacznych skutkach rynkowych oraz 
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długotrwałych. Będzie tak również w sytuacji, gdy obroty z ostatniego roku stosowania praktyki 
lub aktualne obroty przedsiębiorcy (w przypadku praktyki stosowanej w dacie wydania decyzji) 
były odpowiednio wysokie. 

Jest to konsekwencją faktu, iż w przypadku naruszeń o najpoważniejszym charakterze 
(hardcore restrictions) Wyjaśnienia przewidują kalkulację kary ponad ustawowym maksimum 
10% obrotu, wynikającym z art. 106 uokik. Maksymalne podwyższenie kwoty bazowej w trzecim 
etapie obliczania kary – wynoszącej maksymalnie 16,2% obrotu z ostatniego roku stosowania 
praktyki – o 80% spowoduje w końcowej fazie podniesienie kwoty bazowej kary aż do poziomu 
29,16% obrotu. 

W efekcie w przypadku hardcore restrictions kary orzeczone wobec przedsiębiorców znajdu-
jących się w zupełnie odmiennej sytuacji faktycznej, będą w ujęciu procentowym takie same. Po 
zastosowaniu mechanizmu korygującego kara 10% obrotu zostanie orzeczona wobec przedsiębior-
cy, którego dotyczą wyłącznie okoliczności obciążające (np. umyślność, recydywa, organizowanie 
porozumienia czy nakładanie innych do naruszenia)6. Taka sama kara może zostać orzeczona 
wobec przedsiębiorcy, co do którego zachodzą równoważące się okoliczności obciążające i ła-
godzące (np. popełnił delikt umyślnie, ale nie wprowadził go w życie)7. Co więcej, tożsamą karę 
otrzyma przedsiębiorca, wobec którego zachodzą wyłącznie okoliczności łagodzące, ale mniej-
szego rodzaju (nieumyślność szacowana, np. na 35% obniżenia kwoty bazowej)8.

Powyższe oznacza, że zastosowanie okoliczności obciążających z cała pewnością, a zasto-
sowanie okoliczności łagodzących z wysokim prawdopodobieństwem pozostanie bez wpływu na 
wymiar kary, albowiem tak obliczona kara przekroczy ustawowy próg 10%, i ostatecznie kara będzie 
musiała być orzeczona w ustawowej, maksymalnej wysokości. Niezależnie od tego, czy w spra-
wie istnieją okoliczności łagodzące, które równoważą okoliczności obciążające, pozostanie to bez 
wpływu na wymiar kary zastosowany wobec podmiotu. W efekcie otrzyma on najwyższy wymiar 
kary, podobnie jak przedsiębiorca, wobec którego nie zachodzą żadne okoliczności łagodzące. 

Innym problemem związanym z Wyjaśnieniami jest ich mała elastyczność w zakresie usta-
lania wysokości wymiaru kary. Wyjaśnienia wskazują, że na wysokość kar mają wpływ trzy ele-
menty: stopień i skutki rynkowe naruszenia (uwzględniane w ramach etapu I i II algorytmu), okres 
naruszenia (III etap) oraz okoliczności łagodzące i obciążające (IV etap). Nie ma to uzasadnienia 
w przepisach ustawowych ani w orzecznictwie sądowym, które defi niują przesłanki i dyrektywy 
wymiaru kary znacznie szerzej. Zgodnie z art. 111 ust. 1 uokik Prezes UOKiK, ustalając wyso-
kość nakładanej kary pieniężnej, uwzględnia w szczególności okoliczności naruszenia przepi-
sów ustawy oraz uprzednie naruszenie przepisów ustawy, a także, w przypadku kary pieniężnej 
nakładanej za praktyki ograniczające konkurencję, także okres, stopień oraz skutki rynkowe 
naruszenia przepisów ustawy, przy czym stopień naruszenia Prezes Urzędu ocenia, biorąc pod 
uwagę okoliczności dotyczące natury naruszenia, działalności przedsiębiorcy, która stanowiła 
przedmiot naruszenia oraz specyfi ki rynku, na którym doszło do naruszenia. Katalog przesłanek 
ustawowych ma zatem charakter otwarty (zwrot „w szczególności”) i może być dostosowany do 
specyfi cznych okoliczności danej sprawy.
6 Kwota bazowa kary IV etapu wyniesie 29,16%; kara będzie musiała zostać obniżona do 10% obrotu.
7 Kwota bazowa kary wyniesie wówczas 16,2%; kara będzie musiała zostać obniżona do 10% obrotu.
8 Obniżenie kwoty bazowej (w wysokości 16,2%) o 35% spowoduje, że kara znajdzie się nadal powyżej ustawowego progu 10% przychodu (wynie-
sie 10,53%); kara będzie musiała zostać obniżona do 10% obrotu.
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W piśmiennictwie dostrzeżono problem związany ze stosowaniem Wyjaśnień Prezesa UOKiK 
i ich rzeczywisty wpływ na sytuację prawną karanych przedsiębiorców (Błachucki, 2015, s. 42 i n.). 
Paradoks związany z dokumentem nazwano „pułapką algorytmu”. Pułapka ta polega na mecha-
nicznym stosowaniu algorytmu wyliczenia kar w oparciu o określone z góry lub przyjęte w danej 
sprawie wartości liczbowe przypisane poszczególnym okolicznościom prawnie relewantnym dla 
miarkowania kary pieniężnej. Pułapka opiera się na złudnym założeniu, że dzięki samemu przy-
pisaniu wartości liczbowych określonym okolicznościom oraz kolejnym działaniom matematycz-
nym otrzymujemy zawsze prawidłowy wymiar kary pieniężnej. Inną konsekwencją stosowania 
algorytmu jest ograniczenie możliwości elastycznej interpretacji przepisów, w sytuacji ujawnienia 
się niepełności wytycznych lub braków w stosowanym algorytmie obliczania kary pieniężnej9. 
Stosowanie przewidzianego w Wyjaśnieniach algorytmu prowadzi też do tego, że obliczona kara 
była wyższa od maksymalnej przewidzianej w ustawie. Skutkuje to koniecznością zmniejszenia 
wysokości kary i dostosowania jej do ram ustawowych. Autor poddaje krytyce fakt, że organ 
antymonopolowy wymierza w takiej sytuacji maksymalną karę ustawową, bez różnicowania kar 
pomiędzy uczestnikami porozumienia10. 

Innym systemowym zarzutem, które można postawić Wyjaśnieniom jest to, że zmieniają 
one tradycyjny mechanizm wymierzania kar pieniężnych. W tradycyjnym ujęciu proces miarko-
wania kary odbywa się w ramach i granicach zagrożenia ustawowego, który w przypadku praktyk 
ograniczających konkurencję wyznacza próg 10% obrotów osiągniętych przez przedsiębiorcę 
w roku poprzedzającym nałożenia kary11. Wszelkie okoliczności łagodzące co do zasady prowa-
dzą do obniżenia sankcji poniżej maksymalnego poziomu. Zastosowanie metodologii określonej 
w Wyjaśnieniach powoduje, iż w przypadku najpoważniejszych naruszeń uwzględnienie okolicz-
ności łagodzących, jak też obciążających, pozostanie bez wpływu na wymiar kary, który w obu 
przypadkach będzie orzeczony w maksymalnej ustawowej wysokości. Powstaje wątpliwość, czy 
takie rozwiązanie można przyjąć w przypadku kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK, 
które są przyrównywane w orzecznictwie do sankcji zbliżonych do sankcji karnych12. W odnie-
sieniu do zasad wymiaru kary właściwych dla procesu karnego, komentatorzy wskazują, że „[c]o 
do zasady wymiar kary za przestępstwo powinien dokonywać się przede wszystkim w granicach 
wyznaczonych przez ramy ustawowego zagrożenia.” (Wróbel i Zoll, 2016, pkt 137)13. Wydaje 

 9 Powoływany autor słusznie zauważa, że brak jest jakichkolwiek mechanizmów kontrolnych w odniesieniu do aktywności interpretacyjnej Prezesa UOKiK. 
Możliwa jest jedynie pośrednia kontrola realizowana przez sądy, które w swoich orzeczeniach mogą zakwestionować poglądy zawarte w samych wy-
tycznych. Nie wpływa to jednak na ważność samych Wyjaśnień, które w dalszym ciągu w pełnym zakresie pozostają w obrocie prawnym. Praktyczne 
znaczenie tego dokumentu jest znaczące, albowiem jedynie niewielka część spraw trafi a do rozpoznania sądowego. Ponadto, nawet jeżeli sąd nie jest 
związany poglądami wyrażonymi w Wyjaśnieniach, to cały czas w jego kompetencji jest kontrola czy organ administracji zachował się w taki sposób, 
jak obiecał w wytycznych i ewentualnie udzielił ochrony prawnej podmiotowi, w stosunku do którego zasada zaufania od organów administracji została 
naruszona. Autor przywołuje też poglądy doktryny, zgodnie z którą Wyjaśnienia nie służą przejrzystości stosowania prawa antymonopolowego, gdyż 
odnoszą się jedynie do zachowania organu antymonopolowego, a więc sądy zawsze może zmienić decyzję organu, bazując na innej interpretacji prze-
pisów ustawy (tak: Król-Bogomilska, 2010).
10 Przywoływany autor dla uniknięcia pułapki algorytmu postuluje zastosowanie jednej lub wielu znanych z prawa karnego instytucji kumulacji, absorpcji 
lub aspiracji kary. Obecnie system wytycznych organu antymonopolowego bazuje, choć nie deklaruje tego wprost, na prostej zasadzie kumulacji war-
tości okoliczności istotnych dla sprawy. Jednakże może to prowadzić do przekroczenia maksymalnej wysokości kary, co miało miejsce wiele razy. W tej 
sytuacji można się zastanowić albo nad zastosowaniem zasady absorpcji (brana jest pod uwagę najwyższa wartość poszczególnej okoliczności, niższe 
są pomijane) lub asperacji (liczy się najwyższa wartość poszczególnej okoliczności, ale kara może zostać zaostrzona). 
11 Art. 106 uokik.
12 Por. zwłaszcza wyr. SN w sprawie III SK 1/10; por. Piszcz, 2013, s. 260, oraz powołane tam wyr. SN: z 1.06.2010 r. (III SK 5/10), Legalis nr 395086, 
z 5.01.2011 r. (III SK 32/10), LEX nr 824312, z 21.10.2010 r. (III SK 7/10), OSNP z 2012 r. Nr 3-4, poz. 53, z 10.11.2010 r. (III SK 27/08), OSNP z 2012 r. 
Nr 5–6, poz. 81, z 21.04.2011 r. (III SK 45/10), Legalis nr 432334 z glosa aprobującą M. Sieradzkiej, LEX nr 142689, a także np. wyr. z 2.10.2008 r. 
(III SK 3/08), LEX nr 577776, czy w nowszym orzecznictwie, wyr. SN z 5.02.2015 r. (III SK 36/14), LEX nr 1652700.
13 Przywołaniu autorzy wskazują ponadto, że jeżeli ustawowe zagrożenie jest zbyt wysokie, sad powinien poszukiwać odpowiedniej metod orzeczenia 
racjonalnej (niższej) kary. „…[j]eżeli ramy te są w dolnej granicy zbyt ciasne dla realizacji zasad i dyrektyw, sąd zobligowany jest wykorzystać wszelkie 
obowiązujące instytucje sądowego wymiaru kary umożliwiające zejście poniżej tej granicy i wymierzenie racjonalnej sankcji karnej. Gdyby mimo wszystko 
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się zatem, że poprawna metodologia wymiaru kary powinna polegać w pierwszej kolejności na 
ustaleniu maksymalnego wymiaru kary (10% obrotu), a następnie miarkowaniu tej kary w oparciu 
np. o okoliczności łagodzące w ramach i granicach ustawowego zagrożenia.

IV. Podejście sądów
W przeważającej części znanych Autorce orzeczeń sądowych metodologia Wyjaśnień, na-

wet jeżeli wpływała na proces myślowy sądów orzekających, nie miała decydującego wpływu na 
kary ostatecznie zasądzane. W sprawach tych sądy niejednokrotnie posiłkowały się przesłankami 
wymiaru kary zawartymi w Wyjaśnieniach, ale modyfi kowały je zgodnie z własnymi ustaleniami14. 

Różnice w podejściu sądów do algorytmu zawartego w Wyjaśnieniach można zaobserwo-
wać na przykładzie spraw dotyczących porozumienia na rynku farb i lakierów15, porozumienia 
franczyzowego16 oraz porozumienia cementowego17.

Przykładem elastycznego podejścia do treści Wyjaśnień jest wyrok Sądu Apelacyjnego 
z dnia 10 stycznia 2018 r.18, dotyczący sprawy porozumienia franczyzowego, w którym Sąd 
Apelacyjny zmienił wyrok pierwszej instancji, znacząco obniżając karę pieniężną nałożoną przez 
Prezesa UOKiK obliczoną na podstawie Wyjaśnień. Sąd Apelacyjny, obniżając karę, wziął pod 
uwagę „niewielką szkodliwość zakwestionowanej praktyki, jej bardzo małe oddziaływanie oraz brak 
pryncypialnego podejścia powoda do reguły stosowania cen sztywnych”. W efekcie kara została 
obniżona prawie dziesięciokrotnie – z poziomu 464 228 zł do 50 000 zł. W wyroku z 9 październi-
ka 2019 r.19 SN oddalił skargę kasacyjną od tego wyroku, akceptując w tym względzie stanowisko 
Sądu Apelacyjnego.

Przykładem tego nurtu jest także orzecznictwo wydane w sprawie porozumienia na rynku 
farb i lakierów. W wyroku z dnia 28 listopada 2014 r.20 Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
znacząco obniżył kary nałożone na uczestników porozumienia na rynku farb i lakierów w decyzji 
Prezesa UOKiK nr DOK-4/2010. Sąd Okręgowy przypisał inne wagi poszczególnym przesłankom 
wymiaru kary. Szczególne znaczenie przypisał jednej z nich, tj. przesłance rzeczywistych skutków 
porozumienia. Sąd wziął ponadto pod uwagę niepojawiające się w Wyjaśnieniach okoliczności, 
jak zła sytuacja fi nansowa uczestnika porozumienia. W efekcie kara nałożona na inicjatora po-
rozumienia została obniżona z poziomu 39 005 835 do 699 656 zł, natomiast na uczestnika po-
rozumienia z poziomu 9 317 704 do 1 820 308 zł21. Wyrok SOKiK został utrzymany przez Sąd 
Apelacyjny. W wyroku z dnia 30 stycznia 2019 r.22 Sąd Najwyższy wprawdzie uchylił wyrok Sądu 
Apelacyjnego do ponownego rozpoznania, jednak nie zakwestionował prawa sądu orzekającego 
do nawet znacznej ingerencji w metodologię obliczania kar przyjętą w decyzji administracyjnej. 

okazało się to niemożliwe, zachodzi prawdopodobieństwo naruszenia przez regulację ustawową konstytucyjnej zasady proporcjonalności i sąd powinien 
wówczas wystąpić z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego”.
14 Podkreślić jednak należy, że temat możliwości stosowania metodologii wyrażonej w Wyjaśnieniach nie miał szczególnego znaczenia praktycznego, 
albowiem orzekane kary kształtowały się na znacznie niższym poziomie od poziomu maksymalnego.
15 Dec. Prezesa UOKiK nr DOK-4/2010 z 24.05.2010 r.
16 Dec. Prezesa UOKiK nr DOK-1/2013 z 25.06.2013 r.
17 Dec. Prezesa UOKiK nr DOK-7/2009 z 8.12.2009 r.
18 Wyr. SA z 10.01.2018 r. (VI Aga 828/18), niepubl.
19 Wyr. SN z 9.10.2019 r. (I NSK 89/18), LEX nr 2727399.
20 Wyr. SOKiK z 28.11.2014 r. (XVII AmA 160/11), LEX nr 2155734.
21 Sąd Okręgowy ponadto inaczej niż Prezes UOKiK zinterpretował przesłanki uzyskania obniżenia kary w ramach programu łagodzenia kar (leniency), 
co miało wpływ na obniżenie kary na inicjatora porozumienia.
22 Wyr. SN z 30.01.2019 r. (I NSK 7/18), OSNKN 2020/1/6.
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W tym duchu Sąd Najwyższy wskazał, że „[N]ie chodzi przecież o to, aby przy ocenie danej prak-
tyki budować hierarchicznie uszeregowany katalog przesłanek wpływających na wymiar kary, 
określając dokładnie ich kolejność (istotność). Zarówno Prezes UOKiK, jak i sądy mają natomiast 
obowiązek – w zakresie swojej kognicji – poddać analizie poszczególne okoliczności rzutujące 
na wysokość kary, przypisać im odpowiednie znaczenie (wagę) i odpowiednio je uzasadnić. Bez 
znaczenia jest przy tym nazwanie określonej przesłanki ważniejszą, pierwszą, kolejną, czy ostat-
nią. Istota problemu sprowadza się do tego, że każdy z istotnych czynników wpływających na 
wysokość kary powinien zostać uwzględniony w odpowiednim dla danej okoliczności zakresie”. 

Przytaczane orzeczenia są przykładami nurtu w orzecznictwie sądowym, w którym Wyjaśnienia 
traktowane są jako punkt wyjścia do orzekania wysokości kar, jednak nie mają znaczenia prze-
sądzającego o ich wysokości. W szczególności sądy odeszły w nich od zasady przypisania po-
szczególnym przesłankom wymiaru kary (np. rzeczywistym skutkom porozumienia) określonej 
z góry, procentowej wartości, co jest charakterystycznym elementem Wyjaśnień. Przykładowo, 
w Wyjaśnieniach rzeczywiste skutki naruszenia są elementem drugiego etapu wyznaczania 
kary23, w której obniżenie lub zwiększenie kwoty bazowej kary może wynieść 80%. W związku 
z tym niemożliwa byłaby aż kilkukrotna czy nawet dziesięciokrotna redukcja kary (jak w przyta-
czanych sprawach), nawet w przypadku gdyby Prezes UOKiK uznał tę przesłankę za istotną. 
Wart odnotowania jest w tym kontekście wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 grud-
nia 2015 r.24 dotyczący porozumienia franczyzowego, w którym Sąd Apelacyjny, uchylając wyrok 
Sądu Okręgowego i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania, wskazał na przesłankę 
rzeczywistego wpływu porozumienia na rynek jako na tę, która powinna mieć zdaniem Sądu de-
cydujący wpływ na wymiar kary: 

Decydujące znaczenie [dla wysokości kary] w ocenie Sądu Apelacyjnego powinien mieć cel 
ustawy i zawartych w ustawie zakazów oraz sankcji, jakim jest ochrona konkurencji i ochrona 
konsumentów, zatem z punktu widzenia tego celu kryterium istotnym dla określenia wyso-
kości kary jest kwestia rzeczywistego wpływu porozumienia na naruszenie konkurencji na 
rynku właściwym oraz możliwość takiego wpływu, odniesiona zarówno do rynku właściwego, 
jak i istoty powiązań między przedsiębiorcami wynikających z zawartych umów franchisingu. 

Inne podejście zaprezentował SOKiK rozpatrujący odwołania stron od decyzji Prezesa UOKiK 
nr DOK-7/2009 wydanej w sprawie porozumienia cementowego. W wyroku z 13 grudnia 2013 roku25, 
SOKiK wprawdzie potraktował Wyjaśnienia jako punkt odniesienia dla własnej analizy, akceptu-
jąc cztery podstawowe przesłanki ustalania kar przewidzianych w tym dokumencie, lecz odrzucił 
algorytm w nim zawarty. Sąd poddał krytyce przede wszystkim mechanizm stosowania algoryt-
mu Prezesa UOKiK stwierdzając, że „metodologia przyjęta przez Prezesa UOKiK powodująca 
operowanie procentowymi wskaźnikami ponad ustawowy limit 10% jest w ocenie Sądu nietrafna. 
Prezes UOKiK wyróżnił (i) naturę naruszenia, (ii) specyfi kę rynku oraz działalności przedsiębiorcy, 
(iii) długotrwałość naruszenia i (iv) okoliczności łagodzące/obciążające jako czynniki wpływające na 
wymiar kary. Ocena tych przesłanek doprowadziła do kalkulacji kary pieniężnej ponad wysokość 

23 Specyfi ka rynku oraz działalności przedsiębiorcy.
24 Wyr. SA w Warszawie z 16.12.2015 r. (VI ACa 1799/14), LEX nr 2023538.
25 Wyr. SOKiK z 13.12.2013 r. (XVII AmA 173/10), LEX nr 2155803.
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limitu ustawowego. Sąd przyjął, że (i) natura naruszenia, (ii) specyfi ka rynku oraz działalności 
przedsiębiorcy, (iii) długotrwałość naruszenia i (iv) okoliczności łagodzące/obciążające winne 
być kalkulowane w ramach maksymalnego ustawowego progu 10% przychodu, co oznacza, że 
każda z tych przesłanek może mieć co najwyżej 2,5% wpływ na wymiar kary”. W efekcie SOKiK 
opowiedział się za mechanizmem, w którym miarkowanie kary odbywa się w ramach i granicach 
zagrożenia maksymalnego ustawowego, nie zaś ponad limitem wyznaczonym przez uokik26. 
SOKiK nie wziął jednak pod uwagę okoliczności faktycznych podniesionych przez strony, w tym 
dodatkowych okoliczności łagodzących, które nie zostały ujęte w Wyjaśnieniach27. 

Przykładem całkowitej akceptacji Wyjaśnień – zarówno co do etapów wyznaczania kary, 
jak i wag (wartościom procentowym) przypisanym poszczególnym przesłankom wymiaru kary, 
jest wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 27 marca 2018 r.28 zapadły w sprawie cementowej. Sąd 
Apelacyjny, opierając się w całości na metodologii Prezesa Urzędu, wskazał, że „Wyjaśnienia nie 
mają wprawdzie charakteru normatywnego, jednakże ich opracowanie i publikacja w Dzienniku 
Urzędowym UOKiK ma istotny walor informacyjny dla przedsiębiorcy, obiektywizuje ustawowe 
dyrektywy wymiaru kary wskazane w art. 104 uokik 2000 oraz pozwala przedsiębiorcy na wstępne 
oszacowanie kary, którą mogłoby być zagrożone podjęte przez niego działania niezgodne z prze-
pisami ustawy”. We wspomnianym wyroku Sąd Apelacyjny ustalił przychód będący podstawą do 
obliczenia wysokości kary29. Następnie, posługując się algorytmem zawartym w Wyjaśnieniach, 
przypisał określone wartości procentowe poszczególnym etapom wymiary kary zawartym w tym 
dokumencie (tj. (i) natura naruszenia; (ii) specyfi ka rynku oraz działalności przedsiębiorcy; 
(iii) długotrwałość naruszenia i (iv) okoliczności łagodzące/obciążające). Wartości procentowe 
przypisane tym etapom zostały zaczerpnięte z Wyjaśnień. Podobnie jak Sąd Okręgowy, nie 
odniósł się do okoliczności podnoszonych przez strony, w tym okoliczności łagodzących, które 
nie zostały wyraźnie wymienione w Wyjaśnieniach30. Można zatem stwierdzić, że metodologia 
Wyjaśnień została zaczerpnięta w tym wyroku bezpośrednio z Wyjaśnień, bez żadnych zastrzeżeń 
i modyfi kacji. 

V. Nieograniczony zakres orzekania sędziowskiego
W kontekście sygnalizowanych wątpliwości można zastanawiać się czy stosowanie algorytmu 

zaczerpniętego z Wyjaśnień przez sądy orzekające w sprawie mieści się w granicach swobodne-
go orzekania sędziowskiego. Na dalszym etapie – które podejście sądów, np. zaprezentowane 
z sprawach porozumienia franczyzowego czy cementowego, bardziej wypełnia dyrektywy orze-
kania sędziowskiego. 

Za przyjęciem poglądu, iż sąd orzekający może powielić algorytm obliczania kary zawar-
ty w Wyjaśnieniach – również w tych przypadkach, kiedy miarkowanie kary odbywa się ponad 

26 W przytaczanym wyr. SOKiK przyjął, że na zmniejszenie wymiary kary powinien mieć wpływ fakt, że dopiero od 2004 roku stronom można przypisać 
udział w porozumieniu na podstawie przepisów unijnych, dlatego też kara została zredukowana o w stosunku do orzeczonej przez Prezesa UOKiK.
27 Takich jak np. wysokość przychodów mająca bezpośredni związek z naruszeniem oraz podnoszone przez strony okoliczności łagodzące np. brak 
wcześniejszego naruszenia przepisów ustawy. 
28 Wyr. SA w Warszawie z 27.03.2018 r. (VI ACa 1117/2014), niepubl.
29 W tej sprawie został nim przychód z roku poprzedzającego wszczęcie postępowania.
30 Wyr. SA został częściowo (tj. w części dotyczącej kar nałożonych na pięć stron postępowania) uchylony i przekazany SA do ponownego rozpoznania, 
zob. wyr. SN z 29.07.2020 r. (I NSK 8/19), LEX nr 3037828. 
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ustawowym zagrożeniem 10% obrotów osiągniętych w roku poprzedzającym nałożenie kary 
przemawiałby przede wszystkim szeroki zakres rozpoznania sędziowskiego w ramach dyrektyw 
wymiaru kary wynikających z art. 106 ust. 1 i art. 111 uokik. Ograniczeniem w tym względzie był-
by jedynie obowiązek obniżenia kary pieniężnej do poziomu 10% obrotu, jeżeli in concreto tak 
obliczona kara przekraczałaby maksymalny ustawowy poziom. W takim procesie sąd mógłby po-
sunąć się nawet do pominięcia okoliczności łagodzących zachodzących wobec sprawcy deliktu 
antymonopolowego, o ile inne czynniki, w tym charakter i skutki naruszenia oraz jego długotrwa-
łość powodują, że kwota bazowa kary przekracza poziom maksymalny. 

W pewnym stopniu w ten tok rozumowania wpisuje się wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
4 marca 2014 r., III SK 34/1331, w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że w sprawie z odwołania 
od decyzji Prezesa UOKiK, w którym to odwołaniu przedsiębiorca skarży wymiar nałożonej kary, 
sąd powinien przede wszystkim odnieść się do przesłanek przedstawionych w uzasadnieniu za-
skarżonej decyzji oraz powołanych w odwołaniu okoliczności rzutujących, według przedsiębiorcy, 
na ocenę prawidłowości wysokości wymierzonej kary. Jeżeli weryfi kacja zastosowanych przez 
organ oraz powołanych przez przedsiębiorcę przesłanek i okoliczności prowadzi sąd do konkluzji, 
że przesłanki te i okoliczności zastosowano prawidłowo, należy dokonać oceny nałożonej kary 
z punktu widzenia jej funkcji. Praktyka Sądu Najwyższego dopuszcza przy tym sankcjonowanie 
nawet wysokich kar, o ile stanowisko sądu niższej instancji będzie w tym zakresie przekonująco 
umotywowane. W wyroku tym Sąd Najwyższy zdaje się sugerować, że sąd meriti powinien w pierw-
szej mierze odwołać się do metodologii ujawnionej w decyzji Prezesa Urzędu, która w praktyce 
opiera się na treści Wyjaśnień32. 

W tę linię orzeczniczą zdaje się wpisywać orzecznictwo sądów europejskich, które przechodzi 
do porządku dziennego nad faktem, że pewne kryteria wymiaru kary mogą nie zostać uwzględ-
nione w procesie miarkowania kary, jeżeli to miarkowanie odbywa się ponad limitem 10% obrotu 
zgodnie ze stosowanymi przez Komisję Europejską „Wytycznymi w sprawie metody ustalania 
grzywien”33, 34.

Można też znaleźć argumenty przeciwne, zgodnie z którymi nieprawidłową jest praktyka 
miarkowania kary pieniężnej ponad maksymalnym limitem ustawowym. Wydaje się, że za odrzu-
ceniem metodologii prezentowanej w Wyjaśnieniach przemawia szczególny charakter postępo-
wania z odwołania od decyzji Prezesa Urzędu nakładającej karę pieniężną, który ma charakter 
zbliżony do postępowania karnego, o czym pisano wyżej. Przyjmując standardy właściwe dla 
spraw karnych należałoby uznać, że sąd orzekający powinien w każdym wypadku miarkować 
karę w granicach zagrożenia ustawowego, okoliczności łagodzące zachodzące wobec sprawcy 

31 Wyr. SN z 4.03.2014 r. (III SK 34/13), LEX nr 1463897.
32 Wskazać jednak należy, że Sąd Najwyższy w przytaczanej sprawie miał do czynienia z karą znacznie poniżej limitu 10% obrotu. 
33 W wyr. z 26.01.2017 r. (C-611/13 P), Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że „…z utrwalonego orzecznictwa Trybunału wynika, że okoliczność, iż 
z powodu określonego w art. 23 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 1/2003 pułapu wynoszącego 10 % obrotu niektóre czynniki takie jak waga i czas 
trwania naruszenia nie wpływają rzeczywiście na kwotę nałożonej grzywny, jest tylko zwykłą konsekwencją zastosowania do tej ostatecznej kwoty owej 
górnej granicy (zob. w szczególności wyroki: z 28.06.2005 r., Dansk Rørindustri i in./Komisja, C-189/02 P, C-202/02 P, od C-205/02 P do C-208/02 P 
i C-213/02 P, EU:C:2005:408, pkt 279, a także z 12.07.2012 r., Cetarsa/Komisja, C-181/11 P, niepublikowany, EU:C:2012:455, pkt 81) (par. 27). Wspomniana 
wyżej górna granica służy bowiem uniknięciu nakładania grzywien, których przedsiębiorstwa przewidywalnie nie będą w stanie zapłacić ze względu na 
swoją wielkość określoną na podstawie ich całkowitego obrotu, choćby w sposób przybliżony i niedoskonały (wyroki: z 28.06.2005 r., Dansk Rørindustri 
i in./Komisja, C-189/02 P, C-202/02 P, od C-205/02 P do C-208/02 P i C-213/02 P, EU:C:2005:408, pkt 280, a także z 12.07.2012 r., Cetarsa/Komisja, 
C-181/11 P, niepubl., EU:C:2012:455, pkt 82)” (par. 28).
34 Przytaczane orzecznictwo sądów europejskich odnosi się do stosowania przepisów rozporządzenia 1/2003, które w art. 23 ust. 5 wskazuje, że kary 
nakładane przez Komisję Europejską „nie mają charakteru sankcji karnych”.
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deliktu antymonopolowego powinny zaś co do zasady prowadzić do obniżenia kary pieniężnej 
poniżej ustawowego poziomu 10% obrotu35. 

Sądy europejskie jednolicie uznają, że postanowienia podobnych Wytycznych wydanych przez 
Komisję Europejską nie wiążą sądu przy ocenie wysokości grzywny. Sądom europejskim przysłu-
guje na mocy art. 31 rozporządzenia 1/2003 nieograniczone prawo do orzekania. Jak wskazano 
w wyroku Trybunału w sprawie Timab Industries i Cie fi nanciere et de participations Roullier (CFPR) 
v. Komisja Europejska36 „Co się tyczy kontroli sądowej decyzji Komisji, mocą których instytucja 
ta postanawia nałożyć grzywnę lub okresową karę pieniężną za naruszenie reguł konkurencji, 
poza kontrolą legalności przewidzianą w art. 263 TFUE, sąd Unii posiada nieograniczone prawo 
orzekania, które zostało uznane w art. 31 rozporządzenia nr 1/2003, zgodnie z art. 261 TFUE, 
i które upoważnia go do zastąpienia oceny Komisji własną oceną i w konsekwencji uchylenia, 
zmniejszenia lub podwyższenia nałożonej na przedsiębiorstwo grzywny lub okresowej kary pie-
niężnej” (par. 6). Podobnie w sprawie Panasonic Corp. i MT Picture Display Co. Ltd v. Komisja 
Europejska37 Sąd stwierdził: „Jeżeli chodzi o sprawowaną przez sąd Unii kontrolę decyzji Komisji 
w dziedzinie konkurencji, nieograniczone prawo orzekania uprawnia ten sąd do zmiany zaskarżo-
nego aktu, nawet jeżeli nie stwierdza jego nieważności, z uwzględnieniem wszelkich okoliczności 
faktycznych, aby zmienić na przykład wysokość grzywny. (…) Wytyczne określają normę postępo-
wania, która stanowi pewną wskazówkę dla praktyki administracyjnej i od której Komisja nie może 
odstąpić w konkretnym przypadku bez podania powodów, które byłyby zgodne z zasadą równego 
traktowania. (…) Wprawdzie Komisja jest zobowiązana do przestrzegania zasady ochrony uza-
sadnionych oczekiwań, gdy stosuje reguły zawierające wskazówki, które sama sobie narzuciła, 
jednak wspomniana zasada nie może wiązać w ten sam sposób sądów Unii w zakresie, w jakim 
nie zamierzają one stosować szczególnej metody obliczania grzywien w ramach nieograniczo-
nego prawa orzekania, ale badają w każdym indywidualnym przypadku sytuacje, które zostają 
im przedstawione, uwzględniając wszystkie okoliczności faktyczne i prawne z nimi związane”. 
Przytaczane orzecznictwo wskazuje na obowiązek samodzielnego i niezależnego miarkowania kar 
przez sąd orzekający, w tym uwzględnienia wszystkich relewantnych okoliczności zachodzących 
wobec sprawcy deliktu antymonopolowego. W ocenie Autorki, ten postulat w przypadku algorytmu 
mechanicznie zaczerpniętego z Wyjaśnień nie będzie w pełni zrealizowany. 

VI. Podsumowanie
Wymierzanie przez sądy orzekające kar pieniężnych za praktyki ograniczające konkurencję 

w oparciu wyłącznie o Wyjaśnienia, zarówno w zakresie etapów wyznaczania wysokość kar, wag 
przypisanych poszczególnym przesłankom, a w szczególności miarkowania kary ponad ustawowym 
limitem, budzi wątpliwości w kontekście sygnalizowanych zastrzeżeń, tj. braku zindywidualizowania 

35 Podobne stanowisko odrzucające metodologię Prezesa UOKiK zaprezentował SOKiK w wyr. z 30.03.2015 r. (XVII AmA 69/12), LEX nr 2155784. 
W ten nurt orzeczniczy zdaje się wpisywać Sąd Apelacyjny w wyroku z 16.07.2013 r. (VI ACa 1615/12), LEX nr 1392119: „Należy jednak wziąć pod uwagę 
fakt, że art. 106 ust. 1 ustawy okik określa jedynie górną granicę wysokości kary, zaś przesłanki ustalania wysokości kary wymienione w art. 111 ustawy 
mają charakter przykładowy, a nie wyłączny, przy wymiarze kary mogą być więc brane pod uwagę także inne okoliczności, w tym stopień naruszenia 
interesu publicznego i wysokość osiągniętych przez Spółki korzyści, czy ocena jaki skutek mogło wywołać lub faktycznie wywołało porozumienie na ryn-
ku właściwym. Należy też mieć na względzie, że każdy przypadek naruszenia przepisów ustawy okik powinien być oceniany indywidualnie, a w ocenie 
Sądu Apelacyjnego w sprawie niniejszej zachodzą okoliczności uzasadniające nałożenie kary uwzględniającej przede wszystkim charakter prewencyjny 
i wychowawczy, a nie represyjny. Decydujące znaczenie w ocenie Sądu Apelacyjnego powinien mieć cel ustawy i zawartych w ustawie zakazów oraz 
sankcji, jakim jest ochrona konkurencji i ochrona konsumentów”.
36 Wyr. TS z 12.01.2017  r. w sprawie C-411/15 P Timab Industries and Cie fi nancière et de participations Roullier (CFPR), ECLI:EU:C:2017:11. 
37 Wyr. Sądu z 9.09.2015  r. w sprawie T-82/13 Panasonic Corp. and MT Picture Display Co. Ltd, ECLI:EU:T:2015:612.
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kar w przypadku najpoważniejszych praktyk, odejścia od tradycyjnej metody miarkowania kar 
w ramach zagrożenia ustawowego czy też niemożności uwzględnienia wszystkich przesłanek 
wymiary kary. W ocenie Autorki uzasadnia to raczej pomocnicze traktowanie tego dokumentu 
przez sądy orzekające, nie zaś powielanie w całości, w ślad za Prezesem UOKiK, mechanizmu 
zaczerpniętego z Wyjaśnień. W przekonaniu Autorki orzecznictwo dotyczące zakresu swobodne-
go orzekania sędziowskiego nakazuje bardziej krytyczne przyjrzenie się przez sądy orzekające 
treści tego dokumentu i poprawności metodologicznej zawartego w nim algorytmu. 
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Streszczenie
Czy akty soft law wydawane przez krajowych regulatorów lub Komisję Europejską mogą podlegać 
kontroli sądowej? Kwestia ta jest w orzecznictwie przedmiotem rozbieżności. Dominuje tradycyjnie 
podejście, zgodnie z którym, ze względu na ich niewiążący charakter taka kontrola jest niecelowa 
lub nieuprawniona. Coraz częściej podkreśla się jednak, że skoro prawo miękkie ogranicza swo-
bodę decyzyjną autora, determinuje zachowanie destynatariuszy, a niekiedy nawet kreuje po ich 
stronie uzasadnione oczekiwania, to pozostawienie tych aktów poza sferą kontroli sądowej może 
prowadzić do naruszenia prawa do skutecznego środka prawnego. Mając na uwadze istniejące 
rozbieżności, celem artykułu jest przedstawienie i porównanie istniejących w Unii Europejskiej 
oraz wybranych państwach członkowskich mechanizmów kontroli sądowej aktów soft law.
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ne; obwieszczenie; komunikat; regulacja; miękka regulacja; new governance; europejskie prawo 
konkurencji; prawo antymonopolowe.

JEL: K20, K21, K41

I. Wprowadzenie 
Czy przedsiębiorca, który wskutek publikacji na stronie internetowej regulatora nieważące-

go komunikatu utracił znaczną część obrotu może kwestionować legalność takiego aktu soft law 
na drodze sądowej? 21 marca 2016 r. francuska Conseil d’État (Rada Stanu, najwyższy organ 
francuskiego sądownictwa administracyjnego; dalej: CE) odpowiedziała na to pytanie twierdzą-
co, uznając za dopuszczalną skargę spółki Fairvesta przeciwko kilku opublikowanym w taki 
sposób komunikatom Autorité des marchés fi nanciers (odpowiedniczka polskiej Komisji Nadzoru 
Finansowego; dalej: AMF). Wskazując na przesadne obietnice zysku formułowane przez skarżącą 
w materiałach reklamowych, AMF wezwała francuskich inwestorów do zachowania „ostrożności” 
względem oferowanych przez nią funduszy nieruchomości. W swojej skardze Fairvesta podnosiła, 
przede wszystkim, że francuski kodeks pieniężny i fi nansowy nie przewiduje możliwości wydawania 
przez regulatora tego rodzaju komunikatów. Co więcej, jej działalność na rynku francuskim oraz 
oferowane przez nią produkty fi nansowe nie są objęte obowiązkowym nadzorem AMF. 

CE uznała, że skarga o stwierdzenie nieważności opinii, zaleceń, ostrzeżeń lub stanowisk 
wydawanych przez krajowe organy regulacyjne w ramach przyznanych im kompetencji jest do-
puszczalna w sytuacji, w której mogą one wywierać „istotne skutki, w szczególności o charakterze 
gospodarczym” lub „znaczący wpływ na zachowanie ich adresatów”1. Innymi słowy, Rada Stanu 
uzależniła dopuszczalność skargi na akty soft law nie od ich wiążącego charakteru, lecz od ich 
rzeczywistego wpływu na zachowania rynkowe przedsiębiorców i konsumentów. Choć skarga 
spółki Fairvesta została ostatecznie oddalona, sam fakt rozszerzenia kontroli sądowej na „nieim-
peratywne akty normatywne” (Chudyba, 2019, s. 65) spotkał się z aprobatą. Doktryna francuska 
uznała to rozstrzygnięcie za adekwatną reakcję na proliferację prawa miękkiego w dziedzinie 
regulacji oraz wyraz realistycznego podejścia sędziego do „zmieniającej się rzeczywistości nor-
matywnej” (Brunet, 2018, s. 152). Decyzja francuskiej CE o rozciągnięciu kontroli legalności na 
akty droit souple jest rezultatem przeprowadzonego przez francuskich sędziów bilansu korzyści 
i zagrożeń związanych z rozwojem miękkiej formy regulacji. Od takiego bilansu rozpoczniemy 
również dalsze rozważania.

Stosowanie miękkiej formy regulacji przez krajowe organy regulacyjne (dalej: KOR) oraz 
Komisję Europejską (dalej: Komisja) ma na celu zapewnić szybką i adekwatną reakcję na potrzeby 
rynku i zmieniającej się rzeczywistości ekonomiczno-gospodarczej, których nie jest w stanie za-
spokoić wolny i sformalizowany proces legislacyjny (Cosma i Whish, 2003, s. 36). Soft law nadaje 
systemom prawnym niezbędnej elastyczności i dynamiki, która uwidacznia się przede wszystkim 
na etapie stosowania prawa (Beveridge i Nott, 1998, s. 290). Miękka regulacja sprzyja transpa-
rentności i pewności prawa (Cosma i Whish, 2003, s. 33, 40 i 45). Nie bez przyczyny prof. Snyder 

1 Wyr. Conseil d’État z 21.03.2016 r. w sprawie Fairvesta International, n° 368082, pkt 5.
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określił ją mianem „regulacji przez publikację” (Snyder, 1994, s. 199), a prof. Hofmann „regulacją 
przez informację” (Hofmann, 2006, s. 169–170). Obaj zwracają uwagę na fakt, że w następstwie 
publikacji wytycznych, komunikatów czy zawiadomień, organ wyposażony w uprawnienia dys-
krecjonalne przekazuje uczestnikom rynku informację co do tego, w jaki sposób będzie z nich 
korzystał2. Opracowanie publicznie dostępnej metodologii zdecydowanie upraszcza również pra-
cę praktyków prawa, którzy nie muszą pochylać się nad gamą indywidualnych decyzji KOR czy 
Komisji, aby ustalić przyjętą przez nie linię postępowania3.

Zalety miękkich form regulacji nie mogą jednak przesłaniać wynikających z niej zagrożeń. 
Po pierwsze, akty formalnie niewiążące mogą wywoływać w praktyce istotne skutki prawne, które 
nie ograniczają się do zawężenia władzy dyskrecjonalnej ich autora. Regulacja przez informa-
cję zmierza do wywarcia wpływu na zachowania przedsiębiorców i może kreować po ich stronie 
uzasadnione oczekiwania. W tym kontekście należałoby przyjąć, wbrew stanowisku Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał lub TSUE) wyrażonemu w wyroku w spra-
wie PTC4, że normy prawa miękkiego wpływają, jakkolwiek pośrednio, na obowiązki nakładane na 
przedsiębiorców (Stefan i Van Waeyenberge, 2013, s. 440). Przypomnijmy, w sprawie tej Trybunał 
uznał, że unijne akty prawa miękkiego nie muszą być tłumaczone na wszystkie języki urzędowe 
Unii Europejskiej5. Takie rozstrzygnięcie pozostaje w sprzeczności z zasadą pewności prawa 
oraz prawem do skutecznego środka prawnego (Stefan i Van Waeyenberge, 2013, s. 439–441). 

Dodać należy, że na szczeblu unijnym akty soft law często wprowadzają rozwiązania, wzglę-
dem których nie jest możliwe osiągnięcie kompromisu pomiędzy państwami członkowskimi, 
a tym samym przyjęcie aktu wiążącego6. Zastępowanie rozporządzeń lub dyrektyw aktami pra-
wa miękkiego, wydawanymi przez instytucję nieposiadającą kompetencji do stanowienia prawa, 
prowadzi do formułowania zarzutów naruszenia równowagi instytucjonalnej, defi cytu demokracji 
oraz technokratyzacji form działania Unii Europejskiej (Rawlinson, 1993). Praktyka pokazuje 
również, że sama zmiana nazwy aktu na zalecenie, przypisanie jego autorstwa Komisji i publika-
cja w Dzienniku Urzędowym „C”, w większości przypadków redukuje skuteczność ewentualnej 
skargi w przedmiocie nieważności do minimum7. Wielu autorów zwraca uwagę również na to, że 
choć przyjęcie aktów soft law przez Komisję coraz częściej poprzedzają konsultacje publiczne8, 
to zainteresowanie nimi tak państw członkowskich, jak i poszczególnych KOR jest zróżnicowa-
ne, a Komisja zwykle nie wypowiada się na temat tego, czy i w jakim zakresie wzięła pod uwagę 
przedłożone w trakcie konsultacji obserwacje (Biondi i Stefan, 2018). Ponadto, projekty tych aktów 
2 Np. pkt I.4. obwieszczenia Komisji w sprawie defi nicji rynku właściwego stanowi, że „Przez upublicznienie procedury, według której postępuje Komisja, 
przy rozważaniu defi nicji rynku oraz przez wskazywanie kryteriów oraz dowodów, na których opiera swoją decyzję, Komisja oczekuje zwiększenia przej-
rzystości jej polityki oraz procesu podejmowania decyzji w obszarze polityki konkurencji”.
3 Zwraca na to uwagę sama Komisja wskazując np. w pkt I.5. obwieszczenia w sprawie defi nicji rynku właściwego, że „Zwiększona przejrzystość będzie 
powodowała również większą zdolność przedsiębiorstw oraz ich doradców do lepszego przewidywania prawdopodobieństwa, że Komisja podniesie obawy 
związane z poszczególnymi przypadkami. Przedsiębiorstwa mogłyby dlatego uwzględniać takie prawdopodobieństwo w ramach swoich wewnętrznych 
procedur podejmowania decyzji, przy rozważaniu, na przykład, kupowania, tworzenia wspólnych przedsiębiorstw lub ustanawiania poszczególnych po-
rozumień. Zamiarem tego jest także to, aby przedsiębiorstwa znajdowały się w lepszym położeniu, aby zrozumieć, jaki rodzaj informacji Komisja uznaje 
za odpowiedni do celów zdefi niowania rynku”.
4 Wyr. TS z 12.05.2011 r. w sprawie C-410/09 PTC/Prezes UKE, EU:C:2011:294, pkt 34 i 39.
5 Wyr. TS w sprawie C-410/09 PTC/Prezes UKE, pkt 34 i 39.
6 Dobrym przykładem jest w tym zakresie unijne prawo pomocy państwowej. Brak porozumienia pomiędzy państwami członkowskimi pozwolił Komisji 
na rozwinięcie miękkiej formy regulacji już od lat 70. XX wieku, podczas gdy pierwsze rozporządzenia zostały przyjęte dopiero pod koniec lat 90. Ten 
okres nazywany jest przez niektórych autorów „erą soft law w dziedzinie pomocy państwa” (Cini, 2000, s. 19).
7 Zob. np. wyr. ETS z 16.06.1993 r. w sprawie C-325/91 Francja/Komisja, EU:C:1993:245 lub TS z 12.02.2018 r., w sprawie C-16/16 P Belgia/Komisja, 
EU:C:2018:79.
8 Przykładowo, 26.06.2020 r. Komisja poinformowała o rozpoczęciu publicznych konsultacji mających na celu zaktualizowanie obwieszczenia w sprawie 
defi nicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji z 1997 roku.
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publikowane są niejednokrotnie wyłącznie w języku angielskim (Idot, 2007)9. Podważa to niewąt-
pliwie transparentność tej metody regulacji (Snyder, 1994, s. 203).

Reasumując powyższe uwagi należy stwierdzić, że pomimo ich niekwestionowanej użyteczno-
ści, miękkie formy regulacji mogą, w braku wszelkiej kontroli sądowej, stanowić rzeczywiste zagro-
żenie, ze względu na istotne skutki prawne i faktyczne, jakie wywołują. Tymczasem w większości 
państw członkowskich możliwość kwestionowania legalności aktów prawa miękkiego pozostaje 
zagadnieniem, do którego podchodzi się z dużym dystansem. Dzieje się tak, ponieważ europejska 
myśli prawna pozostaje w dużej mierze ukształtowana przez teorię normatywistyczną. Odrzucając 
możliwość uznania norm niewiążących za normy prawne, teoria ta praktycznie wyklucza kontrolę 
ich legalności na drodze sądowej (np. Kirste, 2018; Von der Pfordten, 2018). Katalog aktów podle-
gających kontroli sądowej wpisany jest ponadto zwykle w sztywne ramy ustawodawcze, które nie 
pozostawiają sędziom miejsca na tak daleko posuniętą kreatywność, jak ta, na którą może pozwo-
lić sobie francuska CE. Tytułem przykładu, na gruncie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (dalej: uokik) możliwe jest wniesienie zażalenia na postanowienie, na 
podstawie którego publikowane jest „ostrzeżenie” publiczne (art. 31c pkt 3 w zw. z art. 73a uokik). 
Natomiast przedsiębiorca, którego dotyczy wydany na podstawie art. 31c pkt 1 uokik „komunikat” 
w przedmiocie zachowań  lub zjawisk mogą cych stanowić  istotne zagroż enie dla interesów kon-
sumentów, nie dysponuje żadnym środkiem prawnym, który pozwalałby zakwestionować jego 
zgodność z prawem. Co istotne, ostrzeżenie publiczne wydawane jest w sytuacji, w której toku 
postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK 
uzna, że istnieje szczególnie uzasadnione podejrzenie stosowania przez przedsiębiorcę praktyki 
naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, która może spowodować znaczne straty lub nie-
korzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów. Innymi słowy, regulator dysponuje pewnymi 
zweryfi kowanymi informacjami, które uzasadniają publikację ostrzeżenia. Tymczasem wszczęcie 
postępowania wyjaśniającego lub postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe inte-
resy konsumentów nie jest warunkiem sine qua non opublikowania komunikatu. Jednocześnie, 
z punktu widzenia konsumentów, różnica pomiędzy ostrzeżeniem a komunikatem jest w praktyce 
niezauważalna, a oddziaływanie tych dwóch instrumentów na zachowania konsumentów może 
być dokładnie takie samo.

Pomimo braku mechanizmów kontroli bezpośredniej, wspomniane wyżej zagrożenia spra-
wiają, że sędziowie krajowi coraz częściej dostrzegają potrzebę „przyjrzenia się” miękkim formom 
regulacji KOR. Odbywa się to najczęściej w drodze kontroli „pośredniej”, w sytuacji, w której 
kwestionowana jest legalności decyzji wydanej zgodnie z zakreśloną w akcie prawa miękkiego 
metodologią. Podnosząc zarzut niezgodności z prawem, adresat decyzji kwestionuje zatem le-
galność aktu, w oparciu o który została ona wydana. W takim wypadku ocena ważności decyzji 
(poddanej kontroli bezpośredniej) musi zostać poprzedzona oceną legalności aktu soft law, który 
został w niej skonkretyzowany. Innym, pośrednim sposobem podważania legalności aktów soft 
law, występującym w romańskich systemach prawnych, jest skarga przeciwko skrajnie niezgodne-
mu z prawem działaniu administracji, tzw. voie de fait (we Francji) lub vía de hecho (w Hiszpanii). 
Chodzi o roszczenie odszkodowawcze skierowane przeciwko organowi administracji, który swoim 
działaniem lub zaniechaniem wykroczył poza granice przyznanych mu kompetencji lub którego 
9 Warto jednak zaznaczyć, że w trakcie konsultacji, opinia może zostać przedstawiona w każdym ofi cjalnym języku UE.
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działania lub zaniechania naruszają w sposób istotny prawa skarżącego. Zarzucając organowi, 
że wydanie aktu prawa miękkiego stanowiło przekroczenie jego kompetencji lub że akt ten naru-
sza w sposób istotny jego interes, sędzia podejmujący rozstrzygniecie co do odpowiedzialności 
musi wypowiedzieć się w przedmiocie ważności aktu, którego wydanie stanowi podstawę skargi.

Na szczeblu unijnym, wskazówki w zakresie sadowej kontroli legalności aktów soft law znaj-
dujemy już w samym TFUE. W odniesieniu do kontroli pośredniej, wyróżnić możemy dwa mecha-
nizmy. Po pierwsze, tzw. kontrolę incydentalną, opartą na zarzucie nieważności aktu o „zasięgu 
ogólnym przyjętego przez instytucję, organ lub jednostkę organizacyjną Unii”, o której mowa 
w art. 277 TFUE. Podobnie jak na poziomie krajowym, kontrola taka polega na zakwestionowa-
niu legalności aktu prawa miękkiego przy okazji postępowania w sprawie niezgodności z prawem 
decyzji Komisji wydanej na jego podstawie. Drugim sposobem kontroli pośredniej jest procedura 
pytań prejudycjalnych. Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że art. 267 TFUE uprawnia Trybunał 
do orzekania w trybie prejudycjalnym zarówno w przedmiocie ważności, jak i w wykładni aktów 
soft law przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii10. 

Wątpliwości budzi natomiast dopuszczalność kontroli bezpośredniej. Akapit pierwszy art. 263 TFUE 
wyraźnie wyklucza możliwość wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności zalecenia czy opinii11 
z uwagi na ich niewiążący charakter (zob. art. 288 ust. 5 TFUE). Unijne prawo antymonopolowe 
charakteryzuje się jednak daleko posuniętą dywersyfi kacją miękkich form normatywnych. Obok 
nazwanych aktów soft law (zaleceń i opinii), istnieje cały szereg aktów „atypowych”, takich jak 
„wytyczne”, „komunikaty” czy „stanowiska”. Traktat w żaden sposób nie wyklucza możliwości kwe-
stionowania ich legalności. Wręcz przeciwnie, art. 263 TFUE dopuszcza skargę na akty „atypowe” 
w sytuacji, gdy zmierzają one do wywarcia skutków prawnych wobec podmiotów trzecich12. Z utrwa-
lonego orzecznictwa TSUE wynika, że skutki prawne aktów soft law w dziedzinie prawa antymo-
nopolowego nie ograniczają się do zawężenia władzy dyskrecjonalnej Komisji13. Zawarte w nich 
wskazówki dotyczące stosowania art. 101 i 102 TFUE stanowią istotne narzędzie interpretacyjne 
dla krajowych sądów oraz KOR14. Przede wszystkim jednak, wytyczne, komunikaty czy obwiesz-
czenia Komisji wyznaczają kierunek postępowania dla przedsiębiorców, którzy mogą znaleźć się 
w kręgu zastosowania unijnego prawa antymonopolowego. Praktycy prawa, doradzając swoim 
klientom, nie mogą nie wziąć pod uwagę zawartej w aktach prawa miękkiego interpretacji art. 101 
i 102 TFUE15. Zignorowanie tych wskazówek narażałoby ich bowiem na ryzyko nałożenia sankcji 
(Cosma i Whish, 2003, s. 30–32). Rozstrzygając w przedmiocie dopuszczalności skarg dotyczących 
nieważności atypowych aktów soft law, Trybunał oceniał początkowo wyłącznie wywoływane przez 
nie skutki prawne. Rozwój miękkiej regulacji spowodował jednak zaostrzenie jego podejścia i uza-
leżnienie dopuszczalności skargi z art. 263 TFUE od zdolności aktu do wywoływania „wiążących” 
skutków prawnych. Podejście to budzi dwojakiego rodzaju wątpliwości. Po pierwsze, pozostaje 
ono w sprzeczności z literalnym brzemieniem art. 263 TFUE. Po drugie, z istoty rzeczy, akty prawa 

10 Zob. np. wyr. TWE z 13.12.1989 r. w sprawie C-322/88 Grimaldi, EU:C:1989:646, pkt. 8.
11 „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kontroluje legalność aktów (…) innych niż zalecenia i opinie (…)”.
12 Możliwość wywierania skutków prawnych przez akty soft law, w tym także przez zalecenia, potwierdza orzecznictwo TSUE, zob. np. wyr. TWE 
w sprawie C-322/88 Grimaldi. 
13 Zob. wyr. TS z 28.06.2005 r. w sprawie C-189/02 P Dansk Rørindustri/Komisja, EU:C:2005:408, pkt 209–212.
14 Bez względu na fakt iż, jak wskazał Trybunał w wyroku Expedia, nie muszą być one brane pod uwagę na poziomie krajowym. Zob. wyr. TS 
z 13.12.2012 r. w sprawie C-226/11, Expedia, EU:C:2012:795, pkt 31.
15 Zob. np. wyr. Sądu z 13.07.2011 r. w sprawie T-138/07 Schindler/Komisja, EU:T:2011:362, pkt 135 i 136.
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miękkiego nigdy nie będą wywoływały wiążących skutków prawnych (Stefan i Van Waeyenberge, 
2013, s. 441).

Stanowisko Trybunału spotyka się coraz częściej z krytyką doktryny oraz postulatami „powrotu 
do korzeni” wysuwanymi przez niektórych rzeczników generalnych. Podkreśla się, że proliferacja 
aktów prawa miękkiego oraz wzrost ich znaczenia na poziomie stosowania prawa unijnego po-
winny skłonić TSUE do refl eksji nad koniecznością „dostosowania dostępu do sądów Unii” tak, 
aby umożliwić reagowanie na zmiany „w sferze normatywnej prawa Unii”16. Na uwagę zasługują 
w szczególności rozważania Rzecznika Generalnego, Michala Bobeka, w sprawie Belgia/Komisja17. 
Zaproponowana przez niego interpretacja art. 263 TFUE pozwalałaby na rozciągniecie kontroli 
legalności na akty prawa miękkiego, w tym – w pewnych przypadkach – na akty zakwalifi kowane 
jako zalecenia lub opinie.

Poniższe rozważania stanowią rozwinięcie zarysowanej problematyki. W pierwszej kolejno-
ści, porównane zostanie „liberalne” podejście francuskiej CE z „konserwatywną” postawą TSUE 
w odniesieniu do bezpośredniej kontroli aktów soft law (II). Następnie przybliżony zostanie sposób 
funkcjonowania pośredniej kontroli zgodności z prawem tych aktów na poziomie unijnym oraz 
krajowym, w oparciu o rozwiązania przyjęte w wybranych państwach członkowskich (III). 

II. Skarga o stwierdzenie nieważności
Podczas gdy francuska CE rozszerzyła swoją jurysdykcję na akty formalnie niewiążące (II.1.), 

TSUE kieruje się konserwatywnym podejściem, odrzucając taką możliwość (II.2.).

1. Liberalne rozwiązanie francuskie

W prawie francuskim problematyka droit souple nie od dziś stanowi przedmiot zaintereso-
wania doktryny (zob. np.: Thibierge i in., 2009) i orzecznictwa. Przyczyn tego stanu rzeczy upa-
trywać należy w bardzo szerokim zastosowaniu aktów, takich jak circulaires (okólniki) oraz lignes 
directrices (wytyczne) przez francuską administrację. Praktyka posługiwania się tymi aktami jest 
tak powszechna, że została nawet częściowo uregulowana w formie ustawowej, a CE poświęciła 
jej w 2013 r. blisko 300-stronicowe studium18. W szczególności, prawo miękkie jest powszechnie 
wykorzystywane przez francuskich regulatorów, niejednokrotnie pozbawionych kompetencji do 
wydawania norm o charakterze hard (np. Idot, 2007)19. Niezależnie od ich niewiążącego charak-
teru, francuskie sądownictwo administracyjne uznaje, że z uwagi na nadane regulatorom szcze-
gólne uprawnienia w zakresie kontroli zachowań na rynkach, nie można lekceważyć wpływu, jaki 
w praktyce akty droit souple wywierają na zachowania konsumentów i przedsiębiorców. Tytułem 
przykładu, odwołując się do cytowanej na wstępie sprawy Fairvesta, CE wskazała, że zaskarżone 
komunikaty AMF zostały opublikowane na stronie internetowej regulatora i widniały tam nieprze-
rwanie, nawet w dniu orzekania. Publikacja ta spowodowała gwałtowny spadek sprzedaży pro-
duktów inwestycyjnych oferowanych przez skarżąca, co świadczy o tym, że sporne komunikaty 

16 Opinia Rzecznika Generalnego, M. Bobeka, przedstawiona 12.12.2017 r. w sprawie C-16/16 P Belgia/Komisja, EU:C:2017:959, pkt 4. 
17 Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-16/16 P.
18 Conseil d’État, Étude annuelle 2013: Le droit souple.
19 Pojęcie „regulator” w prawie francuskim ma bardzo szerokie znaczenie. Ustawa n° 2017-55 z 20.01.2017 r. ustanawia 8 tzw. autorités publiques 
indépendantes (regulatorzy posiadający osobowość prawną) oraz 17 autorités administratives indépendantes (regulatorzy nieposiadający osobowości 
prawnej). 
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wpłynęły na zachowanie potencjalnych inwestorów, pociągając za sobą istotny skutek gospodar-
czy w postaci utraty obrotu, na który powołała się spółka Fairvesta.

Pojęcia „istotnych skutków” oraz „znaczącego wpływu na zachowanie adresatów” są nieostre. 
Pozostawiając sędziemu szeroki zakres uznania, ich zastosowanie wymaga indywidualnego po-
dejścia do każdej konkretnej sprawy (Malverti i Beaufi ls, 2019). Analiza orzecznictwa wskazuje, 
że CE interpretuje te pojęcia w sposób dość liberalny, w tym znaczeniu, że o „znaczącym skut-
ku” można mówić w każdym wypadku, gdy zaskarżony akt może pociągać za sobą wymierne 
konsekwencje. Nie jest przy tym konieczne, aby chodziło o konsekwencje „szczególnie” istotne. 

W oparciu o tak rozumiane kryteria, francuska CE rozpoznała na przestrzeni czterech ostat-
nich lat 13 skarg wniesionych na różnego rodzaju akty droit souple wydane przez francuskich 
regulatorów. Przykładowo, dopuszczając skargę na wytyczne Autorité de régulation des commu-
nications électroniques et des postes (dalej: ARCEP, odpowiednik polskiego Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej) dotyczące zasad współdzielenia sieci telefonii komórkowej20, CE uznała, że pre-
cyzując sposób, w jaki regulator będzie realizował swoje ustawowe uprawnienia, dostarcza on 
przedsiębiorcom wskazówek, na które będą musieli zwrócić uwagę, zawierając umowy dotyczące 
świadczenia usług roamingu. Ponieważ, co do zasady, umowa roamingowa respektująca takie 
wskazania będzie uznana przez ARCEP za zgodną z obowiązującymi przepisami, zaskarżony 
akt może w sposób istotny wpływać na zachowanie swoich destynatariuszy, pomimo formalnie 
niewiążącego charakteru. Podobnie, dopuszczając skargę na komunikat Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (dalej: CNIL, odpowiednika polskiego Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych) dotyczący przetwarzania danych osobowych w celu ukierunkowania reklam 
oraz zbierania zgody na wykorzystywanie cookies oraz innych technologii śledzących, CE stwierdziła, 
że publiczne oświadczenie regulatora, poprzez które wyjaśnia on w jaki sposób będzie korzystał 
z przysługujących mu uprawnień represyjnych, może wywrzeć znaczący wpływ na zachowania 
zarówno dostawców, jak i użytkowników usług elektronicznych21. W wyroku w sprawie GDF Suez 
CE sprecyzowała z kolei22, że termin na wniesienie skargi na akt droit souple upubliczniony na 
stronie internetowej regulatora wynosi dwa miesiące i rozpoczyna swój bieg – względem przed-
siębiorców aktywnych w danym sektorze – od dnia takiej publikacji. Po upływie dwumiesięcznego 
terminu przedsiębiorca może jednak zawsze zwrócić się do regulatora o uchylenia takiego aktu, 
a ewentualna odmowa może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego.

Rozwiązanie przyjęte przez francuską CE można uznać za realistyczne. Koncentruje się ono 
bowiem na rzeczywistych skutkach wywieranych przez akty prawa miękkiego, a nie na miejscu, jakie 
akty te zajmują w formalnie ujmowanej hierarchii źródeł prawa. Inaczej jest w wypadku unijnego 
Trybunału, który konsekwentnie odrzuca skargi o stwierdzenie nieważności aktów unijnego soft law.

2. Konserwatywne podejście TSUE

Trybunał sukcesywnie zawężał kryteria dopuszczalności skargi na nieważność tzw. aktów 
atypowych (2.1), jednocześnie wyłączając z zakresu swojej jurysdykcji zalecenia i opinie (2.2). 
Krytycy takiego podejścia formują alternatywną propozycję zaskarżalności unijnego soft law (2.3).

20 Wyr. Conseil d’État z 13.12.2017 r. Bouygues Télécom, n° 401799.
21 Wyr. Conseil d’État z 16.10.2019 r., La Quadrature du net, n° 433069.
22 Wyr. Conseil d’État z 13.07.2016 r., GDF Suez, n° 388150.
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2.1. Akty atypowe 

Zdecydowana większość aktów prawa miękkiego podejmowanych przez Komisję w dziedzinie 
prawa ochrony konkurencji ma charakter „atypowy” (zob. Lefevre, 2006)23. Przybierają one formę 
zawiadomień24, wytycznych25 czy obwieszczeń26. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 263 TFUE, 
akty te podlegają zaskarżeniu w wypadku, gdy „zmierzają do wywarcia skutków prawnych wo-
bec podmiotów trzecich”27. W zasięgu oddziaływania aktów soft law znajdują się dwie kategorie 
„podmiotów trzecich” – państwa członkowskie (w tym KOR i krajowe sądy) oraz jednostki, w tym 
w szczególności działający na rynku przedsiębiorcy. Natomiast pojęcie „skutków prawnych” należy 
rozumieć szeroko, jako „[wszelkiego] rodzaj[u] wpływ na prawo, jego wykładnię i stosowanie”28. Akt, 
który ma na celu wywołanie skutków prawnych to taki, który zmierza do spowodowania pewnych 
zachowań lub wywołania określonych następstw, niekoniecznie przewidując w tym celu sankcje. 

Nie ulega przy tym wątpliwości, że wydawane przez Komisję akty soft law pociągają za sobą 
skutki prawne w rozumieniu art. 263 TFUE. Zawarte w nich wskazówki dotyczące stosowania 
przepisów 101 i 102 TFUE są co do zasady uwzględniane przez krajowe sądy i administrację, 
nawet jeśli organy te nie są do tego formalnie zobowiązane29. Wynika to przede wszystkim ze 
szczególnej pozycji, jaką Komisja zajmuje w zdecentralizowanym systemie stosowania europej-
skiego prawa konkurencji, jak również z obowiązku lojalnej współpracy nałożonego na państwa 
członkowskie. Skutki prawne wywołują również orzeczenia wydane w trybie prejudycjalnym. 
Inaczej niż sam akt prawa miękkiego, wyrok Trybunału, w którym ten wypowiada się w przed-
miocie wykładni lub ważności takiego aktu, wiąże krajowe sądy i organy administracji. Ponadto, 
akty soft law mogą rodzić po stronie przedsiębiorców znajdujących się lub mogących znaleźć się 
w zakresie ich stosowania uzasadnione oczekiwanie, że Komisja będzie postępować w sposób 
określony w takim akcie30. Możliwość wywoływania uzasadnionych oczekiwań jest zresztą akcen-
towana przez samą Komisję. Przykładowo, zgodnie z pkt 38 obwieszczenia w sprawie zwalniania 
z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych, „Komisja zdaje sobie sprawę, że 
niniejsze obwieszczenie stworzy uzasadnione oczekiwania, na których przedsiębiorstwa mogą 
się opierać przy ujawnianiu Komisji istnienia kartelu”31.

23 W doktrynie przedstawiono liczne typologie aktów europejskiego soft law (zob. w szczególności: Snyder, 1993, s. 33; Cosma i Whish, 2003, s. 47–52; 
Senden, 2004, s. 118–224; De Sadeleer, 2013). Każdy z powyższych autorów podkreśla jednak, że bardzo często jeden i ten sam akt może przynależeć 
do różnych kategorii, w związku z czym takiego rodzaju klasyfi kacje nie mają wielkiej wartości poznawczej. 
24 Np. zawiadomienie Komisji w sprawie współpracy pomiędzy Komisją i sądami państw członkowskich UE odnośnie do stosowania art. 81 i 82 
Traktatu WE, Dz. Urz. UE C 127 z 9.04.2016, s. 13–21.
25 Np. wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 1/2003, Dz. Urz. WE C 210 z 1.09.2006, 
str. 2–5 („wytyczne w sprawie grzywien”) lub zawiadomienie w sprawie porozumień o mniejszym znaczeniu, które nie ograniczają odczuwalnie konkurencji 
na mocy art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zawiadomienie de minimis), Dz. Urz. UE C 291 z 30.08.2014, s. 1–4. 
26 Np. obwieszczenie Komisji w sprawie defi nicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji, Dz. Urz. WE C 210 z 1.9.2006, s. 2–5.
27 Do aktów „atypowych”, przeciwko którym, zgodnie z artykułem 263 TFUE, dopuszczalna jest skarga o stwierdzenie nieważności należy zaliczyć: 
(i) akty Rady, Komisji i Europejskiego Banku Centralnego, inne niż zalecenia, opinie, rozporządzenia, dyrektywy i decyzje, zmierzające do wywarcia 
skutków prawnych wobec podmiotów trzecich; (ii) inne niż ustawodawcze akty Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej zmierzające do wywarcia 
skutków prawnych wobec podmiotów trzecich oraz (iii) akty organów lub jednostek organizacyjnych Unii, które zmierzają do wywarcia skutków prawnych 
wobec osób trzecich
28 Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-16/16 P, pkt 73.
29 Zob. np. wyr. TS w sprawie C-226/11 Expedia.
30 Szerzej w przedmiocie uzasadnionych oczekiwań zob. np. wyr. Sądu z 27 listopada 2014 r. w sprawie T-521/09 Alstom Grid/Komisja, EU:T:2014:1000, 
p. 44 lub k SPI z 20 marca 2002 r. w sprawie T-23/99 LR AF 1998/Komisja, EU:T:2002:75, pkt 245 i 360; jak również opinie Rzeczników Generalnych 
D. Ruiz-Jarabo Colomer przedstawioną 28 kwietnia 2005 r. w sprawie C-346/03 i C-529/03 Atzeni i inni/ Regione Autonoma della Sardegna, EU:C:2005:256, 
pkt 142–145 oraz A. Tizzano przedstawioną 8 lipca 2004 r. w sprawach połączonych C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P do C-208/02 P i C-213/02, 
Dansk Rørindustri i inni/Komisja, EU:C:2004:415, pkt 59.
31 Dz. Urz. UE C 298 z 8.12.2006, s. 17–22.
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Uzasadnione oczekiwania wynikają również z zawiadomienia de minimis. Po pierwsze, jak 
zasadnie wskazuje prof. Vincent, zawarte w zawiadomieniu progi udziału w rynku stanowią do-
mniemanie prawne co do tego, że porozumienie, które nie przekroczy tych progów, nie stanowi 
odczuwalnego ograniczenia konkurencji zgodnie z art. 101 Traktatu (zob. Vincent, 2013). Po 
drugie, punkt I.5 tego zawiadomienia wskazuje, że „(…) w przypadkach gdy Komisja wszczęła 
postępowanie, ale przedsiębiorstwa mogą wykazać, że w dobrej wierze uznały, iż nie zostały 
przekroczone udziały w rynku (…), Komisja nie nałoży kar” [wyróżnienie autorki].

Szerokie rozumienie „skutków prawnych” jako przesłanki dopuszczalności skargi w przed-
miocie nieważności wynika z tzw. wyroku AETR z 1971 r., w którym Trybunał rozpoznał skargę 
Komisji na uchwałę z posiedzenia Rady, na którym negocjowane były warunki zawarcia euro-
pejskiej konwencji dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy 
drogowe32. Co do zasady, Komisja nie kwestionowała tego, że uchwała Rady de iure nie miała 
charakteru wiążącego. Wskazywała jednak, że mając na uwadze jej treść, w szczególności precy-
zyjne określenie celu oraz procedury negocjacji umowy międzynarodowej, uchwała Rady narzucała 
Komisji tryb postępowania w sposób niezgodny z wynikającym z traktatu podziałem kompetencji 
w zakresie stosunków międzynarodowych. Uznawszy, że uchwała wywoływała „określone skutki 
prawne, zarówno w sferze stosunków między Wspólnotą a państwami członkowskimi, jak i mię-
dzy instytucjami”33, Trybunał rozpoznał skargę Komisji. W ocenie Trybunału, wyłączenie kontroli 
legalności – na zasadzie wyjątku – w odniesieniu do zaleceń i opinii, winno podlegać interpretacji 
zawężającej, a jedyna zgodna z celem (aktualnego) art. 263 TFUE wykładnia to taka, która do-
puszcza skargę na „wszelkie akty wydawane przez instytucje, mające na celu wywołanie skutków 
prawnych (…) niezależnie od ich charakteru i formy”34.

Wypracowana w wyroku AETR przesłanka zaskarżalności aktów „nietypowych”, tj. cel 
polegający na wywołaniu przez akt skutków prawnych, została zaledwie kilkukrotnie użyta 
przez Trybunał w celu zarówno dopuszczenia35, jak i odrzucenia skargi na nieważność aktów 
nieskatalogowanych w art. 263 TFUE36. W jednej z nielicznych spraw z zakresu prawa kon-
kurencji, Francja/Komisja37, Trybunał uwzględnił skargę na komunikat Komisji w sprawie sto-
sowania art. 92 i 93 Traktatu (obecnie art. 107 i 108 TFUE) oraz art. 5 dyrektywy 80/723/CEE 
w odniesieniu do przedsiębiorstw publicznych w sektorze wytwórczym. Unijny sędzia uznał, 
że dopuszczalność skargi na komunikat uzależniona jest od analizy jego treści, tj. od tego czy 
akt ogranicza się do powtórzenia obowiązków przewidzianych przez dyrektywę, czy też usta-
nawia obowiązki „nowe”38. Ponieważ sporny komunikat nakładał na państwa członkowskie 
dość szczegółowe wymogi w zakresie sprawozdawczości39, Trybunał doszedł do wniosku, że 

32 Wyr. ETS z 31.03.1971 r. w sprawie 22/70 Komisja/Rada, EU:C:1971:32.
33 Idem, pkt 55.
34 Idem, pkt 39 i 42.
35 Zob. np. wyr. ETS z 9.10.1990 r. w sprawie C-366/88 Francja/Komisja, EU:C:1990:348; z 13.11.1991 r. w sprawie C-303/90 Francja/Komisja, 
EU:C:1991:424 oraz z 20.03.1997 r. w sprawie C-57/95 Francja/Komisja, EU:C:1997:164.
36 Zob. np. wyr. ETS z 6.04.2000 r. w sprawie C-443/97 Hiszpania/Komisja, EU:C:2000:190, z 1.12.2005 r. w sprawie C-301/03 Włochy/Komisja, 
EU:C:2005:727 (wraz z opinią Rzecznika Generalnego F.G. Jacobsa przedstawioną 15.09.2005 r., EU:C:2005:550, pkt 70 i nast.) oraz z 5.10.1999 r., 
Niderlandy/Komisja, C-308/95, EU:C:1999:477.
37 Wyr. ETS z 16.06.1993 r. w sprawie C-325/91 Francja/Komisja, EU:C:1993:245.
38 Idem, pkt 14.
39 Państwa członkowskie miały corocznie przedstawić Komisji dane dotyczące swoich powiązań fi nansowych z przedsiębiorstwami państwowymi 
realizującymi określony obrót.
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miał on na celu wywołanie „odrębnych” skutków prawnych, co uzasadniało dopuszczalność 
skargi40.

Akcentowanie przez Trybunał konieczności wywoływania samoistnych skutków prawnych 
doprowadziło z czasem do wypracowania pojęcia „wiążących skutków prawnych”41, co stano-
wi w istocie zawężenie pierwotnego kryterium zaskarżalności. Akt mający charakter wiążący to 
taki, od którego zastosowania nie można odstąpić pod rygorem sankcji. Tymczasem akty prawa 
miękkiego, ze swojej natury, nigdy nie mają na celu wywołania wiążących skutków prawnych. 
W przeciwnym wypadku nie mamy bowiem „do czynienia z aktem soft law, a z przebranym aktem 
hard law, powziętym niezgodnie z przepisaną procedurą lub też przez niekompetentny organ” 
(Chudyba, 2019, s. 75). Uzależnienie dopuszczalności skargi na atypowe akty prawne od moż-
liwości wywoływania przez nie wiążących skutków prawnych w zasadzie przekreśliło możliwość 
kwestionowania legalności soft law w oparciu o art. 263 TFUE42. Z biegiem czasu podejście 
Trybunału uległo jeszcze dalej idącym obostrzeniom. Dopuszczalność skargi została bowiem 
uzależniona od tego czy zaskarżony akt narusza „interesy skarżącego poprzez znaczącą zmianę 
jego sytuacji prawnej”43. 

Badając istnienie wiążących skutków prawnych, Trybunał dąży więc w zasadzie do „prze-
kwalifi kowania” aktu atypowego na decyzję. Aby ustalić czy takie wiążące skutki prawne wystę-
pują, Trybunał analizuje treści aktu, jego istotę, zamiar autora oraz okoliczności jego przyjęcia. 
Oceniając, czy akt może być zaskarżony w drodze skargi o stwierdzenie nieważności, Trybunał 
zastrzega jednak, że nie ma znaczenia czy Komisja może nałożyć sankcję w wypadku niezastoso-
wania takiego aktu44. Wskazując, że „aktami zaskarżalnymi są co do zasady akty, które określają 
w sposób defi nitywny stanowisko Komisji’ Trybunał rozpoznał skargę na powziętą bez badania 
wstępnego decyzję Komisji o umorzeniu postępowania w sprawie skargi dotyczącej zarzucanej 
pomocy państwa45. Dopuszczając z kolei skargę na decyzję funkcjonariusza ds. przesłuchań 
dotyczącą publikacji decyzji Komisji w wersji bez klauzuli poufności46, SPI uznał, że decyzja ta 
„wywołuje skutki prawne w zakresie, w jakim określa, czy tekst przeznaczony do publikacji zawiera 
(…) informacje [chronione]”47.

Trybunał odrzuca jednak skargi na wydawane na podstawie dyrektywy w sprawie wspólnych 
ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, tzw. dyrektywy ramowej48 „pisma” Komisji 
zawierające uwagi, które KOR muszą uwzględniać „w jak największym stopniu”. Tytułem przykła-
du, postanowieniem z 9 lipca 2019 r. Sąd odrzucił skargę VodafoneZiggo na pismo skierowane 
do holenderskiego organu ochrony konsumentów i rynków (Autoriteit Consument en Markt; da-

40 Wyr. Trybunału w sprawie C-325/91, pkt 23.
41 Zob. np. wyr. z 11.11.1981 r. w sprawie 60/81 IBM/Komisja, ECLI:EU:C:1981:264, pkt 9.
42 Zob. opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-16/16 P, pkt 112.
43 Zob. np. wyr. Trybunału w sprawie C-60/81, pkt. 9 oraz SPI z 30.05.2006 r. w sprawie T-198/03 Bank Austria Creditanstalt, EU:T:2006:136, pkt 26.
44 Wyr. TS z 13.10.2011 r. w sprawie C-463/10 P i C-475/10 P Deutsche Post/Komisja, EU:C:2011:656, pkt 48.
45 Wyr. TS z 17.07.2008 r. w sprawie C-521/06 P, Athinaïki Techniki/Komisja, EU:C:2008:422. 
46 Wyr. SPI w sprawie T-198/03, pkt 26–46.
47 Idem, pkt 34 i 35. 
48 Dyrektywa (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/21 z 7.03.2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elek-
tronicznej, tzw. dyrektywa ramowa (Dz. Urz. WE L 108/33 z 24.04.2002, s. 33–50, tekst skonsolidowany). Dyrektywa ustanawia procedurę konsultacji 
europejskich w celu zapewnienia jej spójnego stosowanie we wszystkich państwach członkowskich. Zgodnie z jej art. 7 ust. 3, KOR mający zamiar 
nałożyć tzw. specyfi czne obowiązki regulacyjne na operatorów posiadających na rynku znaczącą pozycję (zgodnie z art. 16) powinien udostępnić innym 
KOR-om, Komisji oraz BEREC projekt tych środków wraz z ich uzasadnieniem, tak aby mogły one przedstawić mu swoje uwagi, które zgodnie z art. 7 
ust. 7 zainteresowany KOR powinien „w jak największym stopniu” uwzględnić.
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lej: ACM), w którym Komisja przedstawiła uwagi dotyczące projektu obowiązków regulacyjnych, 
nie uznając za konieczne wszczynania drugiego etapu procedury konsultacji europejskich49. 
Uwzględniając stanowisko Komisji, ACM wydał decyzję nakładającą, m.in. na skarżącą pewne 
obowiązki regulacyjne. VodafoneZiggo podnosiła, że decyzja Komisji o nie wszczynaniu drugiego 
etapu konsultacji naruszyła jej prawa procesowe, albowiem tylko na tym etapie mogłaby być ona 
przez Komisję wysłuchana50. Co więcej, na etapie tym Komisja mogła skorzystać z prawa weta 
i uniemożliwić KOR przyjęcie zgłoszonych środków51. Zdaniem skarżącej, zważywszy na fakt, 
że w swojej decyzji ACM precyzyjnie wyjaśnił, w jaki sposób uwzględnił uwagi Komisji zawarte 
w zaskarżonym piśmie52, należy przyjąć, że wywarło ono wiążące skutki prawne względem KOR 
i jednocześnie wpłynęło, w sposób znaczący, na jej sytuację prawną53. 

Sąd nie przychylił się do tego rozumowania, uznając, że w ramach procedury konsultacji 
europejskich Komisja „odgrywa rolę bardziej koordynacyjną niż decyzyjną”54. Fakt, że sama pro-
cedura konsultacji jest obowiązkowa, może skutkować jedynie – w przypadku jej nie wszczęcia 
lub przyjęcia środka przed jej zakończeniem – skargą o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego przed sądem Unii lub skargą na środki przyjęte przez KOR przed są-
dem krajowym55. Sąd wskazał, że sformułowanie „uwzględnia w jak największym stopniu” po-
zostawia „miejsce dla pewnego zakresu uznania KOR-u, a tym samym nie [wiąże go] w sposób 
bezwzględny”56. Choć będące przedmiotem skargi pismo nie miało charakteru imperatywnego, 
obowiązek uwzględnienia zawartych w nim uwag „w jak największym stopniu” nakłada na KOR 
bezwzględny obowiązek uzasadnienia57, co nadaje mu charakter semiimperatywny (Chudyba, 
2019, s. 65). Zasadnym wydaje się więc pytanie, czy odmowa zbadania skargi w przedmiocie 
ważności takiego aktu nie stoi w sprzeczności z literalnym brzmieniem art. 263 TFUE. Tym bar-
dziej, że przeprowadzone przez Sąd badanie dopuszczalności skargi VodafoneZiggo polegało 
de facto na ocenie jej merytorycznej zasadności.

2.2. Zalecenia i opinie 

W dziedzinie ochrony konkurencji zalecenia i opinie formułowane są przez Komisje relatyw-
nie rzadko58. Te pierwsze wydawane są przede wszystkim na podstawie dyrektyw sektorowych, 
w ramach tzw. regulacji ex ante. Przykładowo, na podstawie art. 15 wyżej cytowanej dyrektywy 
ramowej, Komisja wydała zalecenie z 9 października 2014 r. w sprawie rynków właściwych59. 
Wbrew swojej nazwie, zalecenie to nie ogranicza się sformułowania niewiążących wskazówek. 
Wręcz przeciwnie, art. 16 ust. 1 dyrektywy ramowej zobowiązuje KOR do tego, aby defi niując rynki 

49 Postanowienie Sądu z 9.07.2019 r. w sprawie T-660/18 VodafoneZiggo/Komisja, EU:T:2019:546, pkt 10–18. Zob. również postanowienie SPI 
z 12.12.2007 r. w sprawie T-109/06 Vodafone España i inni/Komisja, EU:T:2007:384.
50 Art. 7a) ust. 2 dyrektywy ramowej.
51 Art. 7 ust. 5 lit. a) dyrektywy ramowej.
52 Postanowienie Sądu w sprawie T-660/18, pkt 17.
53 Idem, pkt 27
54 Idem, pkt 35.
55 Idem, pkt 62.
56 Idem, pkt 42 i 43. 
57 Idem, pkt 47. 
58 Art. 292 in fi ne TFUE.
59 Zalecenie Komisji z 9.10.2014 r. w sprawie rynków właś ciwych w zakresie produktów i usług telekomunikacyjnych w sektorze łą cznoś ci elektronicz-
nej podlegają cych regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą  2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci 
i usług łą cznoś ci elektronicznej (Dz. Urz. UE L 295 z 14.11.2017, s. 79–84).
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właściwe, „brały pod uwagę rynki określone w zaleceniu”, a motyw 5 zalecenia wskazuje nawet, 
że KOR „uwzględniają  w jak największym stopniu treś ć  niniejszego zalecenia”. Akt ten przybiera 
charakter semi-imperatywny również względem krajowych sądów. Jak orzekł TSUE w sprawie 
Koninklijke60, kontrolując decyzję KOR sędzia krajowy jest „zobowiązany uwzględniać zalecenia 
przy rozstrzyganiu zawisłych przed nimi sporów, w szczególności gdy udzielają one wyjaśnień 
dotyczących wykładni przepisów krajowych wydanych w celu ich wykonania lub w przypadku 
gdy mają one na celu uzupełnienie przepisów Unii o wiążącym charakterze” i w związku z tym 
„w ramach kontroli sądowej decyzji KOR (…) może przyjąć rozstrzygnięcie odbiegające od zale-
cenia (…) wyłącznie wtedy, gdy (…) uzna, że wymagają tego względy związane z okolicznościa-
mi rozpatrywanej sprawy, w szczególności ze szczególnymi cechami rynku w danym państwie 
członkowskim”61. Innymi słowy, normy soft law narzucają nie tylko kierunek postępowania organom 
administracji, ale również kierunek kontroli krajowym sądom.

Skutki prawne wyłączonych spod kontroli legalności zaleceń są często zdecydowanie bardziej 
doniosłe niż te, które wywołują atypowe akty Komisji. Ich semiimperatywny charakter uzasadnia 
twierdzenie, że zalecenia, takie jak zalecenie w sprawie rynków właściwych, przestają być w rze-
czywistości aktami niewiążącymi. Sam Trybunał podkreśla zresztą, że nie można wykluczyć sy-
tuacji, w której skutki wywołane przez akt formalnie nazwany zaleceniem i wydany na podstawie 
art. 292 TFUE będą na tyle istotne, że „nie może automatycznie wykluczać możliwości zakwalifi -
kowania go jako aktu podlegającego zaskarżeniu”62. Zasadnym wydaje się więc rozważanie czy 
możliwe jest zastosowanie do takich atypowych zaleceń kryterium zaskarżalności wypracowanego 
w wyroku AETR. Możliwe są dwa rozwiązania.

Pierwsze, tzw. formalne, zakłada, że wagę należy przywiązywać do formy, a nie do treści aktu. 
Rozstrzygając w przedmiocie legalności aktów typowych, Trybunał nie dokonuje oceny poprawno-
ści ich nazwy poprzez analizę merytoryczną bądź kontekstową aktu63, gdyż wybór formy należy 
do autora aktu (zob. Snyder, 1994, s. 199–204). Podejście to zakłada, że sędzia nie może badać 
czy rozporządzenie jest „prawdziwym” rozporządzeniem tylko dlatego, że nie ustanawia sankcji 
za nieprzestrzeganie zawartych w nim obowiązków, stanowiąc tzw. lex imperfecta64. Innymi sło-
wy, rozwiązanie to opiera się na założeniu, że „typowa forma implikuje typowe konsekwencje”65. 
Niezależnie od swojej treści, zalecenie pozostaje zaleceniem. Na poparcie powyższego stano-
wiska wskazuje się również okoliczność, że zalecenia i opinie zostały pomyślane jako elementy 
mające sprzyjać „elastyczności legislacyjnej”66.

Alternatywne rozwiązanie, tzw. merytoryczne, stanowi rozwinięcie utrwalonego w orzecz-
nictwie TSUE poglądu zakładającego, że to nie forma, a treść determinuje charakter aktu67. 
Podkreśla się, że tylko takie podejście w pełni uwzględnia postulat zapewnienia skutecznej ochro-
ny sądowej jednostek, którą należy dostosować do zmian następujących na gruncie społecznym 

60 Wyr. TS z 15.09.2016 r. w sprawie C-28/15, Koninklijke, EU:C:2016:692.
61 Idem, pkt 41 i 42.
62 Postanowienie Sądu z 27.10.2015 r. w sprawie T-721/14 Belgia/Komisja, EU:T:2015:829, pkt 20.
63 Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-16/16 P, pkt 153.
64 Zob. opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-16/16 P, pkt 153.
65 Idem, pkt 149.
66 Idem, pkt 153.
67 Zob. np. wyr. TS w sprawie C-521/06 P, pkt 43 i 44.
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czy prawnym68. Rozwinięcie miękkich form regulacji, zaliczanych do tzw. new governance w Unii 
Europejskiej (Scott i Trubek, 2002, s. 6; Stefan i Van Waeyenberge, 2013, s. 404), uzasadnia roz-
ciągnięcie kontroli sądowej na akty, które w drodze zachęty, a nie poprzez sankcje, determinują 
postępowanie nie tylko państw członkowskich, lecz także jednostek. Kontrola eliminuje również 
ryzyko „prawodawstwa wprowadzanego ukradkiem”69. 

Podejście merytoryczne stanowi punkt wyjścia dla alternatywnej propozycji zaskarżalności 
aktów soft law sformułowanej przez Rzecznika Generalnego, M. Bobeka. 

2.3. Propozycja alternatywnej interpretacji art. 263 TFUE

W swojej opinii w sprawie Belgia/Komisja, Rzecznik Generalny, M. Bobek, zaproponował jed-
nolitą koncepcję zaskarżalności aktów soft law. W jego ocenie zasadnym jest „usunięcie osadów 
(…) słownych”, które nagromadziły się w orzecznictwie TSUE oraz powrót do kryteriów zaskarżal-
ności aktów prawa miękkiego w jedynej formie zgodnej z literalnym brzmieniem Traktatu, tj. tych, 
które zostały sformułowane w wyroku w sprawie AETR70. Stanowisko to zakłada, że podstawowym 
kryterium oceny zaskarżalności aktów prawa miękkiego, tak typowych, jak i atypowych, powinno 
być to czy wywołują one skutki prawne, a nie wiążące skutki prawne. Dokonując tej oceny, sędzia 
powinien skupiać się nie tylko na samej treści, brzmieniu czy woli autora, lecz położyć nacisk rów-
nież na logikę, kontekst i cel zaskarżonego aktu71. Oparcie oceny dopuszczalności na treści i woli 
autora, tak jak czyni to aktualnie Trybunał, w zdecydowanej większości przypadków musi dopro-
wadzi do odrzucenia skargi, albowiem redagując zalecenia i wytyczne, Komisja zawsze będzie 
posługiwała się językiem zachęty, a nie przymusu. Pozostawienie na bocznym planie kontekstu 
oraz celu wydania danego aktu nie tylko stoi w sprzeczności z art. 263 TFUE, lecz także podwa-
ża akcentowaną przez Trybunał konieczność dostosowania ochrony sądowej do zmieniającej się 
rzeczywistości, w tym wypadku rzeczywistości normatywnej.

Rzecznik Generalny, M. Bobek, sugeruje więc, aby rozstrzygając w przedmiocie dopusz-
czalności skargi na nieważność aktu prawa miękkiego sędzia zadał sobie dwa pytania: „czy jako 
rozsądny adresat mógłbym wyciągnąć z treści, celu, ogólnej systematyki i ogólnego kontekstu 
(…) aktu ’prawa miękkiego‘ wniosek, że oczekuje się ode mnie podjęcia jakichś działań? Czy 
istnieje prawdopodobieństwo, że odpowiednio zmienię swoje zachowanie, lub czy akt ten będzie 
miał wpływ na moją sytuację prawną?”72. Aby odpowiedzieć na te pytania, sędzia powinien wziąć 
pod uwagę trzy elementy: stopień sformalizowania aktu, jego precyzyjność i moc wiążącą oraz 
sposób „egzekucji” zawartych w nim wskazówek. 

W odniesieniu do pierwszego elementu Rzecznik Generalny wskazuje, że tylko akty osta-
teczne powinny być przedmiotem skargi o stwierdzenie nieważności. Tym samym sędzia winien 
zbadać czy kwestionowany akt został podjęty podczas jednego z etapów procesu decyzyjnego, 
czy też stanowi jego zwieńczenie73. Oceniając stopień sformalizowania aktu, Trybunał nie może 
całkowicie zlekceważyć nadanej mu formy. Powinien on zwrócić uwagę zarówno na nazwę aktu, 

68 Zob. np. wyr. TWE z 23.04.1986 r. w sprawie 294/83 Les Verts/Parlament, EU:C:1986:166, pkt 24 i 25 lub TS w sprawie C-521/06 P, pkt 45.
69 Zob. opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-16/16 P, pkt 156.
70 Idem, pkt 110.
71 Idem, pkt 111 i 114.
72 Idem, pkt 113.
73 Zob. np. wyr. TS w sprawie C-521/06 P.
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jak i na użyte w nim sformułowania. Za dopuszczeniem kontroli legalności przemawiać będzie 
zastosowanie typowych dla aktów wiążących zabiegów redakcyjnych, takich jak przytoczenie 
motywów jego wydania, podział na rozdziały i/lub sekcje, zastosowanie artykułów a nie punk-
tów itd. (zob. np. Korkea-aho, 2013, s. 166). Drugorzędną kwestią wydaje się być natomiast miej-
sce publikacji aktu. Jest tak, albowiem akty soft law mogą być opublikowane zarówno w serii L 
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (zalecenia), jak i w serii C (akty atypowe). Naturalną 
konsekwencją odrzucenia czysto formalnego podejścia jest więc założenie, że seria Dziennika 
Urzędowego, w którym opublikowano sporny akt, nie przesądza o tym czy może on wywierać 
skutki prawne. Niestety TSUE zwykł podkreślać, że publikacja w serii C przesądza o braku skut-
ków prawnych aktu74. 

W drugiej kolejności, Trybunał powinien odnieść się do kwestii merytorycznych, koncentrując 
się na treści aktu. Postanowienia sformułowane w sposób generalny i abstrakcyjny, wyznaczające 
cele, które nie materializują się w żadnym konkretnym „zalecanym” sposobie ich osiągnięcia, powin-
ny pozostawać poza sferą kontroli sędziego. Natomiast precyzyjnie opisana droga postępowania, 
od której odstąpienie wymaga stosownego uzasadnienia, wywołuje skutki prawne i przemawia za 
dopuszczeniem możliwość zaskarżenia takiego aktu w drodze skargi o stwierdzenie nieważności. 
Podobną konkluzję można wywieść względem aktów prawa miękkiego, które zmierzają do harmo-
nizacji procedur krajowych75. Harmonizacja zakłada dążenie do ujednolicenia krajowych praktyk 
postępowania. Nawet jeśli określone rozwiązanie nie zostaje narzucone (np. poprzez wskazanie 
ostatecznej daty wdrożenia aktu lub zastosowania konkretnych mechanizmów sprawozdawczo-
kontrolnych), akt taki nie może zostać przez KOR zignorowany, w szczególności ze względu na 
sformułowany w art. 4 ust. 3 TUE obowiązek lojalnej współpracy.

Trzeci element oceny odnosi się do istnienia „kontroli” nad przestrzeganiem wskazówek za-
wartych w aktach soft law. W grę wchodzą wyłącznie pośrednie mechanizmy kontroli76. O takiej 
kontroli możemy mówić, po pierwsze, w sytuacji, w której przewidziana jest określona forma nad-
zoru lub monitorowania zachowań, do których podjęcia zachęca akt. Chodzi tu w szczególności 
o różnego rodzaju metody sprawozdawczości, czyli nałożenia obowiązku referowania postępów 
we wdrażaniu rekomendowanych procedur czy też skuteczności ich stosowania, w określonej 
formie i określonym czasie. O ile sprawozdawczość łączy się z pewnym formalizmem, nie można 
wykluczyć, że zobowiązanie adresata do nieformalnego powiadomienia Komisji o postępach we 
wdrażaniu danego zalecenia również stanowić będzie pewnego rodzaju presję77. 

Inną formę kontroli stanowi możliwość „egzekucji” zawartych w akcie soft law wskazówek z per-
spektywy szerszych kompetencji jego autora. Chodzi tu w szczególności o możliwość powiązania 
danego aktu prawa miękkiego z wykonywaniem przez jego autora kompetencji władczych, w ramach 
których wyposażony jest on w mechanizm kontroli bezpośredniej, tj. możliwość nakładania sankcji. 
W ocenie Rzecznika Generalnego, M. Bobeka, jeżeli można dopatrzeć się takiej zależności, to 
„wówczas istnieje prawdopodobieństwo, że zaskarżony akt prawny będzie skutecznie nakłaniać do 

74 Zob. np. wyr. TS w sprawie C-410/09, pkt 35 lub w sprawie C-226/11, pkt 30.
75 Zob. opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-16/16 P, pkt 119.
76 Rzecznik Generalny, M. Bobek, proponuje nazywać je odpowiednio mechanizmami strukturalnymi i instytucjonalnymi. Zob. opinia w sprawie 
C-16/16 P, pkt 120.
77 Idem, pkt 121.
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zachowania zgodności”78. Podążając tym tokiem rozumowania należałoby przyjąć, że zaskarżeniu 
podlegałaby większości komunikatów, zawiadomień czy obwieszczeń Komisji, w których wskazuje 
ona, w jaki sposób będzie korzystała z przysługujących jej uprawnień dyskrecjonalnych79.

III. Pośrednie formy podważania legalności 
Pośrednie mechanizmy kontroli aktów soft law występują zarówno na poziomie krajowym (1), 

jak i unijnym (2).

1. Poziom krajowy 

Pośrednie formy kontroli aktów soft law są zdecydowanie częściej spotykane. Choć zarzut 
niezgodności z prawem wydaje się być dość skutecznym narzędziem ochrony (1.1), praktyka 
pokazuje, że przedsiębiorcy szukają alternatywnych form ochrony przed skutkami miękkiej dzia-
łalności regulacyjnej. Jako przykład zostanie wykorzystana istniejąca w niektórych państwach 
członkowskich konstrukcja odpowiedzialności administracji za rażące nadużycie prawa (1.2). 

1.1. Zarzut niezgodności z prawem 

Zarzut niezgodności z prawem pozwala na zakwestionowanie legalności decyzji admini-
stracyjnej w oparciu o kontrolę legalności innego aktu, na podstawie którego decyzja ta została 
wydana. W wypadku skonkretyzowania aktu prawa miękkiego w drodze decyzji administracyjnej, 
o pośredniej kontroli legalności mówimy właśnie dlatego, że choć akt ten nie stanowi przedmiotu 
skargi sądowoadministracyjnej, to jest on przez sąd kontrolowany przy okazji skargi złożonej na 
decyzję wydaną na jego podstawie. Choć prawo francuskie dopuszcza możliwość bezpośredniej 
kontroli aktów prawa miękkiego, zarzut niezgodności z prawem (exception d’illégalité) pozostaje 
przydatnym środkiem kontroli legalności droit souple z dwóch powodów. Po pierwsze, bezpo-
średnia skarga dopuszczona w wyroku w sprawie Fairvesta może być złożona jedynie w terminie 
dwóch miesięcy od dnia publikacji aktu. Tymczasem exception d’illégalité pozostaje dopuszczal-
ny nawet wtedy, gdy skarga na akt prawa miękkiego staje się niedopuszczalna ze względu na 
upływ tego terminu. Po drugie, podniesienie zarzutu niezgodności nie wymaga od skarżącego 
wykazania, że kwestionowany akt prawa miękkiego może wywołać znaczące efekty (skutki) lub 
że wywiera znaczący wpływ na zachowanie jego adresatów. Sam bowiem fakt, że akt ten miał 
wpływ na treść zaskarżonej decyzji świadczy o jego praktycznej doniosłości. Exception d’illégalité 
został podniesiony m.in. w wyżej cytowanej sprawie Bouygues Télécom, dotyczącej wytycznych 
ARCEP w przedmiocie współdzielenia sieci telefonii komórkowej80. Oprócz skargi skierowanej 
bezpośrednio przeciwko wytycznym, skarżąca domagała się jednocześnie uchylenia decyzji 
ARCEP o niewnoszeniu zastrzeżeń do zawartej pomiędzy jej konkurentami umowy dotyczącej 
świadczenia usług roamingu, wydanej w oparciu o kwestionowane wytyczne.

Badając zarzut niezgodności z prawem, hiszpański Tribunal Supremo (dalej: TS)81 częścio-
wo zakwestionował metodologię ustalania grzywien za naruszenie zakazów w sprawach prak-

78 Idem, pkt 122.
79 Idem, pkt 105.
80 Wyr. Conseil d’État z 13.12.2017 r. Bouygues Télécom, n° 401799.
81 Wyr. Tribunal Supremo z 29.01.2015 r., skarga n° 2872/2013 BCN Aduanas y Transportes, ES:TS:2015:112.
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tyk ograniczających konkurencję przewidzianą przez komunikat wydany przez krajowy organ 
antymonopolowy – Comisión Nacional de la Competencia (aktualnie Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia; dalej: CNMC). Kontrola zaskarżonej decyzji sprowadzała się do 
oceny interpretacji maksymalnego progu wysokości kary przewidzianego przez właściwe przepisy 
krajowe (na wzór art. 23 ust. 1 rozporządzenia 1/2003), dokonanej przez krajowego regulatora. 
Wzorując się na wytycznych Komisji oraz orzecznictwie TSUE, CNMC uznała, że maksymalna 
wysokość kary, tj. 10% obrotu, stanowi próg ograniczający (capping threshold), którego „konse-
kwencją jest to, że kwota grzywny obliczona na podstawie kryteriów wagi i czasu trwania naruszenia 
zostaje obniżona do dopuszczalnego maksymalnego poziomu”82. Sąd krajowy zakwestionował 
to podejście. TS podkreślił, że ponieważ rozporządzenie 1/2003 nie nakłada na organy krajowe 
obowiązku stosowania przyjętej przez Komisję metodologii postępowania w przypadku obliczania 
kar pieniężnych z tytułu naruszenia prawa konkurencji, to krajowy regulator ma w tym zakresie 
obowiązek przestrzegać krajowych przepisów konstytucyjnych i ustawowych. Tymczasem in-
terpretacja 10%, maksymalnego progu wysokości kary, wynikająca z komunikatu Komisji, jest 
niezgodna z wyrażonymi w art. 25 hiszpańskiej konstytucji zasadami legalności oraz proporcjo-
nalności kar. W ocenie TS przewidziany przez hiszpańskiego ustawodawcę 10% próg powinien 
być rozumiany jako górna granica skali (maximum value within a range of fi nes). Innymi słowy, 
ustalając ostateczną wysokość kary, regulator krajowy nie może poprzestać na zredukowaniu jej 
wysokości do 10% obrotu, lecz mając na uwadze zasadę proporcjonalności, jest zobowiązany 
ustalić adekwatną końcową wysokość kary w wyznaczonym przez ustawodawcę przedziale od 
0 do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary (zob. np. 
Díez Estella. i García-Verdugo, 2015; Ortega Bernardo, 2015). Wyrok TS dowodzi, że pośrednia 
forma kontroli aktów prawa miękkiego może być równie skuteczna, jak forma bezpośrednia.

1.2. Rażące nadużycie prawa 

Voie de fait we francuskim prawie administracyjnym oraz vía de hecho w hiszpańskim prawie 
administracyjnym są ukształtowanymi w drodze orzecznictwa powództwami, które pozwalają jed-
nostkom na dochodzenie od administracji odszkodowania z tytułu szkody poniesionej na skutek 
działań mających charakter ultra vires83. Z uwagi na wyjątkowy charakter tych instytucji, zarzut 
rażącego nadużycia prawa nie jest częstym przedmiotem postępowań sądowych. W stosunku 
do aktu soft law, zarzut taki został dotychczas sformułowany tylko jeden raz i został ostateczne 
oddalony wyrokiem hiszpańskiego TS z 5 maja 2015 roku84. 

W przywołanej sprawie, postępowanie wszczęte przez spółkę Repsol dotyczyło raportu hi-
szpańskiej CNMC w przedmiocie monitorowania stanu konkurencji na krajowym rynku paliw sa-
mochodowych oraz różnych publicznych wystąpień Prezesa CNMC, które towarzyszyły wydaniu 
tego raportu. W ocenie Repsol, zawarte w tym dokumencie informacje i stwierdzenia wykraczały 
poza ramy zwykłego raportu dotyczącego badania stanu konkurencji na rynku, gdyż zawierały 
skierowane względem niej zarzuty podejmowania antykonkurencyjnych działań w stosunku do 

82 Wyr. z 12.12.2012 r. w sprawie T-352/09 Novácke chemické závody/Komisja, EU:T:2012:673, pkt 161 i 162.
83 W prawie francuskim aktualna defi nicja voie de fait zawarta jest w wyr. Tribunal des confl its z 17.06.2013 r., Bergoend/Société ERDF Annecy Léman, 
n° 3911. Z kolei w prawie hiszpańskim, choć orzecznictwo nie posługuje się jedną konkretną defi nicją, często odwołuje się do defi nicji Real Academia 
Española, zgodnie z którą vía de hecho stanowi „działanie administracji powzięte bez podstawy prawnej lub lekceważące ustalone procedury”. 
84 Wyr. Tribunal Supremo z 5.10.2015 r. skarga n° 114/2013 Repsol YPF, TS:2015:4096.
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jej głównych konkurentów oraz ustalania cen paliw w sposób sprzeczny z interesem konsumen-
tów. Zarzucając CNMC rażące nadużycie prawa, skarżąca podniosła, że krajowy regulator, bez 
podstawy prawnej i w sposób celowy, przedstawił szerokiej publiczności konkretne i zindywidu-
alizowane oskarżenia dotyczące podejmowanych przez nią zachowań rynkowych, czym naraził 
spółkę na szkodę, naruszył jej dobre imię i jej prawa procesowe. W ocenie skarżącej, wynikające 
z raportu ustalenia stanowiły de facto zarzuty, które powinny być jej przedstawione po wszczęciu 
formalnego postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję lub praktyk narusza-
jących zbiorowe interesy konsumentów. 

Oddalając skargę Repsol, TS wskazał, że ustawa o ochronie konkurencji85 nie tylko uprawnia, 
lecz także zobowiązuje CNMC do upubliczniania wszelkich przeprowadzanych przez nią badań 
rynku, bez względu na formę takiego opracowania oraz jego treść86. Tym samym nie można uznać, 
że raport został wydany bez podstawy prawnej. Podejmowanie tego rodzaju działań mieści się 
w szerokich kompetencjach przyznanych krajowemu regulatorowi. Odnośnie do sformułowanych 
w raporcie oskarżeń względem Repsol, TS zwrócił uwagę, że raport zawiera jedynie obiektywne 
i „techniczne” dane dotyczące konkurencji na rynku paliw, które w trakcie opracowywania raportu 
ustaliła CNMC. To, że Repsol nie zgadza się z zawartością tego raportu i kwestionuje zasadność 
zawartych w nich danych, nie daje podstawy do przypisania CNMC rażącego naruszenia prawa. 
Odnosząc się do wystąpień Prezesa CNMC, sąd podkreślił, że należy odróżnić zawartość infor-
macji przekazanych prasie od ocen, które ta sformułowała na ich podstawie. Otóż oświadczenia 
Prezesa CNMC nie zawierają żadnych pośrednich lub bezpośrednich oskarżeń względem skarżącej. 

Co istotne, pomimo uznania skargi za niezasadną, TS podkreślił, że skarżąca mogła wnieść 
do CNMC wniosek o sprostowanie spornego raportu (i ewentualnie kwestionować przed sądem 
potencjalną odmowę takiego sprostowania – co stanowiłoby inny, pośredni sposób zakwestiono-
wania legalności spornego aktu) lub wytoczyć przeciwko regulatorowi powództwo z tytułu naru-
szeń dóbr osobistych. Te konkluzje świadczą o tym, że sądownictwo hiszpańskie, po pierwsze, 
uznaje, że akty soft law krajowych regulatorów mogą wywoływać skutki prawne, które w sposób 
istotny wpływają na sytuację prawną przedsiębiorców i konsumentów, a po drugie zaś – że nie 
wyklucza ono innych form pośredniego kwestionowania ich legalności. 

2. Poziom unijny

Akty instytucji, organów i agencji Unii, w tym akty soft law, objęte są domniemaniem ważno-
ści. Domniemanie to może być obalone zarówno w następstwie skargi o stwierdzenie nieważno-
ści, jak i wskutek podniesienia zarzutu niezgodności z prawem (2.1.) lub w następstwie wniosku 
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (2.2.).

2.1. Zarzut niezgodności z prawem

Zarzut niezgodności z prawem, o którym mowa w art. 277 TFUE, uprawnia adresata decyzji 
Komisji do podważania, w celu uzyskania stwierdzenia nieważności tej decyzji, ważności innych 
aktów o „zasięgu ogólnym” pod warunkiem, że pozostają one w ścisłym związku z kwestionowaną 

85 Ley n° 15/2007 de Defensa de la Competencia z 3.07.2007 (dalej: LDC).
86 Zob. obowiązujące w chwili wydania wyr. art. 26.1 w zw. z art. 27.3 d) LDC. Aktualnie kompetencja CNMC do opracowywania raportów oraz ich 
publikacji uregulowana jest w ustawie n° 3/2013 z 4.06.2013 (Ley n° 3/2013 de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). 
Do materii, której dotyczy wyr. odnoszą się przede wszystkim art. 5.1. h), 20.9 i 37.



169169 Agnieszka Chudyba            Zaskarżalność aktów soft law…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 5(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.9.10

decyzją. Ponadto, zarzut ten może zostać podniesiony wyłącznie przez podmiot, któremu nie 
przysługiwało prawo wniesienia skargi z art. 263 TFUE87. Nie powinno budzić wątpliwości, że ma-
jące charakter aktów generalnych i abstrakcyjnych, zawiadomienia, wytyczne, obwieszczenia czy 
zalecenia Komisji stanowią akty o zasięgu ogólnym. Co się tyczy ścisłej relacji pomiędzy decyzją 
a aktem, którego zgodność z prawem zostaje podniesiona tytułem incydentalnym, z orzecznictwa 
wynika, że musi on „mieć zastosowanie, bezpośrednio lub pośrednio, do przypadku będącego 
przedmiotem skargi” oraz że pomiędzy nim a zaskarżoną decyzją „musi istnieć bezpośredni zwią-
zek prawny”88. Te przesłanki dopuszczalności względem aktów soft law zostały poddane szcze-
gółowej analizie przez Rzecznika Generalnego, Antonia Tizzana, w sprawie Dansk Rørindustri89. 

Kwestionując wysokość nałożonych grzywien, skarżące podniosły, że metoda ich obliczania, 
ustanowiona w wytycznych, naruszała zasadę proporcjonalności, zasadę równego traktowania, 
jak również wyznaczone artykułem 15 ust. 2 obowiązującego wówczas rozporządzenia nr 17 
ramy uprawnień dyskrecjonalnych Komisji. Rozpatrując przesłankę pośredniego lub bezpośred-
niego zastosowania, Rzecznik Generalny odwołał się do szeroko analizowanych wyżej skutków 
prawnych aktów soft law, w szczególności do samozwiązania się Komisji90 oraz uzasadnionych 
oczekiwań91. Odnośnie do przesłanki bezpośredniego związku, uznał on, że „Komisja ustaliła 
kwoty grzywien, stosując skrupulatnie metodę obliczania ustanowioną w wytycznych. Wynika 
z tego, że chociaż nie stanowią one formalnie prawnej podstawy zaskarżonej decyzji (tą podsta-
wą są art. 3 i 15 rozporządzenia nr 17), istnieje bezpośredni związek pomiędzy tymi wytycznymi” 
a zaskarżoną decyzją92 [wyróżnienie autorki]. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że 
stawiając zarzut niezgodności z prawem aktu soft law (w całości lub w części), przedsiębiorca 
powinien wykazać w pierwszej kolejności, że wywołuje on skutki prawne. Z orzecznictwa wynika, 
że w zasadzie sam fakt samozwiązania się Komisji i ograniczenie w ten sposób jej władzy dys-
krecjonalnej jest argumentem wystarczającym93. 

W odniesieniu do przesłanki istnienia bezpośredniego związku prawnego, przedsiębiorca 
musi udowodnić, że wskazówki zawarte w akcie soft law zostały uwzględnione przez Komisję 
przy wydawaniu decyzji, której nieważność jest przedmiotem postępowania. Nie wydaje się, aby 
realizacja tej przesłanki była nadmiernie wymagająca, albowiem z orzecznictwa wynika, że co 
do zasady wystarcza, aby w zaskarżonej decyzji Komisja wyraźnie powołała się na konkretne 
postanowienie wytycznych czy komunikatu. Takie wskazanie normy o charakterze soft pozwala 
bowiem na stwierdzenie, że ustanowione w niej sposób ogólny i abstrakcyjny warunki zdetermi-
nowały indywidualną ocenę Komisji zawartą w decyzji94.

Pomimo relatywnej „dostępności” zarzutu w przedmiocie nieważności aktu soft law, do-
tychczasowe orzecznictwo Trybunału pokazuje, że ma on w praktyce raczej nikle powodzenie. 
W dziedzinie konkurencji zarzut taki nigdy nie został uwzględniony. Z jednej strony, mając na 
87 Wyr. ETS z 6.03.1979 r. w sprawie 92/78 Simmenthal/Komisja, ECLI:EU:C:1979:53, pkt 39 i 40.
88 Zob. np. wyr. Sądu z 20.03.2002 r. w sprawie T-23/99 LR AF 1998/Komisja, EU:T:2002:75, pkt 272 i 273. 
89 Opinia Rzecznika Generalnego, A. Tizzana, przedstawiona 8.07.2004 r. w sprawie C-189/02 P Dansk Rørindustri i inni/Komisja, EU:C:2004:415.
90 Idem, pkt 59.
91 Idem, pkt 61.
92 Idem, pkt 63.
93 Wyr. Sądu z 20.09.2011 r. w sprawie T-394/08 Regione autonoma della Sardegna/Komisja, EU:T:2011:493, pkt 208.
94 Idem, pkt 209. Wskazać należy jednak, że w wyroku w sprawie Kneissl Dachstein Sportartike Trybunał oddalił zarzut dotyczący nieważności wytycz-
nych z 1994 r. dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, wskazując, że skarżąca 
nie wykazała w jaki sposób zastosowanie wytycznych miałoby pozostawać w sprzeczności z aktualnym artykułem 107 ust. 3 lit. c).
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uwadze zalety posługiwania się miękką formą regulacji, brak powodzenia zarzutu braku trans-
parentności czy dobrej administracji wydaje się być oczywisty95. Z drugiej strony, zwraca uwagę 
podejście TSUE do braku podstawy prawnej do podejmowania przez Komisję aktów atypowych. 
Otóż oddalając zarzuty oparte na takiej podstawie, TSUE wskazuje, że kompetencja do podejmo-
wania aktów prawa miękkiego ograniczających władzę dyskrecjonalną Komisji wynika z samego 
faktu dysponowania tą władzą96. Niezależnie od powyższego, TSUE często podkreśla w swoim 
orzecznictwie, że ocena złożonych kwestii gospodarczych i społecznych w ramach stosowania 
prawa konkurencji należy do Komisji. Kontrola przysługującej jej w tym względzie swobody uznania 
polega wyłącznie na „weryfi kacji tak przestrzegania przez Komisję zasad proceduralnych i zasad 
dotyczących uzasadnienia, jak i prawdziwości ustaleń faktycznych oraz braku naruszenia prawa, 
oczywistego błędu w ocenie stanu faktycznego lub nadużycia władzy”97.

2.2. Pytanie prejudycjalne w przedmiocie ważności aktu

Choć odrzucając skargi wniesione w trybie art. 263 TFUE98, Trybunał często podkreśla 
możliwość przedstawienia mu pytania prejudycjalnego w przedmiocie ważności aktów soft law, 
dotychczas na takie pytanie odpowiadać nie musiał. Okazję taką stanowić będzie wniosek fran-
cuskiej CE złożony 13 grudnia 2019 roku99. Obok pytania dotyczącego możliwości wniesienia 
skargi o stwierdzenie nieważności z art. 263 TFUE na wytyczne wydane przez europejski organ 
nadzoru, pytanie to dotyczy tego czy wytyczne mogą być przedmiotem wniosku o wydanie orze-
czenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie ważności, a jeśli tak, to czy taki zarzut może zo-
stać podniesiony przez zrzeszenie zawodowe. Wątpliwości CE w zakresie legitymacji odnoszą 
się w zasadzie do kręgu podmiotów, na wniosek których sąd krajowy powinien przedstawić takie 
pytanie. Jak wynika bowiem z orzecznictwa Trybunału, pytanie prejudycjalne w przedmiocie waż-
ności nie może „pochodzić” od podmiotów, które były uprawnione do zaskarżenia tych przepisów 
na podstawie art. 263 TFUE100.

W oczekiwaniu na odpowiedź Trybunału podkreślić należy, że jego dotychczasowe podejście 
w zakresie możliwości kwestionowania legalności aktów soft law prowadzi do pewnego paradok-
su. Z jednej strony, państwo członkowskie, „zapraszane” do wdrożenia rozwiązań lub przyjęcia 
pewnej metodologii postępowania, nie może zaskarżyć takich rekomendacji do Trybunału na pod-
stawie art. 263 TFUE. Z drugiej strony, w przypadku wdrożenia tych zaleceń, sąd krajowy może 
zwrócić się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym ich ważności w sytuacji krajowego 
sporu dotyczącego stosowania tego aktu. Cytowany wcześniej Rzecznik Generalny, M. Bobek, 
wskazuje, że taki okrężny sposób kwestionowania legalności aktów prawa miękkiego jest sprzecz-
ny zarówno z interesem dobrej administracji wymiaru sprawiedliwości, jak i z interesami autora 
takiego aktu. Podkreśla on, że „zamiast możliwości skierowania potencjalnego sporu na drogę 
sądową, rozwiązania go i pójścia dalej, państwo członkowskie [kwestionując legalność aktu soft 

95 Zob. np. wyr. Sądu w sprawie T-394/08, pkt 203–217 lub wyr. TS w sprawie C-189/02 P, pkt 212, 277–291.
96 Zob. np. wyr. TS z 26.01.2017 r. w sprawie C-619/13 P Mamoli Robinetteria/Komisja, EU:C:2017:50, pkt 51–54; wyr. Sądu z 16.09.2013 r. w sprawie 
T-386/10 Aloys F. Dornbracht/Komisja, EU:T:2013:450, pkt 78 oraz wyr. Sądu w sprawie T-138/07, pkt 132–133.
97 Zob. np. wyr. Sądu z 15.06.2005 r. w sprawie T-349/03 Corsica Ferries/Komisja, EU:T:2005:221, pkt 138.
98 Zob. np. wyr. TS w sprawie C-16/16 P, pkt 44 lub postanowienie Sądu w sprawie T-660/18, pkt 116.
99 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État w dniu 13 grudnia 2019 r. w sprawie C-911/19 Fédération ban-
caire française/Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
100 Zob. np. wyr. ETS z 15.02.2001 r. w sprawie C-239/99 Nachi Europe, EU:C:2001:101, pkt 35 i 36.
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law] byłoby po prostu zmuszone odmówić współpracy i poczekać, aż jeden z własnych sądów 
[lub] ewentualnie sąd w innym państwie członkowskim wystąpi z wnioskiem o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym”101. 

Rzecznik Generalny, M. Bobek, podnosi również, że podejście Trybunału budzi jego zastrze-
żenia z perspektywy zasady spójności środków prawnych w prawie Unii. Z orzecznictwa TSUE 
wynika bowiem, że przewidziana przez Traktat kontrola legalności aktów Unii odbywa się „w ra-
mach dwóch uzupełniających się postępowań sądowych”102 [wyróżnienie autorki], tj. postępo-
wania w sprawie stwierdzenia nieważności (art. 263 TFUE) oraz postępowania prejudycjalnego 
(art. 267 TFUE)103. Ten uzupełniający się system postępowań sądowych ma zapewniać różnym 
kategoriom podmiotów możliwość kwestionowania legalności tych samych aktów prawnych Unii, 
tyle że na innym etapie: państwom członkowskim – na etapie ich stanowienia, a jednostkom – na 
etapie ich stosowania. Skoro więc odesłanie prejudycjalne w zakresie oceny ważności jest alter-
natywnym względem skargi o stwierdzenie nieważności instrumentem kontroli legalności aktów 
wydawanych przez instytucje Unii104, to zaostrzenie kryteriów dopuszczalności skargi wypraco-
wanych w wyroku w sprawie AETR, polegające na kontroli wyłącznie aktów wywołujących „wią-
żące” skutki prawne, nie znajduje uzasadnienia nie tylko w językowej, ale również w systemowej 
wykładni Traktatu. 

Niezależnie od argumentów formułowanych na gruncie prawa europejskiego, konserwatywne 
podejście TSUE silnie kontrastuje z pragmatyzmem sądów krajowych, które ostrożnie rozsze-
rzają zakres swojej kognicji względem aktów prawa miękkiego. Można się więc spodziewać, że 
Trybunał luksemburski nie powiedział jeszcze w tej kwestii ostatniego słowa.
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I. Wprowadzenie
Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami we współczesnej gospodarce jest potrzebna, sprzyja 

innowacyjnym rozwiązaniom, pozwala rozłożyć różne rodzaje ryzyka gospodarczego, jak rów-
nież zmniejszać koszty działalności. Niemniej jednak w pewnych wypadkach kooperacja przed-
siębiorców może prowadzić do ograniczenia konkurencji (Jurkowska, 2001, s. 20–25). Zgodnie 
z przepisem art. 101 ust. 1 TFUE1, niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane są wszelkie 
porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie 
praktyki uzgodnione, które mogą mieć wpływ na handel między państwami członkowskimi i których 
celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz rynku 
wewnętrznego. Takie zachowania, jak ustalanie warunków na jakich przedsiębiorcy będą działać 
na rynku w celu eliminowania konkurencji zakłócają mechanizm rynkowego konkurowania. Za 
naruszenie zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych, które nie korzystają z wyłącze-
nia mogą zostać nałożone kary zarówno przez Komisję Europejską, jak i przez krajowe organy 
ochrony konkurencji, w zależności od ich wpływu na handel pomiędzy państwami członkowskimi. 

II. Geneza programów łagodzenia kar w prawie wspólnotowym
Szczególnie negatywny wpływ na interes ogólny mają kartele. Mimo że praktyki kartelowe są 

zakazane, ich udowodnienie jest wyzwaniem, dlatego też europejskie instytucje zdecydowały się na 
wprowadzenie programu łagodzenia kar – leniency (Benattou, 2020). Koncepcja łagodzenia kar za 
naruszenie prawa konkurencji za inspiracją prawa amerykańskiego (Roda, 2019, s. 3012) pojawiła 
się w prawie wspólnotowym w roku 19962, następnie została zmodyfi kowana w roku 2002 w kolejnym 
komunikacie Komisji3. Na poziomie prawa Unii Europejskiej program leniency jest zatem wprowadzo-
ny aktem o charakterze soft law. Program łagodzenia kar na poziomie unijnym został przygotowany 
jako narzędzie pomagające walczyć z zakłóceniami konkurencji. Na tej podstawie w krajach Unii 
Europejskiej powstały programy leniency dostosowane do danego porządku krajowego i danego rynku.

Łagodzenie kar umożliwia przedsiębiorstwu, które uczestniczyło w kartelu, skorzystanie ze 
złagodzenia kary, jeżeli współpracuje ono w określonym zakresie z organem ochrony konkurencji 
i pomaga mu udowodnić istnienie praktyk naruszających konkurencję.

III. ECN Modelowy Program Leniency
W ramach Europejskiej Sieci Konkurencji (dalej: ECN) został wypracowany przez Komisję 

i krajowe organy ochrony konkurencji Modelowy Program Leniency (ECN Model Leniency 
Programme). Program, w  wersji pierwotnej, przyjęty w dniu 29 września 2006 roku4, jest zbiorem 
„najlepszych praktyk” w zakresie funkcjonowania programów leniency, tj. zasad programu, obo-
wiązków podmiotów wnioskujących. Program ten jest odpowiedzią na zagrożenie skuteczności 
programów łagodzenia kar związane z brakiem zasady one-stop-shop (zasady jednego okienka) 
w zakresie ubiegania się o złagodzenie kary w  Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, iż wniosek 
leniency złożony do Komisji nie gwarantuje miejsca w kolejce do złagodzenia kary w krajowych 

1 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C326/47 z dnia 26.10.2012 r.).
2 Commission Notice on the non-imposition or reduction of fi nes in cartel cases, OJ 96/C/207/04.
3 Obwieszczenie Komisji w sprawie zwolnienia z grzywien oraz zmniejszania grzywien w przypadkach Karteli OJ 2002/C 45/03.
4 Obwieszczenie Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych, Dz. Urz. UE (2006/C 298/11).
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organach ochrony konkurencji, jest to realny i praktyczny problem dla wnioskodawców. Modelowy 
Program Leniency w swoim założeniu ma być miękkim rozwiązaniem problemu harmonizacji pro-
gramów łagodzenia kar. Program ECN nie jest podstawą do składania wniosku leniency ani nie 
jest aktem prawnie wiążącym. Jest jedynie zobowiązaniem organów krajowych do dostosowania 
programów do programu wzorcowego ECN. Podsumowując, Modelowy Program Leniency ma na 
celu ułatwienie przedsiębiorcom jednoczesnego ubiegania się o łagodniejsze traktowanie nawet 
w kilkunastu systemach prawnych w Unii Europejskiej (Turno, 2013). Mimo istnienia programu 
modelowego, w poszczególnych krajach procedura i zasady leniency mogą się różnić. Poniżej 
zostaną przedstawione szczegóły rozwiązań programu łagodzenia kar w Polsce i we Francji.

IV. Program leniency w Polsce

1. Zakaz zawierania porozumień antykonkurencyjnych

Analogiczny do unijnego zakazu porozumień ograniczających konkurencję w polskim ustawo-
dawstwie jest art. 6 uokik z 2007 roku. Ten polski przepis, podobnie jak jego unijny odpowiednik, 
tj. art. 101 ust. 1 TFUE, zawiera przykładową listę porozumień zakazanych, wśród nich można 
wskazać m.in.: ustalanie, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprze-
daży towarów; ograniczanie lub kontrolowanie produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub 
inwestycji; podział rynków zbytu lub zakupu.

Obydwa ww. przepisy stanowią ramy legislacyjne, w ramach których realizowana jest unijna 
oraz polska polityka konkurencji w zakresie zwalczania porozumień ograniczających konkurencję, 
wprowadzając dwa zbieżne zakazy praktyk ograniczających konkurencję (Skoczny, 2004, s. 154).

2. Sankcje za naruszenie zakazu

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK) może nałożyć 
na przedsiębiorcę, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości nie większej 
niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Kara może 
dotknąć przedsiębiorcę, jeżeli ten nawet nieumyślnie dopuścił się naruszenia zakazu określone-
go w art. 6 uokik z 2007 r. lub dopuścił się naruszenia art. 101 ust. 1 TFUE. Ponadto, kara może 
zostać również nałożona na osobę zarządzającą w wysokości do 2 000 000 złotych, w przypadku 
gdy osoba zarządzająca umyślnie dopuściła do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów okre-
ślonych w art. 6 ust. 1 pkt 1–6 uokik z 2007 r. lub art. 101 ust. 1 lit. a–e TFUE.

3. Procedura leniency

W Polsce program leniency został wprowadzony ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o  zmianie 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2000 r. oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 
Zgodnie z aktualnym brzmieniem obecnie obowiązującej uokik z 2007 r., przedsiębiorca, który 
zawarł porozumienie zakazane przez przepis art. 6 ust 1 uokik z 2007 r. lub art. 101 TFUE może 
złożyć do Prezesa UOKiK wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub o jej obniżenie. 

Ponadto, wniosek leniency może zostać złożony przez osobę zarządzająca przedsiębior-
stwem, która w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie, gdy zarządzane przedsiębiorstwo 
zawarło lub było stroną antykonkurencyjnego porozumienia umyślnie dopuściła przez swoje 
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działanie lub zaniechanie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu zawierania porozumień 
ograniczających konkurencję. 

Wniosek złożony przez przedsiębiorcę obejmuje jego osoby zarządzające, natomiast wnio-
sek złożony przez osobę zarządzającą nie obejmuje przedsiębiorcy, w którym ta osoba pełniła 
funkcję zarządczą (Banasiński, 2018, s. 244).

Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek zawierający opis porozumienia, wskazując przede 
wszystkim następujące dane: przedsiębiorców, którzy zawarli porozumienie, produkty lub usługi, 
których dotyczy porozumienie, terytorium objęte porozumieniem, jego cel, okoliczności jego za-
warcia, okoliczności i sposób funkcjonowania porozumienia, czas trwania porozumienia, rolę po-
szczególnych przedsiębiorców uczestniczących w porozumieniu, dane osób i stanowiska służbowe 
osób odgrywających w porozumieniu znaczącą rolę wraz z jej opisem. Wnioskodawca powinien 
wskazać ponadto, czy wniosek został złożony do organów ochrony konkurencji państw członkow-
skich Unii Europejskiej lub do Komisji Europejskiej. Zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK5 jest 
to tzw. wniosek w formie pełnej. Przy czym przedsiębiorca jest uprawniony do złożenia wniosku 
leniency w formie skróconej (tzw. marker), jeśli w chwili złożenia wniosku nie dysponuje pełnymi 
danymi. Taki wniosek powinien wówczas wskazywać co najmniej: przedsiębiorców, którzy zawarli 
porozumienie, produkty lub usługi, których dotyczy porozumienie, terytorium objęte porozumieniem, 
jego cel, czas trwania, imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób pełniących w porozumieniu 
znaczącą funkcję wraz z jej opisem. W przypadku wniosku skróconego, miejsce w kolejce do 
złagodzenia kary zostaje zagwarantowane w przypadku uzupełnienia go do formy pełnej. 

Trzecią przewidzianą prawnie formą wniosku leniency jest tzw. summary application. W sy-
tuacji, gdy antykonkurencyjne porozumienie dotyczy więcej niż trzech państw członkowskich Unii 
Europejskiej przedsiębiorca, chcący uniknąć kary za udział w porozumieniu, składa wniosek do 
Komisji Europejskiej. Jednocześnie w celu zabezpieczenia swojej sytuacji (na wypadek, gdyby 
Komisja Europejska miała nie prowadzić sprawy w przyszłości) przedsiębiorca może złożyć wnio-
ski w formie uproszczonej do krajowych organów ochrony konkurencji, których terytorium poro-
zumienie dotyczy. Z tym zastrzeżeniem, że ten rodzaj wniosku zarezerwowany jest jedynie dla 
porozumień horyzontalnych6. Jeśli postępowanie w sprawie objętej wnioskiem zostanie wszczęte, 
wówczas przedsiębiorca powinien uzupełnić wniosek do pełnej wersji.

W przypadku osoby zarządzającej, powinna one we wniosku o złagodzenie kary podać in-
formacje wymagane, w zakresie w jakim dysponuje ona wiedzą ze względu na pełnioną u przed-
siębiorcy funkcję, nadto powinna wskazać swoją rolę w porozumieniu.

4. Zasady łagodzenia kar

Prezes UOKiK zgodnie z przepisem art. 113b odstępuje od nałożenia kary pieniężnej, która 
może stanowić aż do 10% obrotu przedsiębiorcy na przedsiębiorcę, który zawarł porozumienie, 
o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy lub w art. 101 TFUE. Przy czym przedsiębiorca ten musi 
spełnić określone warunki łącznie. Przedsiębiorca składający wniosek o złagodzenie kary nie 
może ujawniać zamiaru złożenia tego wniosku bez zgody Prezesa UOKiK.

5 Wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie programu łagodzenia kar (tryb składania i postępowania z wnioskami o odstąpienie od wymierzenia lub ob-
niżenie kary pieniężnej – „wnioskami leniency”). Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_ wytyczne.php (30.07.2020).
6 Wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie programu łagodzenia kar (tryb składania i postępowania z wnioskami o odstąpienie od wymierzenia lub ob-
niżenie kary pieniężnej – „wnioskami leniency”). Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_ wytyczne.php (30.07.2020).
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Przedsiębiorca po złożeniu wniosku jest zobowiązany współpracować z Prezesem UOKiK 
w pełnym zakresie od chwili jego złożenia, w szczególności: z własnej inicjatywy i na żądanie 
Prezesa UOKiK powinien dostarczać niezwłocznie wszelkie dowody lub informacje dotyczące 
porozumienia, którymi dysponuje albo którymi może dysponować, mające istotne znaczenie dla 
sprawy. Nadto, nie może utrudniać złożenia wyjaśnień przez osoby zatrudnione przez niego oraz 
osoby pełniące funkcję kierowniczą lub wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębior-
cy. Wnioskujący przedsiębiorca nie może również niszczyć, fałszować ani zatajać dowodów lub 
informacji związanych ze sprawą.

Nadto, jeśli przedsiębiorca nie zaprzestał uczestnictwa w porozumieniu przed złożeniem 
wniosku, jest obowiązany zaprzestać tego uczestnictwa niezwłocznie po złożeniu wniosku.

Poza powyższymi warunkami przedsiębiorca musi przedstawić dowód wystarczający do 
wszczęcia postępowania antymonopolowego lub informacje umożliwiające Prezesowi UOKiK 
uzyskanie takiego dowodu. W sytuacji gdy wniosek został złożony po wszczęciu postępowania 
antymonopolowego, powinien dostarczyć dowód, który w istotny sposób przyczyni się do wydania 
decyzji o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencje lub na żądanie Prezesa UOKiK przedsta-
wi informacje umożliwiające uzyskanie takiego dowodu (o ile Prezes UOKiK nie posiadał w tym 
czasie tych informacji lub dowodów). Zgodnie z przepisami przedsiębiorca nie może być tym, 
który nakłaniał innych przedsiębiorców do uczestnictwa w  antykonkurencyjnym porozumieniu.

W przypadku niespełnienia warunków do odstąpienia od nałożenia kary dotyczących przed-
stawienia dowodów lub warunku dotyczącego nienakłaniania innych przedsiębiorców do uczest-
nictwa w porozumieniu, przedsiębiorca może jeszcze skorzystać z dobrodziejstwa obniżenia 
kary. Jednakże, musi on przedstawić dowód mający istotne znaczenie dla rozpatrywanej sprawy, 
którego Prezes UOKiK nie posiadał.

Prezes UOKiK w wyniku rozpatrzenia wniosku leniency może obniżyć karę o:
a) 30–50% w stosunku do wysokości kary, jaka zostałaby nałożona na przedsiębiorcę, gdyby 

nie złożył wniosku leniency – dotyczy przedsiębiorcy, który jako pierwszy spełnił warunki 
obniżenia kary;

b) 20–30% w stosunku do wysokości kary, jaka zostałaby nałożona na przedsiębiorcę, gdyby nie 
złożył wniosku leniency – dotyczy przedsiębiorcy, który jako drugi spełnił warunki obniżenia kary;

c) maksymalnie 20% w stosunku do wysokości kary, jaka zostałaby nałożona na przedsiębiorcę, 
gdyby nie złożył wniosku leniency – na pozostałych przedsiębiorców, którzy spełnili warunki 
obniżenia kary.

Rysunek 1. Poziomy łagodzenia kar w Polsce

1
•100%

2
•30% do 50%

3
•20% do 30%

4
•maksymalnie 20%

Źródło: opracowanie własne.
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5. Leniency Plus

W polskim systemie prawnym, odmiennie niż w prawie unijnym, istnieje jeszcze dodatkowa 
możliwość złagodzenia kary poprzez współpracę z organem antymonopolowym. Uzyskanie dodat-
kowego benefi tu może nastąpić w stosunku do przedsiębiorcy, który kwalifi kuje się do zmniejsze-
nia kary na podstawie programu leniency, jeśli przekaże informacje i dowody dotyczące innego, 
nieznanego wcześniej Prezesowi UOKiK porozumienia antykonkurencyjnego. Wówczas może on 
skorzystać z dodatkowego obniżenia kary w zakresie pierwszego postepowania o kolejne 30%. 
Dodatkowo w odniesieniu do innego postępowania Prezes UOKiK odstąpi od wymierzenia kary 
(jeśli spełni on łącznie przesłanki dotyczące odstąpienia). Tego rodzaju regulacji nie znajdziemy 
w prawie francuskim, ale spośród krajów wchodzących dotychczas w skład Unii Europejskiej 
możemy ją odnaleźć w Wielkiej Brytanii oraz Bułgarii (Skoczny, 2014).

6. Decyzje polskiego organu

W celu zobrazowania działania programów leniency w praktyce warto przytoczyć przykłado-
we rozstrzygnięcia UOKiK, w których w wyniku skorzystania z instytucji leniency Prezes UOKiK 
odstąpił wymierzenia kary pieniężnej.

Jednym z najistotniejszych przykładów spraw, wykrytych dzięki wykorzystaniu program ła-
godzenia kar, jest sprawa kartelu cementowego7. Przez jedenaście lat od roku 1998 siedem spó-
łek: Lafarge Cement, Górażdże Cement, Grupa Ożarów, Cemex Polska, Dyckerhoff Polska oraz 
Cementownie Warta i Odra podzieliło pomiędzy siebie rynek i ustalało ceny. Spółki te stanowiły 
niemal 100% ówczesnego rynku cementu szarego. Kartel wymieniał informacje poufne podczas 
spotkań. Nadto ustanowił koordynatora wymiany poufnych informacji, który za pomocą telefonu 
pre-paid wymieniał informacje istotne dla funkcjonowania kartelu z wyznaczonymi pracownikami 
innych uczestników. Na pięciu uczestników porozumienia została nałożona łączna kara w wyso-
kości 411 586 477 PLN. Prezes UOKiK odstąpił od ukarania spółki Lafarge Cement oraz znacznie 
obniżył karę pieniężną wobec Górażdże Cement – na spółkę nałożono sankcję w wysokości 5% 
przychodu z uwagi na współpracę w ramach leniency (UOKiK, 2009).

W zakresie nowszych spraw na rynku polskim, w których zastosowano program łagodzenia kar 
warto przywołać zmowę producentów płyt wiórowych i pilśniowych. W porozumieniu trwającym od 
roku 2008 do 2011 uczestniczyło pięciu przedsiębiorców: Kronospan Szczecinek, Kronospan Mielec, 
Pfl eiderer Group, Pfl eiderer Wieruszów oraz Swiss Krono8. Przedsiębiorcy ustnie uzgadniali ceny 
oraz wymieniali poufne informacje, dotyczące m.in. wprowadzenia podwyżek oraz wielkości sprze-
daży. W wyniku postępowania antymonopolowego, Prezes UOKiK nałożył kary łącznie w wysokości 
135 761 340,24 PLN. Na Swiss Krono nie nałożono kary z uwagi na skorzystanie z procedury leniency.

V. Program leniency we Francji

1. Zakaz zawierania porozumień antykonkurencyjnych

Przepis dotyczący zawierania porozumień antykonkurencyjnych jest we francuskim prawie 
zbliżony do polskiego. We Francji uregulowania dotyczące prawa konkurencji są elementem 
7 Dec. Prezesa UOKiK z 8.12.2009 r., DOK-7/2009.
8 Dec. Prezesa UOKiK z 8.12.2009 r., DOK-3/2017.
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kodeksu handlowego, a nie oddzielnej ustawy. Zgodnie z przepisem artykułu L420-19 francuskie-
go kodeksu handlowego, działania wspólne, porozumienia, wyraźne lub milczące, są zabronio-
ne. Zabronione są również działania poprzez pośrednika spółki należącej do grupy kapitałowej, 
mającej siedzibę poza terytorium Francji, jeżeli celem porozumień lub ich skutkiem jest lub może 
być zapobieganie, ograniczanie lub zakłócanie konkurencji na danym rynku. Francuski kodeks 
handlowy zawiera analogicznie do polskiego uregulowania przykłady porozumień zakazanych, 
wśród nich francuski ustawodawca wskazał: ograniczenie dostępu do rynku, ustalanie cen (w inny 
sposób niż poprzez oddziałanie rynku), ograniczenia, lub kontrola produkcji.

2. Sankcje za naruszenie zakazu

Zgodnie z przepisem artykułu L464-2 francuskiego kodeksu handlowego, na przedsiębiorcę 
dopuszczającego się naruszenia może zostać nałożona kara fi nansowa. Nakładana ona jest propor-
cjonalne do powagi faktów będących przedmiotem naruszenia, zakresu szkody wyrządzonej gospo-
darce, sytuacji ukaranego organu lub przedsiębiorstwa lub grupy, do której przedsiębiorstwo należy. 

Na sprawcę niebędącego przedsiębiorstwem może być nałożona kara w maksymalnej kwocie 
3 000 000 euro. Maksymalna wysokość sankcji dla przedsiębiorstwa wynosi zaś 10% najwyższego 
światowego obrotu bez podatku, osiągniętego w jednym z lat obrotowych zakończonych od roku 
obrotowego poprzedzającego rok, w którym wdrożono praktyki antykonkurencyjne.

3. Procedura leniency

We Francji program łagodzenia kar (program clémence), został wprowadzany do krajowego 
porządku prawnego ustawą z 15.05.2001 r.10. W prawie francuskim całkowite lub częściowe zwolnie-
nie z kar fi nansowych może zostać udzielone przedsiębiorstwu lub organizacji, które wraz z innymi 
podmiotami wprowadziły w życie praktykę antykonkurencyjną. Warunkiem jest jednak, że przedsię-
biorca ten pomoże francuskiemu organowi ochrony konkurencji (Autorité de la concurrence) – ustalić 
rzeczywisty charakter zakazanej praktyki i zidentyfi kować sprawców praktyki, poprzez dostarczenie 
informacji o stanie faktycznym sprawy, które nie były znane wcześniej organowi ochrony konkurencji.

Składając wniosek o złagodzenie kary we Francji wnioskodawca musi dokładnie wskazać, 
które podmioty są nim objęte: nazwiska i adresy pozostałych uczestników domniemanego po-
rozumienia, opis domniemanego porozumienia, opis produktów objętych praktyką, terytoria, na 
których stosowane są dane praktyki, charakter tych praktyk i szacunkowy czas ich trwania, oraz 
informacje na temat wszelkich wniosków o złagodzenie sankcji dotyczących domniemanego kar-
telu. Wnioskodawca powinien przedłożyć wszelkie dokumenty lub inne dowody będące w jego 
posiadaniu lub takie, które może uzyskać do swojej dyspozycji w momencie składania wniosku.

Do francuskiego urzędu ochrony konkurencji można złożyć wniosek będący odpowiednikiem 
wniosku pełnego w prawie polskim albo wniosek skrócony (summary clemency application), jeżeli 
w związku z tymi samymi faktami wnioskodawca złożył lub ma zamiar złożyć wniosek o zwolnie-
nie z kar do Komisji Europejskiej.

Francuski organ podkreśla w swoich wystąpieniach, iż wyraża zgodę na wcześniejsze, 
anonimowe kontakty z potencjalnym wnioskodawcą, który chciałby uzyskać informacje na temat 

 9 Code de commerce, Version consolidée au 24 juillet 2020, Légifrance.
10 Loi NRE sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, NOR: ECOX0000021L, Légifrance.
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przebiegu postępowania w sprawie łagodzenia sankcji. W tym celu urząd wyznaczył eksperta 
zajmującego się wdrażaniem programu łagodzenia kar – doradcę ds. łagodzenia kar, który jest 
punktem kontaktowym dla potencjalnych wnioskodawców, którzy mogą konsultować się z nim 
nieformalnie.

4. Zasady łagodzenia kar

Oprócz określonych powyżej warunków proceduralnych, następujące warunki łącznie muszą 
zostać spełnione, aby przedsiębiorstwo mogło być zakwalifi kowane do całkowitego lub częścio-
wego zwolnienia z kar. Przedsiębiorstwo musi zakończyć swój udział w domniemanym kartelu 
niezwłocznie i w terminie nie późniejszym niż data powiadomienia o obwieszczeniu urzędu ochrony 
konkurencji w sprawie łagodzenia sankcji. Jednakże, dla utrzymanie poufności i zachowania sku-
teczności czynności dochodzeniowych organ francuski może podjąć decyzję o odroczeniu tego 
terminu. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zapewnić francuskiemu organowi antymonopolowe-
mu rzeczywistą, pełną, stałą i szybką współpracę niezwłocznie po złożeniu wniosku i przez cały 
okres trwania postępowania. Wnioskujący nie może niszczyć lub fałszować dowodów na istnienie 
domniemanego kartelu ani nie powinien ujawnić zamiaru złożenia wniosku leniency, w tym treści 
wniosku (z wyjątkiem wniosków skierowanych do innych organów ochrony konkurencji).

Pełne zwolnienie z kar nie może zostać przyznane przedsiębiorcy, który podejmował kroki 
w celu przymuszenia innego podmiotu do uczestniczenia w naruszeniu.

Podmiot zgłaszający wniosek jako pierwszy, podobnie jak w Polsce, zyskuje największe 
korzyści. Przedsiębiorstwa, które zgłoszą się jako kolejne mogą skorzystać ze złagodzenia kary 
pieniężnej, ale nie z jej zwolnienia. Pełne zwolnienie z grzywien ma zastosowanie do przedsię-
biorstwa, które jako pierwsze zgłosiło się do ujawnienia tajnego kartelu11. 

W przypadku kolejnych przedsiębiorców kara może zostać obniżona o:
a) 25–50% w stosunku do przedsiębiorcy w drugiej kolejności, kwoty kary, która byłaby nałożona;
b) 25–40% w stosunku do przedsiębiorcy w trzeciej kolejności;
c) maksymalnie 25% w stosunku do przedsiębiorcy w czwartej kolejności.

Poszczególne progi obniżenia kar zostały ustalone przez francuski organ ochrony konkurencji 
i konsumentów w obwieszczeniu z dnia 3 kwietnia 2015 roku12.

Rysunek 2. Poziomy łagodzenia kar we Francji

1
•100%

2
•25% do 50%

3
•25% do 40%

4
•maksymalnie 25%

Źródło: opracowanie własne.

11 Autorité de la concurrence, La clémence, Agir à temps pour protéger l’entreprise. Pozyskano z: https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/
fi les/2019-07/brochure_clemence_nov12.pdf (30.07.2020).
12 Communiqué de procédure du 3 avril 2015 relatif au programme de clémence français. Pozyskano z: https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/
default/fi les/cpro_autorite_clemence_revise.pdf (30.07.2020).
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5. Decyzje francuskiego organu

We Francji program łagodzenia kar rozwija się, umożliwiając likwidację karteli szkodli-
wych dla gospodarki i konsumentów w wielu różnych sektorach, m.in.: producentów kompo-
tów,  urządzeń gospodarstwa domowego, podłóg, produktów mlecznych, mącznych czy usług 
kurierskich.

Jeden z najbardziej znanych karteli wykrytych we Francji dzięki programowi łagodzenia kar 
był ten, który funkcjonował od 1997 roku do 2004 roku i skupiał czterech producentów środków 
piorących Unilever, Procter&Gamble, Henkel oraz Colgate-Palmolive13. Przedsiębiorstwa koor-
dynowały swoje strategie handlowe, decydując wspólnie o cenach sprzedaży i promocjach, które 
zamierzały oferować we francuskich marketach. Łącznie zostały na nich nałożone kary w wyso-
kości 367 900,00 euro. W 2008 roku Unilever będące członkiem kartelu złożyło wniosek leniency. 
W efekcie złożonego wniosku uniknęło kary pieniężnej w wysokości 248 500,00 euro14.

Spośród nowszych spraw, w których zastosowano program łagodzenia kar, warto przywołać 
wydaną w roku 2019 przez francuski organ ochrony konkurencji decyzję w sprawie kartelu produ-
centów kompotów. Kartel działał w latach 2010–2014 i obejmował cały rynek produkcji kompotów. 
Siedmiu przedsiębiorców: Materne, Andros, Conserves France, Délis/Vergers de Châteaubourg, 
Charles Faraud/Charles&Alice i Valade oraz Coroos15 zawarło porozumienie i podczas tajnych 
spotkań regularnie wymieniało się informacjami w celu podniesienia cen sprzedaży oraz koor-
dynacji wzrostów cen. Podczas spotkań przedsiębiorców następował również podział klientów 
i wolumenu sprzedaży w celu koordynacji zysków i strat poszczególnych producentów, tak aby 
nie następowały odchylenia pomiędzy nimi16. Na przedsiębiorców zostały nałożone kary w łącznej 
wysokości 58 300 000 euro. W stosunku do holenderskiego przedsiębiorcy Coroos odstąpiono od 
nałożenia kary z uwagi na złożony wniosek leniency i ujawnienie kartelu17.

VI. Podsumowanie
Zakres przedmiotowy instytucji leniency w prawach zarówno polskim, jak i francuskim jest 

szerszy aniżeli w prawie unijnym. Zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie zwalniania z grzy-
wien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych, program unijny dotyczy jedynie spraw 
kartelowych. Tymczasem w obydwu omawianych tu krajowych systemach ochrony konkurencji 
program łagodzenia kar dotyczy tak porozumień horyzontalnych, jak i wertykalnych.

Bez wątpienia polski program leniency daje szersze możliwości dotyczące łagodzenia kar 
z uwagi na istnienie programu leniency plus, którego nie znajdziemy we francuskim prawie 
konkurencji. 

Różnicę między obydwoma omawianymi porządkami prawnymi stanowi również kwestia odpo-
wiedzialności osoby zarządzającej. W świetle prawa polskiego na taką osobę może być nałożona 
kara pieniężna do 2 000 000,00 PLN, natomiast we Francji osoba taka ponosi odpowiedzialność 

13 Décision n° 11-D-17 du 8.12.2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des lessives.
14 L’Autorité de la concurrence sanctionne un cartel entre les 4 principaux fabricants de lessives. Pozyskano z: https://www.autoritedelaconcurrence.
fr/fr/communiques-de-presse/lautorite-de-la-concurrence-sanctionne-un-cartel-entre-les-4-principaux (30.07.2020).
15 Décision n° 19-D-24 du 17.12.2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes,
16 L’Autorité de la concurrence sanctionne les principaux fabricants de compotes. Pozyskano z: https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques
-de-presse/lautorite-de-la-concurrence-sanctionne-les-principaux-fabricants-de-compotes (30.07.2020).
17 Bilan d’activité synthèse du 2019. Pozyskano z: https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/fi les/ADLC-synthese-2019.pdf.
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o charakterze karnym – zgodnie z przepisem L.420-6 kodeksu handlowego osobie zarządzającej 
grozi kara pozbawiania wolności do lat czterech oraz grzywna do kwoty 75 000,00 euro.

W pozostałym zakresie programy leniency w Polsce i we Francji różnią się w aspektach pro-
ceduralnych, dotyczących zasad złożenia wniosku i jego rozpatrywania. Rozbieżności pojawiają 
się również na poziomie progów obniżenia kary. 

Możliwości, z jakich można skorzystać w obydwu krajach w przypadku przyznania statusu 
„świadka koronnego” w postępowaniu antymonopolowym, są szerokie. Niemniej jednak należy 
pamiętać, że nie chronią przedsiębiorcy przed różnego rodzaju roszczeniami cywilnoprawnymi 
za naruszenie prawa konkurencji – private enforcement. 
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I. 
Oderwanie prawa konkurencji od sfery politycznej i nasycenie go ekonomicznymi technikaliami 

często bywa przedstawiane jako stan pożądany, niemniej może też wpływać na spadek poparcia 
społecznego dla polityki antymonopolowej. W tym kontekście amerykańskie wybory prezydenckie 
2020 r. i obecność w nich wątków antymonopolowych mogą budzić zainteresowanie, ponieważ 
pokazują one, że ochrona konkurencji wciąż może stawać się przedmiotem debat politycznych, 
a nie jedynie dyskusji w kręgach eksperckich. Chociaż prawdopodobnie wpływ amerykańskich 
wyborów prezydenckich 2020 r. na kształt amerykańskiej gospodarki będzie mniejszy niż miało 
to miejsce w związku z pamiętnymi dla historii Stanów Zjednoczonych wyborami w 1912 r., w któ-
rych wątki związane z wizją polityki gospodarczej stały się kluczowe, to warto mieć świadomość, 
że pogłoski o śmierci „politycznego” prawa konkurencji mogły być przesadzone. W swojej książ-
ce, która tytułem nawiązuje do eseju Louisa Brandeisa, dawnego sędziego Sądu Najwyższego 
Stanów Zjednoczonych, Tim Wu poświęca uwagę właśnie temu zagadnieniu – politycznej roli 
prawa konkurencji, spadku znaczenia polityki antymonopolowej i konieczności „uczynienia prawa 
konkurencji znowu wielkim”. W 2020 r. książka T. Wu doczekała się nowego, nieco zmodyfi kowa-
nego wydania i warto o niej przypomnieć również z tego względu.

II. 
Na potrzeby polskiego odbiorcy warto na wstępie odnotować, że Tim Wu jest profesorem 

na Uniwersytecie Columbia, a w przeszłości pełnił również funkcję doradcy w amerykańskiej 
Federalnej Komisji Handlu i w administracji Baracka Obamy. T. Wu zdobywał doświadczenie, 
współpracując z Richardem Posnerem i sędzią Sądu Najwyższego Stephenem Breyerem (sę-
dzia mianowany przez prezydenta Clintona i uważany za liberała). W przeszłości silnie wspierał 
również koncepcję „neutralności sieci” (network neutrality). Ten polityczny rys działalności T. Wu 
warto mieć na względzie, ponieważ jego książka nie jest typowym tekstem akademickim, jest to 
raczej praca, która ma służyć przybliżeniu szerszemu kręgowi zainteresowanych, w czym tkwi 
problem z ochroną konkurencji w latach dwudziestych XXI wieku i dlaczego prawo konkurencji 
w coraz mniejszym stopniu wydaje się dostarczać przeciętnemu obywatelowi to, czego ten oby-
watel oczekuje. 

W powyższym kontekście pierwszym naturalnym pytaniem, jakie można zadać, jest wątpli-
wość czy książka T. Wu powinna budzić zainteresowania prawnika lub ekonomisty zajmującego się 
prawem konkurencji na co dzień i mającego szeroką wiedzę na jego temat? Na tak postanowione 
pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Książka T. Wu stanowi przede wszystkim przypomnienie, 
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jaka jest rola i historia prawa antymonopolowego w Stanach Zjednoczonych, co ma znaczenie 
również dla refl eksji na temat prawa ochrony konkurencji w Europie, w tym w Polsce. Na około 
150 stronach T. Wu zarysowuje historię amerykańskiego prawa konkurencji począwszy od schył-
kowego okresu tzw. ery pozłacanej (Gilded Age), przyjęcia ustawodawstwa antymonopolowego 
w 1890 r., polityki Theodore’a Roosevelta, wzrostu znaczenia polityki antymonopolowej, a na-
stępnie początków szkoły chicagowskiej, a w końcu ostatnich lat „dużych spraw”, triumfu szkoły 
chicagowskiej, aż po początek okresu dominacji dużych przedsiębiorstw technologicznych (Big 
Tech), tj. czasy obecne. Swoją książkę T. Wu kończy podsumowaniem podstawowych założeń 
agendy neobrandeisiańskiej, która w jego ocenie stanowi remedium na problemy współczesnego 
prawa antymonopolowego.

III. 
T. Wu zauważa, że obraz gospodarczy Stanów Zjednoczonych, mimo że funkcjonuje w nich 

ustawodawstwo antymonopolowe, coraz bardziej zbliża się do stanu znanego z tzw. pozłacanej 
ery, tj. końca XIX wieku. Na obraz ten zasadniczo składają się wzrastające nierówności społeczne 
połączone z koncentracją przedsiębiorstw w poszczególnych branżach gospodarki. 

T. Wu przypomina, jak w erze pozłacanej, w narracji niektórych grup interesów, tworzenie 
trustów i eliminacja „rujnującej konkurencji” stały się docelowym i „nowoczesnym” sposobem orga-
nizacji życia gospodarczego. Jednocześnie koniec XIX wieku, zarówno w Europie, jak i w podlega-
jących szybkiej industrializacji Stanach Zjednoczonych, jest okresem silnych napięć społecznych. 
Podczas gdy trusty dostarczały swoim twórcom fortuny i obiecywały postęp, w odczuciu krytyków 
ich działalności prowadziły również do niegospodarności, złego traktowania pracowników, eliminacji 
przedsiębiorców chcących utrzymać swoją niezależność, a także do wprowadzania w błąd swoich 
własnych inwestorów. Jak zauważa T. Wu, podczas gdy w Europie napięcia społeczne prowa-
dziły do wzmocnienia ruchów socjalistycznych, komunistycznych i anarchistycznych, w Stanach 
Zjednoczonych społeczne niezadowolenie znalazło ujście w organizowaniu się związków zawo-
dowych, zrzeszeń farmerów, Partii Anty-Monopolowej (Anti-Monopoly Party), wzroście widoczno-
ści w wyborach kandydatów populistycznych, a w końcu także w uchwaleniu ustawy Shermana.

Ustrój i kultura polityczna Stanów Zjednoczonych była i jest kulturą checks and balances – 
wzajemnego szachowania się i równoważenia się ośrodków władzy. Niemniej, jak zauważa T. Wu, 
amerykański system polityczny nie zawierał podobnych „bezpieczników” w odniesieniu do „wła-
dzy” wynikającej z koncentrowania siły rynkowej. Tę lukę miało wypełnić prawo antymonopolowe, 
będące – jak określał to ponad pół wieku po jego przyjęciu amerykański Sąd Najwyższy – „kon-
stytucją wolności gospodarczej” (charter of economic liberty). 

W książce T. Wu omawia początki wdrażania prawa antymonopolowego, w tym jego wdrażanie 
za prezydentury Theodore’a Roosevelta. Opisy te trafnie, według mnie, zwracają uwagę na dwa 
istotne zagadnienia stale obecne w prawie konkurencji. Po pierwsze, problem defi niowania jego 
celów – przykładowo dla Theodore’a Roosevelta prawo antymonopolowe stało się narzędziem do 
zwalczania „złych trustów”, ale nie „dobrych trustów”. Po drugie, usytuowania i roli polityki anty-
monopolowej jako elementu polityki gospodarczej. W tym drugim zakresie można zauważyć, że 
sam Theodore Roosevelt, mimo że znany jako „pogromca trustów”, porzucił w znacznej mierze 
swoje przywiązanie do prawa antymonopolowego w czasie wyborów prezydenckich w 1912 roku. 
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W wyborach tych ścierały się trzy istotne wizje polityki gospodarczej: nacjonalizm połączony z ak-
tywizmem państwa (T. Roosevelt), amerykański liberalizm początku XX wieku obejmujący silną 
politykę antymonopolową (Wilson) i socjalizm (Debs). W tym kontekście warto zauważyć, że opi-
sywane przez T. Wu wybory 1912 r. były przywoływane również w kontekście wyborów 2020 r., 
które po raz pierwszy od dłuższego czasu objęły dyskusję nad polityką ochrony konkurencji – w tym 
zakresie, przynajmniej w obozie Demokratów, czyniono porównania wizji polityki gospodarczej 
senator Warren z polityką Wilsona (Brandeisa), a senatora Sandersa z propozycją Debsa.1

Za kluczowe w książce T. Wu należy jednak, według mnie, uznać omówienie roli szkoły chi-
cagowskiej i jej początkowo pozornie niemającej szans na powodzenie walki z dominującą jesz-
cze w latach 70. wizją prawa konkurencji. Niemniej chociaż rola prawa antymonopolowego jako 
prawa mającego istotną rolę polityczną została po II Wojnie Światowej wzmocniona, nie stanowiło 
to ostatecznie przeszkody dla koncepcji tworzonych początkowo przez Aarona Directora, wykła-
dowcę Uniwersytetu w Chicago, zgodnie z którymi prawo antymonopolowe powinno koncentro-
wać się na efektach cenowych. Koncepcje Directora znalazły najsilniejszy wyraz w pracach jego 
podopiecznego – Roberta Borka, który po przeanalizowaniu historii legislacyjnej amerykańskiego 
ustawodawstwa antymonopolowego doszedł do wniosku, że jedynym celem, jaki miało w założeniu 
Kongresu realizować prawo antymonopolowe, był dobrobyt konsumentów (consumer welfare). 

W powyższym kontekście T. Wu zwraca uwagę na trzy ciekawe, według mnie, zagadnienia. 
Po pierwsze, dopasowane do ogólnych poglądów Roberta Borka omówienie historii legislacyjnej 
amerykańskiego prawa antymonopolowego – fakt z jednej strony znany, ale niekoniecznie szerzej 
dyskutowany, w szczególności w Polsce. Po drugie, pojawiającą się w Stanach Zjednoczonych 
polityczną potrzebę ograniczenia aktywizmu sędziowskiego, a jednocześnie rozwój oryginalizmu 
konstytucyjnego, ułatwiającego przyjęcie koncepcji promowanych przez szkołę chicagowską. Po 
trzecie, ułatwienie szkole chicagowskiej ideologicznego triumfu poprzez osłabienie politycznej 
roli prawa konkurencji przez przedstawicieli szkoły harwardzkiej, która – podobnie jak szkoła chi-
cagowska – zmierzała do zwiększenia w prawie konkurencji roli ekonomii jako „obiektywnego” 
wyznacznika tego, co dozwolone, a co nie.

Pośrednio T. Wu zwraca też uwagę na inne zagadnienie, które może być, według mnie, 
interesujące z europejskiego punktu widzenia. Tim Wu sugeruje bowiem, że szkoła chicagow-
ska dostarczyła sędziom „prostego” wyjaśnienia pozwalającego na łatwe rozstrzyganie spraw 
(tj. oddalanie pozwów) bez konieczności zagłębiania się w niejednoznaczne oceny wykraczające 
poza uproszczone wytłumaczenia ekonomiczne. W tym zakresie warto mieć na względzie, że 
w porównaniu z Europą w Stanach Zjednoczonych tzw. private enforcement zawsze odgrywało 
większą rolę, dostarczając sądom dużej liczby spraw, które jednocześnie stwarzały praktyczną 
pokusę poszukiwania prostej ścieżki podejmowania rozstrzygnięć – taką ścieżkę zaoferowała 
szkoła chicagowska.

Tim Wu argumentuje w końcu, że wraz z triumfem szkoły chicagowskiej zaczęła zamierać 
tradycja „wielkich spraw”, z których ostatnimi było rozbicie AT&T, a następnie sprawa Microsoft. Ta 
druga jednak, mimo początkowych zwycięstw sądowych Departamentu Sprawiedliwości, została 
zakończona ugodą po objęciu urzędu prezydenta przez George’a Busha. 

1 Również w obozie Republikanów zgłaszane były postulaty bardziej aktywnych działań antymonopolowych, aczkolwiek raczej na szczeblu senatorów 
(T. Cruz), a nie urzędującego prezydenta.
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W ocenie T. Wu, w obecnym kształcie prawo antymonopolowe w Stanach Zjednoczonych 
stało się dysfunkcyjne, a dodatkowo zmiana ta zaszła w sprzeczności z pierwotną wolą Kongresu 
i bez jakichkolwiek zmian w ustawodawstwie, które uzasadniałyby porzucenie politycznych celów 
prawa konkurencji. Należy mieć przy tym na względzie, że uznanie za istotne „politycznych celów” 
prawa antymonopolowego nie oznacza w tym kontekście dokonywania arbitralnych ocen i ściga-
nia „złych trustów”, a zarazem tolerowania „dobrych trustów”. Rola ta ma raczej sprowadzać się 
do istnienia fundamentu dla stosowania prawa jako zbioru reguł chroniących proces konkurencji, 
ale niekoniecznie każdorazowo badającego wpływ poszczególnych praktyk na poziom cen. Jako 
ścieżkę dla poprawy stanu amerykańskiej polityki antymonopolowej T. Wu zarysowuje agendę 
nowego ruchu brandeisiańskiego. W tym zakresie wskazuje, że amerykańskie prawo antymo-
nopolowe potrzebuje przynajmniej: (i) zmiany sposobu oceny koncentracji; (ii) demokratyzacji 
procesu kontroli koncentracji; (iii) powrotu do tradycji „dużych spraw”; (iv) powrotu do rozbijania 
przedsiębiorstw jako podstawowego środka odstraszającego przed naruszeniami reguł konkuren-
cji; (v) wprowadzenia nowych instrumentów usuwania problemów rynkowych w postaci „badań 
rynku” podobnych do tych prowadzonych przez brytyjski organ ochrony konkurencji; (vi) odejścia 
od standardu dobrobytu konsumentów.

IV. 
Jak wskazano na wstępie, książka T. Wu nie jest typową książką akademicką. Powyższe 

ma swoje zalety, ale może stanowić i wadę. Niewątpliwą zaletą książki Wu jest jej przystępność 
i zwięzłość. Może jednak pozostawiać niedosyt, np. sposób czynienia odniesień do literatury oraz 
podstaw określonych twierdzeń (brak przedstawienia numerowanych przypisów w tekście lub pod 
tekstem, a zamiast tego umieszczenie odesłań na końcu książki, ale jedynie poprzez przywołanie 
strony, na której znajduje się określony fragment).

Czytając książkę T. Wu trudno również nie odnieść wrażenia, że autor nie ukrywa swoich 
sympatii politycznych, a niektóre z przedstawianych przez niego twierdzeń stanowią według mnie 
uproszczenia, które powinny wzbudzić czujność czytelnika. Niektóre z twierdzeń autora stwarzają 
wręcz wrażenie, że chce on wzbudzić negatywne skojarzenia co do niektórych poglądów, ale bez 
przedstawienia szerszej argumentacji. 

W odniesieniu do uproszczeń można zauważyć, że T. Wu wydaje się błędnie przedstawiać 
np. randystyczne – lub szerzej libertariańskie – ujęcie stosunków społecznych. Autor wydaje się 
bowiem sugerować, że istotą tych ujęć jest ostatecznie „brutalność w stosunkach gospodarczych” 
(brutality in commerce), podczas gdy istotą tych ujęć jest raczej dobrowolna i harmonijna współ-
praca między jednostkami. Pochodną powyższego może być konieczność np. zapłaty przez kogoś 
ceny wyższej niż ocenia on, że byłaby ceną odpowiednią, ale istotą tej wizji stosunków społecz-
nych nie jest „brutalność”. Promowana przez Ayn Rand „cnota egoizmu” nie wyklucza empatii, 
charytatywności ani pomocy, ale sprzeciwia się narzucaniu obowiązku działania na rzecz innych 
kosztem siebie.

W odniesieniu natomiast do ukierunkowywania opinii, można zwrócić uwagę, że przykładowo 
omawiając Ruch Monopolistyczny i argumenty zwolenników trustów, T. Wu na niecałych dwóch 
sąsiadujących stronach rozpoczyna wywód od tego, że w ocenie niektórych trusty miały nie tylko 
dostarczać zyski, ale pozwalać na budowę „nowego porządku”, który miał charakteryzować się 
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„rządami silnych, rządami nowego typu przemysłowego Übermenscha”. Następnie autor przechodzi 
do zasygnalizowania, że powyższe ujęcia wiązały się z popularyzacją społecznego darwinizmu, 
co uzupełnia również uwagą, że jakkolwiek darwiniści społeczni byli niechętni interwencjonizmowi 
państwowemu (w tym ustawodawstwu wspierającym biednych), to popierali interwencję państwa 
w formie praktyk eugenicznych, mających na celu ograniczenie liczby osób fi zycznie i umysłowo 
upośledzonych. W odniesieniu do takiego sposobu prowadzenia argumentacji można wyrazić 
wątpliwość.

Pewien niedosyt może z kolei pozostawiać propozycja działań, które w ocenie T. Wu sprzyjałyby 
„uczynieniu prawa antymonopolowego znowu wielkim”. Wynika to przede wszystkim z ogólności 
przedstawionych postulatów i braku bardziej szczegółowej refl eksji nad tym, w jaki sposób możliwe 
byłoby ograniczanie ewentualnych konsekwencji większej obecności w prawie konkurencji „poli-
tycznych elementów”. Należy jednak uwzględnić, że książka T. Wu jest kierowana do szerokiego 
kręgu adresatów i tego rodzaju bardziej szczegółowe rozważania mogłyby wykraczać poza to, 
co niezbędne. Ponadto, jak sygnalizuje sam autor, ostatni rozdział książki określa „agendę”, a nie 
szczegółowy program nowego ruchu brandeisiańskiego – co za tym idzie za usprawiedliwione 
można uznać bardziej ogólne przedstawienie zagadnienia.

W 2020 r. wydana została nieco zmodyfi kowana wersja książki T. Wu z 2018 r., zatytułowana: 
„The Curse of Bigness: How Corporate Giants Came to Rule the World”. Warto odnotować, że 
książki T. Wu z 2018 i 2020 r. z jednej strony różnią się bardziej niż mogłoby się wydawać, z dru-
giej natomiast – mimo wszystko są do siebie bardzo podobne. Tym, co łączy obie książki, jest 
fakt, że część ich treści jest podobna – w tym sensie książkę z 2020 r. można uznać za wydanie 
uzupełnione o nowe wątki. Tymi wątkami jest przedstawienie zagadnienia „przekleństwa wielko-
ści” z szerszego punktu widzenia niż samo prawo antymonopolowe. Powyższe można opisać 
w następujący sposób: w książce T. Wu z 2018 r. osią dyskusji jest rozdźwięk między brandei-
siańskim prawem antymonopolowym a chicagowską interpretacją tego prawa, z kolei w książce 
T. Wu z 2020 r. osią dyskusji jest raczej rozdźwięk między z jednej strony postrzeganą łącznie 
amerykańską tradycją antymonopolową i europejską tradycją ordoliberalizmu, a z drugiej – neo-
liberalizmem. W tym zakresie książka T. Wu z 2020 r. została również uzupełniona o wzmianki 
dotyczące stosunku prawa do koncentracji siły rynkowej w Europie oraz Japonii – omówienie to 
należy jednak uznać za uproszczone. Książka T. Wu z 2020 r., mimo że zakończona podobnymi 
konkluzjami, została natomiast pozbawiona niektórych wątków odnoszących się bezpośrednio 
do prawa konkurencji.

Niezależnie od sformułowanych powyżej krytycznych uwag książka T. Wu z 2018 r. zasługu-
je według mnie na szczególną uwagę. Książka ta wydaje się też lepiej skonstruowana z punktu 
widzenia osoby zainteresowanej prawem konkurencji niż książka z 2020 roku. Same powody, dla 
których praca T. Wu jest warta uwagi, można moim zdaniem podsumować poprzez odniesienie 
do następujących kwestii. Po pierwsze, T. Wu w przystępny i bardzo zwięzły, ale co do zasady 
wystarczająco szczegółowy sposób, omawia genezę, kierunki i obecny stan amerykańskiego 
prawa konkurencji. Należy mieć przy tym na względzie, że prawo amerykańskie istotnie wpływało 
i nadal wpływa na rozwój prawa konkurencji w Europie, co sprawia, że jest to praca o w znacznej 
mierze uniwersalnym charakterze. Po drugie, książka T. Wu podsumowuje i wyjaśnia powody 
fermentu, jaki wykształcił się w Stanach Zjednoczonych w dyskusjach związanych z prawem 
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antymonopolowym, a także narastającego w niektórych grupach poziomu krytyki względem chi-
cagowskiego oraz postchicagowskich ujęć prawa konkurencji. Po trzecie, książka T. Wu dobrze 
podsumowuje „kapitulację” prawników w defi niowaniu pozaekonomicznych celów prawa konkurencji 
i może ułatwiać zrozumienie, dlaczego cele te nie są pozbawione znaczenia – dyskusja na temat 
podejścia neobrandeisiańskiego w Stanach Zjednoczonych może z kolei stanowić przyczynek do 
ponownej refl eksji na temat roli ordoliberalizmu w Europie.

Jan Polański
Radca Prezesa w Departamencie Ochrony Konkurencji 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
https://orcid.org/0000-0002-4048-1860
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 Sprawozdanie z seminarium INP PAN 
„Kary pieniężne za naruszenia prawa ochrony konkurencji 

i konsumentów 
a kwalifi kacja zachowań przedsiębiorców jako elementów 

jednego lub odrębnych naruszeń”, 
Warszawa, 30 stycznia 2020 r.

W dniu 30 stycznia 2020 r. odbyło się zorganizowane przez Zakład Prawa Konkurencji INP 
PAN otwarte seminarium pt. „Kary pieniężne za naruszenia prawa ochrony konkurencji i konsu-
mentów a kwalifi kacja zachowań przedsiębiorców jako elementów jednego lub odrębnych naru-
szeń”. Referaty podczas tego spotkania naukowego wygłosili: mgr Artur Szmigielski (INP PAN), 
dr Anna Zientara (WPiA UW) oraz mgr Jan Polański (LL.M., UOKiK).

We wprowadzeniu do tematyki seminarium prof. Grzegorz Materna (INP PAN) zauważył ten-
dencję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK) do nakładania 
coraz surowszych kar pieniężnych, w szczególności za naruszenie zbiorowych interesów konsu-
mentów, wskazując przykładowe decyzje w tym zakresie (np. decyzja Prezesa UOKiK w sprawie 
Volkswagen, nr DOZIK-2/2000 oraz decyzja w sprawie materiałów budowlanych, nr DOZIK-6/2019). 
W opinii prof. G. Materny może to mieć związek z nakładaniem przez Prezesa UOKiK kar pienięż-
nych za odrębne zachowania przedsiębiorcy, które w praktyce mogą stanowić jedną (złożoną) 
praktykę. 

Pierwsze wystąpienie pt. „Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie materiałów budowlanych 
(nr DOZIK-6/2019) jako przykład interpretacji podstaw nakładania odrębnych kar pieniężnych za 
kilka zachowań przedsiębiorcy” wygłosił mgr Artur Szmigielski. Prelegent wskazał, że Prezes UOKiK 
w omawianej sprawie zidentyfi kował cztery oddzielne naruszenia dotyczące wprowadzania kon-
sumentów w błąd co do cech produktów (ich właściwości użytkowych) w stosunku do czterech 
rodzajów płyt styropianowych. Za tak wyodrębnione zachowania Prezes UOKiK nałożył oddzielne 
kary pieniężne, stanowiące łącznie około 25% obrotów przedsiębiorcy w roku obrotowym poprze-
dzającym rok nałożenia kary. W opinii A. Szmigielskiego, literalna wykładnia art. 106 ust. 1 ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1076 ze zm.) 
(dalej: uokik) nie stoi na przeszkodzie nakładania odrębnych kar pieniężnych za różne zachowania 
przedsiębiorcy w ramach jednego postępowania administracyjnego, co do których zapada jedna 
decyzja administracyjna. Zdaniem prelegenta, taka sytuacja jest wręcz pożądana z punktu widze-
nia ekonomiki postępowania, jak również ochrony praw podstawowych (np. łatwiej jest wówczas 
zagwarantować proporcjonalność łącznie nakładanych kar pieniężnych). Limit nakładanej kary 
(tj. 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary) dotyczy kon-
kretnej praktyki, a nie sumy nakładanych kar. Jak wyjaśnił następnie prelegent, w praktyce może 
pojawić się jednak problem, czy mamy do czynienia z jedną złożoną praktyką czy też odrębnymi 
zachowaniami przedsiębiorcy. W tym kontekście, w opinii A. Szmigielskiego, decydującym kry-
terium powinna być ocena indywidualnej tożsamości danego zachowania, czyli badanie pewnej 
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całości zdarzeń historycznych, na którą składają się nierozdzielnie ze sobą związane konkretne 
okoliczności sprawy, które doprowadziły do stwierdzenia naruszenia. W sprawie materiałów bu-
dowlanych, zdaniem prelegenta, mieliśmy do czynienia z jedną złożoną praktyką, na którą skła-
dały się odrębne zachowania (okoliczności sprawy). W sprawie tej realizowano jedną i tę samą 
strategię, co stanowiło istotę badanej sprawy. Poszczególne, wskazane jako odrębne, zachowania 
przedsiębiorcy naruszały bowiem zbiorowe interesy konsumentów w ten sam sposób i dowodzi-
ły o realizacji jednej głównej praktyki. Na zakończenie wskazał, że w sprawach rozpatrywanych 
przez Prezesa UOKiK może występować również problem zbiegu naruszeń, tj. sytuacja, w której 
to samo zachowanie jest sankcjonowane przez dwie lub więcej norm prawnych. W takiej sytuacji, 
Prezes UOKiK hipotetycznie mógłby nałożyć kilka odrębnych kar pieniężnych za naruszenie róż-
nych podstaw prawnych. Jako przykład podał bezprawne pobieranie przez bank opłat za obsługę 
nieterminowych spłat kredytu (pierwsza praktyka) na podstawie niedozwolonej klauzuli umownej 
(druga praktyka). W takiej sytuacji, w opinii A. Szmigielskiego, drugie wyodrębnione zachowanie 
nie ma własnej tożsamości, a zatem – niezależnie od kilku podstaw prawnych bezprawności na-
ruszenia – możliwe jest wyłącznie nałożenie jednej kary pieniężnej.

Kolejne wystąpienie pt. „Kwalifi kacja praktyk rynkowych (zachowań) przedsiębiorców jako 
elementów jednego lub odrębnych naruszeń – uwagi w świetle zasad polskiego prawa karnego” 
wygłosiła dr Anna Zientara. Jak wskazała prelegentka, w przeciwieństwie do prawa karnego, gdzie 
wyraźnie uregulowano kwestie możliwości nałożenie jednej kary pieniężnej za jedno zachowanie 
(tj. art. 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, t.j. Dz. U. 2019, poz. 1950 ze zm.) 
(dalej: k.k.), brak jest analogicznej regulacji w uokik. W tym przypadku zastosowanie znajdu-
je jednak zasada proporcjonalności. W opinii A. Zientary tematyka tożsamości czynu to jedno 
z najbardziej skomplikowanych zagadnień w prawie karnym. Na gruncie k.k., o jedności czynu 
świadczy m.in. jedność czasu, miejsca, osób uczestniczących w zajściu oraz jedność zamiaru 
sprawców. Natomiast ilość występujących skutków czy pokrzywdzonych nie ma decydującego 
znaczenia. W orzecznictwie podkreśla się również, że przy ocenie tożsamości czynu należy wziąć 
pod uwagę jedność zamiaru sprawcy. W prawie karnym występują również pewne konstrukcje 
prawne (np. przestępstwo wieloczynowe), które każą oceniać (kwalifi kować) odrębne zachowania 
jako jedno przestępstwo. Następnie prelegentka wskazała na przykłady rozstrzygnięć sądowych 
w sprawach karnych, gdzie niezależnie od ilości produktów występujących w sprawie uznano, że 
dopuszczono się jednego zabronionego czynu (np. reklamowanie różnych modeli krzeseł, wpro-
wadzając w błąd co do ich autorstwa). Jak wskazała Anna Zientara, pojęcie „praktyki” występujące 
na gruncie uokik sugeruje jeden kompleks składający się z wielu zachowań. W opinii prelegentki 
podobnie jak w prawie karnym, przy odróżnieniu czy mamy do czynienia z jednym, czy odrębnymi 
zachowaniami przedsiębiorcy, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim zamiar sprawcy. Na 
zakończenie, wskazała, że w przeciwieństwie do przepisów k.k., regulacja prawa ochrony kon-
kurencji nie zawiera przepisów umożliwiających redukcję kar pieniężnych orzekanych za kilka 
różnych zachowań. Biorąc pod uwagę represyjny charakter kar pieniężnych nakładanych przez 
Prezesa UOKiK, sytuacja taka budzi wątpliwości na gruncie standardów ochrony praw człowieka 
i stwarza zagrożenie nakładania nieproporcjonalnie wysokich kar. 

W ostatnim wystąpieniu mgr Jan Polański przedstawił referat pt. „Kwalifi kacja zachowań 
przedsiębiorstw jako elementów jednego lub odrębnych naruszeń na gruncie unijnego prawa 
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ochrony konkurencji”. W swojej prezentacji prelegent analizował koncepcję jednolitego i ciągłego 
naruszenia (single continuous infringement) (dalej: SCI) na przykładach decyzji Komisji Europejskiej 
oraz krajowych organów antymonopolowych. I tak, w sentencji decyzji KE z dnia 2 kwietnia 2014 r. 
w sprawie Power Cables (AT.39610), jak podkreślił J. Polański, nie wskazano szczegółowo kwalifi -
kacji prawnej naruszenia poza przywołaniem art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(Dz. Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47) (dalej: TFUE); sprecyzowano okresy uczestnictwa w naru-
szeniu w odniesieniu do każdego z poszczególnych podmiotów (uczestników kartelu), a także 
wyodrębniono jedno naruszenie, choć niektóre z przedsiębiorstw nie uczestniczyły w nim w peł-
nym zakresie. Jak wskazał prelegent, antykonkurencyjne zachowanie w niniejszej decyzji należy 
rozpatrywać jako całość oraz w świetle ogólnych okoliczności, pomimo że każdy z aspektów tego 
naruszenia (lub jego części) rozpatrywany osobno stanowił naruszenie art. 101 TFUE. Konstrukcja 
SCI pozwala na przypisanie odpowiedzialności za całość kartelu poszczególnym jego członkom 
i wymierzenie jednej kary, chociaż formalnie antykonkurencyjne zachowanie mogło składać się 
z setek porozumień lub uzgodnionych praktyk. Według sądów unijnych odpowiedzialność w ra-
mach SCI opiera się bowiem na: (i) ogólnym planie realizacji wspólnego celu; (ii) wkładu danego 
przedsiębiorstwa w realizacje tego planu, a także (iii) świadomości (dorozumianej lub udowod-
nionej) bezprawności zachowania innych uczestników porozumienia. W związku z powyższym 
prelegent postawił dwa pytania, a mianowicie: (i) czy brak jednego z ww. elementów (warunków) 
oznacza, że nie występuje SCI?, a także (ii) czy w jednym postępowaniu może być badane wię-
cej niż jedno SCI i może być wymierzona większa liczba kar? Odpowiedź na pierwsze pytanie, 
w opinii prelegenta, zależy od tego, jak rozumiemy SCI. W przypadku omawianej decyzji w spra-
wie Power Cables, SCI oznaczało realizację jednego ogólnego planu, ale każdy z uczestników 
miał asymetryczny (nierówny) udział w realizacji tego planu. Odnosząc się do drugiego pytania, 
prelegent wskazał, że w ramach jednej praktyki można badać więcej niż jedno SCI i wymierzyć 
kilka kar pieniężnych, czego przykładem były sprawy dotyczące produktów grafi towych (decy-
zja KE z dnia 17 grudnia 2002 r., COMP/E-2/37.667). W opinii J. Polańskiego, z uwagi na fakt, że 
każdy podmiot (uczestnik porozumienia) może inaczej postrzegać naruszenie, zasadne wydaje 
się pozostawienie dyskrecjonalności w sposobie ukształtowania decyzji przez organ ochrony 
konkurencji, o ile z całej decyzji wynika rola poszczególnych uczestników. Dyskrecjonalność ta 
jest tym bardziej uzasadniona, gdy kary niezależnie od sposobu ukształtowania decyzji mieszczą 
się w przewidzianych prawnie progach.

Wygłoszone prezentacje dały asumpt do ożywionej dyskusji, którą zapoczątkował dr Tomasz 
Bagdziński. T. Bagdziński wyraził swoje wątpliwości czy art. art. 106 ust. 1 uokik dopuszcza na-
kładanie wielu kar pieniężnych w jednym postępowaniu, a następnie wyraził swoja dezaprobatę 
odnośnie do „kreatywnego” dzielenia jednej praktyki przedsiębiorcy w zakresie różnych produktów. 
Zarówno prof. Grzegorz Materna, jak i dr Anna Zientara nie zgodzili się z prezentowanym poglądem 
T. Bagdzińskiego, zgodnie z którym art. 106 ust. 1 uokik stoi na przeszkodzie nałożenia odrębnych 
kar za różne zachowania przedsiębiorcy w ramach jednego postępowania. A. Zientara przyznała 
jednak, że brak zasad redukcji kar pieniężnych może powodować nakładanie nieproporcjonalnie 
wysokich kar, powyżej ustawowego progu, co ostatecznie może prowadzić do upadłości danego 
przedsiębiorcy. Jak wskazał natomiast dr Wojciech Dorabialski, Prezes UOKiK, nakładając karę 
pieniężną, nie może nałożyć jej w takiej wysokości, aby w praktyce doprowadzić do upadłości 
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ukaranego podmiotu. Przedsiębiorca powinien przedstawić przekonujące dowody na to, że kara 
pieniężna może doprowadzić do jego niewypłacalności. 

W dalszej kolejności głos zabrała prof. Małgorzata Król-Bogomilska, zwracając uwagę na 
niespójność decyzji w sprawie materiałów budowlanych; pomimo nałożenia oddzielnych kar pie-
niężanach nałożono na przedsiębiorcę jeden obowiązek informacyjny. Mec. Robert Gago wska-
zał z kolei, że w jego opinii ocena, czy mamy do czynienia z jedną praktyką czy też z odrębnymi 
zachowaniami przedsiębiorcy powinna być postrzegana przez pryzmat zamiaru tego przedsię-
biorcy. Jako przykład, R. Gago wskazał decyzję Prezesa UOKiK w sprawie Cyfrowego Polsatu 
(nr DOZIK-8/2019), gdzie z jednej strony nałożono karę za utrudnienie dostępu do określonych 
kanałów, z drugiej zaś – za niepełne informowanie o zmianach w tych kanałach. W opinii R. Gago 
w sprawie tej – wbrew ustaleniom Prezesa UOKiK – była jedna praktyka, ponieważ przedsiębiorca 
realizował jedną strategię. 

Następnie głos zabrał mgr Artur Szmigielski, który przypomniał, że Trybunał Sprawiedliwości 
w swoim wyroku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie C-617/17, PZU, dopuścił możliwość nakła-
dania odrębnych kar pieniężnych na podstawie polskiego i unijnego prawa konkurencji, niemniej 
jednak obie te kary pieniężne, rozpatrywane łącznie, muszą być proporcjonalne do charakteru 
tego naruszenia. W kontekście proporcjonalności nakładanych kar pieniężnych mec. Małgorzata 
Modzelewska de Raad, zauważyła, że uzasadnienia Prezesa UOKiK odnośnie do nakładanych 
kar pieniężnych są zazwyczaj określane bardzo ogólnie, co utrudnia ocenę czy kara była ade-
kwatna do naruszenia. Identyfi kacja czynu powinna być określana przez pryzmat gospodarczego 
konceptu danego przedsiębiorcy, czyli pewnej strategii biznesowej stanowiącej istotę danego 
zachowania przedsiębiorcy.

Artur Szmigielski
Zakład Prawa Konkurencji INP PAN
e-mail: a.szmigielski@inp.pan.pl
https://orcid.org/0000-0002-8916-4911
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Sprawozdanie z seminarium WPiA UW 
„Wolność gospodarcza a regulacja rynków – 
na przykładzie wpływu unijnych i krajowych 

regulatorów rynków na działalność przedsiębiorców”, 
Warszawa, 23 maja 2020 r.

W dniu 23 maja 2020 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w for-
mie on-line, odbyło się seminarium pt. „Wolność gospodarcza a regulacja rynków – na przykładzie 
wpływu unijnych i krajowych regulatorów na działalność przedsiębiorców”. Seminarium zostało 
poświęcone przedstawieniu oraz podsumowaniu wyników badań prowadzonych w ramach projektu 
badawczego w latach 2018–2020, fi nansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 14). 
Grupę badaczy tworzyli referenci seminarium – mgr Tomasz Klemt (WPiA UW), mgr Michalina 
Szpyrka (WPiA UW), mgr Michał Dorociak (WPiA UW) oraz mgr Artur Szmigielski (INP PAN), 
kierownikiem grantu był pan prof. dr hab. Robert Grzeszczak (WPiA UW).

Seminarium otworzył prof. Robert Grzeszczak, który omówił cel projektu naukowego, jakim 
było zbadanie wpływu unijnych i krajowych organów regulacyjnych na kształtowanie treści sto-
sunków umownych oraz legitymacji do ingerencji w owe stosunki i jej zakresu. Analizie badawczej 
poddano obszary prawa rynków regulowanych, w tym prawa ochrony konkurencji oraz wpływ po-
wyższych regulacji na wolność gospodarczą na gruncie prawa krajowego i unijnego. Podkreślona 
została metodyka prowadzonych badań, wskazując, że oprócz klasycznych i często stosowanych 
metod, wykorzystana została metoda empiryczno-socjologiczna, polegająca na przeprowadzaniu 
pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) z pracownikami organów regulacyjnych i podmio-
tów regulowanych.

Pierwszy referat pt. „Zakres ochrony konsumenta na rynku fi nansowym w świetle wolności 
gospodarczej” wygłosił mgr Tomasz Klemt. Obszarem badawczym referenta był rynek fi nansowy, 
a dokładniej uwarunkowania zakresu ochrony konsumenta (klienta). Badania wykazały, że sta-
nowisko regulatora rynku fi nansowego (KNF) i podmiotów regulowanych jest spójne i potwierdza 
wniosek wynikający z analizy aktów prawnych, że nastąpiła zmiana paradygmatu regulacyjnego 
oraz pojęciowego na rynku fi nansowym, wywołana m.in. przez kryzys gospodarczy. Prelegent za-
znaczył, że od 2015 r. można zaobserwować „boom regulacyjny” – infl ację regulacji, rozszerzającą 
zakres ochrony przedmiotowej i podmiotowej klienta na rynku fi nansowym. W przeprowadzonych 
badaniach przedstawiciele organu podkreślali szczególną problematyczność dostosowywania 
regulacji unijnych (np. dyrektywa IDD czy dyrektywa MiFID II) do realiów polskiego rynku fi nanso-
wego. Po stronie użytkowników rynku ujawnił się problem związany z praktyką wykorzystywania 
przez KNF formalnie niewiążących aktów, za pomocą których doprecyzowuje ona ogólne obowiązki 
i dyrektywy, co wiąże się z rozszerzeniem przedmiotu regulacji oraz ustaleniem pewnego wzorca 
kontrolnego. Następnie referent wskazał na konieczność opisania nowego paradygmatu regulacyj-
nego dla całego sektora fi nansowego, sprowadzającego się do przejścia od ochrony konsumenta 
do ochrony klienta, co wiąże się z redefi nicją pojęciową. Defi nicja klienta jest nadrzędna, obejmuje 
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swoim zakresem nie tylko konsumentów, lecz także inwestorów, deponentów, ubezpieczających, 
ubezpieczonych, benefi cjentów, członków programu, uczestników rynku. Referent zwrócił uwagę, 
że w obrębie rynku występuje niedostatek informacyjny i edukacyjny. Ponadto według Tomasza 
Klemta konieczne jest zwiększenie udziału narzędzi i procedur elektronicznych, umożliwiających 
przyspieszenie działania urzędu. W ramach wyników badań referent zaproponował ustanowie-
nie modelu nadzorczo-uprzedniego, opartego na współpracy między regulatorem i podmiotami 
regulowanymi. Uwzględnienie doświadczeń obu stron rynku przyczyniłoby się do wypracowania 
oraz ustanowienia jasnych zasad oraz standardów ułatwiających funkcjonowanie na rynku fi nan-
sowym, co wpłynęłoby na odbudowę zaufania do tego sektora gospodarczego oraz przyczyniłoby 
się do wzrostu gospodarczego. 

Ze względu na innowacyjną formę seminarium, ożywiona dyskusja między uczestnikami 
rozpoczęła się już w trakcie prowadzenia referatu (w ramach dostępnej funkcjonalności chatu 
tekstowego), na zadawane pytania odpowiadali pozostali referenci oraz uczestnicy, w szczegól-
ności dr hab. prof. UW Paweł Wajda (WPiA UW). Po zakończeniu referatu Tomasza Klemta, głos 
został oddany prof. Pawłowi Wajdzie, który podsumował i skomentował pierwsze wystąpienie. 
Odniósł się m.in. do kwestii „regulacyjnego boomu” wspomnianego przez referenta; kryzysów fi -
nansowych; stosowania przez uczestników rynku dobrej regulacji oraz dotarcia do niej, ukazując 
kwestię poziomowości regulacji i jej skomplikowania; potrzeby wprowadzenia regulacji w ogóle, 
która jest kosztownym procesem; wydawania przez KNF tzw. listów pasterskich, w których za-
mieszczona jest interpretacja przepisów oraz problematyki ich (nie)wiążącego charakteru; edukacji 
społeczeństwa na temat rynków regulowanych, czym potwierdził wnioski z prowadzonych badań. 
Następnie ponownie głos zabrał T. Klemt, odnosząc się do kwestii edukacji i podkreślił potrzebę 
zwiększania standardu edukacyjnego związanego z obszarem rynków regulowanych. Ponadto 
zwrócił uwagę na niespójności w regulacji oraz związane w tym zakresie różne interpretacje przepi-
sów. Odniósł się również do wzrostu ochrony klienta, na przykładzie ubezpieczenia, co spowoduje 
wzrost cen składek ubezpieczeniowych, a co za tym idzie, de facto zmniejszenia ochrony, gdyż 
ze względu na tę okoliczność wiele podmiotów może zrezygnować całkowicie z zakupu produktu 
ubezpieczeniowego. Następnie dyskusja skupiła się na wykorzystywaniu przez KNF i podobnych 
organów w państwach członkowskich, prawa miękkiego do wydawania zaleceń i rekomendacji 
oraz prawnej skuteczności tych wytycznych. 

Drugi referat wygłosiła mgr Michalina Szpyrka. Poświęcony on został aktualnym problemom 
polityki regulacyjnej na przykładzie polskiego rynku telekomunikacyjnego. Na wstępnie Michalina 
Szpyrka omówiła przyczyny wprowadzenia regulacji powyższego sektora gospodarczego, a na-
stępnie przeszła do przedstawienia wniosków z przeprowadzonych badań. Wyniki badań umożliwiły 
wskazanie obszarów działalności polskiego regulatora – Prezesa UKE, które wymagają zmian. 
Prelegentka wskazała takie obszary działalności, jak: procedurę postępowania przed Prezesem 
UKE, przeglądy rynków, formy działania Prezesa UKE oraz sposób realizacji polityki regulacyjnej 
oraz przeszła do omówienia poszczególnych wyników. Odnosząc się do pierwszego obszaru, 
referentka wskazała, że przepisy postępowania administracyjnego są niedostosowane do prob-
lematyki, specyfi ki oraz szczególnego charakteru postepowań prowadzonych przed Prezesem 
UKE. Ponadto terminy zawarte w kodeksie postępowania administracyjnego są nieadekwatne. 
Prelegentka zwróciła uwagę, że uchybienie terminowi nie pociąga za sobą negatywnych skutków 
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dla regulatora, a ponadto prowadzi do przedłużania postępowań. Efektem przewlekłej procedu-
ry jest wydawanie rozstrzygnięć, które nie przystają do aktualnej sytuacji rynkowej. Referentka 
wskazała również na problematykę związaną z pośrednią digitalizacją materiału dowodowe-
go (skanowanie dokumentów papierowych), co również wpływa na przedłużanie postępowań. 
Odnosząc się do drugiego obszaru działalności, czyli przeglądów rynku, M. Szpyrka wskazała, 
że w zakresie niektórych rynków właściwych przeglądy były nieprzeprowadzane od 2012 r., co 
rzutuje na brak wiedzy w zakresie aktualnych problemów rynkowych oraz utrzymywanie lub sto-
sowanie obowiązków regulacyjnych nieadekwatnych do obecnej sytuacji rynkowej. Odnośnie do 
trzeciego obszaru, czyli form działania UKE, referentka zwróciła szczególną uwagę na wykorzy-
stywanie głównie władczych sposobów załatwiania sporów (decyzje administracyjne) przez organ, 
co implikuje rzadkie korzystanie z miękkich rozwiązań, mimo aprobaty, co do tego typu formy 
rozwiązań ze strony uczestników rynku. Dodatkowo badania wykazały niedostatek bezpośredniej 
komunikacji oraz niezaangażowanie Prezesa UKE w dialog z rynkiem. W związku z czwartym ob-
szarem badanej działalności, M. Szpyrka wskazała, że Prezes UKE skupia się przede wszystkim 
na realizacji jednego zagadnienia, wynikającego z unijnej agendy (wdrażanie 5G), co skutkuje 
mniejszym zainteresowaniem problemów charakterystycznych dla polskiego rynku telekomunika-
cyjnego. Podsumowując swoje wystąpienie, referentka podkreśliła potrzebę wprowadzenia zmian 
w wymienionych powyżej obszarach działalności, gdyż przyczyniłoby się to do usprawnienia pro-
wadzenia postępowań przed UKE, polepszenia ogólnej sytuacji rynku telekomunikacyjnego, jego 
użytkowników oraz świadczonych na nim usług. 

Po wystąpieniu Michaliny Szpyrki dyskusja skupiła się na kwestii braku wykorzystywania narzędzi 
miękkich przez prezesa UKE oraz problematyce wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności 
elektronicznej. Następnie Artur Szmigielski zapytał referentkę, jak ocenia kwestię niezależności 
Prezesa UKE, w szczególności w świetle projektu rządowego „tarczy antykryzysowej 3.0”, w której 
zawarto propozycję zmiany zasad wyboru i odwoływania Prezesa UKE. Prelegentka jednoznacznie 
stwierdziła, że niezależność organu uległa sukcesywnemu ograniczeniu. W przedmiocie próby od-
wołania Prezesa szerzej wypowiedział się dr hab. Dawid Szeciło (UW), stwierdzając, że powyższa 
próba zmiany wyboru Prezes UKE i skrócenia jego kadencji jest niezgodna w świetle prawa UE, 
zwłaszcza z perspektywy wyroku TSUE z 19 października 2016 r. Xabier Ormaetxea Garai and 
Bernardo Lorenzo Almendros v Administración del Estado (C-424/15), w którym reorganizacja 
organu regulacyjnego nie została uznana za wystarczającą przesłankę do przerwania kadencji.

Jako trzeci referat wygłosił mgr Michał Dorociak. Jego wystąpienie poświęcone było ingerencji 
regulatorów rynku w stosunki kontraktowe z perspektywy zasady swobody umów. Na wstępnie 
Michał Dorociak przedstawił cel swoich badań, jakim była analiza kompetencji wybranych polskich 
regulatorów (Prezesa URE, Prezesa UKE, Prezesa UOKiK oraz KNF) do wpływania na stosunki 
kontraktowe pomiędzy podmiotami prawa prywatnego. Prelegent zaznaczył, że powyższe kompe-
tencje ingerują w zasadę swobody umów oraz powiązaną z nią swobodę wolności gospodarczej. 
Wskazał, że można wyróżnić cztery aspekty swobody kontraktowej oraz stwierdził, że standard 
ochrony swobody zawarty w art. 3531 k.c. jest niski, jednakże umacniają go gwarancje zawarte 
w ustawie zasadniczej RP. Następnie referent przedstawił koncepcje „dwupoziomowych” i „trój-
poziomowych” ograniczeń ww. swobody. Pierwszy poziom ograniczeń stanowią poszczególne 
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przepisy prawa materialnego, które niekiedy nakazują zawarcie pewnych umów, np. art. 4 prawa 
energetycznego czy art. 26a prawa telekomunikacyjnego. Drugi poziom ograniczeń stanowią 
właściwe kompetencje organów pozwalające im bezpośrednio kształtować stosunki pomiędzy pod-
miotami prawa prywatnego poprzez wydawanie decyzji administracyjnych zastępujących umowę. 
Prelegent wskazał, że powyższe kompetencje są ukształtowane różnorodnie dla poszczególnych 
organów, co implikuje postawienie pytania, jakie są przesłanki/kryteria przyznawania kompetencji 
jednym organom, a innym nie? W dalszej części referatu, M. Dorociak przedstawił uzasadnienia 
dla powyższych ingerencji w stosunki umowne. Podsumowując swoje wystąpienie, referent stwier-
dził, że przedsiębiorcy nie są w stanie efektywnie prowadzić swojej działalności bez możliwości 
swobodnego i samodzielnego doboru kontrahentów oraz możliwości wpływu na kształt stosunków 
umownych, dlatego ingerencja w swobodę umów powinna być uzasadniona w określonych przy-
padkach ochroną interesu publicznego lub innych szczególnych dóbr prawnych. Analiza kompe-
tencji poszczególnych regulatorów doprowadziła go do stanowiska, że podstawową przesłanką 
takich działań regulatorów, spełniających powyższe wymogi jest przeciwdziałanie skutkom braku 
konkurencji na poszczególnych rynkach. Zaznaczył również, że wolność gospodarcza nie może 
być zapewniona bez pełnego poszanowania zasady swobody umów. 

Dyskusja po trzecim referacie skupiła się m.in. na kwestii dostępu do energii. Referent stwier-
dził, że powinno być ono prawem podmiotowym, dofi nansowywanym w zakresie świadczenia 
społecznego. Artura Szmigielskiego zapytał czy istnieje unijne źródło swobody umów. Michał 
Dorociak doszukał się podstawy powyższej zasady w Karcie praw podstawowych UE, a dokład-
niej w jej art. 16 oraz w poszczególnych dyrektywach liberalizujących rynek. W dyskusji została 
poruszona problematyka koncepcji „powściągliwości sądowej” w sprawach regulacyjnych, wyma-
gających fachowej i eksperckiej wiedzy, gdzie rozważano czy i ewentualnie w jakim zakresie po-
winny zastępować ustalenia techniczne dokonane przez regulatorów. Poruszono również kwestię 
decyzyjności, zmierzających realizacji do określonych celów rynkowych, gdzie w rzeczywistości 
spełniane są cele polityczne (Michalina Szpyrka). Z powyższym zgodził się dr Michał Krajewski 
(Uniwersytet w Kopenchadze), wskazując, że dany regulator może mieć określoną politcal agen-
da, którą ukrywa za „technicznością” i złożonością niektórych kwestii. 

Jako ostatni wystąpił mgr Artur Szmigielski, który wygłosił referat pt. „Między wolnością go-
spodarczą a skutecznym egzekwowaniem prawa antymonopolowego. Granice uprawnień do-
chodzeniowych i sankcyjnych Prezesa UOKiK”. Na samym początku prelegent przedstawił cel 
badań w postaci wskazania: (i) problemów prawnych i instytucjonalnych dotyczących skutecznego 
egzekwowania prawa konkurencji wraz z propozycją zmian prawnych, a także (ii) problemu czy 
otwarte przesłanki wyrażone w art. 101 i 102 TFUE oraz ewentualne rozbieżność tych przepisów 
z krajowym prawem konkurencji (uokik) mogą stanowić przeszkodę w stosowaniu unijnego prawa 
antymonopolowego przez Prezesa UOKiK. Artur Szmigielski, omawiając poszczególne wnioski 
z przeprowadzonych badań, wskazał na brak zapewnienia niezależności polskiego organu anty-
monopolowego w świetle wymogów tzw. dyrektywy ECN+1. Zaznaczył również, że zasoby UOKiK 
są niewystarczające, co może stanowić jedną z przyczyn nieskutecznego egzekwowania prawa 
antymonopolowego. Prezes UOKiK posiada bardzo liczne zadania oraz obszary (oprócz prawa 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z 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 (Dz.U. L 11 z 14.01.2019, s. 3-33).
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antymonopolowego są to m.in. ochrona zbiorowych interesów konsumentów; dbanie o ogólne bez-
pieczeństwo produktów, przeciwdziałanie wykorzystania przewagi kontraktowej). Wraz ze wzrostem 
tych kompetencji nie przyznano temu organowi odpowiedniego poziomu zasobów fi nansowych. 
Następnie A. Szmigielski wskazał na zidentyfi kowane problemy prawe, omawiając kwestie prze-
szukań przeprowadzanych przez Prezesa UOKiK. Prelegent wskazał także na archaiczny system 
dostępu i wglądu do akt, co rzutuje na opóźnianie postępowań. Problematyczną kwestią pozo-
staje także niska skuteczność wykrywalności karteli. Zwrócił uwagę na praktykę sądową, w której 
często dochodzi do obniżania kar lub całkowitego uchylania decyzji Prezesa UOKiK, co zdaniem 
referenta implikuje potrzebę dalszej regulacji w zakresie sposobu wymierzania kar w sprawach 
z zakresu ochrony konkurencji. Dodatkowo wskazał również na brak należytej transparentności 
w wymierzaniu kar przez Prezesa UOKiK, co budzi niepewność co do oceny niektórych kwestii, 
szczególnie tego, w jaki sposób stosowane są przesłanki dotyczące wymierzania sankcji. W pod-
sumowaniu referent podkreślił kwestię uchybień związanych z zapewnieniem skuteczności prawa 
konkurencji UE, szczególnie małej ilości wydawanych decyzji w oparciu o art. 101 i 102 TFUE 
oraz trudność w stosowaniu unijnej koncepcji odpowiedzialności spółki matki za działania spółki 
córki, na gruncie uokik.

Dyskusja skupiła się na propozycji zmian instytucjonalnych w funkcjonowaniu organu antymo-
nopolowego, np. w zakresie wydzielenia kompetencji antymonopolowych od pozostałych kompe-
tencji UOKiK, a także na problematyce przejrzystości nakładanych kar pieniężnych, np. oceniano 
przesłanki ich nakładania; wysokość kar pieniężnych; funkcję, jaką powinny pełnić. Na zakończenie 
omówiono problematykę stosowania zasady ne bis in idem, w tym odniesiono się do tego, w jakim 
zakresie poszczególne regulacje sektorowe i prawo konkurencji chronią ten sam interes prawny.

Po omówieniu powyższych kwestii, seminarium podsumował prof. Robert Grzeszczak, za-
znaczając, że wyniki badań referentów opublikowane zostaną w dwóch różnych monografi ach – 
w języku polskim w Wydawnictwie C.H. Beck oraz w języku angielskim w NOMOS.

Marta Rutynowska
studentka V roku WPIA UW
e-mail: m.rutynowska@student.uw.edu.pl 
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Guidelines, communications and others: acts of soft law in the application of competition 
law (from the Editors-in-Chief)

ARTICLES

Anna Mlostoń-Olszewska, A few critical remarks on the ‘Explanatory note for entrepreneurs – 
searches’, issued by the President of Polish Offi ce of Competition and Consumer Protection 
on 9 December 2019
Table of contents:
I. Introduction
II. Critical remarks on the particular problems concerning the ‘Explanatory note for entrepreneurs – 

searches’
 1. Information addressees in the course of the search
  1.1. The situation of persons in charge having the status of an entrepreneur
  1.2.  Information obligations of the entrepreneur and persons authorized by the entrepreneur, 

alternatively other persons
 2. The scope of information requested in the course of the search
  2.1. The concept of an ‘explanation’
  2.2. Information subject to legal professional privilege
 3. Entrepreneurs’ rights during searches
  3.1. Complaint against the court’s consent to the search
  3.2. The right to remain silent
  3.3. Rights related to the search protocol
III. Summary
Summary: The subject of the article is the ‘Explanatory note for entrepreneurs – searches’, 
which was issued by the President of the Polish Offi ce of Competition and Consumer Protection 
(hereinafter; President of UOKiK) on 9 December 2019. This Explanatory note is an act of soft law, 
which, by defi nition, should be the source of information for entrepreneurs about the interpretation 
of the law made by the President of UOKiK. It was pointed out in the article that the Explanatory 
note doesn’t refer to many important problems connected with searches provided by the President 
of UOKiK, which can negatively affect entrepreneurs’ rights. Consequently, the most important 
problems requiring interpretation, which should be added and explained in the Explanatory note 
were listed in the article.
Key words: competition law; human rights protection; legal procedure.
JEL classifi cation: K21, K38, K40

Jarosław Łukawski, On the need for the President of UOKiK to issue guidelines on conditional 
clearance decisions for mergers between undertakings 
Table of contents: 
I. Introduction 
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II. Competition law authorities’ guidelines on merger control issues and conditional clearance 
decisions 

III. Reasons justifying the need to publish guidelines 
IV. Selected interpretation issues pertaining to provisions of law and their application in the fi eld 

of conditional clearance decisions 
 1. Statement of objections as a prerequisite for issuing a conditional clearance decision
 2. Possibility to modify a conditional clearance decision
 3.  Criteria for accepting the entity which will purchase the assets to be divested according 

to the condition
V. Conclusions 
Summary: The article provides an analysis of whether the current legal regulations concerning 
conditional clearance decisions in merger control cases, as well as the practice of their application 
by the President of the Offi ce of Competition and Consumer Protection, justify the need for the 
Polish antitrust authority to publish detailed guidelines on conditional consents. The analysis has 
been conducted on the basis of the position of the case law and doctrine regarding the need for 
the Polish antitrust authority to publish guidelines on the provisions of competition law as well as 
practical problems that arise on the grounds of conditional consents issued so far by the antitrust 
authority. 
Key words: conditional clearance decision; conditions; clarifi cations; guidelines; merger 
control.
JEL classifi cation: K21, G34

Marc in Kulesza, A non-compete clause covering the entity ultimately controlling the seller 
in transactional contracts and the Commission notice and case law concerning ancillary 
restraints
Table of contents:
I. Introduction
II. Ancillary restraints 
III. Entities subject to a non-compete clause according to the Commission notice on ancillary 

restraints 
IV. A non-compete clause extending to an entity that dominates a participant to the transaction 

in the decisional practice of the President of UOKiK 
V. Summary
Summary: The paper presents an analysis of the European Commission Notice on restrictions 
directly related and necessary to concentrations and Commission merger control decisions from 
the perspective of the admissibility of ancillary restrictions including non-compete clauses covering 
as their subject, apart from a direct seller, entities placed above it in its capital group’s structure, 
including persons or entities ultimately controlling the seller. Such clauses often appear in transactional 
practice, usually raising doubts as to their compatibility with competition laws. The paper aims at 
presenting arguments supporting the admissibility of such clauses derived from the Notice and from 
Commission decisions. In addition, it studies decisions of the President of UOKiK regarding this 
issue. 
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Key words: non-competition; non-compete; ancillary restraints; capital group; controlling entity; 
merger control. 
JEL classifi cation: K12, K21

Jan Polański, Neobrandisianism and the Political Content of Antitrust
Table of contents:
I. Introduction
II. Law and politics
 1. Big Tech
 2. The ideological roots of US antitrust law
 3. Pre-Chicago antitrust enforcement
 4. The political content of antitrust
III. The Chicago revolution, ‘the death of antitrust’, and the New Brandeis Movement
 1. Chicagoan bite
 2. The agenda of the New Brandeis Movement
 3. Ordoliberalism
IV. Criticising the criticism
V. The crux of the debate, the consequences, and the possible impact on the perception of 

antitrust enforcement in Poland
 1. The debate in the US vs. antitrust enforcement in Poland
 2. ‘Liberal’ and ‘welfarist’ antitrust
 3. The framework of the debate from the Polish point of view
 4. The dominant narrative and its impact on antitrust enforcement
VI. Conclusions
Summary: The rise of Big Tech reinvigorated the debate on the role of antitrust enforcement. While 
in Europe antitrust authorities have taken an active stance on policing the actions of Big Tech, in 
the United States the emergence of the digital giants provided a platform to voice concerns over 
the philosophy underlying modern antitrust. The prevailing view that antitrust should become 
more and more economic and less ‘political’ has been questioned by the supporters of the New 
Brandeis Movement, who argue that ‘antitrust is dead’. According to Neo-Brandisians, for antitrust 
to be reborn, a fundamental change in the perception of antitrust is needed. The article discusses 
the state of the debate on the New Brandeis Movement in the United States and the possible 
impact of Neo-Brandeisianism on the antitrust enforcement in Poland. The article argues that 
while Polish antitrust never fully embraced the Chicago revolution, there are reasons to believe 
that it may move further towards the ‘welfarist’ goals of antitrust, which – in a similar vein as in 
the United States – might not be in line with the intended purpose of antitrust policy. Taking that 
into account, the article argues that a further discussion on the shape of Polish antitrust and its 
ordoliberal foundations might be advisable. The article concludes, however, that it is unclear 
whether the New Brandeis Movement will prove to be successful and that, ultimately, the role of 
antitrust might depend on external factors driving the debate on economic policy which go beyond 
simple antitrust considerations.
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Key words: Big Tech; brandeisianism; goals; deregulation; law and economics; antitrust; neo-
brandeisianism; neoliberalism; ordoliberalism; antimonopoly; competition law; structuralism; 
Chicago School of Economics.
JEL classifi cation: K21

Joanna Affre, Krzysztof Witek, Soft law of the President of the Offi ce of Competition and 
Consumer Protection (UOKiK) on the example of the ‘Information on how to fi le a motion 
to restrict the right to access’ 
Table of contents:
I. Introduction
II. Soft law – a source of law? 
III. Soft law of the President of the Offi ce of Competition and Consumer Protection 
IV. Party access to case fi les 
V. Protection of trade secrets in the Act on Combating Unfair Competition
VI. Trade secrets and their protection in the Competition and Consumer Protection Act 
VII. Polish soft law: ‘Information on how to fi le a motion to restrict the right to access’
VIII. Conclusion. 
Summary: The article focuses on the problem of the relationship between the rights of defence of 
the parties in the proceedings before the President of UOKiK and the protection of trade secrets. 
The issue has been assessed taking into account the notion of the application of soft law by the 
Authority, including the information on how to submit applications to restrict the right to access in 
the proceeding. The text took into account the problem of the outdated soft law and possible risk 
for entrepreneurs following the instructions of the President of UOKiK.
Key words: trade secret; soft law; violation of the competition law; uokik.
JEL classifi cation: K21, K23, K41

Katarzyna Racka, Weronika Herbet, Defi ning the relevant market in the pharmaceutical sector 
in antitrust cases – role of the European Commission Notice on the defi nition of relevant 
market for the purposes of Community competition law 
Table of contents: 
I. Introduction
II. Commission Notice on the defi nition of relevant market 
 1. Legal nature and objectives of the Notice on the defi nition of relevant market
 2. Defi ning the relevant market in line with the Notice on the defi nition of relevant market 
III. Characteristics of the pharmaceutical market 
 1. General remarks 
 2. Market participant structure 
 3. Market product structure 
 4. Key role of innovation
IV. Practice of antitrust authorities in defi ning relevant markets in the pharmaceutical sector 
 1. General remarks 
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 2. Product market 
 3. Geographical market 
V. Notice on the defi nition of relevant market and the specifi cs of the pharmaceutical sector 
VI. Conclusions 
Summary: The relevant market is one of the key concepts of competition law; its determination 
is a fundamental element of any antitrust procedure, both at the EU and national level, and 
a tool allowing entrepreneurs to assess their market position for the purpose of identifying 
potential risks related to implemented operational activities. One of the instruments used to 
ensure consistency in the defi nition of the relevant market in the practice of antitrust authorities 
is the European Commission Notice on the defi nition of relevant market for the purpose of 
Community competition law. The aim of this article is to assess its adequacy in the context of the 
application of antitrust law to entrepreneurs operating in the pharmaceutical sector. The paper 
includes a discussion of the legal nature and meaning of the above mentioned notice, a concise 
discussion of its content in terms of guidelines for determining the relevant market in product and 
geographic terms. On the basis of the characteristics of the pharmaceutical sector – its participant 
and product structure, as well as the main factors shaping competition on pharmaceutical 
markets – the authors analyze: whether the guidelines included in the Commission Notice 
remain adequate and up-to-date in this respect; on which criteria, for the purposes of their own 
internal analysis, should entrepreneurs operating in the pharmaceutical sector rely; and what are 
the possible desirable changes to the discussed soft law in order to adapt it to specifi c market 
realities. 
Key words: relevant market; pharmaceutical sector; notice of European Commission; soft law; 
substitutability of medicinal products.
JEL classifi cation: K210

Szymon Murek, Guidelines on the method of setting fi nes versus proportionality of fi nes 
imposed by the President of UOKiK – attempted analysis
Table of contents: 
I. Introduction
II. Fines in competition law
 1. Outline of the fi ning system
 2. Functions of fi nes
III. Amount of fi nes imposed by the Polish Competition Authority
 1. Guidelines on setting fi nes for competition-restricting practices
 2.  Increase in the amount of fi nes versus necessity of including remaining types of infringements 

in the guidelines
IV. Conclusion
Summary: In this article, the author discusses the policy of fi ning undertakings applied by 
the President of UOKiK through soft law acts pertaining to the method of calculating fi nes 
issued by the President of UOKiK. The initial part of the article outlines the system of fi nes in 
competition law, with particular emphasis on their functions. The next part of the article analyses 
the President of UOKiK’s decision-making practice, in particular at the turn of 2019 and 2020, 
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in terms of the necessity of updating the Polish guidelines on fi nes with new categories of 
infringements.
Key words: fi ne; soft law; guidelines; amount of fi nes.
JEL classifi cation: K21, K42, L49

Monika Iwaniec, Soft law as a contemporary instrument for regulating economic life
Table of contents:
I. Introduction 
II. Legal nature of ‘soft law’?
III. Place and role of ‘soft law’ in the legal system
IV. Validity of the law – legal signifi cance or binding force
V. Summary
Summary: This study focuses on the nature (Part II), functions (Part III) and legal effects of soft 
law instruments (Part IV) both in the national and international system. Its aim is to construct 
a theoretical and practical framework for legal compliance (in particular in the form of: guidelines, 
communications, compliance programmes, best practices, etc.) – in the discourse of national 
and EU courts. Courts do not convert soft law into hard law, but subject it to judicial interpretation 
and/or recognition. Recognition and binding force are used in cases where the judiciary clearly 
interprets – that is, agrees or disagrees with the content of the non-binding acts, or treats their 
content implicitly but in a circular manner – that is, without express reference to soft law instruments 
in the judgment, but rather more to moral, ethical norms and customs.
The dynamic changes that are taking place in social life today are infl uencing changes that are 
related to the formalization of the sources of international law. Soft law should not be considered 
a ‘normative disease’ but rather, a symbol of the present day and a product of necessity. The strength 
of the state depends on the coherence of the law and the environment of non-legal regulations 
created, in particular, by large corporations, and which exert a signifi cant infl uence on entities that 
conduct economic activities. Multicentricity, multisource, multi-level structure and the power of ‘soft 
law’ lead to the transformation of the law and changes in its functions. The aim of the article is to 
present the problem of applying soft law in practice, to draw attention to the ‘fi ctitious’ assumption 
that it has no binding force (in legal theory), but has a strong impact and fulfi lls many important 
functions in practice, mainly in economic law – hence its special place and role in the legal system.
Key words: coherence of the law; ‘soft law’; regulations; recommendations; interpretative and 
decisional instruments; steering instruments; preparatory instruments; compliance; binding force.
JEL classifi cation: K21, K42, L49

REVIEWS OF LAW AND JURISDICTION

Sabina Famirska, The impact of soft law on the jurisprudence of Polish courts with reference 
to the imposition of fi nes for the use of competition-restricting practices (selected examples)
Table of contents:
I. Introduction
II. Methodology of determining fi nes according to the Explanations
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III. Doubts about the methodological correctness of the Explanations
IV. Courts’ approach
V. Unlimited scope of judicial decisions
VI. Summary
Summary: The article analyses the impact of the President of UOKiK’s offi cial Explanations 
concerning the imposition of fi nes for practices restricting competition on the case law of Polish 
courts. First, the author analyses the methodology for determining fi nes resulting from the 
President of UOKiK’s Explanations and presents reservations regarding this methodology that 
appear in literature. She then presents selected judgments of Polish courts, which apply or 
invoke the methodology applied by the President of UOKiK to a various degree. Finally, the article 
raises concerns pertaining to the application by courts of methodology taken from a non-binding 
document.
Key words: practices restricting competition; infringement of competition law; fi nancial penalites; 
metodology od setting fi nancial penalties; soft law; explanations concerning penalties for practices 
restricting competition; Polish case-law.
JEL classifi cation: K21, K23

Agnieszka Chudyba, Justiciability of soft law. The approach of the Court of Justice of the 
European Union in the light of the case law of selected Member States
Table of contents:
I. Introduction
II. Action for annulment
 1. French liberal attitude 
 2. Conservative approach of the CJEU
  2.1. ‘Atypical’ acts
  2.2. Recommendations and opinions
  2.3. Alternative interpretation of the Art. 263 TFUE
III. Indirect forms of contestation
 1. National level 
  1.1. Plea of illegality
  1.2. Flagrant abuse of the law
 2. EU level
  2.1. Plea of illegality
  2.2. Preliminary ruling procedure
Summary: Should soft law issued by national regulators or the European Commission be subject 
to judicial review? On the one hand, given the non-binding nature of the soft law, the supporters 
of the traditional approach deny its justiciability. On the other hand, albeit non-binding, soft law 
may deploy signifi cant legal effects. It not only limits the discretion of public authorities, but also 
impacts on the behavior of market participants. Leaving soft law outside the sphere of judicial 
review could amount to a violation of the right to an effective remedy. Having regard to these 
discrepancies, the article aims to present and compare different mechanisms of judicial review in 
the European Union and selected Member States. 
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Ewa  Weinar,  Leniency  programme  in  Poland  and  France  –  legal  and  comparative 
analysis
Table of contents:
I. Introduction 
II. Origin of leniency programmes in EU law
III. ECN Leniency Model Programme
IV. Leniency Programme in Poland 
 1. Prohibition of anti-competitive agreements 
 2. Penalties for violation of the prohibition 
 3. Leniency procedure 
 4. Leniency policy
 5. Leniency Plus
 6. Decisions of the Polish Competition Authority
V. Leniency programme in France 
 1. Prohibition of anti-competitive agreements 
 2. Penalties for a violation of the prohibition 
 3. Leniency procedure 
 4. Leniency policy
 5. Decisions of the French Competition Authority
VI. Summary
Summary: The study is devoted to the leniency programme in the Polish and French legal 
system. As an introduction to the comparative analysis, the paper presents the genesis of the 
leniency institution in European law and the implementation of the Model Leniency Programme 
by the European Competition Network. This comparison of legal systems makes it possible to 
catch the differences between the two leniency models, which appear despite the fact that both 
competition authorities are members of the European Competition Network. The analysis gives 
an overview of the leniency programme in France and the way the French competition authority 
operates.
Key words: leniency; Polish competition law; French competition law; leniency programme; anti-
competitive agreements.
JEL classifi cation: K21, K23
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