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Bogactwo różnorodności w pozaekonomicznych 
wartościach prawa konkurencji

(od redaktora numeru)

Szanowne Czytelniczki i Szanowni Czytelnicy!

Z nieskrywaną radością oraz odczuwanym przeze mnie zaszczytem sprawowania funkcji 
redaktora prowadzącego niniejszy zeszyt, oddaję w Państwa ręce artykuły, które w przeważają-
cej mierze koncentrują się na problematyce pozaekonomicznych celów, wartości lub aspektów 
w prawie ochrony konkurencji. Choć w numerze tym nie brakuje również prac dedykowanych 
innym, aktualnym zagadnieniom prawa antymonopolowego, nie sposób nie wspomnieć, że owa 
problematyka po raz pierwszy w tak zorganizowanej i możliwie kompleksowej formie zostaje omó-
wiona w krajowej literaturze z obszaru prawa ochrony konkurencji. Za zasadne uznaję zatem, aby 
motywację dla wyboru tej właśnie problematyki przedstawić przynajmniej po krótce.

Ani piśmiennictwo, ani praktyka decyzyjna czy orzecznicza zogniskowana wokół pozaeko-
nomicznych celów, wartości lub aspektów w prawie ochrony konkurencji nie występują w opozycji 
do more economic approach czy doktryny consumer welfare, spowitej optyką kwantytatywną. 
Jest wręcz przeciwnie – ekonomiczne i pozaekonomiczne składniki systemu ochrony konkuren-
cji powinny iść ze sobą w parze, być względem siebie komplementarne i dążyć do uzyskania 
efektu synergii. Pozwolę sobie na wyrażenie własnego poglądu, że zakres obecności obu tych 
paradygmatów w danym porządku antytrustowym świadczy o jego dojrzałości. Idąc z duchem 
czasu i godząc się z realiami tudzież potrzebami współczesności, należy przyznać, że o ile jesz-
cze relatywnie niedawno prowadzono na różnych szerokościach geografi cznych żywą dyskusję 
o konieczności wprowadzania bardziej ekonomicznego podejścia, o tyle włączenie się w aktual-
ny dyskurs o pozaekonomicznej stronie „antytrustu”, już wybrzmiewający głównie w zachodniej 
literaturze, wydaje się być nieodzowne. Pierwsze prace dotyczące postępującej ekonomizacji 
prawa ochrony konkurencji czytano z tekstów, które ukazywały się wyłącznie w wersji papierowej 
(i o ograniczonej dostępności), natomiast niniejszy zeszyt, wprowadzenie do niego oraz manu-
skrypty były pisane i będą czytane z wykorzystaniem szeroko pojętej elektroniki zapewniającej 
powszechny do nich dostęp. Niech ta wyraźna zmiana będzie wiele mówiącą ilustracją ciągle 
zachodzących zmian w rzeczywistości oraz po części uzasadnieniem dla zainicjowania w kra-
jowym dorobku prawa ochrony konkurencji nowego paradygmatu, tak przecież odmiennego od 
more economic approach. I chociaż, zdaniem niektórych, ten ostatni wcale na naszym rodzimym 
podwórku w pełni nie zakwitł, to jednak nastał już czas na przekierowanie przynajmniej części 
uwagi ze strony prawodawców, doktryny, praktyków, organów i sądów na tę nową oraz dopiero 
rozwijaną stronę prawa ochrony konkurencji.

W dążeniu do realizacji tak nakreślonego celu z pewnością posłużą opracowania o zróżni-
cowanej problematyce. W pierwszej kolejności należy zwrócić Państwa uwagę na słowo wstęp-
ne Prof. Kowalik-Bańczyk, sędzi w Sądzie (Unii Europejskiej), która inicjując niniejszy zeszyt, 
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wprowadza Czytelników w niezwykle istotną problematykę wdrażania koncepcji zrównoważonego 
podejścia do prawa ochrony konkurencji. Wprowadzenie Pani Profesor jako Gościa Honorowego 
w pełni koresponduje z doniosłością tego zagadnienia.

Sekcję artykułów naukowych otwiera tekst Kamila Bułakowskiego, traktujący o pojęciu „godzi-
wego wynagrodzenia” na kanwie regulacji antymonopolowych, który może być uważany za jeden 
ze składników implementujących koncepcję zrównoważonego rozwoju. Drugi artykuł, autorstwa 
Jana Polańskiego, dotyka, nieustannie wywołującej kontrowersje, tematyki związanej z wolnością 
słowa, ale – licując z profi lem Periodyku – z punktu widzenia prawa konkurencji. Ten wielowątkowy 
artykuł jest bogaty w warstwę deskryptywną, wnioski własne Autora, ale też stymuluje dyskurs 
naukowy, nasuwając nowe pytania, które będą wymagać odpowiedzi w przyszłości. W kolejnym 
artykule Natan Waśniowski podejmuje problem europejskiego czempionatu, analizując wybrany 
dorobek decyzyjny Komisji Europejskiej. Wydaje się, że w wymiarze globalnym jest to kwestia 
niedająca się zamknąć w wyłącznie ekonomicznych ramach, a wręcz przeciwnie – wiąże się 
z dalszymi losami cywilizacyjnymi Europy. 

W niniejszym numerze nie mogło zabraknąć opracowania o aktualnie dyskutowanej transpo-
zycji dyrektywy efektywnościowej (ECN+) do polskiego porządku prawnego. Artykuł Aleksandra 
Stawickiego skoncentrowany jest na wybranych prawach przedsiębiorców, bez zagwarantowania 
których – zdaniem Autora – nie ma prawdziwie skutecznego egzekwowania prawa antymonopolo-
wego. I wreszcie, Małgorzata Kożuch podzieliła się swymi spostrzeżeniami w odniesieniu do umów 
bilateralnych, które wpływają na wymiar kształtującej się konkurencji. Rozważania Autorki skupiły 
się na konwencji singapurskiej, która – wraz z dotyczącą jej opinią Trybunału Sprawiedliwości – 
stanowiła game changer na tym skrawku płaszczyzny prawa Unii Europejskiej.

Nie mniej interesująca będzie dla Państwa glosa autorstwa Macieja Janika, który dokonał 
analizy decyzji (i jej dalszych losów) francuskiego organu ochrony konkurencji. W tym zakresie 
lejtmotywem jest ochrona prasy, której realizacja może odbywać się z wykorzystaniem narzędzi 
antymonopolowych. I wreszcie zachęcam do lektury sprawozdania Magdaleny Knapp oraz Pauliny 
Korycińskiej-Rządcy z tradycyjnej już konferencji białostockiej, która odbyła się na początku lipca 
br. gromadząc międzynarodowe grono naukowców.

Jestem przekonany, że mozaika tematyczna wskazanych powyżej prac zadowoli Czytel-
ników o urozmaiconym profi lu zainteresowań. Jako że nikt nie sięga po czasopismo naukowe, 
aby czytać wprowadzenie redaktora, w tym miejscu należy je zakończyć i zaprosić Państwa 
do lektury!

Kraków, 30 września 2021 r.
Kamil Dobosz

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 https://orcid.org/0000-0003-2438-6369
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Krystyna Kowalik-Bańczyk*

Wprowadzenie Gościa Honorowego

Niniejszy numer poświęcony jest pozaekonomicznym aspektom wpływającym na stosowanie 
i tworzenie prawa i polityki konkurencji. Poza zasadnym pytaniem, czy takie pozaekonomiczne 
aspekty, a zwłaszcza pozaekonomiczne cele mogą i powinny wpływać na sposób stosowania 
prawa konkurencji, istotne wydaje się zagadnienie czy niektóre z takich przesłanek zasługują na 
większą uwagę niż inne? Czy ochrona środowiska bądź ochrona życia i zdrowia ludzi i zwierząt 
mogą być powodem modyfi kacji polityki konkurencji bardziej niż ochrona bezpieczeństwa na-
rodowego? Jeżeli i jak przyjąć odpowiednią hierarchię dobierania wartych ochrony wartości lub 
celów? Odpowiedzi zaś może przynieść lektura niniejszego numeru. 

Jednym z szeroko dyskutowanych zagadnień jest w ostatnich latach kwestia, czy tzw. zasada 
zrównoważonego rozwoju (sustainable development), rozumiana jako realizacja ochrony środowi-
ska i zdrowia, mogłaby uzasadniać odejście od czysto ekonomicznego paradygmatu prawa kon-
kurencji (more economic approach) lub redefi nicję pojęcia „dobrobytu konsumentów” (consumer 
welfare). Koncepcja zrównoważonego rozwoju odwołuje się do zdolności by coś wykorzystywać 
(system ekonomiczny, zasoby naturalne, dobro wspólne) przez nieokreślony czas w celu uzyskania 
rozwoju, który zaspokoi potrzeby żyjących obecnie bez niszczenia takiej możliwości zaspokajania 
własnych potrzeb dla przyszłych pokoleń. Stanowi koncept, który jest zakorzeniony w ochronie 
środowiska, zakładając jednoczesny rozwój społeczny i ekonomiczny, uniemożliwia się bowiem 
doraźnie zniszczenie pewnych dóbr na zawsze, przez myślenie perspektywiczne i dbanie o przy-
szłość (Nowag, 2021, s. 6, 8).

Dyskusja nad zintegrowaniem założeń zrównoważonego rozwoju w innych dziedzinach prawa 
nie ogranicza się do rozważań nad celami i instrumentami prawa konkurencji, w Unii Europejskiej 
prowadzi też do dyskusji nad możliwością przyjmowania odmiennych celów prawa konkurencji 
na poziomie krajowym i unijnym. Wytyczne holenderskiego organu ochrony konkurencji, które 
modyfi kują te cele tak, by dać przedsiębiorcom możliwość podejmowania współpracy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju są tego dobrym przykładem. W trakcie pandemii COVID-19 Komisja 
Europejska przyjmowała tymczasowe wskazówki, które pozwalały na szybką ocenę krajowych 
projektów zakładających współpracę między przedsiębiorcami. W niektórych przypadkach Komisja 
wydawała dokumenty przypominające niestosowany od 2004 r. comfort letter, czyli zaświadczenia 
o prawdopodobnym nienaruszaniu prawa konkurencji. Ten model, zdaniem niektórych autorów, 
mógłby zostać wykorzystany do potwierdzenia dopuszczalności współpracy w sprawie zrównowa-
żonego rozwoju (MacLennan, Gidley, Mims i Kelliher, 2020, s. 6). Ale przede wszystkim konieczne 
jest przyjęcie szerszych wskazówek przez Komisję i krajowe organy ochrony konkurencji odnośnie 
do podejścia do współpracy między przedsiębiorcami, gdy jest ona uzasadniona zrównoważonym 

* Dr hab., prof. nadzw. INP PAN, sędzia Sądu Unii Europejskiej, adres e-mail do korespondencji: krystyna.kowalik-banczyk@curia.europa.eu; 
ORCID https://orcid.org/0000-0001-7007-3203. Tekst wyraża jedynie osobiste poglądy autorki.
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rozwojem. Prawdopodobnie mogłoby się to wiązać z modyfi kacją pojęcia „korzyści lub szkody 
dla konsumentów” oraz/lub z szerszym defi niowaniem pojęcia „korzyści lub innowacji dla rynku 
lub poza rynkiem”. 

Podobne inicjatywy można też obserwować w dyskusjach w gremiach międzynarodowych, 
wykraczających poza Unię Europejską. W prawie międzynarodowym w 2015 r. Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Rezolucję 70/1, zatytułowaną „Transforming our world: 
the 2030 Agenda for Sustainable Development”, która zawiera wytyczne wskazujące, jak powinna 
być kształtowana polityka państw w zakresie zrównoważonego rozwoju do 2050 roku1. Agenda 
podkreśla, iż przedsiębiorcy powinni zmienić swoje modele biznesowe w taki sposób, by bardziej 
odpowiadały wymogom zrównoważonego rozwoju poprzez stanie się częścią tzw. green  economy, 
zmniejszenie śladu węglowego, modyfi kację dotychczasowego sposobu opakowywania produktów 
czy ich dystrybucji. Wszystko to może powodować konieczność większej, pogłębionej współpracy 
między przedsiębiorcami.

Innym zagadnieniem pozostaje czy kontrola sądowa sprawowana nad decyzjami organów 
ochrony konkurencji, które decydują się na zmianę swojej dotychczasowej polityki i linii decyzyjnej 
z uwagi na modyfi kację celów prawa konkurencji powinna ograniczać się tylko do identyfi kacji 
błędów co do prawa, czy może obejmować ocenę takiej zmiany polityki? Inaczej mówiąc, czy sądy 
mogą oceniać ewolucję celów prawa konkurencji, czy ta ewentualna ewolucja mogłaby podlegać 
ocenie z punktu widzenia np. art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE). 
Nie ulega kwestii iż zrównoważony rozwój może nie zostać wzięty pod uwagę, gdy służy jedynie 
jako pretekst dla w gruncie rzeczy antykonkurencyjnej współpracy (tzw. green washing)2, co do-
brze obrazują takie przypadki, jak skandal związany ze standardami emisji diesla, kartel cięża-
rówek czy kartel dotyczący detergentów z 2011 roku3. Ale podejście Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej do tego problemu można jak dotychczas podsumować przez odwołanie do 
pięciu scenariuszy. Po pierwsze, zagadnienie ochrony zrównoważonego rozwoju może zostać 
uznane za zadanie publiczne i zostać zakwalifi kowane przez ustawodawcę krajowego jako usłu-
ga w ogólnym interesie gospodarczym (przykładowo w odniesieniu do zagadnienia gospodarką 
śmieciami czy różnego rodzaju usług o charakterze ekologicznym), umykając w ten sposób, przy 
spełnieniu pewnych kryteriów, spod zakazu z art. 101 lub 102 TFUE4. Po drugie, w razie nało-
żenia przez państwo pewnego rodzaju obowiązków, np. o charakterze ekologicznym, powodują-
cym obowiązek współpracy między przedsiębiorcami, ewentualne zarzuty związane z deliktem 
antymonopolowym mogłyby zostać odparte przez odwołanie do doktryny działania państwowego 
(State action defence)5. Po trzecie, możliwe jest potraktowanie współpracy dotyczącej zrówno-
ważonego rozwoju jako tzw. koniecznych ograniczeń konkurencji, które nie podlegają zakazom 

1 Rezolucja zawiera siedemnaście celów zrównoważonego rozwoju. 
2 Por. przykładowo wyr. Sądu UE z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie T-222/17, Recylex SA i in. przeciwko Komisji Europejskiej, ECLI:EU:T:2019:356 
(odwołanie w toku: C-563/19 P, Recyclex i in przeciwko Komisji). 
3 Dec. KE w sprawie COMP/39579, Consumer detergents. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39579/39579_2633_5.pdf.
4 Por. wyr. TSUE z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie C-343/95, Diego Calì & Figli Srl przeciwko Servizi ecologici porto di Genova SpA (SEPG), 
ECLI:EU:C:1997:160; lub wyr. Sądu UE z dnia 12 września 2013 r. w sprawie T-347/09, Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji Europejskiej, 
ECLI:EU:T:2013:418. 
5 Niekiedy wprowadzenie regulacji krajowej lub unijnej może okazać się najlepszym rozwiązaniem by uzyskać zakłady efekt dla środowiska, por. dec. Komisji 
w sprawie Duales System Deuschland (DSD), dotycząca skutków dyrektywy „o opakowaniach” (Dz. Urz. L 166, 2001, s. 1–24); dyrektywa 94/62/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. L 365 z 31.12.1994,  s. 10–23). 
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z art. 101 lub 102 TFUE (tzw. ancillary restrain)6. Po czwarte, możliwe jest również powołanie się 
na inne nieekonomiczne cele realizowane przez porozumienie, by usprawiedliwić brak naruszenia 
(Peeperkorn, 2020, s. 48)7. I wreszcie, po piąte, może dojść do powołania się na art. 101 ust. 3, 
by wykazać, że natura uzyskiwanych korzyści dla konsumentów usprawiedliwia brak naruszenia 
art. 101 ust. 1 TFUE. 

Nie ulega kwestii, iż zagadnienia związane z ochroną pozaekonomicznych interesów będą się 
pojawiać w dyskusjach nad prawidłowym stosowaniem prawa konkurencji. Wydaje się jednak, że 
w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju nie chodzi o pytanie, czy jest to zagadnienie, którym 
prawo konkurencji powinno się zajmować, lecz raczej należy skupić się na tym, jak można je na 
trwałe włączyć w krajobraz stosowania zarówno krajowego, jak i europejskiego prawa konkurencji 
(Coates i Middelschulte, 2019). Niepewność, jak ten dylemat rozwiązać, będzie musiała zostać 
usunięta przez krajowe organy ochrony konkurencji, Komisję Europejską i sądy. 
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Streszczenie
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu porozumień dotyczących godziwego wynagrodzenia (living 
wages agreements) w kontekście zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję. 
W ramach artykułu omówione zostało pojęcie „godziwego wynagrodzenia”, a analizie z perspektywy 
prawa konkurencji zostały poddane porozumienia, których przedmiotem jest ustalanie wynagro-
dzeń, w tym układy zbiorowe pracy, porozumienia ustalające wysokość wynagrodzeń i porozu-
mienia dotyczące godziwego wynagrodzenia. Przedstawiono ocenę prawną dopuszczalności 
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ryzyka związanych z ich stosowaniem oraz przedstawiono ostatnie kierunki potencjalnego rozwoju 
polityki prawa konkurencji w zakresie omawianych praktyk.

Słowa kluczowe: porozumienie antykonkurencyjne; porozumienia o ustalaniu wynagrodzeń; 
godziwe wynagrodzenie; living wage.

JEL: K21, K31, J38

I. Wprowadzenie
Pojęcie „godziwych wynagrodzeń” (living wages) pojawiło się początkowo w kontekście złych 

warunków zatrudnienia, jakich doświadczali robotnicy w uprzemysławiających się gospodarkach 
XIX wieku (Macrosty, 1898, s. 413–441). Zrzeszający się w ramach pierwszych związków zawodo-
wych robotnicy domagali się wówczas wynagrodzenia, które pozwoliłoby im na zakup niezbędnej 
żywności i odzieży oraz znalezienie miejsca do mieszkania. 

Mimo zmian, jakie nastąpiły w przeciągu ostatniego stulecia, pojęcie „godziwych wynagrodzeń” 
wróciło do powszechnego użytku, a inicjatywy promujące wypłacanie wynagrodzeń w wysoko-
ści umożliwiającej godne życie zyskują coraz większe zainteresowanie społeczne, szczególnie 
w krajach anglosaskich, takich jak Zjednoczone Królestwo1, Kanada2, czy też Nowa Zelandia3. 
Równocześnie wraz ze wzrostem świadomości konsumentów popularność zdobywają liczne ini-
cjatywy sprawiedliwego handlu (fair trade), do których głównych celów należy działanie na rzecz 
zapewnienia sprawiedliwych płac i odpowiednich warunków socjalnych dla marginalizowanych 
pracowników najemnych w krajach rozwijających się4. 

Chociaż teoretycznie możliwe jest osiągnięcie tych celów w wyniku jednostronnych działań 
przedsiębiorców, jednak sukces nie zawsze będzie możliwy – ze względów politycznych, admini-
stracyjnych czy też ograniczeń geografi cznych. W takich przypadkach niezbędna może okazać się 
współpraca przedsiębiorców, którzy dzięki połączeniu zasobów mogą efektywniej przeprowadzać 
działania na rzecz poprawy warunków zatrudnienia.

Niemniej jednak współpraca konkurujących ze sobą podmiotów może wykraczać poza do-
zwolone ramy prawne, narażając przedsiębiorców na dotkliwe kary za zawarcie porozumień ogra-
niczających konkurencję. Ryzyko związane z potencjalnym naruszeniem prawa konkurencji może 
być na tyle odstraszające, że skutecznie będzie zniechęcać przedsiębiorców do podejmowania 
wspólnych inicjatyw na rzecz realizacji korzystnych społecznie celów, prowadząc do postrzegania 
prawa konkurencji jako przeszkody w osiąganiu celów zrównoważonej gospodarki (Abril, 2020).

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zagadnienia porozumień dotyczących wypłacania 
godziwego wynagrodzenia oraz zidentyfi kowanie i weryfi kację ryzyka potencjalnego zakwalifi ko-
wania ich jako niedozwolone porozumienia ograniczające konkurencję. W części drugiej przybli-
żone zostanie pojęcie „godziwego wynagrodzenia”, a następnie w trzeciej części przeanalizowane 

1 Zob. https://www.livingwage.org.uk/. 
2 Zob. http://www.livingwagecanada.ca/. 
3 Zob. https://www.livingwage.org.nz/. 
4 Zob. https://www.fairtrade.org.pl/sprawiedliwy-handel/co-jest-sprawiedliwy-handel-fair-trade/. 
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zostaną ogólne kategorie porozumień, których przedmiotem jest wywarcie wpływu na wysokość 
wynagrodzeń. Część czwarta poświęcona jest całkowicie ocenie z perspektywy prawa konkurencji 
porozumień dotyczących wypłacania godziwego wynagrodzenia, natomiast piąta zawiera pod-
sumowanie oraz praktyczne wskazówki umożliwiające zminimalizowanie ryzyka ewentualnego 
naruszenia prawa konkurencji w wyniku zawarcia porozumień omawianej kategorii.

II. Pojęcie „godziwego wynagrodzenia”
Pojęcie „godziwego wynagrodzenia” nie jest łatwe do zdefi niowania ze względu na jego nie-

ostrość i podatność na zróżnicowanie w zależności od sytuacji życiowej poszczególnych osób, 
w tym ich miejsca zamieszkania. 

Prawo do godziwego wynagrodzenia zostało stwierdzone w wielu aktach międzynarodowych, 
w tym w: 1) art. 23 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ z 1948 r. (słuszne i zadowa-
lające wynagrodzenie; just and favourable remuneration), który defi niuje je jako wynagrodzenie 
zapewniające pracującemu i jego rodzinie „byt odpowiadający ludzkiej godności”; 2) art. 7 Paktu 
Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ z 1966 r. (godziwy zarobek; fair wages), 
który defi niuje je jako wynagrodzenie zapewniające „zadowalające warunki życia” dla pracujących 
i ich rodzin; 3) art. 4 ust. 1 Europejskiej Karty Społecznej z 1961 r. (sprawiedliwe wynagrodzenie; 
fair remunaration), który defi niuje je jako wynagrodzenie, które zapewnia pracownikom i ich ro-
dzinom „godziwy poziom życia”.

Pojęcie „godziwego wynagrodzenia” pojawia się również w art. 13 ustawy z 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1320), który ustanawia prawo pracownika do godzi-
wego wynagrodzenia za pracę. Nie zostało ono jednak wprost zdefi niowane na poziomie ustawo-
wym w polskim prawie pracy (Goździewicz i Zieliński, 2017). Zgodnie z poglądem powszechnie 
przyjętym w doktrynie (np. Łapiński, 2011; Musiała, 2020; Budny, 2019) i orzecznictwem Sądu 
Najwyższego przepis ten nie może być jednak podstawą roszczenia o podwyższenie wynagro-
dzenia za pracę5, a stanowi jedynie wskazówkę interpretacyjną przy tworzeniu i stosowaniu prze-
pisów prawa dotyczących wynagrodzenia za pracę6.

Należy przy tym wyróżnić także pojęcie „wynagrodzenia minimalnego”, które zostało zagwa-
rantowane w art. 65 ust. 4 Konstytucji RP, a które ustalane jest w wysokości mającej zapewnić 
standard życia powyżej poziomu ubóstwa. Równocześnie oba te pojęcia powinny być traktowane 
odrębnie i nie powinny w żadnym wypadku stanowić synonimów (Budny, 2019) – wynagrodzenie 
minimalne może zostać uznane za godziwe dopiero, gdy spełni określone kryteria, których należy 
poszukiwać w prawie międzynarodowym (Wratny, 2020).

W odpowiedzi na rosnącą liczbę defi nicji, jakie można odnaleźć w aktach prawnych, oddol-
nych kodeksach postępowania, dokumentach Międzynarodowej Organizacji Pracy czy też pośród 
propozycji NGO oraz w celu doprecyzowania pojęcia „godziwego wynagrodzenia”, organizacja 
The Global Living Wage Coalition przedstawiła ujednoliconą defi nicję7, zgodnie z którą przez go-
dziwe wynagrodzenie należy rozumieć wynagrodzenie otrzymywane za normalny tydzień pracy 

5 Poza żądaniem wyrównania wynagrodzenia do poziomu wynagrodzenia minimalnego. Zob. wyr. SN z 29.05.2006, sygn. I PK 230/05, OSNP 
2007/11-12/155.
6 Ibidem.
7 Defi nicja podkreśla elementy wspólne występujące w ponad 60 defi nicjach godziwego wynagrodzenia. Zob. https://www.globallivingwage.org/about/
what-is-a-living-wage/.
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w danym miejscu, wystarczające do osiągnięcia przyzwoitego standardu życia przez pracownika 
i jego rodzinę. Równocześnie do elementów składających się na „przyzwoity standard życia” za-
liczone zostały żywność, woda, mieszkanie, wykształcenie, opieka zdrowotna, transport, odzież 
i inne podstawowe potrzeby, w tym środki fi nansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń8. 
Defi nicja ta zakłada, że poziom godziwego wynagrodzenia może różnić się nie tylko na poziomie 
poszczególnych państw, lecz także na szczeblu lokalnym9.

Zróżnicowany charakter mogą mieć również same inicjatywy zakładające wypłacanie pra-
cownikom godziwych wynagrodzeń. Przykładowo, mogą mieć one formę zobowiązania do wypła-
cania pracownikom pewnej minimalnej stawki za określony czas pracy, wprowadzenie i ustalenie 
wysokości dodatku do wynagrodzenia bazowego, czy też określenie przez samych pracodawców 
wytycznych adresowanych do przedstawicieli określonych branż. Równocześnie inicjatywy te 
mogą być realizowane w postaci porozumień zawieranych przez przedsiębiorców podejmujących 
dane zobowiązania.

III. Porozumienia, których przedmiotem jest ustalanie wynagrodzeń

1. Zbiorowe układy pracy

1.1.  Ochrona pracowników

Ze względu na cel w postaci poprawy warunków zatrudnienia, porozumienia w zakresie wy-
płacania godziwego wynagrodzenia mogą przypominać porozumienia pracowników i pracodawców 
w formie zbiorowych układów pracy. Może tak być w szczególności w wypadku, gdy wysokość 
godziwego wynagrodzenia ustalana jest w wyniku negocjacji z pracownikami, ich przedstawicie-
lami i związkami zawodowymi. W tym kontekście analiza porozumień dotyczących wypłacania 
godziwego wynagrodzenia wymaga zrekapitulo wania dotychczasowego dorobku orzeczniczego 
w tym zakresie.

W sprawie Albany10 Trybunał Sprawiedliwości UE (dalej: TSUE) stwierdził, że zakaz zawi-
erania porozumień antykonkurencyjnych wyrażony w art. 101 TFUE nie obejmuje zbiorowych 
układów pracy w związku z szerszymi celami realizowanymi przez Unię Europejską i państwa 
członkowskie Unii w zakresie poprawy warunków życia i pracy, odpowiedniej ochrony socjalnej, 
dialogu społecznego i rozwoju zasobów ludzkich w celu zapewnienia wysokiego poziomu za-
trudnienia i walki z wykluczeniem społecznym11. Trybunał orzekł, że „ze spójnej i celowościowej 
wykładni wszystkich istotnych postanowień traktatu wynika, że porozumienia zawarte w ramach 
zbiorowych uzgodnień między partnerami społecznymi dla realizacji takich celów należy uznać, 
ze względu na ich charakter i przedmiot, za niepodleg ające art. [101] ust. 1 traktatu”12. 

Również w polskim prawie układy zbiorowe pracy nie są oceniane pod kątem zgodności 
z prawem konkurencji. Takie wyłączenie explicite zawierała ustawa o ochronie konkurencji i kon-
sumentów z 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1319), której art. 3 pkt 2 bezpośrednio 

8 Ibidem.
9 Przykładowo, działająca w Zjednoczonym Królestwie fundacja Living Wage Foundation oblicza i przedstawia odrębne poziomy godziwego wynagro-
dzenia dla obszaru Londynu i pozostałej części kraju. Zob. https://www.livingwage.org.uk/what-real-living-wage.
10 Wyr. TSUE z 21.09.1999 r. w sprawie C-67/96 Albany International BV v Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie (ECLI:EU:C:1999:430).
11 Ibidem, pkt 57.
12 Ibidem, pkt 60.
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stanowił, że ustawy nie stosuje się do układów zbiorowych pracy. Chociaż obecnie obowiązująca 
ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r. (t.j. Dz. U. 2021, poz. 275) nie 
zawiera już wyrażonego wprost wyłączenia spod zakresu stosowania ustawy układów zbiorowych 
pracy, nie ma to faktycznego znaczenia dla oceny ich postanowień przez organ ochrony konku-
rencji (Miąsik, 2009). Zgodnie z uokik pracownicy nie mają bowiem statusu przedsiębiorcy, a za-
tem zawierane przez nich porozumienia nie podlegają ocenie z perspektywy zgodności z uokik. 
Usunięcie z ustawy wzmianki o wyłączeniu układów zbiorowych pracy spod zakresu stosowania 
ustawy wiązało się z tym, że zostało ono uznane za superfl uum ustawowe, nie zaś z wolą włą-
czenia układów zbiorowych pracy do kategorii porozumień podlegających ustawie.

1.2. Ochrona osób „samozatrudnionych”

W wyniku upowszechnienia się elastycznych form pracy oraz rozwoju gospodarki o chara-
kterze gig economy coraz większe znaczenie na rynku pracy ma pozycja osób pracujących na 
własny rachunek i niezatrudniających innych osób (tzw. osoby samozatrudnione), które mimo 
wykonywania działalności o charakterze zbliżonym do stosunku pracy, mogą zostać uznane za 
przedsiębiorców w rozumieniu prawa konkurencji. Skutkiem takiej kwalifi kacji jest możliwość 
analizy porozumień zawieranych przez osoby samozatrudnione – zarówno między sobą, jak i ich 
kontrahentami, czyli rzeczywistymi pracodawcami. 

Powyższe zagadnienie było rozpatrywane przez TSUE w sprawie FNV Kunsten Informatie en 
Media13. TSUE, na wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez sąd apela-
cyjny w Hadze, zbadał kwestię wyłączenia spod zakresu stosowania art. 101 TFUE porozumień 
zbiorowych zawieranych przez osoby samozatrudnione. Sprawa dotyczyła porozumienia zawartego 
przez holenderskie stowarzyszenia reprezentujące pracowników kontraktowych i samozatrudnio-
nych w sektorze sztuk widowiskowych oraz stowarzyszenie reprezentujące orkiestry w Holandii. 
Kwestionowane porozumienie określało minimalne wynagrodzenie dla samozatrudnionych muzyków, 
którzy świadczyli tymczasowe zastępstwo za innych muzyków zatrudnionych w orkiestrach.

TSUE, analizując sprawę, potwierdził, że co do zasady osoby prowadzące działalność na 
własny rachunek mają status przedsiębiorstwa, a zatem zawierane przez nie porozumienia 
mogą podlegać ocenie z perspektywy prawa konkurencji. Niemniej TSUE również zauważył, że 
w rzeczywistości określenie statusu przedsiębiorstwa niektórych usługodawców prowadzących 
działalność na własny rachunek może nie być łatwe we współczesnej gospodarce14. Biorąc pod 
uwagę fakt, że część takich usługodawców znajduje się faktycznie w sytuacji przypominającej 
sytuację rzeczywistych pracowników, TSUE stwierdził, że reguły prawa konkurencji mogą być 
wyłączone w przypadku porozumień przyczyniających się bezpośrednio do poprawy warunków 
zatrudnienia i pracy, i w stosunku do tych samozatrudnionych, którzy de facto prowadzą działalność 
na własny rachunek jedynie pozornie. Do takich osób TSUE zaliczył osoby, które wykonują takie 
same czynności, jak pracownicy i w związku z tym znajdujące się w sytuacji porównywalnej do 
sytuacji rzeczywistych pracowników przedsiębiorcy15. 

13 Wyr. TSUE z 4.12.2014 r. w sprawie C-413/13 FNV Kunsten Informatie en Media p.v Staat der Nederlanden (ECLI:EU:C:2014:2411).
14 Ibidem, pkt 32.
15 Osoba pozornie działająca na własny rachunek nie określa w niezależny sposób swojego zachowania na rynku, ale jest całkowicie uzależniona 
od swojego zleceniodawcy – nie ponosi żadnego ryzyka fi nansowego ani gospodarczego wynikającego z działalności zleceniodawcy oraz działa jako 
podmiot pomocniczy zintegrowany z przedsiębiorstwem wspomnianego zleceniodawcy. Ibidem, pkt 33.
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W 2020 r. Komisja Europejska wydała komunikat prasowy mający na celu doprecyzowanie 
i zapewnienie, że unijne prawo konkurencji w pewnych okolicznościach nie będzie miało zasto-
sowania do porozumień zbiorowych zawieranych przez osoby pracujące na własny rachunek 
i niezatrudniające pracowników16. Takie osoby, zgodnie ze ścisłym rozumieniem unijnego prawa 
konkurencji i w świetle orzeczenia w sprawie FNV Kunsten Informatie en Media, mają status 
przedsiębiorstwa, a zatem umowy przez nich zawierane, w tym przypominające układy zbiorowe 
pracy, mogą być oceniane zgodnie z unijnymi regułami konkurencji.

W celu faktycznego wyłączenia tego rodzaju porozumień, których stroną byłyby osoby samo-
zatrudnione, Komisja Europejska rozważa m.in. wprowadzenie do porządku prawnego odpowied-
niego rozporządzenia bądź instrumenty soft law, takie jak komunikat Komisji. W każdym wypadku 
wyłączenie takich porozumień nie miałoby bezwzględnego charakteru – dotyczyłoby ono jedynie 
porozumień, które ograniczałyby się do poprawy warunków pracy (w tym pobieranych stawek) 
osób samozatrudnionych, jednak nie mogłyby one zawierać jakichkolwiek ustaleń w zakresie 
warunków handlowych, w tym cen17.

2. Porozumienia o ustalaniu wynagrodzeń

2.1. Antykonkurencyjny charakter porozumień o ustalaniu wynagrodzeń

Chociaż, jak zostało wskazane powyżej, zgodnie z unijnym i polskim prawem konkurencji 
dozwolone są pertraktacje i porozumienia pracowników z przedsiębiorcami w zakresie warunków 
pracy, w tym wynagrodzeń, wyłączenie to w sposób oczywisty nie obejmuje porozumień zawie-
ranych przez samych przedsiębiorców. Jest to uzasadnione w zakresie, w jakim porozumienia 
dotyczące warunków pracy i wynagrodzenia w sposób faktyczny mogą osłabiać konkurencję 
o pracowników, co ma dalsze przełożenie na pozycję rynkową i walkę konkurencyjną przedsię-
biorców, oraz prowadzić do ujednolicenia ich kosztów, w szczególności w tych branżach, w których 
wynagrodzenie stanowi istotny element struktury kosztowej przedsiębiorców. 

Zakres pojęciowy porozumień o ustalaniu wysokości wynagrodzeń nie powinien obejmować 
przy tym jedynie porozumień określających ostateczną wysokość wynagrodzenia pracownika – 
antykonkurencyjny charakter może mieć jakiekolwiek ograniczenie przez przedsiębiorców swobody 
ustalania jakichkolwiek elementów związanych z wynagrodzeniem (Gürkaynak, Güner i Özkanlı, 
2014) – a zatem składowych części wynagrodzenia, a także innych benefi tów przysługujących 
pracownikowi. Karty uczestnictwa w programach sportowych, miejsca parkingowe, dopłaty do 
przejazdów, posiłków czy wydarzeń kulturalnych powinny być traktowane jako element wynagro-
dzenia, a porozumienie przedsiębiorców odnośnie do takich dodatkowych korzyści przyznawanych 
pracownikom mogłoby być zatem kwalifi kowane jako niedozwolone porozumienie w zakresie usta-
lania poziomu wynagrodzeń. Podobnie niedozwolony charakter mogą przyjmować porozumienia 
przedsiębiorców dotyczące podwyżek płac (Gürkaynak, Güner i Özkanlı, 2014) – ich wysokości, 
terminu wprowadzenia lub kategorii pracowników, którym będą przyznawane – czy też porozu-
mienia w zakresie zamrażania wzrostu wynagrodzeń.

16 Komunikat prasowy Komisji, Competition: The European Commission launches a process to address the issue of collective bargaining for the 
self-employed, 30.06.2020 r. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1237/ (15.07.2021).
17 Dokument Komisji dot. wstępnej oceny skutków (Inception Impact Assessment), 6.01.2021 r., nr Ares(2021)102652. Pozyskano z: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=PI_COM:Ares(2021)102652&from=EN (15.07.2021).
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W ostatnich latach porozumienia o ustalaniu wynagrodzeń stają się coraz częściej wska-
zywane przez organy egzekwujące przepisy prawa konkurencji jako przykłady niedozwolonych 
porozumień. W 2016 r. Departament Sprawiedliwości USA we współpracy z Federalną Komisją 
Handlu wydał wytyczne dla pracowników branży HR18, w których stwierdził, że umowy, których 
wyłącznym celem jest ustalenie wysokości wynagrodzeń przez konkurentów stanowią narusze-
nie prawa konkurencji, zagrożone są sankcjami o charakterze karnym. Porozumienia o ustalaniu 
wynagrodzeń i innych warunków zatrudnienia zostały również omówione w holenderskich wytycz-
nych dotyczących oceny porozumień horyzontalnych19, zgodnie z którymi przedsiębiorcy powinni 
podejmować decyzje dotyczące warunków zatrudnienia niezależnie i samodzielnie. Co więcej, 
wytyczne holenderskie wprost porównują porozumienia o ustaleniu płac do porozumień, których 
przedmiotem jest ustalanie cen przez konkurentów.

Podobne podejście przedstawia Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, któ-
ry w kwietniu 2021 r. wszczął postępowanie antymonopolowe w sprawie działań Polskiej Ligi 
Koszykówki i 16 klubów koszykarskich w zakresie ustalania zasad współpracy z koszykarzami 
oraz wstrzymywania wypłaty wynagrodzeń. W komunikacie prasowym20 Prezes UOKiK wskazał 
wprost, że „zgodnie z prawem antymonopolowym zakazane są bowiem porozumienia dotyczące 
wynagrodzeń czy nierywalizowania o pracowników”, podkreślając, że kluby powinny podejmować 
decyzje dotyczące warunków współpracy z zawodnikami w sposób niezależny i samodzielny.

2.2. Orzecznictwo krajowych organów ochrony konkurencji państw członkowskich UE

Stosunkowo wczesną decyzją dotykającą problematyki ustalania wynagrodzeń była decyzja 
francuskiego organu ochrony konkurencji21 z 1997 r., w której stwierdzono zawarcie przez agencje 
pracy tymczasowej antykonkurencyjnego porozumienia, przedmiotem którego było ograniczenie 
wysokości wynagrodzeń pracowników w sektorze budowlanym. Zgodnie z ustaleniami agencji 
pracy tymczasowej, oferowane stawki wynagrodzenia nie miały podlegać negocjacjom. 

Francuski organ nałożył łączną karę w wysokości ok. 1,5 mln euro, argumentując, że ustalenie 
wynagrodzeń pracowników miało istotny wpływ na ceny usług agencji, a zatem porozumienie po-
średnio skutkowało zaburzeniem wolnorynkowego procesu ustalania cen, zapewniając uczestnikom 
porozumienia większą przejrzystość w zakresie działań swoich konkurentów. Antykonkurencyjny 
cel porozumienia potwierdził sąd kasacyjny22.

W 2010 roku holenderski sąd apelacyjny w ’s-Hertogenbosch wydał wyrok23, stwierdzający 
zawarcie przez piętnaście szpitali porozumienia, którego przedmiotem było zobowiązanie do nie-
zatrudniania lekarzy anestezjologów, którzy zakończyli współpracę z jednym ze szpitali uczestni-
czących w porozumieniu w okresie dwunastu miesięcy od zakończenia pracy oraz nienakłanianie 
do zmiany pracy. Jednym z aspektów porozumienia było również ustalenie wysokości wynagro-
dzeń lekarzy za nadgodziny. 

18 Department of Justice Antitrust Division, Federal Trade Commission, Antitrust Guidance for Human Resource Professionals. Pozyskano z: https://
www.justice.gov/atr/fi le/903511/download (15.07.2021).
19 Holenderski organ ochrony konkurencji, Collaborations between competitors Pozyskano z: https://www.acm.nl/sites/default/fi les/documents/2020-09/
guidelines-regarding-arrangements-between-competitors.pdf (10.06.2020).
20 Komunikat prasowy UOKiK z 21.04.2021. Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17402 (15.07.2021).
21 Décision 97-D-52 du 25 juin 1997 relative à des pratiques relevées dans le secteur du travail temporaire dans les départements de l’Isère et de la Savoie.
22 Arrêt du 13 février 2001 de la Cour de cassation.
23 ECLI:NL:RBSHE:2009:BK8011.
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Sąd stwierdził antykonkurencyjny cel porozumienia oraz urzeczywistnienie się negatywnych 
skutków rynkowych, odrzucając jednocześnie argumentację szpitali, które wskazywały, że ich 
praktyka była zgodna z prawem pracy, dlatego nie powinna była być rozpatrywana z perspektywy 
prawa konkurencji. Sąd stwierdził, że porozumienie szpitali, wykraczające poza ustalenia zbio-
rowego układu pracy, nie może korzystać z analogicznego wyłączenia – jego stronami nie byli 
pracodawcy i pracownicy, a także jego celem nie była poprawa warunków zatrudnienia.

Kolejnym przykładem działań organów ochrony konkurencji w kontekście porozumienia 
ograniczających swobodę konkurujących przedsiębiorców w zakresie wysokości wypłacanych 
wynagrodzeń są decyzje z 2016 r. w sprawach zmów agencji modelingowych w Wielkiej Brytanii, 
Francji i we Włoszech24. Chociaż co do zasady porozumienia te były traktowane raczej jako po-
rozumienia dotyczące ustalania cen usług oferowanych klientom agencji, to zawierały one także 
ustalenia obejmujące wynagrodzenia modelek.

We wrześniu 2016 r. francuski organ ochrony konkurencji wydał decyzję25 stwierdzającą 
zawarcie antykonkurencyjnego porozumienia pomiędzy 37 agencjami modelingowymi i zrzesza-
jącym je stowarzyszeniem branżowym, nakładając łączną karę w wysokości ok. 2,4 mln euro. 
Zakwestionowana przez francuski organ praktyka trwała od 2000 do 2010 r. i polegała na sporzą-
dzaniu i dystrybuowaniu cenników, mających służyć agencjom modelingowym jako wytyczne dla ich 
polityki handlowej. Cenniki te zawierały m.in. wysokość minimalnego wynagrodzenia dla modelek 
oraz wysokość wynagrodzenia ponoszonego przez klientów za świadczone usługi modelingowe.

W październiku 2016 r. włoski organ ochrony konkurencji wydał decyzję26 stwierdzającą 
zawarcie antykonkurencyjnego porozumienia pomiędzy stowarzyszeniem zrzeszającym agen-
cje modelingowe oraz dziewięć takich agencji świadczących usługi model management. Łączna 
kara nałożona przez organ wyniosła ok. 4,5 mln euro. Postępowanie w sprawie zostało wszczęte 
dzięki procedurze leniency, a agencja, która powiadomiła organ o porozumieniu uniknęła kary.

Kwestionowane porozumienie polegało na skoordynowanych działaniach agencji w celu wy-
eliminowania wzajemnej konkurencji w zakresie warunków ofert mających zastosowanie wobec 
klientów (jak domy mody czy agencje wydawnicze) w odniesieniu do wysokości cen za usługi skła-
dających się na całość wynagrodzenia agencji. Porozumienie w szczególności zakładało ustalenie 
wysokości stawek modelek, w tym ich elementów składowych takich jak cena bazowa (tzw. model 
fee), wysokość opłat za dalsze wykorzystywanie wizerunku modelek oraz prowizję agencji. Istotną 
rolę w koordynowaniu działań agencji odegrało stowarzyszenie branżowe. Praktyka miała miejsce 
w latach 2007–2015 i obejmowała całość terytorium Włoch. Włoski organ ochrony konkurencji 
stwierdził horyzontalny charakter porozumienia i uznał je za zakazane ze względu na cel.

W grudniu 2016 r. decyzję dotyczącą porozumienia pięciu agencji modelingowych i ich sto-
warzyszenia branżowego wydał brytyjski organ ochrony konkurencji27, nakładając łączną karę 
w wysokości ok. 1,5 mln funtów. Zgodnie z ustaleniami organu agencje regularnie i systematycznie 
wymieniały informacje i omawiały ceny stosowane w negocjacjach z poszczególnymi klientami, 

24 Décision 16-D-20 du 29 septembre 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations réalisées par les agences de 
mannequins, Provvedimento n. 27216, 26.10.2016, I789 – AGENZIE DI MODELLE, Decision of the Competition and Markets Authority – Conduct in the 
modelling sector, Case CE/9859-14, 16 December 2016.
25 Décision 16-D-20 du 29 septembre 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations réalisées par les agences de 
mannequins.
26 Provvedimento n. 27216, 26.10.2016, I789 – AGENZIE DI MODELLE.
27 Decision of the Competition and Markets Authority – Conduct in the modelling sector, Case CE/9859-14, 16 December 2016.
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a w niektórych przypadkach przyjmowały wspólne podejście do stosowanych cen, a nawet usta-
lały stawki minimalne. Ponadto agencje wraz ze stowarzyszeniem próbowały wpływać na inne 
agencje, zachęcając je do niezgadzania się na ceny proponowane przez klientów, jeśli byłyby one 
zbyt niskie. Praktyka trwała co najmniej od kwietnia 2013 r. do marca 2015 roku. 

IV. Ocena prawna porozumień dotyczących godziwych wynagrodzeń

1. Charakter porozumień dotyczących godziwego wynagrodzenia 

Zgodnie z artykułem 101 ust. 1 TFUE wyróżniamy dwie kategorie zakazanych porozumień 
ograniczających konkurencję – porozumienia, których celem jest zapobieżenie, ograniczenie 
lub zakłócenie konkurencji wewnątrz rynku wewnętrznego oraz porozumienia, które powodują 
taki skutek. Kwalifi kacja porozumienia jako zakazanego ze względu na jego cel pociąga za sobą 
znaczące konsekwencje – dla stwierdzenia naruszenia reguł konkurencji w takim wypadku nie 
jest wymagane badanie jego skutków, co pozwala na istotne uproszczenie analizy danej praktyki 
(Stawicki, 2016). Przez cel porozumienia należy przy tym rozumieć obiektywny zamiar osiągnięcia 
określonych antykonkurencyjnych skutków (Stawicki, 2016).

Tym samym kwalifi kacja danego porozumienia jako zakazanego ze względu na cel lub skutek 
ma doniosłe znaczenie w kontekście analizy dopuszczalności porozumień dotyczących godzi-
wych wynagrodzeń. Jest to tym bardziej ważne, że, jak zostało zaznaczone powyżej w kontekście 
„nagich” porozumień o ustalaniu wynagrodzeń, mogą one prowadzić do ujednolicenia kosztów 
ponoszonych przez konkurentów, a w rezultacie faktycznie wpływać na poziom cen. Zrównanie 
natomiast porozumień dotyczących godziwych wynagrodzeń z horyzontalnymi porozumieniami 
cenowymi, które na gruncie unijnego i polskiego prawa konkurencji traktowane są jako porozu-
mienia zakazane ze względu na cel, mogłoby sugerować ich szkodliwość ze względu na samą 
ich naturę28. 

Podział porozumień na zakazane ze względu na cel lub skutek rozwinięty został w orzeczni-
ctwie TSUE. W sprawie Cartes Bancaires29 TSUE uznał, że ograniczenie konkurencji ze wzglę-
du na cel powinno być interpretowane w sposób zawężający i powinno dotyczyć tych naruszeń, 
których negatywne skutki są oczywiste bez konieczności dodatkowej analizy, a zatem praktyk 
szkodliwych z samej swojej natury. Niemniej do stwierdzenia czy dane zachowanie posiada taki 
charakter potrzebne jest zbadanie całego kontekstu ekonomicznego i prawnego.

Podejście to TSUE potwierdził w niedawnym orzeczeniu w sprawie Budapest Bank30, idąc 
jednak krok dalej (Massarano, 2021) i wskazując, że dla zakwalifi kowania danego porozumienia 
jako zakazanego ze względu na cel „musi istnieć doświadczenie wystarczająco solidne i wiary-
godne, aby można było uznać, że porozumienie to jest ze swej natury szkodliwe dla prawidłowe-
go funkcjonowania konkurencji”31. Równocześnie, posiłkując się opinią Rzecznika Generalnego, 
M. Bobeka, w tej sprawie, takie doświadczenie powinno w przeważającej mierze opierać się na 
28 Porozumienia cenowe zaliczane są do najcięższych naruszeń prawa konkurencji i zakazanych ze względu na cel ze względu na fakt, że „istotą 
tych porozumień jest uderzenie w podstawowy aspekt konkurowania na rynku, cena stanowi bowiem zasadniczy parametr przy wyborze oferty przez 
konsumenta, jak i między przedsiębiorcami w warunkach rywalizacji konkurencyjnej” (Stawicki, 2016). Podobnie, w przypadku porozumień dotyczących 
ustalania poziomu wynagrodzeń, jednym z decydujących parametrów przy wyborze danego kandydata do pracy jest oczekiwany poziom zarobków 
(„cena” pracownika). 
29 Wyr. TSUE z 11.09.2014 r. w sprawie C-67/13 P Groupement des cartes bancaires (CB) p. Komisji (ECLI:EU:C:2014:2204).
30 Wyr. TSUE z 2.04.2020 r. w sprawie C-228/18 Budapest Bank (ECLI:EU:C:2020:265).
31 Ibidem, pkt 76.
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istnieniu konsensusu ekonomicznego w zakresie szkodliwości danej praktyki32, a dopiero w dal-
szej kolejności na spójności orzecznictwa w danym zakresie. Ponadto TSUE zwrócił uwagę, że 
istnienie sprzecznych lub dwuznacznych dowodów dotyczących skutków porozumienia nie może 
być ignorowane w ramach badania danego porozumienia jako zakazanego ze względu na cel. 
Podobnie w orzeczeniu w sprawie Generics (UK) TSUE stwierdził, że istnienie udowodnionych, 
istotnych i właściwych prokonkurencyjnych skutków danego porozumienia powinno prowadzić do 
powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do jego antykonkurencyjnego celu33.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy zauważyć, że porozumienia dotyczące godziwego wyna-
grodzenia, mimo że mogą prowadzić do ujednolicenia jednego z elementów struktury kosztowej, 
a tym samym wpływać na ceny produktu, nie powinny być automatycznie kwalifi kowane jako za-
kazane ze względu na cel (Burnside, de Backer i Strohl, 2020). Taka kwalifi kacja wymagałaby wy-
starczającego dowodu szkodliwości praktyki, podczas gdy w rzeczywistości ustalenie minimalnego 
poziomu wynagrodzenia mogłoby mieć znikomy wpływ na cenę ostateczną produktu ze względu 
na niski udział wynagrodzeń w ogólnej strukturze kosztów (Burnside, de Backer i Strohl, 2020). 

2. Porozumienie dotyczące godziwego wynagrodzenia jako porozumienie 
o wspólnych zakupach

Szczególne znaczenie dla analizy prawnej zagadnienia dopuszczalności porozumień do-
tyczących godziwego wynagrodzenia mają Wytyczne Komisji w sprawie stosowania art. 101 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do horyzontalnych porozumień kooperacyjnych 
(dalej: Wytyczne Horyzontalne)34, określające zasady oceny najczęstszych form horyzontalnej 
współpracy przedsiębiorców. Niestety nie zawierają one zasad ani wskazówek wprost poświęco-
nych porozumieniom realizującym założenia zrównoważonej gospodarki, w tym porozumieniom 
dotyczących poprawy warunków zatrudnienia.

W świetle Wytycznych Horyzontalnych porozumienia dotyczące godziwych wynagrodzeń 
mogą jednak mieścić się w zakresie porozumień o wspólnych zakupach – które obejmują poro-
zumienia przedsiębiorców w zakresie cen nabywanych produktów. Porozumienia te mogą być 
zakazane ze względu na cel, jeśli w rzeczywistości „nie dotyczą wspólnych zakupów, lecz służą 
jako narzędzie udziału w ukrytym kartelu, tj. zabronionym ustalaniu cen, ograniczaniu produkcji 
lub podziale rynku”35. Niemniej Wytyczne Horyzontalne podkreślają dalej, że nie wszystkie po-
rozumienia, w ramach których dochodzi do ustalania cen zakupu będą miały antykonkurencyjny 
cel36, a porozumienie o cenach nabycia powinno być oceniane łącznie w świetle ogólnych skut-
ków porozumienia zakupowego37.

Problemy w zakresie konkurencji w kontekście porozumień o wspólnych zakupach mogą 
pojawić się szczególnie, jeśli koszty produkcji uzgodnione przez strony porozumienia stanowią 
dużą część zmiennych kosztów produkcji, a zatem prowadzą do uwspólnienia kosztów w wyso-
kim stopniu, co w praktyce uniemożliwiałoby skuteczną konkurencję cenową (Frazer, Gardner 
32 Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-228/18 Bud apest Bank, 5.09.2019 (ECLI:EU:C:2019:678).
33 Wyr. TSUE z 30.01.2020 r. w sprawie C-307/18 Generics (UK) Ltd i in. p. Competition and Markets Authority (ECLI:EU:C:2020:52).
34 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).
35 Ibidem, pkt 205.
36 Ibidem, pkt 206.
37 Ibidem.
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i Zwierzynska, 2015). Tym samym w przypadku tych branż, w których wynagrodzenia nie stano-
wią istotnej części ogólnych zmiennych kosztów produkcji, zawarcie porozumienia w zakresie 
godziwego wynagrodzenia nie wiązałoby się z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia anty-
konkurencyjnych skutków, ponieważ ujednolicenie kosztów w zakresie wynagrodzeń w dalszym 
ciągu pozostawiałoby szerokie pole do prowadzenia intensywnej walki konkurencyjnej na poziomie 
cenowym (Frazer, Gardner i Zwierzynska, 2015). 

Znikomy wpływ kosztów wynagrodzeń na ostateczną cenę produktu jest widoczny w szczegól-
ności w branży spożywczej, gdzie zgodnie z szacunkami, aby zagwarantować godziwe wynagro-
dzenia w tym sektorze, ceny konsumpcyjne wymagałyby podniesienia zazwyczaj jedynie o 1–3% 
(zob. Fairtrade Foundation, 2017, s. 12). Podobnie w sektorze odzieżowym, średni udział kosztów 
pracy w ostatecznej cenie produktu wynosi ok. 4% (zob. Deloitte, 2017). Ponadto rzeczywisty 
koszt pracy może różnić się w zależności od danego produktu, zmniejszając ryzyko znaczącego 
ujednolicenia kosztów pomiędzy przedsiębiorcami działającymi nawet w ramach jednego sektora 
(Frazer, Gardner i Zwierzynska, 2015).

3. Porozumienie dotyczące godziwego wynagrodzenia jako porozumienie standaryzacyjne

Porozumienia dotyczące godziwego wynagrodzenia mogą być również postrzegane jako forma 
porozumienia standaryzacyjnego, szczególnie jeśli występuje w formie szerzej dostępnej inicja-
tywy branżowej, czy też w formie znaku jakości lub innego znaku nadawanego za wprowadzenie 
określonych praktyk – w tym przypadku – dotyczących wypłacania godziwego wynagrodzenia. 
Ustalenie obowiązku wypłacania godziwego wynagrodzenia może występować także jako jeden 
z elementów szerszego standardu, np. w zakresie certyfi katu działania zgodnego z zasadami 
zrównoważonej gospodarki lub sprawiedliwego handlu.

Niemniej Wytyczne Horyzontalne dość wąsko defi niują porozumienia standaryzacyjne, 
ograniczając ich zakres znaczeniowy do kontekstu technicznego, ściśle związanego z określo-
nymi produktami lub usługami. Za główne cele porozumień standaryzacyjnych wskazywane są 
defi niowanie wymogów technicznych lub jakościowych, które mogą spełniać obecne lub przyszłe 
produkty, procesy, usługi lub metody produkcji, podczas gdy porozumienia te dotyczyłyby przede 
wszystkim normalizacji różnych klas lub rozmiarów danego produktu lub specyfi kacji techniczne 
na rynkach produktowych lub usługowych, na których istotna jest zgodność i interoperacyjność 
z innymi produktami i systemami38.

Porozumienia standaryzacyjne mogą być oceniane jako zakazane ze względu zarówno na cel, 
jak i na skutek. Bardziej rygorystyczne podejście ma zastosowanie w przypadku, gdy standaryzacja 
jest elementem szerszego porozumienia ograniczającego konkurencję, które ukierunkowane jest 
na wykluczenie konkurentów (w tym potencjalnych)39. Pozostałe porozumienia standaryzacyjne 
powinny być oceniane ze względu na ich skutek. Przy takiej analizie konieczne jest uwzględnienie 
kontekstu prawnego i gospodarczego porozumienia oraz jego prawdopodobnych i rzeczywistych 
skutków40, a także ewentualną siłę rynkową uczestników porozumienia41.

38 Wytyczne Horyzontalne, pkt 257.
39 Ibidem, pkt 273. 
40 Ibidem, pkt 277.
41 Brak władzy rynkowej wskazuje na brak ograniczających skutków dla konkurencji. Ibidem, pkt 277.
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Głównymi problemami związanymi z prawem konkurencji według Wytycznych Horyzontalnych 
są potencjalne ograniczenie konkurencji cenowej, zamknięcie dostępu do innowacyjnych tech-
nologii lub dyskryminacyjne traktowanie niektórych przedsiębiorstw poprzez uniemożliwienie 
im faktycznego dostępu do ustanowionej porozumieniem normy. W kontekście porozumień 
dotyczących godziwego wynagrodzenia rzeczywistym problemem może być ograniczenie kon-
kurencji cenowej – w szczególności w przypadku ustaleń faktycznie ujednolicających poziom 
wypłacanych wynagrodzeń – oraz ewentualna dyskryminacja pod względem możliwości udziału 
w inicjatywie. 

Równocześnie Wytyczne Horyzontalne podkreślają, że co do zasady porozumienia standa-
ryzacyjne powinny być uznane za zgodne z art. 101 TFUE, jeśli: 1) gwarantują nieograniczone 
uczestnictwo w ustanawianiu normy; 2) określają przejrzystą procedurę ustanowienia normy; 3) nie 
przewidują obowiązku zgodności z normą oraz 4) zapewniają dostęp do normy na sprawiedliwych, 
rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach42. Dlatego też inicjatywy dotyczące godziwych wy-
nagrodzeń powinny charakteryzować się tymi samymi cechami. W każdym wypadku uczestnicy 
inicjatywy powinni mieć swobodę także w zakresie opracowywania alternatywnych standardów 
godziwego wynagrodzenia, a także odejścia od danej inicjatywy.

Kłopotliwe w kontekście bardziej szczegółowej oceny porozumień dotyczących godziwego 
porozumienia z perspektywy ram oceny porozumień standaryzacyjnych mogą być trudności w wy-
kazaniu prokonkurencyjnych skutków porozumienia. Wytyczne Horyzontalne zwracają uwagę na 
potencjalne korzyści wynikające ze standaryzacji, w tym zagwarantowanie technicznej interope-
racyjności, zapobieganie uzależnienia rynku od jednego dostawcy, zmniejszenia kosztów trans-
akcyjnych czy też podwyższenia jakości produktu i zwiększenia jego innowacyjności43. 

Korzyści te nie wynikają jednak wprost z ustanowienia standardu godziwego wynagrodzenia, 
chociaż możliwa jest argumentacja oparta na pozytywnym wpływie na jakość sprzedawanych 
produktów lub świadczonych usług w związku z wyższą jakością jego wykonania (wynikającą 
pośrednio z poprawy warunków zatrudnienia). Tym samym próba uzasadnienia porozumień 
dotyczących godziwego wynagrodzenia wyłącznie w analogii do dopuszczalnych porozumień 
standaryzacyjnych może być skazana na niepowodzenie w obliczu braku zbalansowania nieko-
rzystnych efektów porozumienia z potencjalnymi, wąsko interpretowanymi korzyściami. Będzie tak 
w szczególności w przypadkach, gdy wynagrodzenie stanowi istotny element struktury kosztów 
przedsiębiorców, a tym samym jego wzrost przekładałby się na podwyższenie cen.

4. Wyłączenie indywidualne w kontekście porozumień dotyczących 
godziwego wynagrodzenia

Zgodnie z art. 101 ust. 3 TFUE oraz odpowiadającym mu art. 8 ust. 3 uokik porozumienia 
ograniczające konkurencje mogą zostać indywidualnie wyłączone spod zakazu zawierania an-
tykonkurencyjnych porozumień pod warunkiem kumulatywnego spełnienia czterech przesłanek: 
1) przyczynienia się do polepszenia produkcji lub dystrybucji produktów bądź do popierania po-
stępu technicznego lub gospodarczego; 2) zastrzeżenia dla użytkowników słusznej części zysku, 
który z tego wynika; 3) nienałożenia na zainteresowane przedsiębiorstwa ograniczeń, które nie są 

42 Ibidem, pkt 280.
43 Ibidem, pkt 308.
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niezbędne do osiągnięcia tych celów oraz 4) niedawania przedsiębiorstwom możliwości elimino-
wania konkurencji w stosunku do znacznej części danych produktów. Wyłączenie indywidualne 
ma na celu umożliwienie stosowania porozumień, które dzięki swoim prokonkurencyjnym skutkom 
przeważa nad ewentualnymi negatywnymi efektami z niego wynikającymi.

Zastosowanie wyłączenia indywidualnego w stosunku do porozumień realizujących cele 
gospodarki zrównoważonego rozwoju, w tym inicjatyw dotyczących wypłacania godziwego wyna-
grodzenia rodzi jednak szereg wątpliwości, które istotnie mogą wpłynąć na gotowość do podjęcia 
ryzyka zawierania tego rodzaju porozumień przez zainteresowane podmioty.

Po pierwsze, przepisy oraz orzecznictwo nie zawierają jasnej defi nicji korzyści, jakie mieli-
by osiągnąć użytkownicy bądź nabywcy zgodnie z przesłanką wskazaną w punkcie 2) powyżej. 
Art. 101 ust. 3 TFUE nie wskazuje czy należy brać pod uwagę jedynie korzyści o charakte-
rze stricte ekonomicznym, czy też możliwe jest przyjęcie szerszego podejścia, obejmujące-
go korzyści o charakterze społecznym. Wytyczne w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 TFUE 
(dawnego art. 81 ust. 3 TWE)44 wskazują, że kategoria korzyści dla użytkowników obejmuje 
obiektywne korzyści ekonomiczne każdego rodzaju45, a w tym korzyści związane z rozwo-
jem technologicznym, udoskonalaniem produktów i usług oraz wprowadzaniem innowacji. 
Wytyczne nie wspominają jednak o korzyściach pozaekonomicznych i ograniczają ocenę ko-
rzyści występujących na tym samym rynku (lub wyraźnie powiązanych rynkach), na którym 
zawarte zostało porozumienie46. Tymczasem korzyści wynikające z porozumień realizujących 
cele zrównoważonej gospodarki nierzadko występują na innych rynkach niż negatywne efekty 
z nimi związane.

Nawet gdyby uznać, że co do zasady pozaekonomiczne korzyści powinny być uwzględnione 
przy ocenie ww. przesłanki, to nadal problematyczne będzie określenie, co tak naprawdę stanowi 
wartość dla konsumenta. Jest to szczególnie istotne w kontekście porozumień, które wiążą się 
ze wzrostem kosztów i cen – istnieje ryzyko, że w świetle wytycznych47 ocena korzyści będzie 
ograniczała się do testu czy wzrost wartości wynikający z takich korzyści przewyższa wszelkie 
szkody wynikające z utrzymania lub wzrostu ceny spowodowanego przez porozumienie ograni-
czające konkurencję.

Ponadto kontrowersyjny może być horyzont czasowy, w jakim oceniamy wystąpienie od-
powiednich korzyści. Korzyści z niektórych porozumień, które mogą przynosić korzystne skutki 
społeczne, mogą być odczuwalne dopiero w dłuższym okresie, podczas gdy negatywne ich 
objawy, w tym w szczególności wzrost cen, z dużym prawdopodobieństwem będą odczuwalne 
natychmiastowo.

Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku uznania porozumień dotyczących godziwych 
wynagrodzeń za naruszające art. 101 ust. 1 TFUE bądź art. 6 uokik, ich uzasadnienie na kanwie 
wyłączenia indywidualnego może okazać się szczególnie problematyczne. Tym samym zawarcie 
danego porozumienia kooperacyjnego w nadziei na wykazanie spełnienia poszczególnych prze-
słanek wyłączenia indywidualnego może okazać się nadmiernie ryzykowne.

44 Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 TFUE (dawnego art. 81 ust. 3 TWE) (Dz. Urz. UE 2004 C 101/97).
45 Ibidem, pkt 59.
46 Ibidem, pkt 43.
47 Ibidem, pkt 104.
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5. Porozumienia dotyczące godziwego wynagrodzenia jako porozumienia realizujące 
cele traktatowe UE

Obecnie powszechnie uznawanym celem prawa konkurencji jest standard „dobrobytu 
konsumenta”48, wpisany m.in. w Polityce ochrony konkurencji i konsumentów Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów49. Koncepcja ta została wypracowana w ramach chicagowskiej szkoły 
ekonomicznej, a sam dobrobyt konsumenta początkowo utożsamiany był z ogólnym bogactwem 
społeczeństwa, czyli całkowitą wartością gospodarki (total welfare)50. Mimo przyjętego konsen-
susu odnośnie do przyjęcia jako nadrzędnego celu prawa konkurencji standardu dobrobytu kon-
sumenta, pojęcie to niesie ze sobą szereg wątpliwości interpretacyjnych, które mogą stawać na 
przeszkodzie implementacji porozumień dotyczących godziwego wynagrodzenia. Wątpliwości te 
wynikają m.in. z braku wprowadzenia standardu dobrobytu konsumenta na poziomie ustawowym, 
niedostatecznym zdefi niowaniu w orzecznictwie oraz sporów w doktrynie w zakresie celów prawa 
konkurencji oraz samej koncepcji. Niezależnie od tego najczęściej dobrobyt konsumenta łączo-
ny jest z efektywnością gospodarczą polityki konkurencji i wiąże się z oceną efektów cenowych 
w krótkim horyzoncie czasowym.

Niemniej jednak, biorąc pod uwagę cele i wartości zapisane w prawie pierwotnym UE, usta-
lenie i realizacja polityki konkurencji nie może ograniczać się wyłącznie do aspektów efektywności 
ekonomicznej. 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, który 
wprost określa wartości, jakimi w swoich działaniach ma kierować się Unia Europejska. Przepis 
ten podkreśla podstawową rolę polityki zrównoważonego wzrostu gospodarczego, społecznej go-
spodarki rynkowej zmierzającej do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego. Ponadto przepis 
wskazuje na zadania UE, obejmujące zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminację oraz 
wspieranie sprawiedliwości społecznej i ochrony socjalnej.

Istotnym uzupełnieniem tego przepisu, szczególnie dla rozważań na kanwie polityki konku-
rencji, jest art. 7 TFUE, który podkreśla, że polityki i działania UE powinny uwzględniać wszystkie 
jej cele, z zachowaniem właściwej spójności. Art. 9 TFUE natomiast wprost określa obowiązek 
uwzględnienia w ramach polityk i działań UE wymogów związanych ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej i zwalczaniem wykluczenia 
społecznego. Równocześnie żaden z tych przepisów nie przewiduje zwolnienia realizacji polityki 
konkurencji z uwzględnienia tych innych celów. Wreszcie art. 31 ust. 1 Karty Praw Podstawowych 
ustanawia prawo pracowników do warunków pracy szanujących ich zdrowie, bezpieczeństwo 
i godność. 

W konsekwencji, powyższe szerokie cele Unii Europejskie powinny być każdorazowo uwzględ-
niane przy analizie porozumień przedsiębiorców, których przedmiotem jest poprawa warunków 
zatrudnienia, w tym porozumień dotyczących godziwych wynagrodzeń. Równocześnie ponownie 

48 Zgodnie z wynikami badania ankietowego opublikowanego w 2011 r. przez Międzynarodową Sieć Konkurencji (International Competition Network) 
89% respondentów (z 56 organów ochrony konkurencji) wskazało dobrobyt konsumenta jako cel prawa konkurencji w ich jurysdykcjach. Równocześnie 
39% wszystkich respondentów wskazało dobrobyt konsumenta za główny cel prawa konkurencji, podczas gdy połowa – jako jeden z wielu celów 
(zob. ICN, 2011).
49 „Ochrona konkurencji i konsumentów mają bowiem wspólny cel – dobrobyt konsumenta i tworzenie warunków gospodarczych, w których efektywna 
konkurencja oznacza także uczciwe relacje przedsiębiorców z konsumentami”. Zob. UOKiK, 2015. 
50 R.H. Bork wskazywał, że dobrobyt konsumenta jest zaledwie innym terminem oznaczającym bogactwo, majątek narodu (the wealth of nation) 
(zob. Bork, 1978, s. 90).
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warto podkreślić, że takie podejście nie miałoby charakteru precedensowego – poprawa warunków 
życia i pracy, zapewnienie odpowiedniej ochrony socjalnej oraz rozwój zasobów ludzkich w celu 
zapewnienia wysokiego poziomu zatrudnienia i walki z wykluczeniem społecznym zostały wprost 
wskazane przez TSUE w omawianej wyżej sprawie Albany jako uzasadnienie dla wyłączenia ukła-
dów zbiorowych pracy spod unijnych reguł konkurencji. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby 
takiej interpretacji podlegały również porozumienia dotyczące wypłacania godziwych wynagrodzeń. 

V. Podsumowanie i wnioski

1. Podsumowanie i proponowane rozwiązania minimalizujące ryzyko naruszenia 
prawa konkurencji

Porozumienia dotyczące godziwych wynagrodzeń zawierane przez przedsiębiorców mogą 
potencjalnie stanowić naruszenie prawa konkurencji. Stanowią one jedną z form porozumień, któ-
rych przedmiotem jest ustalanie wysokości wynagrodzeń. Porozumienia te ograniczają swobodę 
i niezależność przedsiębiorców w zakresie własnej polityki zatrudnienia oraz mogą obejmować 
wymianę informacji wrażliwych z punktu widzenia konkurencji oraz faktycznie prowadzić do ujed-
nolicenia części kosztów ponoszonych przez konkurujących przedsiębiorców. W swojej skrajnej, 
niczym nieuzasadnionej, postaci takie porozumienia mogą być porównywane do porozumień 
cenowych i być uznane za zakazane ze względu na samą swoją antykonkurencyjną naturę.

Niemniej, biorąc pod uwagę rzeczywiste intencje towarzyszące zawieraniu porozumień doty-
czących godziwego wynagrodzenia oraz ich społeczne oddziaływanie, zrównywanie ich z „nagimi” 
porozumieniami określającymi sztywne lub maksymalne wysokości wynagrodzeń wydaje się być 
mocno nieuzasadnione. W tym kontekście należy podkreślić cele i wartości zapisane w prawie 
pierwotnym UE, obejmujące w szczególności zwalczanie wykluczenia społecznego, zapewnienie 
odpowiedniej ochrony socjalnej oraz prawo pracowników do warunków pracy szanujących ich 
zdrowie, bezpieczeństwo i godność. 

Ponadto, biorąc pod uwagę tendencję w kierunku rozszerzania ochrony interesów osób 
wykonujących pracę – zarówno pracowników, jak i „fałszywie” samozatrudnionych – logicznym 
dalszym krokiem powinno być przyjęcie elastycznego podejścia w stosunku do inicjatyw doty-
czących wypłacania godziwych wynagrodzeń i ocena takich porozumień ze względu na skutek, 
jaki wywołują oraz zapewnienie jasnych kryteriów dopuszczalności zawierania tego rodzaju po-
rozumień. Stanowiłoby to nie tylko wyraz chęci zapewnienia odpowiednich warunków bytowych 
w szczególności w kontekście dynamicznie zmieniających się warunków gospodarczych (na 
przykład w warunkach pandemii), ale również wpisywałoby się w szeroko pojęte cele UE.

Na marginesie warto zaznaczyć, że porozumienia dotyczące godziwego wynagrodzenia 
umożliwiają nie tylko wsparcie i ochronę obywateli państw członkowskich, lecz także poprawę 
warunków zatrudnienia osób spoza UE, w tym zamieszkujących państwa rozwijające się, do któ-
rych, ze względu na bardzo niski koszt pracy, przeniesiona została produkcja wielu różnorodnych 
produktów. Działania te wpisują się w założenia gospodarki zrównoważonego rozwoju, której rola 
jeszcze mocniej została uwypuklona w kontekście przyjęcia polityki Europejskiego Zielonego Ładu.

W każdym wypadku obecny brak pewności prawnej należy uznać za niesprzyjający podej-
mowaniu oddolnych inicjatyw przedsiębiorców mających na celu poprawę warunków zatrudnienia 
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pracowników. Mimo istnienia szeregu argumentów prawnych na rzecz dopuszczalności porozu-
mień dotyczących godziwego wynagrodzenia w świetle reguł prawa konkurencji, podejmowanie 
inicjatyw w tym zakresie nie jest całkowicie wolne od ryzyka. Szczególną przeszkodą jest duża 
niepewność prawna wynikająca w głównej mierze z: 1) potencjalnie rygorystycznego pojmowa-
nia pojęcia „standardu dobrobytu konsumenta”, skutkującego wąską interpretacją przesłanek 
wyłączenia indywidualnego na podstawie art. 101 ust. 3 TFUE bądź art. 8 ust. 3 uokik; 2) braku 
wytycznych organów konkurencji w zakresie porozumień realizujących założenia gospodarki zrów-
noważonego rozwoju, w tym w szczególności braku wskazówek i zasad oceny takich porozumień 
w Wytycznych Horyzontalnych oraz 3) braku rozbudowanej praktyki decyzyjnej i orzecznictwa 
w zakresie tego rodzaju porozumień. W rezultacie dołączenie do inicjatyw dotyczących godziwego 
wynagrodzenia może wymagać dodatkowych analiz prawnych i oceny rodzajów ryzyka, co może 
skutecznie zmniejszyć chęć podjęcia inicjatywy przez zainteresowane podmioty.

Niemniej podobnie jak w przypadku innych porozumień wspierających realizację celów go-
spodarki zrównoważonego rozwoju, obawa przed możliwością naruszenia prawa konkurencji 
zazwyczaj jest nieuzasadniona, uwzględniając rzeczywiste rodzaje ryzyka z tym związane51. 
Zawarcie porozumień dotyczących godziwych wynagrodzeń może być uznane za dopuszczalne, 
jednak w każdym wypadku zalecane jest podjęcie starannej analizy prawnej. 

Po pierwsze, konieczne jest zachowanie odpowiedniej ostrożności właściwej dla podejmo-
wania każdorazowej współpracy z konkurentami. Należy mieć na uwadze, że wszelkie elementy 
porozumienia wykraczające poza to, co konieczne do wdrożenia inicjatywy, mogą skłonić organ 
antymonopolowy do uznania współpracy za niedozwoloną. Elementami zmniejszającymi ryzyko 
z punktu widzenia prawa konkurencji są przede wszystkim ograniczenie współpracy, w tym wy-
miany informacji, wyłącznie do tego co niezbędne dla osiągnięcia zakładanego celu – w rozwa-
żanym przypadku zagwarantowania wynagrodzeń na poziomie pozwalającym na godne życie. 
Porozumienia dotyczące godziwych wynagrodzeń nie mogą w żadnym wypadku stanowić forum 
wymiany informacji wrażliwych z punktu widzenia konkurencji oraz nie mogą służyć ustalaniu 
i koordynowaniu innych kluczowych aspektów działalności przedsiębiorców52.

Po drugie, w sytuacji dołączania do inicjatywy branżowej lub porozumienia obejmującego 
konkurencyjnych przedsiębiorców godne rozwagi byłoby uprzednie przeanalizowanie struktury 
własnych kosztów pod kątem udziału, jaki stanowią w niej wynagrodzenia. Duży udział wyna-
grodzeń w kosztach zmiennych produkcji może wiązać się z ryzykiem faktycznego ujednolicenia 
istotnego elementu kosztów, mogącego mieć rzeczywiste skutki podobne do skoordynowanego 
podwyższenia cen.

Po trzecie, kluczowe jest określenie minimalnego poziomu godziwego wynagrodzenia w prze-
ciwieństwie do ustalenia sztywnego poziomu płac – które to rozwiązanie mogłoby nie tylko zmniej-
szać niepewność w zakresie działań rynkowych przedsiębiorców i prowadzić do ujednolicenia 
ich kosztów, lecz także wyłączałoby konkurencję pomiędzy nimi o pracowników na podstawie 
wysokości wynagrodzeń. Porozumienie obejmujące obowiązek utrzymywania sztywnego poziomu 

51 W trakcie licznych konferencji i webinarów poświęconych porozumieniom realizującym założenia zrównoważonej gospodarki, przedstawiciele krajo-
wych organów ochrony konkurencji nierzadko podkreślali, że nie widzieliby problemu z uznaniem takich porozumień za zgodne z prawem konkurencji, 
jednak pozbawieni są takiej możliwości ze względu na brak nawet potencjalnych spraw w tym zakresie.
52 Por. wytyczne Fair Wear Foundation dotyczące wymiany informacji w kontekście realizacji inicjatywy wypłacania godziwego wynagrodzenia. Fair 
Wear Foundation (2015). Competition Law DOs and DON’Ts for FWF Members Collaborating to Pay Living Wages, https://api.fairwear.org/wp-content/
uploads/2016/06/FWF-guidancecompetitionlawjuly15.pdf. 
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wynagrodzeń wiązałoby się z dużym ryzykiem uznania porozumienia za antykonkurencyjne oraz 
podważałoby rzeczywiste intencje uczestniczących w nich podmiotów.

Po czwarte, na zmniejszenie ryzyka wpływ mogłoby mieć również dalsze zawężenie kosz-
tu uzgadnianego przez przedsiębiorców. Zgodnie z orzeczeniem TSUE we wspomnianej już 
wcześniej sprawie Budapest Bank, w wypadku porozumień standaryzujących określających tylko 
jeden aspekt ponoszonych przez przedsiębiorcę kosztów, konieczne jest przeprowadzenie ana-
lizy w celu stwierdzenia czy porozumienie może stanowić pośrednie ustalanie cen (Burnside, de 
Backer i Strohl, 2020). W tym kontekście ustalenie wyłącznie wysokości bonusu wypłacanego 
dodatkowo do nieuzgodnionej przez przedsiębiorców płacy bazowej, ryzyko naruszenia prawa 
konkurencji poprzez porozumienie zakazane ze względu na cel nie byłoby tak oczywiste (Burnside, 
de Backer i Strohl, 2020).

Wreszcie, rekomendowane byłoby utworzenie inicjatywy jako otwartej dla wszystkich zain-
teresowanych podmiotów, o jasnych, ogólnodostępnych i niedyskryminacyjnych zasadach, jak 
również zapewnienie swobodnej możliwości opuszczenia inicjatywy.

2. Aktualne tendencje i działania organów ochrony konkurencji

W kontekście powyższych rozważań należy pozytywnie ocenić inicjatywy organów ochrony 
konkurencji zmniejszające brak pewności prawnej w zakresie oceny antymonopolowej omawianego 
typu porozumień. Szczególnym przełomem było opublikowanie w lipcu 2020 r. przez holenderski 
organ antymonopolowy projektu wytycznych dotyczących oceny porozumień realizujących cele 
zrównoważonej gospodarki53. Wytyczne te wskazują m.in., jakie porozumienia co do zasady nie 
są zakazane, a także szczegółowo wyjaśniają, jak można spełnić przesłanki wyłączenia indywi-
dualnego w kontekście porozumień, których pozytywne skutki mogą przeważać nad negatywny-
mi. Co ważne, organ zapowiedział, że nie będzie nakładał kar za zawieranie porozumień, kiedy 
strony w dobrej wierze próbowały zastosować się do wytycznych. 

Do porozumień co do zasady dozwolonych organ holenderski zaliczył:
a) niewiążące porozumienia ukierunkowane na realizację celów gospodarki zrównoważonego 

rozwoju – np. dobrowolne uczestnictwo w zobowiązaniu do redukcji emisji CO2, w ramach 
którego uczestnik inicjatywy samodzielnie określałby w jaki sposób przyczyniłby się do rea-
lizacji zakładanego celu;

b) kodeksy postępowania promujące stosowanie praktyk przyjaznych dla środowiska, klimatu 
lub praktyk; kategoria ta uwzględnia również porozumienia standaryzacyjne, których kryteria 
uczestnictwa są przejrzyste i stosowane w rozsądny i niedyskryminujący sposób oraz które 
nie zakazują stosowania alternatywnych norm i sprzedaży produktów niespełniających okre-
ślonych standardów;

c) porozumienia mające na celu poprawę jakości produktów przy równoczesnym zastąpieniu 
przez nie produktów wytwarzanych w mniej zrównoważony sposób (np. wycofanie określo-
nego rodzaju opakowań);

53 Autoriteit Consument & Markt, Guidelines. Sustainability agreements. Opportunities within competition law. Pozyskano z: https://www.acm.nl/sites/
default/fi les/documents/2020-07/sustainability-agreements%5B1%5D.pdf (15.07.2021). Dostępna jest również druga, zrewidowana wersja projektu 
wytycznych, opublikowana w styczniu 2021 r.: https://www.acm.nl/sites/default/fi les/documents/second-draft-version-guidelines-on-sustainability-
agreements-oppurtunities-within-competition-law.pdf.
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d) inicjatywy, w ramach których dzięki wykorzystaniu innowacji tworzone są nowe produkty lub 
rynku, gdy podjęcie wspólnej inicjatywy jest niezbędne dla uzyskania wystarczających za-
sobów produkcyjnych, w tym know-how lub dla osiągnięcia wystarczającej skali;

e) porozumienia, których wyłącznym celem jest zapewnienie, aby ich uczestnicy oraz ich do-
stawcy i/lub dystrybutorzy przestrzegali krajowych lub międzynarodowych norm mających 
zastosowanie do prowadzenia działalności gospodarczej w krajach spoza Europy, a zwłasz-
cza w krajach rozwijających się. Porozumienia te mogą dotyczyć przestrzegania przepisów 
prawa pracy (np. dotyczących pracy dzieci i płacy minimalnej), zasad ochrony środowiska 
(np. zakaz nielegalnego pozyskiwania drewna) i zasad fair trade.
Wytyczne przewidują również kategorię porozumień, które mimo antykonkurencyjnego cha-

rakteru mogą być dozwolone dzięki korzyściom, które ze sobą niosą. Wymaga to jednak głębszej 
analizy, zgodnie z przesłankami art. 101 ust. 3 TFUE. Organ zaproponował jednak również nowe 
rozwiązanie – uproszczoną analizę dla porozumień, w których: 1) strony mają łączny udział w rynku 
mniejszy niż 30% lub gdy 2) jest oczywiste, że korzyści wynikające z porozumienia równoważą 
szkodę i istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że zaszkodzą konkurencji. W przypadku takich 
porozumień strony powinny wyjaśnić ich zalety i wady, ale nie są zobowiązane do wykazywania 
przeważania korzyści z zastosowaniem metod ilościowych.

Biorąc pod uwagę powyższe podejście holenderskiego organu można oceniać pozytywnie 
także w kontekście porozumień dotyczących godziwego porozumienia jako zapewniające większą 
pewność prawną i elastyczność w stosunku do oceny tego rodzaju porozumień.

Podobną inicjatywę podjął również grecki organ ochrony konkurencji, który zapowiedział wy-
danie własnych wytycznych w tym zakresie. Ponadto organ opublikował już dokument roboczy54, 
w którym przedstawił swoje stanowisko, zgodnie z którym reguły konkurencji i cele gospodarki 
zrównoważonego rozwoju powinny być zharmonizowane na poziomie międzynarodowym i unij-
nym. Organ wezwał również Komisję Europejską do przyjęcia systemu inicjatyw środowiskowych 
podobnego do tymczasowych ram ustanowionych w odpowiedzi na kryzys związany z pande-
mią COVID-19, w tym zapewnienie nieformalnych wytycznych dla przedsiębiorców poprzez pi-
semne potwierdzenia zgodności określonych inicjatyw z prawem konkurencji.

Kluczowe znaczenie będzie miała jednak treść nowych unijnych rozporządzeń ustanawia-
jących wyłączenia grupowe w zakresie współpracy horyzontalnej. Rozporządzenia te w swoim 
obecnym kształcie przestaną obowiązywać z końcem 2022 roku. W ramach konsultacji publicz-
nych nowych rozporządzeń i wytycznych do nich Komisja Europejska otrzymała liczne głosy 
przedsiębiorców krytykujących brak jasnych kryteriów oceny porozumień realizujących założenia 
zrównoważonej gospodarki w wytycznych organu. Przedsiębiorcy zwracali też uwagę na rodzaje 
ryzyka związane z ich zawieraniem, skutkujące niepodejmowaniem przez nich takich inicjatyw. 
Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie tematem ze strony zarówno przedsiębiorców, jak i in-
stytucji możemy spodziewać się uzupełnienia Wytycznych Horyzontalnych także o wskazówki 
w zakresie porozumień dotyczących godziwych wynagrodzeń, co przyczyni się do zwiększenia 
pewności prawnej w tym zakresie.

54 Hellenic Competition Commission, Draft Staff Discussion Paper on Sustainability Issues and Competition Law. Pozyskano z: https://www.epant.gr/
en/enimerosi/competition-law-sustainability/item/download/1896_9b05dc293adbae88a7bb6cce37d1ea60.html (15.07.2021).
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Antymonopolowe déjà vu? 
Wolność słowa w analizie antymonopolowej
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Streszczenie
Znajdując zastosowanie we wszystkich obszarach gospodarki, prawo antymonopolowe posiada 
wyjątkowo szeroki zakres oddziaływania. W konsekwencji prawo to może być stosunkowo ła-
two łączone z różnymi rodzajami zagadnień, koncentrujących w danym momencie uwagę opinii 
publicznej lub decydentów. Powyższe dotyczyć może ogólnej polityki przemysłowej państwa, ale 
także polityk o szczególnym charakterze, np. zrównoważonego rozwoju, związanych z „celami 
społecznymi” w kontekście nagłej i silnej dekoniunktury gospodarczej, względnie szerzej – celami 
wykraczającymi poza wąsko rozumiany dobrobyt konsumentów. W dobie gospodarki opartej na 
przepływie informacji jednym z zagadnień mogących być postrzegane jako „interes pozaekono-
miczny” stała się również wolność słowa, tj. wolność komunikowania informacji (poglądów, opinii, 
przekonań). Wolność ta przywoływana jest w szczególności w kontekście „prywatnej cenzury”, 
a w Polsce dodatkowo działań podjętych w 2021 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich w związku 
z jedną z decyzji koncentracyjnych wydanych przez polski organ ochrony konkurencji. W artykule 
pokazano, że pojawiające się w Polsce dyskusje w tym zakresie pozostają bliskie podobnym dys-
kusjom w Stanach Zjednoczonych, zarówno tym sprzed kilku dekad, jak i obecnym. Zarysowano 
również przykładowe sposoby włączenia wątków wolności słowa do analizy antymonopolowej, 

* Radca 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; ORCID https://
orcid.org/0000-0002-4048-1860.
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a jednocześnie trudności w powyższym zakresie. W artykule wskazano ponadto, że całość dys-
kusji na temat prawa konkurencji i wolności słowa może być postrzegana jako część szerszych 
procesów, jakim podlega polityka antymonopolowa. 

Słowa kluczowe: Big Tech; kontrola koncentracji; marketplace of ideas; media; neobrandeisia-
nizm; neoliberalizm; ochrona konkurencji; ordoliberalizm; pluralizm; prawo antymonopolowe; prawo 
konkurencji; rynek idei; szkoła chicagowska; wolność prasy; wolność słowa.

JEL: K21

I. Wstęp
Dla prawnika antymonopolowego odpowiedź na pytanie, czy organy ochrony konkurencji 

powinny być zainteresowane kwestią wolności słowa może wydawać się prosta – nie powinny. 
W konsekwencji „zachęty” kierowane dotychczas w stronę organu ochrony konkurencji, aby podjął 
działania w odniesieniu do np. Big Tech i „prywatnej cenzury”, mogły nie koncentrować większej 
uwagi środowiska antymonopolowego. Jeżeli jednak jeden z konstytucyjnych organów państwa – 
Rzecznik Praw Obywatelskich – decyduje się na zaskarżenie decyzji koncentracyjnej i odnosi się 
do wolności słowa, stawia to środowisko antymonopolowe w zupełnie innej sytuacji.

Chociaż pojawienie się w polskim dyskursie antymonopolowym wątku wolności słowa może 
wydawać się zaskakujące, to parafrazując pewną obserwację sprzed ponad pół wieku dotyczącą 
życia gospodarczego: „w polityce antymonopolowej rzadko zdarza się coś naprawdę nowego, 
a rzekomo nowe zwykle okazuje się czymś odrzuconym dawniej, co przychodzi ponownie w prze-
braniu”. W niniejszym artykule pokazuję, że wątek interakcji między prawem antymonopolowym 
i wolnością słowa jest złożony, ale nie stanowi zupełnej nowości. Dla uporządkowania dyskusji 
w pierwszej kolejności omawiam stan interakcji między prawem antymonopolowym i wolnością 
słowa z polskiego punktu widzenia (część 2). Następnie zwracam uwagę, że dyskusja w powyż-
szym zakresie w Polsce nie jest de facto odizolowana i nie stanowi ewenementu (część 3). Opisuję 
również, że dyskusja ta wpisuje się w historię stosowania prawa konkurencji, co tworzy też pole 
do opracowania podejścia do tego typu spraw w obecnej praktyce (część 4). Zarysowuję również 
powody, dla których debata na temat wolności słowa i prawa antymonopolowego, niezależnie od 
jej wyniku, jest w znacznej mierze ponadczasowa i wpisuje się w bardziej złożone zagadnienia 
prawne i społeczne (część 5). 

II. Dyskusje w Polsce

1. Rynki cyfrowe

Za chronologicznie pierwsze w kontekście prawa antymonopolowego i wolności słowa należy 
w Polsce uznać wątki związane z działaniami Big Tech polegającymi na usuwaniu treści z mediów 
społecznościowych lub innych platform. Zagadnienia te stały się po raz pierwszy szczególnie głoś-
ne w 2016 r., gdy w okresie poprzedzającym obchody Dnia Niepodległości, Facebook zdecydował 
o usunięciu niektórych profi li społecznościowych prowadzonych przez środowiska narodowe. 
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Powyższe spotkało się z reakcją tych środowisk polegającą m.in. na podjęciu dialogu z Minister 
do spraw cyfryzacji, a także z Rzecznikiem Praw Obywatelskich (DGP, 2016; BRPO, 2016). 

Potencjalnie arbitralne usuwanie kontrowersyjnych treści miało jednak miejsce nie tylko w od-
niesieniu do środowisk ściśle narodowych. Przykładowo w 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich 
zaangażował się też w wyjaśnianie sprawy usunięcia z Allegro ofert sprzedaży, mającej w tamtym 
czasie premierę, książki autorstwa R. Ziemkiewicza (BRPO, 2020). Rzecznik Praw Obywatelskich, 
poza podjęciem indywidualnej interwencji mającej na celu wyjaśnienie powodów decyzji Allegro, 
zaangażował się również w dyskusję z użytkownikami portalu Twitter. W czasie jednej z takich 
rozmów Rzecznik Praw Obywatelski ocenił, że: „podmioty prywatne mogą mieć pozycję domi-
nującą lub monopolistyczną (i w ten sposób [tj. usuwając niektóre treści] ograniczać dostęp do 
„rynku idei”)” (Bodnar, 2020)1.

W 2020 roku kontrowersje wzbudziło też usuwanie z YouTube wywiadów prowadzonych 
przez M. Jaruzelską (aczkolwiek powyższe dotyczyło ponownie treści zawierających wypowiedzi 
R. Ziemkiewicza, przy czym w tym przypadku występującego jako gość wywiadu) (Kalukin, 2020). 
Z kolei w listopadzie 2020 r. Facebook zdecydował o usunięciu najpopularniejszego w tamtym 
czasie polskiego profi lu politycznego, tj. profi lu J. Korwin-Mikkego, posiadającego około 800 000 
obserwujących (Słowik, 2020).

Na przestrzeni ostatnich ponad czterech lat praktyki Big Tech związane z usuwaniem treści 
politycznych lub mających związek z polityką spotkały się przynajmniej z dwoma publicznie zna-
nymi zawiadomieniami złożonymi do polskiego organu ochrony konkurencji – oba z nich złożone 
zostały przez organizację społeczną i dotyczyły nadużywania pozycji dominującej oraz narusze-
nia zbiorowych interesów konsumentów przez operatorów portali Facebook i YouTube (OI, 2017; 
2021). Naruszenia te miały przejawiać się w określeniu nadmiernie ogólnych zasad usuwania 
treści z portali, pozwalając na arbitralne działania przedsiębiorców.

2. Rynek prasy

Chociaż Rzecznik Praw Obywatelskich wykazywał zainteresowanie praktykami Big Tech, 
a wręcz – jak się wydaje – sugerował, że działania polegające na usuwaniu treści z portali inter-
netowych mogą stanowić naruszenie prawa antymonopolowego poprzez ograniczenie „rynku idei”, 
to jego najbardziej sformalizowane dotychczas działania dotyczyły ewentualnego nadmiernego, 
w jego ocenie, poszerzenia wpływów władzy publicznej. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazy-
wał organowi ochrony konkurencji w toku postępowania koncentracyjnego Orlen/Polska Press, 
że koncentracja ta może doprowadzić do ograniczenia wolności prasy (jako szczególnej formy 
wolności słowa), a następnie złożył odwołanie od decyzji wyrażającej bezwarunkową zgodę na 
tę koncentrację2.

W odwołaniu od decyzji Rzecznik wszedł w polemikę nie tyle z konkluzją organu ochrony 
konkurencji co do ograniczenia konkurencji, ale podważył szczegółowość poczynionych ustaleń, 
w tym w zakresie wolności słowa. Argumenty podniesione przez Rzecznika można podzielić 
na dwie grupy. Pierwsza odnosiła się do kwestii ściślej „antymonopolowych”, tj. zbyt pobieżnej, 

1 Opinię tę można uznać za prywatną opinię A. Bodnara, pełniącego w tamtym czasie funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich – post zawierający 
przedmiotową ocenę został wysłany nie z konta prowadzonego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ale konta prywatnego.
2 Odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DKK-34/2021 z dnia 5 lutego 2021 r.
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w ocenie Rzecznika, analizy rynków, a także np. niestwierdzenia, że przejmujący kontrolę, będąc 
spółką Skarbu Państwa, występuje na rynku jako część tej samej grupy kapitałowej co inne pod-
mioty rynku medialnego z udziałem Skarbu Państwa. W tym zakresie Rzecznik wskazał również 
na potencjalną potrzebę zdefi niowania w sprawie rynku właściwego „wolnego słowa, prawa do 
rzetelnej informacji, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej, a więc na rynku 
produktowym opisanym w art. 1 Prawa prasowego”, na którym koncentracja mogłaby doprowa-
dzić do istotnego ograniczenia konkurencji.

Druga linia argumentacji Rzecznika odnosiła się do bardziej ogólnego zarzutu polegającego 
na tym, że samo przejęcie podmiotu prasowego przez podmiot z udziałem Skarbu Państwa miało 
ograniczać wolność słowa, ponieważ niektóre tytuły prasowe miałyby stawać się nadmiernie uza-
leżnione od osób sprawujących funkcje polityczne. W ramach tej argumentacji Rzecznik wskazał 
również, że oceniana przez organ ochrony konkurencji koncentracja mogła naruszać Konstytucję 
w zakresie, w jakim określa ona zasadę pomocniczości państwa i model gospodarczy w postaci 
społecznej gospodarki rynkowej.

3. Zaangażowanie organu ochrony konkurencji

Organ ochrony konkurencji zajmował stanowiska zarówno w odniesieniu do działań Big Tech, 
jak i kwestii brania pod uwagę wolności słowa przy analizie z zakresu kontroli koncentracji. 

W tym pierwszym przypadku, w toku debaty zorganizowanej w 2016 r. przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich, przedstawiciele organu ochrony konkurencji odnosili się zarówno do kwestii moż-
liwości naruszenia prawa antymonopolowego, jak i zbiorowych interesów konsumentów (BRPO, 
2016). W odniesieniu do obu obszarów wypowiedzi te były zachowawcze. Przedstawiciele organu 
wskazywali m.in., że zakaz określonych jednostronnych działań przedsiębiorców dotyczy tych 
z nich, którzy posiadają pozycję dominującą, a stwierdzenie istnienia takiej pozycji jest złożonym 
procesem. Wypowiedź ta natomiast nie odnosiła się do tego, czy już posiadając pozycję dominu-
jącą, przedsiębiorca może jej nadużyć w sposób, który będzie oddziaływał negatywnie na wolność 
słowa i czy działania organu mogą (bezpośrednio lub pośrednio) służyć ochronie wolności słowa. 
Podobnie w odniesieniu do zbiorowych interesów konsumentów przedstawiciele organu nie zajęli 
stanowiska co do możliwości ich naruszenia w związku z praktykami moderatorskimi Big Tech, 
ale wyrazili gotowość do zapoznania się w tym zakresie z argumentami prawnymi pochodzącymi 
z zewnątrz (tj. ze strony interesariuszy). 

Argumenty takie organ poddawał analizie w związku m.in. z zawiadomieniem otrzymanym 
w 2021 r. i dotyczącym usuwania treści z portalu YouTube. Organ nie podjął w tym zakresie bar-
dziej sformalizowanych działań (postępowanie wyjaśniające), ograniczając się do wskazania, że 
zawiadamiający posiada możliwość poszukiwania ochrony przed sądem oraz że ochrona wolno-
ści słowa nie stanowi kompetencji organu ochrony konkurencji wskazanej przez ustawodawcę.

W formie decyzji organ ochrony konkurencji wypowiedział się z kolei w odniesieniu do kwe-
stii wolności słowa w sprawie koncentracji Orlen/Polska Press3. W uzasadnieniu decyzji organ 
przywołał oceny m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące możliwego ograniczenia wolno-
ści słowa, ale wskazał w odniesieniu do nich, że analiza z zakresu kontroli koncentracji dotyczy 

3 Dec. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 5 lutego 2021 r., DKK-34/2021 (Orlen/Polska Press).
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„wyłącznie” tego czy konkurencja nie zostanie istotnie ograniczona i nie obejmuje kwestii, jak 
koncentracja może oddziaływać na niezależność prasy lub pluralizm mediów.

W konsekwencji można stwierdzić, że nawiązania do wątków wolności słowa ukształtowały 
się w polskiej praktyce w ciekawy sposób z dwóch powodów. Po pierwsze, objęły one zarówno 
kwestię związków między wolnością słowa i siłą rynkową podmiotów prywatnych, jak i bardziej 
„klasyczne” zagadnienie wolności słowa i działań państwa. Po drugie, zaistniały zarówno w obsza-
rze stosowania praktyk ograniczających konkurencję, jak i kontroli koncentracji. W każdej z tych 
sfer pole do dyskusji można uznać za otwarte.

III. Analogie poza Polską
Wiązanie ze sobą wątków prawa antymonopolowego i wolności słowa może wydawać się 

polskim „wynalazkiem” wynikającym z błędnego odczytania istoty ustawodawstwa antymonopo-
lowego. Niemniej poza Polską tego rodzaju dyskusje również są obecne. Sam rok 2021 można 
w tym zakresie uznać za wyjątkowy, rozpoczął się bowiem od bezprecedensowych działań nie-
których przedsiębiorców, które polegały na zablokowaniu kont urzędującego w tamtym czasie 
prezydenta Stanów Zjednoczonych (Riley i Stamm, 2021). Działania te dotyczyły też możliwego 
utrudniania dostępu do rynku podmiotom zapewniającym możliwość dyskusji w warunkach mniej 
intensywnej moderacji – dotyczyło to np. Parler, co do którego Google i Apple przeprowadziły „de-
platformizację”, a także któremu usług hostingu odmówił Amazon, co z kolei poskutkowało próbą 
prywatnoprawnego wdrażania prawa konkurencji przeciwko temu ostatniemu przez Parler (Alba 
i Nicas, 2021; Culliford i Stempel, 2021).

Niemniej dyskusja na temat prawa antymonopolowego i wolności słowa toczyła się poza Polską 
już wcześniej i trwa od kilku lat. Podobnie jak w Polsce, o pewnym wzmożeniu tych dyskusji można 
mówić począwszy od 2016 r., gdy większą widoczność w amerykańskiej polityce zyskały ruchy tzw. 
alternatywnej prawicy (alt-right). Za symptomatyczne można w tym zakresie uznać postępowania 
sądowe zainicjowane przeciwko Google przez Gab.ai (z powołaniem na prawo antymonopolowe) 
oraz przez Prager University (z powołaniem na wolność słowa) (Glaser, 2017; Stempel, 2020)4. 
Odnotowuje się jednak, że również w środowiskach lewicowych w Stanach Zjednoczonych zwra-
cało się uwagę na problem „cenzury” przez Big Tech (Chilson i Mattox, 2020, s. 5). 

Próby wiązania w ostatnich latach prawa antymonopolowego i wolności słowa pojawiały się 
również w kontekstach innych niż działania Big Tech. Przykładowo w 2011 r. DataCell, podmiot 
powiązany z Wikileaks, złożył do Komisji Europejskiej skargę dotyczącą naruszenia przez Visa 
i Mastercard unijnych reguł konkurencji poprzez odmawianie przetwarzania płatności (zabloko-
wanie płatności miało miejsce w kontekście ujawniania przez Wikileaks nieznanych publicznie 
informacji rządowych, a także rzekomych nacisków polityków na Visa i Mastercard co do utrud-
nienia funkcjonowania Wikileaks) (Mangan, 2011). Jednocześnie w postępowaniu prowadzonym 
samodzielnie przed jednym z amerykańskich sądów DataCell wskazywało, że operatorzy syste-
mów płatniczych naruszyli amerykańskie prawo antymonopolowe, co miało skutkować szkodami 
dla rynku mediów poprzez ograniczenie „rynku idei” (marketplace of ideas) (Knox, 2015). Sąd nie 

4 Postępowanie zainicjowane przez Gab.ai (medium społecznościowe) dotyczyło usunięcia aplikacji tego podmiotu z Google Play ze wskazaniem „mowy 
nienawiści” publikowanej w tym medium jako uzasadnienia dla działań Google. Postępowanie zainicjowane przez Prager University (konserwatywna 
organizacja pozarządowa) dotyczyło z kolei działań YouTube polegających na oznaczaniu i ograniczaniu możliwości lokowania reklam w odniesieniu do 
fi lmów Prager University dotyczących takich tematów jak aborcja, prawo do posiadania broni, islam i terroryzm.
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zdecydował się na przyznanie DataCell ochrony, uznając że DataCell nie wykazało dostatecznie 
jednoznacznie możliwego naruszenia. Sąd stwierdził przy tym, że prawo antymonopolowe ma 
chronić wolny rynek, nie wolną wymianę poglądów i jeżeli produktami oferowanymi przez Wikileaks 
są „chronione informacje Departamentu Stanu”, to prawo antymonopolowe tym bardziej nie po-
winno mieć zastosowania (Day, 2020, s. 1332).

W samej kampanii służącej wyłonieniu w Stanach Zjednoczonych kandydatów w wyborach 
prezydenckich 2020 r. wątek wolności słowa i prawa antymonopolowego był podnoszony wprost 
zarówno w obozie Demokratów, jak i Republikanów. Za najbardziej znaczący epizod w tym zakre-
sie można uznać zgodną wymianę zdań między senator Warren (ubiegającą się w tamtym czasie 
o nominację Demokratów) oraz senatorem Cruzem (biorącym udział w kampanii 2016 r. ze strony 
republikańskiej), która miała miejsce po usunięciu przez Facebook reklam politycznych senator 
Warren wzywających do antymonopolowego podziału operatora portalu Facebook. Konsensus 
dotyczył wniosku, że Big Tech posiadają zbyt dużo władzy nad tym, jak wykonywana jest wolność 
słowa (Chilson i Mattox, 2020, s. 6)5. W związku z coraz żywszą debatą dotyczącą oddziaływania 
Big Tech na życie gospodarcze i polityczne zagadnienie prawa antymonopolowego jako narzędzia 
wzmacniającego wolność słowa poruszone zostało w przynajmniej deklaratoryjnej formie przez 
Makana Delrahima, przy czym na dwa różne sposoby6. Najpierw poprzez odnotowanie, że prawo 
antymonopolowe może sprzyjać wolności słowa, a niedługo później w formie bardziej zachowaw-
czej i wskazującej, że dobrobyt konsumentów stanowi istotny element ocen antymonopolowych 
i że wartości, takie jak wolność słowa mogą stwarzać problemy w ocenie spraw antymonopolo-
wych (Delrahim, 2019a; Delrahim, 2019b).

W ujęciach bardziej teoretycznych sygnalizowanie potrzeby bardziej aktywnej polityki anty-
monopolowej i wiązanie problematyki Big Tech z wolnością słowa pojawiało się z kolei w ostatnim 
czasie w pisemnych wypowiedziach przedstawicieli tzw. neobrandeisianizmu, tj. nurtu argumentacji, 
który zainicjował w Stanach Zjednoczonych ponowną debatę na temat celów prawa konkurencji. 
Przykładowo L. Khan w swoim pierwszym głośnym artykule odnosiła się do przedmiotowej kwestii 
pośrednio poprzez wskazanie, że praktyki Amazon mogą mieć negatywny wpływ na „rynek idei” 
(marketplace of ideas), w zakresie, w jakim mogą ograniczać różnorodność oferty wydawnictw 
książkowych (Khan, 2017, s. 767)7. W formie wplatania odniesień do wolności słowa przy czynie-
niu obserwacji co do Big Tech oraz prawa antymonopolowego wypowiadali się Z. Teachout (2020, 
s. 250) oraz M. Stoller (2019, s. 442). Dla porównania T. Wu nawiązywał do tych wątków w spo-
sób bardziej skonkretyzowany i postulatywny w formie konkluzji do opisu wpływu przedsiębiorstw 
telekomunikacyjnych na funkcjonowanie społeczeństw (Wu, 2011, s. 303). Sugerował on, że tak 
jak konieczne było zapewnienie wolności słowa względem władzy publicznej, tak zasadne jest 
wypracowanie sposobu na ograniczanie oddziaływania na swobodę wypowiedzi dzięki „władz-
twu” wynikającemu z pozycji rynkowej. Z kolei B. Lynn łączył kwestie prawa antymonopolowego 

5 Facebook ostatecznie zdecydował o przywróceniu reklam Senator Warren namawiających do jego rozbicia. Senator Warren nie była jedynym polity-
kiem, do którego informacji dostęp został ograniczony w czasie kampanii – na podobne utrudnienia napotkała Tulsi Gabbard, w wyniku czego kandydatka 
zaangażowała się w spór sądowy z Google (sąd oddalił powództwo) (zob. Robertson, 2019).
6 Makan Delrahim kierował w tamtym czasie Antitrust Division w amerykańskim Departamencie Sprawiedliwości.
7 Co do zasady można wskazać, że ograniczanie rynków zbytu lub zróżnicowania produktów pozostaje w obrębie nawet wąsko pojętego prawa anty-
monopolowego, niemniej krótkie uwagi przedstawione w tym zakresie przez Khan sugerują raczej, że problem zmian w sposobie konstruowania ofert 
przez wydawnictwa postrzegała ona jako bardziej strukturalny, a nie związany z konkretnymi praktykami ograniczającymi konkurencję – szkodę nato-
miast wiązała ze zubożeniem „rynku idei” (który – jak zostaje omówione dalej – ma w amerykańskim ujęciu szczególne znaczenie zarówno retoryczne, 
jak i związane z percepcją zjawisk społecznych), nie ograniczeniem dobrobytu konsumentów.



3636 Jan Polański            Antymonopolowe déjà vu? Wolność słowa w analizie antymonopolowej

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 3(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.3.10.2

i wolności słowa w jedną narrację co do pożądanych kierunków polityki państwa, sugerując że 
tendencje antymonopolowe i gwarancje dla wolności słowa stanowią część tej samej tradycji po-
litycznej (Lynn, 2020, s. 81, 252).

Podsumowując, zdarzenia i oczekiwania formułowane w Polsce nie są odosobnione i wpi-
sują się w szerszy trend, który dodatkowo można uznać za mocniej zarysowany w Stanach 
Zjednoczonych. W obu przypadkach zgłaszane postulaty wskazują jednak jedynie na pewne 
oczekiwania, nie przesądzają natomiast czy łączenie obu wątków jest w praktyce możliwe lub 
słuszne – powyższe stanowi odrębne zagadnienie.

IV. Rynki dóbr a rynek idei

1. Możliwe źródła inspiracji

Postulaty ujmowania wątków wolności słowa w analizie spraw antymonopolowych nie mają 
charakteru jedynie politycznego. Podejście takie jest znane w praktyce stosowania prawa, a przy-
kładów w tym zakresie dostarcza historia amerykańskiego prawa antymonopolowego. Warto je 
odnotować, ponieważ postulaty co do wiązania kwestii antymonopolowych z wolnością słowa 
pozostają podobne zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie w prawie 
amerykańskim wątki te zyskiwały większą uwagę na długo nim w Polsce uchwalono ustawodaw-
stwo antymonopolowe.

Wolność słowa zagwarantowana została przez amerykańskiego ustrojodawcę w pierwszej 
poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, zgodnie z którą: „Żadna ustawa Kongresu nie 
może wprowadzić religii ani zabronić swobodnego praktykowania jej, ograniczać wolności słowa 
lub prasy ani prawa ludu do spokojnych zgromadzeń lub do składania naczelnym władzom petycji 
o naprawienie krzywd”. Wolność słowa została zatem zagwarantowana w formie ochrony przed 
działaniami władz publicznych.

Z punktu widzenia dyskusji dotyczącej prawa antymonopolowego istotne są dwie kategorie 
orzeczeń: te określające ogólnie, jakie jest znaczenie wolności słowa w Stanach Zjednoczonych, 
a także te odnoszące się już bezpośrednio do relacji między prawem antymonopolowym i wol-
nością słowa8.

Pierwsze orzeczenia z zakresu wolności słowa w Stanach Zjednoczonych zapadały w okre-
sie trwania i niedługo po zakończeniu I wojny światowej. W sprawie Abrams, sędziowie Holmes 
i Brandeis złożyli zdanie odrębne, które wyznaczyło linię rozwoju podejścia do wolności słowa. 
Sędzia Holmes wskazywał, że: „[ludzie mogą dojść do wniosku, że] oczekiwane dobro lepiej osią-
gać poprzez wolny handel ideami – że najlepszym testem dla prawdy jest to, że określona myśl 
zostaje zaakceptowana w ramach konkurencji rynkowej (…)”9. Holmes powtarzał tym samym 
obecną w tradycji anglosaskiej myśl, że wolność słowa jest preferowanym sposobem organizacji 
życia społecznego, tj. koncepcję sformułowaną pierwotnie w okresie wojen między królem i par-
lamentem w Anglii przez Johna Miltona w sprzeciwiającym się cenzurze utworze Areopagitica, 
a następnie przez Johna Stuarta Milla w jego eseju na temat wolności (Blocher, 2008; Milton 
1644/2013; Gordon, 1997; Mill 1859/2005). Istotą tego podejścia było uznanie, że dla samego 

8 Niektóre z fragmentów przedstawionego niżej omówienia opierają się na analizie wypracowanej pierwotnie na potrzeby innego tekstu autora. 
9 250 U.S. 616 (1919), Abrams.
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procesu dochodzenia do „prawdy” i stałego jej rozumienia ma znaczenie zapewnienie wolnej 
wymiany myśli. Konkluzja ze sprawy Abrams została powtórzona w sprawach: Schaefer, Pierce, 
Gitlow oraz Whitney10.

Aspekt „wymiany idei” zarysowany przez Holmesa stał się następnie kluczowy dla wykształce-
nia pojęcia „rynku idei” (marketplace of ideas), do którego – jak wskazano wcześniej – nawiązywał 
również Rzecznik Praw Obywatelskich. W sprawie Lamont, dotyczącej dostarczania przesyłek 
mogących zawierać propagandę komunistyczną, sędzia Brennan wskazywał: „(…) prawo do 
otrzymywania publikacji jest takim fundamentalnym prawem. Rozpowszechnianie idei nie może 
nic przynieść, jeżeli ich potencjalni adresaci nie mogą ich swobodnie otrzymać i poddać pod 
rozwagę. Jałowy byłby rynek idei, który posiada jedynie sprzedawców, ale nie ma nabywców”11.

Wolność słowa w Stanach Zjednoczonych obejmuje „wolność słowa politycznego” (political 
speech) oraz „wolność słowa komercyjnego” (commercial speech), przy czym ta druga począt-
kowo nie była objęta taką samą ochroną w ramach pierwszej poprawki, jak wyrażanie opinii po-
litycznych. Przykładowo w sprawie Valentine z 1942 r., przedsiębiorca, któremu władze lokalne 
zakazały rozpowszechniania ulotek reklamowych i który następnie opracował taki wzór ulotek, 
że na jednej stronie znajdowała się reklama, a na drugiej manifest polityczny krytykujący władze 
lokalne, nie mógł skorzystać z ochrony w ramach wolności słowa12.

Podejście to zmieniło się w latach siedemdziesiątych, gdy w kontekście dopuszczenia aborcji 
w niektórych stanach, przy zachowaniu jej zakazu w innych, Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawy 
zakazu reklamy usług przeprowadzania aborcji, mających tę formę, że w stanach zakazujących 
aborcji przedsiębiorcy działający w stanach sąsiednich (gdzie dopuszczano aborcję), reklamowali 
swoje usługi. W wyniku rozwoju linii orzeczniczej w tym zakresie, w sprawie Virginia Pharmacy 
Board, dotyczącej produktów sprzedawanych w aptekach, Sąd Najwyższy rozszerzył, aczkol-
wiek nie bez kontrowersji, ochronę wynikającą z pierwszej poprawki również na „wolność słowa 
komercyjnego”13. W tym zakresie sąd stwierdzał: „nasz aptekarz nie chce publikować na żaden 
temat kulturalny, fi lozofi czny, czy polityczny. Nie chce informować o żadnym budzącym zainte-
resowanie fakcie ani przedstawiać ogólnych spostrzeżeń o choćby komercyjnym charakterze. 
«Idea», którą chce zakomunikować jest prosta: «Sprzedam ci lek X za cenę Y»”. Jednocześnie 
sąd stwierdził: „co do interesu konsumenta w wolnym przepływie informacji handlowych, interes 
ten może być równie ważny, jeżeli nie ważniejszy, niż jego zainteresowanie [udziałem] w najbar-
dziej istotnej debacie politycznej danego dnia”. 

Z punktu widzenia antymonopolowego można w powyższym kontekście stwierdzić, że retoryka 
Sądu Najwyższego co do wolności słowa wykazuje podobieństwo względem koncepcji i schema-
tów rozumowania stosowanych w prawie antymonopolowym. Wolność słowa posiada swój włas-
ny rynek, na którym panuje konkurencja. Słowa i idee mają swoich producentów (sprzedawców) 
i swoich konsumentów (nabywców). Konkurencja i wolny przepływ informacji mają przyczyniać 
się do dobrego funkcjonowania społeczeństwa.

10 251 U.S. 466 (1920), Schaefer; 252 U.S. 239 (1920), Pierce; 268 U.S. 652 (1925), Gitlow; 274 U.S. 357 (1927), Whitney. 
11 381 U.S. 301 (1965), Lamont.
12 316 U.S. 52 (1942), Valentine.
13 425 U.S. 748 (1976), Virginia State Board of Pharmacy.
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Autorzy amerykańskiej konstytucji oraz pierwszej poprawki sporządzali je w reakcji na nad-
użycia władzy publicznej. Jednocześnie jakkolwiek pierwsza poprawka odnosi się jedynie do ogra-
niczania (pozbawiania) wolności słowa przez władze publiczne, to złożoność stanów faktycznych 
dostarczyła Sądowi Najwyższemu materiału do dalej posuniętych rozważań, dotyczących również 
„władzy prywatnej”. W sprawie Marsh z 1946 r., Sąd Najwyższy rozpatrywał stan faktyczny doty-
czący tzw. miasta korporacyjnego, tj. miasta należącego w całości do korporacji (np. miasteczko 
górnicze)14. W mieście tym w miejscu „publicznym” osoba będąca świadkiem Jehowy chciała 
rozpowszechniać literaturę religijną, co spotkało się ze sprzeciwem władz miasta (tj. przedsiębior-
cy). Z uwagi na to, że literatura miała być rozpowszechniana w miejscu, które w każdym innym 
mieście byłoby uznane za „forum publiczne”, Sąd Najwyższy zdecydował się rozszerzyć ochronę 
wolności słowa również na relacje horyzontalne, tj. między podmiotami prywatnymi. Do konkluzji 
tej sąd doszedł, mimo że niedaleko od miejsca, w którym literatura miała być rozpowszechnia-
na znajdowała się droga publiczna należąca do władz stanowych (tj. możliwe było skorzystanie 
z wolności słowa w innym, pobliskim miejscu)15.

Jednocześnie obok sprawy Marsh można wskazać na inny wątek w orzecznictwie, którego 
początek wyznacza sprawa Associated Press rozpatrzona najpierw przez sąd rejonowy (district 
court) w 1943 r., a następnie przez Sąd Najwyższy w 1945 r., tj. rozstrzygana w tym samym cza-
sie, co Marsh16. Sprawa ta miała charakter ściśle antymonopolowy i dotyczyła praktyk Associated 
Press polegających na zakazie przekazywania informacji (tj. wiadomości, reportaży) podmiotom, 
które nie były członkami Associated Press. W sprawie istotne stały się dwa elementy – po pierwsze, 
czy praktyka Associated Press mogła służyć „monopolizacji”, a po drugie wolność prasy. W tym 
kontekście sędzia Learned Hand zauważał, że jakkolwiek działania Associated Press nie muszą 
prowadzić do całkowitego zamknięcia rynku, to mogą stanowić naruszenie, a jednocześnie kon-
kludował, że: „interesy prasy [mogące uzasadniać ograniczenia przewidziane przez Associated 
Press] nie mają w tym przypadku charakteru rozstrzygającego, bowiem prasa służy jednemu 
z najistotniejszych ogólnych interesów: rozpowszechnianiu informacji z tak wielu źródeł i tak wielu 
stron oraz barw jak to możliwe. Interes ten jest bardzo bliski, jeżeli nie ten sam, co interes chro-
niony przez pierwszą poprawkę; zakłada on, że poprawne wnioski będą prędzej wyciągane, gdy 
mówi wiele języków niż w związku z jakąkolwiek odgórną selekcją informacji”.

W kontekście szerokiego ujęcia ochrony wolności słowa w pierwszej poprawce Associated 
Press podjęło dalszą próbę obrony swoich praktyk przed Sądem Najwyższym. Sąd Najwyższy 
odmówił przyznania Associated Press ochrony, a sędzia Frankfurter przedstawił w orzeczeniu opi-
nię, która stała się podstawą dla wiązania prawa antymonopolowego i wolności słowa w Stanach 
Zjednoczonych. Wskazywał on, że prasa: „ma związek z interesem publicznym, jakiego nie ma 
żadna inna działalność prowadzona dla zysku. Wolna prasa jest niezbędna dla funkcjonowania 
naszego demokratycznego społeczeństwa. Działalność prasy, a tym samym działalność Associated 
Press, to sprzyjanie prawdzie co do kwestii publicznych poprzez dostarczanie podstaw do zro-
zumienia tych spraw. Prawda i rozumienie to nie towary, takie jak orzeszki lub ziemniaki. Dlatego 

14 326 U.S. 501 (1946), Marsh.
15 Podejście przyjęte w sprawie Marsh zostało w późniejszym czasie w znacznej mierze ograniczone, co istotnie wpływa na np. szanse powodzenia 
w Stanach Zjednoczonych powództw kierowanych przeciwko Google w związku z usuwaniem treści z YouTube. Szerzej na temat doktryny „forum pub-
licznego” zob. Nunziato, 2007.
16 52 F. Supp. 362 (S.D.N.Y. 1943), Associated Press; 326 U.S. 1 (1945), Associated Press.
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występowanie ograniczeń w promowaniu prawdy poprzez odmowę dostępu do podstaw dla jej 
zrozumienia wymaga wzięcia pod uwagę uwarunkowań znacznie innych niż podobne ogranicze-
nia we wspólnej działalności, która ma tylko komercyjny charakter”17.

Orzeczenie w sprawie Associated Press stało się dla Sądu Najwyższego podstawą dla ko-
lejnych stwierdzeń, że w pierwszej poprawce zawarte są wartości, które mogą być wspierane 
przez ustawodawstwo antymonopolowe, nawet jeżeli pierwsza poprawka jako taka odnosi się do 
władz publicznych. W konsekwencji Sąd Najwyższy powtarzał powyższą konkluzję w kolejnych 
orzeczeniach, np. Red Lion Broadcasting i National Citizens Committee18. Z kolei w ostatniej do 
tej pory sprawie, w której dokonano podziału przedsiębiorstwa, tj. AT&T, sąd federalny odnosił 
się do kwestii wartości związanych z wolnością słowa jako jednego z powodów, dla których AT&T 
powinno zostać podzielone19.

W nieco innej formie wątki związane z prawem antymonopolowym i wolnością słowa powró-
ciły na przełomie XX i XXI wieku, gdy w Stanach Zjednoczonych miała miejsce fala koncentracji 
w sektorze mediów. W 2000 r. R. Pitofsky, w tamtym czasie jeden z komisarzy w Federalnej Komisji 
Handlu, wskazywał opinii publicznej m.in. że: „prawo antymonopolowe to więcej niż ekonomia 
(…) Uważam, że jeżeli pojawią się problemy w działalności gazet, wydawaniu książek, raporto-
waniu informacji w ogólności, sektorze rozrywki, to według mnie wskazane jest bycie bardziej 
ostrożnym i dokładnym w postępowaniu, niż jeżeli te same problemy pojawiają się w sektorze 
kosmetyków, obróbki drewna albo wydobycia węgla. Chodzi mi o to, że gdy ktoś zmonopolizuje 
działalność w zakresie kosmetyków, to wydobędzie pieniądze z kieszeni konsumentów, ale skutki 
powyższego dla wartości demokratycznych będą zerowe. Jeżeli z kolei dojdzie do monopolizacji 
wydawania książek, to skutki powyższego mają dużo bardziej dalekosiężny charakter niż to, jaki 
poziom przyjmie cena hurtowa książek” (Klein, 2000). Te deklaracje ze strony R. Pitofsky’ego 
należy postrzegać przez pryzmat jego poglądów wyrażanych już kilka dekad wcześniej, zgodnie 
z którymi prawo antymonopolowe nie powinno unikać interakcji z wartościami o charakterze po-
litycznym (Pitofsky, 1979; por. również: Polański, 2020).

Na płaszczyźnie naukowej w tym samym czasie przedstawiano poglądy, że prawo antymono-
polowe powinno w sposób bardziej wielowątkowy podchodzić do analizy spraw koncentracyjnych 
i że analiza ta powinna obejmować problematykę tzw. rynku idei (marketplace of ideas) – analiza 
taka miała być możliwa poprzez uwzględnienie jako elementu „dobrobytu konsumentów” w więk-
szym stopniu takich kwestii, jak zróżnicowanie produktów (Grunes i Stucke, 2001). 

W kontekście tych dyskusji z przełomu wieków warto odnotować, że wskazuje się, że wpływ 
„władzy prywatnej” na możliwość realizowania wolności słowa nie ma charakteru wyłącznie teo-
retycznego. W formie przykładu zwraca się uwagę na sytuację, jaka zaistniała w odniesieniu do 

17 Kwestia braku możliwości obrony przed zastosowaniem prawa antymonopolowego poprzez powołanie się na pierwszą poprawkę była też przed-
miotem rozstrzygnięcia w sprawie Lorain Journal – 342 U.S. 143 (1951), w której lokalny monopolista podjął działania zmierzające do zachowania 
swojego lokalnego monopolu na rynku reklamy poprzez zawieranie umów ze swoimi kontrahentami, które zakazywały im kontraktowania z jego konku-
rentem. Podobnie jak wcześniej sędzia Learned Hand i sędzia Frankfurter, wypowiadał się też w formie pozasądowej sędzia Douglas konkludując, że 
monopolizacja rynków prasy jest szczególnie dotkliwa, ponieważ: „gdy jedna gazeta ma monopol na danym obszarze, rzadko prezentuje dwie strony 
zagadnienia. Nader często powtarza ona stale tę samą ideologiczną lub polityczną linię, wykorzystując swoją monopolistyczną pozycję nie po to, żeby 
edukować ludzi, nie po to, żeby promować debatę, ale wpajać swoim czytelnikom jedną fi lozofi ę, jedno podejście – a także żeby zwiększać swoje zyski. 
Gazet, które przedstawiają wiele punktów widzenia i informacje, które nie są nagięte lub zmanipulowane, jest naprawdę bardzo niewiele. I ten problem 
będzie narastał” (zob. Grunes i Stucke, 2001, s. 271).
18 395 U.S. 367 (1969), Red Lion Broadcasting; 436 U.S. 775 (1978), National Citizens Committee. Powyższe sprawy dotyczyły obszaru regulacji, 
nie prawa antymonopolowego, niemniej Sąd Najwyższy przedstawiał w nich ogólne uwagi mające znaczenie również dla prawa antymonopolowego.
19 552 F. Supp. 131 (D.D.C. 1983), American Telephone & Telegraph.
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jednego z programów satyrycznych wyemitowanych w telewizji NBC (Dooley, 2017, s. 138; Snider, 
2005, s. 196). W przedmiotowym czasie telewizja NBC była kontrolowana przez General Electric. 
Jednocześnie w jednym z programów w tej telewizji w kontekście wzrostu koncentracji w sektorze 
medialnym wyemitowano piosenkę zatytułowaną „mediopol” (media-opoly). W utworze autorzy 
zwracali uwagę, że media są coraz bardziej skoncentrowane i że powyższe może wpływać na 
sposób wykonywania wolności prasy, ponieważ duże przedsiębiorstwa kontrolujące media (takie 
jak np. General Electric) mogą mieć interes w tym, żeby nie dopuszczać do emitowania treści 
uderzających w ich interesy. Emisja przedmiotowego materiału nie miała już więcej miejsca, a do 
jego popularyzacji doszło dopiero w wyniku jego publikacji w Internecie jako „zakazanej piosenki”.

Po raz kolejny na płaszczyźnie naukowej temat praktycznych kwestii związanych z prawem 
antymonopolowym i wolnością słowa pojawił się w Stanach Zjednoczonych w latach 2019–2020, 
głównie w reakcji na wypowiedzi polityków o prawie antymonopolowym, które według nich powinno 
zostać wykorzystane do zabezpieczania wolności słowa w kontekście działań Big Tech. Zwracano 
w tym zakresie uwagę, że przykładowo amerykańskie prawo antymonopolowe, ze względu na 
funkcjonujący paradygmat dobrobytu konsumentów, może nie być możliwe do zastosowania w celu 
zapewniania „wolności słowa politycznego”, ale może sprzyjać korzystaniu z „wolności słowa 
komercyjnego” (Day, 2020). Podnoszono również, że wbrew deklaracjom politycznym, wolność 
słowa nie może być w praktyce wykorzystana jako uzasadnienie dla podziału przedsiębiorstw, 
ponieważ samej wolności słowa nie można ująć w żadną wykluczającą teorię szkody (Chilson 
i Mattox, 2020). Ponadto odnotowywano ogólne zagrożenia związane z odejściem od standardu 
dobrobytu konsumentów i dopuszczeniem do oceniania w ramach analizy antymonopolowej „war-
tości politycznych” (tj. innych niż efektywność ekonomiczna) (Chilson i Mattox, 2020).

Tę ostatnią kwestię można uznać za istotną również w kontekście koncentracji w 2018 r. 
między AT&T i TimeWarner. AT&T można tu uznać za podmiot podobny do General Electric, 
a zarazem posiadający możliwość stosowania „klasycznych” strategii wykluczających na rynku 
telekomunikacyjnym. Jednocześnie w sprawie tej pojawiały się doniesienia, że administracja 
ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych naciskała na przedstawicieli Antitrust Division, 
by nie dopuścili do koncentracji20. W konsekwencji sprawa ta z jednej strony może obrazować 
obawy co do „włączania” do analiz antymonopolowych ocen mniej opartych na „twardych” danych. 
Z drugiej jednak, co ciekawe, mimo powyższego rzekomego działania administracji federalnej nie 
spotkała się z krytyką ze strony np. T. Wu, przekonującego, że koncentracja w istocie być może 
nie powinna mieć miejsca (Wu, 2017).

2. Możliwe punkty wyjścia dla refl eksji w Polsce

Jest przynajmniej kilka ujęć, w których można patrzeć w Polsce na kwestie prawa antymono-
polowego i wolności słowa. Za podstawowe ujęcie można uznać odróżnienie prowadzenia analizy 
w formie ex post (art. 6 i 9 uokik) oraz analizy ex ante (kontrola koncentracji). W tym pierwszym 
przypadku prawo antymonopolowe odnoszone byłoby do konkretnej praktyki rynkowej, a jego wy-
korzystanie miałoby pośrednio sprzyjać wolności słowa albo służyć bezpośrednio jego ochronie. 

20 Co ciekawe, w literaturze zwraca się uwagę, że podobne naciski miały miejsce w przeszłości ze strony R. Nixona i R. Reagana (zob. Chilson 
i Mattox, 2020).
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W tym drugim, w ramach analizy koncentracji wolność słowa byłaby brana „w jakiś” sposób pod 
uwagę przy ocenie czy do koncentracji powinno dojść.

W ujęciu analitycznym możliwe jest również podzielenie spraw na dotyczące „politycznej” 
i „komercyjnej” wolności słowa. Komercyjna wolność słowa budzi kontrowersje, niemniej w uję-
ciu teoretycznym trudno kwestionować istnienie tego rodzaju interpretacji – na nawiązanie do 
komercyjnej wolności słowa zdecydował się w przeszłości np. Rzecznik Generalny Fennely21. 
Zasadniczo wydaje się, że można stwierdzić, że polskie prawo ochrony konkurencji, nawet jeżeli 
nie musi służyć bezpośrednio ochronie komercyjnej wolności słowa, w przypadku gdy zastosowa-
nie reguł konkurencji poszerza możliwość swobodnej wypowiedzi, pośrednio „chroni” tę wolność. 

Samo pojęcie „rynku idei” obecne w orzecznictwie amerykańskim i pojawiające się w wypowie-
dziach Rzecznika Praw Obywatelskich można uznać za relewantne również dla dyskusji na temat 
prawa polskiego – jest ono pojęciem obecnym także w dyskursie orzeczniczym Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i brakuje podstaw do uznania, żeby nie mogło być ono odnoszone do 
problematyki wolności słowa w Polsce22. Należy jednak podkreślić, że powyższe powinno raczej 
służyć opisowi znaczenia wolności słowa, a nie stanowić przestrzeń do istotnie uproszczonej kon-
kluzji: „skoro prawo antymonopolowe chroni konkurencję „na rynku”, to właśnie z tego względu 
w zakresie jego zainteresowania powinien pozostawać rynek idei”.

Uwagi przedstawione poniżej oparte zostały na podstawowym podziale między analizę 
ex post i ex ante.

2.1. Analiza ex post

Refl eksję na temat analizy ex post można zacząć od tego, czy w Polsce występowały sprawy, 
które dotykały problemu wolności słowa. W mojej ocenie co do zasady można analizować z punktu 
widzenia wolności słowa sprawę Naczelnej Izby Lekarskiej i homeopatii, aczkolwiek argumentacja 
w tej sprawie przybrała ostatecznie inny kształt23. Dyskusja w tym zakresie powinna być zatem 
traktowana jako pole do ogólnej refl eksji, a nie ścisła analogia. Należy mieć też na względzie, że 
jest to w większym stopniu przykład tego, jak może dojść do wprowadzenia argumentacji opartej 
na wolności słowa do sprawy antymonopolowej i jakie mogą być tego konsekwencje, a nie omó-
wienie argumentacji wzorcowej.

W 2011 r. polski organ ochrony konkurencji wydał decyzję, którą uznał za antykonkurencyj-
ne porozumienie stanowisko Naczelnej Izby Lekarskiej w przedmiocie stosowania przez lekarzy 
homeopatii. Istotą tego stanowiska było, że samorząd zawodowy przyjął stosowanie zabiegów 
homeopatycznych przez lekarzy za naruszenie zasady etyki zawodowej, co w konsekwencji mogło 
wiązać się z odpowiedzialnością dyscyplinarną, a tym samym jednocześnie zmniejszać skłonność 
lekarzy do przypisywania pacjentom preparatów homeopatycznych. Powyższe z kolei miało oddzia-
ływać na konkurencję na rynku. W wypowiedzi prasowej ówczesny prezes NIL krytykował decyzję 
organu ochrony konkurencji, wskazując, że: „UOKiK chce kneblować lekarzom usta” (DGP, 2011). 
Sąd Okręgowy orzekł, że stanowisko NIL nie naruszało reguł konkurencji, stwierdzając m.in., że 

21 Opinia Rzecznika Generalnego Fennely’ego z 15 czerwca 2000 r. w sprawie C-376/98 oraz C-74/99, EU:C:2000:324, akapit 154; zob. również: 
Krzeminska-Vamvaka, 2009.
22 Wyr. ETPCz z 13 lipca 2012 r., Mouvement Raëlien Suisse (16354/06); wyrok ETPCz z 16 czerwca 2015 r., Delfi  AS (64569/09).
23 Dec. Prezesa UOKiK z 25 lipca 2011 r.; wyr. Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 30 grudnia 2014 r., 
sygn. akt XVII AmA 163/11; wyr. Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 1 kwietnia 2016 r., sygn. akt VI ACa 397/15.
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ochrona konkurencji podejmowana jest w „interesie publicznym” i że w przedmiotowej sprawie 
taki interes nie występował z uwagi na prawo pacjentów do bycia leczonym w zgodzie z aktualną 
wiedzą medyczną. Sąd Apelacyjny podtrzymał powyższy wyrok, aczkolwiek nie odniósł się do 
kwestii interesu publicznego, ograniczając się do stwierdzenia, że porozumienie nie ograniczało 
konkurencji24.

Pierwszą płaszczyzną, którą w powyższym kontekście można zarysować, jest ta zasygna-
lizowana przez ówczesnego prezesa NIL. Czy pozostaje ona znacząco różna od podjętej przez 
Associated Press w Stanach Zjednoczonych? Associated Press domagało się uwolnienia od 
odpowiedzialności antymonopolowej ze względu na przysługującą mu wolność słowa (wolność 
prasy). Podobnie, w przypadku NIL możliwe byłoby hipotetycznie budowanie argumentacji, że NIL 
korzystała jedynie ze swojej wolności słowa do wskazania, że określone zabiegi nie są zgodne 
z zasadami etyki lekarskiej (dopiero ewentualne postępowanie dyscyplinarne mogłoby dopro-
wadzić do nałożenia sankcji na lekarza, a to z kolei mogłoby podlegać rozpatrzeniu przez sąd 
dyscyplinarny – warto jednak zaznaczyć, że organ ochrony konkurencji zwracał uwagę, że samo 
stanowisko mogło mieć wpływ na działania lekarzy i zniekształcać procesy rynkowe).

Drugą płaszczyzną, na której można mówić o „wolności słowa” w niniejszej sprawie jest 
zapowiedź ograniczania przez NIL swobody działalności lekarzy. Przykładowo J. Sroczyński ar-
gumentował w 2016 r., że wyrok sądu w przedmiotowej sprawie zasługiwał na krytykę, ponieważ 
dostarczał samorządowi zawodowemu uprawnienia do wpływania na indywidualne decyzje lekarzy 
i decydowania, jakie sposoby leczenia rekomendować, a jakie nie (Sroczyński, 2016). Rozszerzając 
powyższe, można wskazywać, że problemem nie jest wolność słowa NIL, ale wolność lekarza do 
decydowania o tym, jakie informacje przekazać pacjentowi. Parafrazując wypowiedź sędziego 
Brennana ze sprawy Virginia Pharmacy Board: „nasz lekarz nie chce publikować na żaden temat 
kulturalny, fi lozofi czny czy polityczny. «Idea», którą chce zakomunikować jest prosta: «pacjencie, 
możesz skorzystać z preparatu X i sposobu leczenia Y»”. W tym ujęciu można argumentować, 
że NIL, posiadając pewien zakres „władztwa” nad działaniami lekarzy, zmierzała do ograniczenia 
ich swobody w zakresie komunikowania pacjentom możliwych kierunków działania – w dobie pan-
demii COVID-19 zagadnienie to można uznać za ponownie aktualne np. w kontekście publikacji 
zawierających opinie lekarzy.

Wskazane powyżej dwa ujęcia oraz orzeczenie sądu obrazują problem, który ma charakter 
kluczowy. Nie powinno budzić wątpliwości, że działania NIL wykazywały związek z konkurencją 
w tym sensie, że w istocie mogły prowadzić do zaprzestania przez lekarzy rekomendowania pa-
cjentom homeopatii. Można przyjąć, że w uproszczonym modelu ekonomicznym takie działanie 
było niekorzystne dla dobrobytu konsumentów i że pożądane byłoby, żeby sprawę homeopatii 
„zweryfi kował rynek”. Podczas gdy działanie organu ochrony konkurencji motywowane było 
kwestią ochrony konkurencji, działanie sądu można uznać za „antykonkurencyjne” i uderzające 
w „ekonomiczne” cele prawa konkurencji. 

Sąd braku podstaw do zakazania praktyki NIL poszukiwał w „interesie publicznym”. Jednocześnie 
w chwili, w której „porzucił” ramy wąskiej oceny antymonopolowej dopuścił możliwość wplece-
nia w ocenę antymonopolową wszelkich wartości o charakterze politycznym, a nie tylko zdrowia 

24 Przy czym samą interpretację naruszeń „ze względu na cel” oraz „ze względu na skutek” dokonaną przez Sąd Apelacyjny należy według mnie uznać 
za budzącą wątpliwości. Zob. również Jurkowska-Gomułka, 2012, s. 39.
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pacjentów – ustawa mówi ostatecznie szeroko o interesie publicznym, nie jedynie interesie pub-
licznym w formie zdrowia pacjentów. Do podobnych konkluzji dochodził zresztą również Sąd 
Najwyższy25. W takiej natomiast sytuacji ciekawe byłoby, do jakiej konkluzji doszedłby sąd, gdyby 
musiał wyważyć nie tylko interes w postaci „ochrony konkurencji” i wartość w postaci „zdrowia 
pacjentów”, ale jednocześnie „wolności słowa” i to dodatkowo w dwóch jej interpretacjach, tj. wol-
ności słowa NIL od ingerencji organu ochrony konkurencji (tj. organu władzy publicznej) oraz wol-
ności słowa lekarzy od działań NIL (tj. przymusowego samorządu zawodowego, którego działania 
akceptowane są przez organy władzy publicznej, ale który posiada jednak swoją autonomię). 
Biorąc pod uwagę, że „wolność słowa komercyjnego” jest sama w sobie kontrowersyjna można 
domyślać się, że konkluzja sądu pozostałaby bez zmian, niemniej z prawnego punktu widzenia 
istotna pozostaje nie tyle ewentualna konkluzja w tej konkretnej sprawie, ale ramy analityczne, 
w których sprawa byłaby oceniania, tj. branie pod uwagę szeregu wartości. 

Wydaje się, że podobnie jak w sprawie Associated Press, występowanie wielości wartości 
mogłoby sprawiać, że – jak zauważał sędzia Frankfurter – analiza powinna przebiegać nieco 
inaczej, gdy w grę wchodzą wartości najwyższego rzędu, tj. może być np. wymagana większa 
ostrożność, przy czym w ogólnym ujęciu zastosowanie zakazu byłoby początkowo warunkowa-
ne istnieniem elementu koordynacji, tj. brak samodzielnego prowadzenia działalności rynkowej. 

Powyższe zagadnienie stanowi jedną z podstawowych trudności przedchicagowskiego pra-
wa antymonopolowego, a zarazem oś krytyki przedstawionej przez R. Borka. W ocenie Borka 
jakiekolwiek próby włączenia do analizy antymonopolowej elementów innych niż dobrobyt konsu-
mentów sprawiają, że rozstrzyganie spraw staje się nadmiernie utrudnione, ponieważ sprzeczne 
interesy wymagające wyważenia tracą wspólny mianownik (Bork, 1978/2021, s. 78). Pomijając 
już zatem inne powody, dla których Bork formułował krytykę przedchicagowskiego prawa antymo-
nopolowego, podejście zaprezentowane w sprawie Associated Press było przez niego oceniane 
negatywnie jako utrudniające prowadzenie spójnej analizy, a potencjalnie również otwierające 
drogę do „antykonkurencyjnych” orzeczeń oraz aktywizmu sędziów (Bork, 1978/2021, s. 50, 67).

W sprawie NIL interes publiczny wystąpił jako „przesłanka negatywna”, tj. sprawiająca, że 
nie doszło do naruszenia. Odrębnym zagadnieniem jest czy prawo antymonopolowe może służyć 
ochronie wartości, takich jak wolność słowa w sytuacji, gdy nie jest ona wprost wskazana w usta-
wie. W przypadku prawa Stanów Zjednoczonych, jak zwrócono uwagę wcześniej, podnoszone 
były głosy, że w zakresie, w jakim miałoby to dotyczyć praktyk jednostronnych, trudno wskazać, 
w jaki sposób ewentualne ograniczanie wolności słowa przez przedsiębiorstwo miałoby wyklu-
czać konkurentów z rynku (Chilson i Mattox, 2020). W tym zakresie należy zwrócić uwagę, że 
prawo polskie, podobnie jak unijne, posiada jednak inną konstrukcję – zabronione są praktyki 
jednostronne, które nie tyle muszą służyć „monopolizacji”, ale stanowią „nadużycie” posiadanej 
pozycji rynkowej26. 

W tym zakresie można oczywiście wskazywać, że istotą tego „nadużycia” ma być „ograniczenie 
konkurencji”, a funkcją prawa ma być „ochrona konkurencji”. W szczególności można wskazać, 
że art. 1 ust. 1 uokik mówi: „ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady 

25 Por. postanowienie SN z 27 listopada 2014 r., sygn. akt III SK 21/14.
26 Przy czym można odnotować, że również w Stanach Zjednoczonych argumentuje się, że „monopolizacja” powinna być rozumiana szerzej 
(zob. First, 2019).
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podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów”27. 
Wydaje się jednak, że rozumienie „ochrony konkurencji” jako ściśle zapobieganie praktykom „ogra-
niczającym” konkurencję niekoniecznie musi być trafne, a ustawodawca (a być może praktyka 
stosowania prawa) jest w tym zakresie niekonsekwentny28. Przykładowo, praktyka eksploatacyjna 
polegająca na określeniu rażąco wysokich cen może nie mieć charakteru wykluczającego z ryn-
ku, tj. nie musi utrudniać wejścia na rynek, utrudniać konkurowania ani „ograniczać konkurencji”. 
Można wręcz stwierdzić, że ustalenie przez monopolistę rażąco wysokich cen może sprzyjać 
konkurencji w tym sensie, że tworzy dodatkowe bodźce do podważenia monopolu29. Niemniej 
organy ochrony konkurencji wykazują zainteresowanie określaniem rażąco wysokich cen leków, 
uznając, że może ono stanowić nadużycie pozycji dominującej (First, 2019, s. 720–726). Z kolei 
polski Sąd Najwyższy wyrażał sceptycyzm względem takiego rozumienia „ochrony konkurencji”, 
w ramach którego możliwe jest określanie eksploatacyjnych cen dla klientów (kontrahentów), 
nawet jeżeli istotą takiego działania nie jest wykluczanie konkurentów z rynku30.

Innymi słowy w przyjętym w obecnej praktyce rozumieniu prawo antymonopolowe nie za-
wsze chroni konkurencję jako zjawisko na rynku, ale chroni też przed negatywnymi zjawiskami 
(nadużyciami), które mogą być podjęte na rynku przez przedsiębiorcę posiadającego odpowied-
nią siłę rynkową31. 

W wymiarze prawnym powyższe ma dalej idące skutki niż może się początkowo wydawać. 
Cena stanowi ostatecznie jedynie jeden z parametrów oferty rynkowej. Skoro dopuszcza się sy-
tuację, że za nadużycie pozycji dominującej można uznać określanie nadmiernie wysokich cen, 
to można poddać pod refl eksję czy również inne typy „niewykluczającego” zachowania dominanta 
mogą być uznane za nadużycie. Nie ma różnicy między sytuacją, w której cena produktu wzrasta 
o np. 10% i staje się „nadmiernie wysoka”, a sytuacją, w której jakość produktu zostaje zaniżona 
w ten sposób, że mimo utrzymania nominalnie tej samej ceny, „realna” cena wzrasta o 10% i staje 
się „nadmierna”32. Ponadto katalog naruszeń w art. 9 uokik jest jedynie przykładowy.

W konsekwencji nie wydaje się też, żeby z punktu widzenia prawa istniały przeszkody do 
stwierdzenia, że np. przedsiębiorca, który jest operatorem dominującej platformy społecznościo-
wej nadużywa swojej pozycji, traktując niektórych użytkowników w sposób mniej korzystny niż 
innych lub określając procedurę usuwania treści z platformy, która daje mu możliwość arbitralne-
27 Warto przy tym zwrócić uwagę, że podobnego zastrzeżenia nie zawiera prawo unijne, które mówi w art. 102 TFUE po prostu o nadużywaniu pozycji 
dominującej.
28 Ta niekonsekwencja terminologiczna jest zresztą w uokik widoczna również na innym poziomie, przykładowo ustawodawca zasadniczo posługuje 
się zwrotami „ochrona konkurencji” oraz „praktyki ograniczające konkurencję”, ale już w odniesieniu do postępowań mówi o postępowaniach „antymo-
nopolowych”, co budzi raczej skojarzenia ze zwalczaniem negatywnych skutków monopoli lub wręcz samych monopoli.
29 Co do powyższego możliwe jest wskazanie, że w przypadku rynków posiadających wysokie bariery wejścia nawet wysokie ceny nie muszą skłaniać 
do prób podważenia monopolu, a także że stosowanie nadmiernie wysokich cen musi każdorazowo podlegać zindywidualizowanej analizie i nie każda 
„wysoka” cena wiąże się z nadużywaniem pozycji dominującej. W pierwszej kolejności należy jednak zwrócić uwagę, że wyższa cena z natury rzeczy 
stanowi silniejszy bodziec do podważania monopolu – co najwyżej w określonym przypadku nie musi być ona bodźcem na tyle silnym, aby przełamać 
inne bariery dla jego podważenia. Ponadto kwestia tego, czy praktyka stosowania nadmiernie wysokich cen wymaga zindywidualizowanej oceny pozo-
staje bez wpływu na zaproponowaną wyżej formułę argumentacji – argumentacja ta nie odnosi się do liczby przypadków (w pełni możliwe jest np. że 
w określonym przypadku stosowanie nadmiernie wysokich cen będzie wymierzone w konkurenta i będzie zmierzało do „ograniczenia konkurencji”), ale 
istnienia takiego przypadku, w którym trudno mówić o „ograniczeniu konkurencji” (por. również dalsze uwagi).
30 Wyr. SN z 20 marca 2018 r., sygn. akt III SK 5/17.
31 Należy podkreślić, że powyższe nie odnosi się do odrębnego zagadnienia, jakim jest to, czy brak „ograniczeń konkurencji” stanowi jedyny lub właś-
ciwy cel prawa antymonopolowego. Powyższe omówienie przyjmuje zatem jedynie roboczo, że brak „ograniczeń konkurencji” stanowi cel ustawodaw-
stwa antymonopolowego, a następnie pokazuje, że tak rozumiany cel niekoniecznie koresponduje z działaniami faktycznie podejmowanymi w oparciu 
o uchwalone prawo. Innym możliwym celem prawa antymonopolowego pozostaje np. „dobrobyt konsumentów” – jak zostaje wskazane dalej, w tym ujęciu 
łatwe odrzucenie możliwości badania kwestii praktyk rynkowych ukierunkowanych na ograniczanie wolności słowa również nie musi być uzasadnione.
32 Por. następujące dwie sytuację: w pierwszej producent ostrzy do golenia podwyższa ceny do „nadmiernie wysokiego” poziomu, w drugiej pozostawia 
nominalne ceny bez zmian, ale zmniejsza jakość produktów w ten sposób, że ostrza starczają na krócej i w konsekwencji sytuacja konsumenta jest taka 
sama jak w przypadku podwyżki cen (przy czym teraz musi dodatkowo kupować ostrza częściej).
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go zarządzania udostępnianymi treściami. Wydaje się wręcz, że można argumentować, że takie 
działanie może stanowić zarówno „nadużycie” w rozumieniu bliższym eksploatacyjnemu ustalaniu 
cen (konsument traci ekonomicznie, otrzymuje gorszą usługę niż inni, mimo że również „płaci” 
swoimi danymi), jak i uwzględniającym wątki ochrony innych wartości politycznych, o ile organy 
interpretujące prawo zdecydowałyby się na taką interpretację. 

Tego rodzaju argumentacja wydaje się dodatkowo ułatwiona w przypadku np. usuwania z plat-
form udostępniających materiały wideo kanałów politycznych, dla których działalność w Internecie 
stała się alternatywą dla obecności w mediach klasycznych i wiąże się z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. W przypadku usuwania takich kanałów: w wymiarze wolności słowa – występuje 
mniej sposobności do jej wykonania; w wymiarze wolności gospodarczej – można argumento-
wać, że możliwość jej wykonania jest mniejsza; w wymiarze dobrobytu konsumentów – można 
twierdzić, że produkcja jest ograniczona i konsumenci tracą. Innymi słowy, podmiot zaintereso-
wany wykazaniem naruszenia może opierać się na różnego typu argumentach, w zależności od 
tego, jaki rodzaj „wizji” prawa antymonopolowego cieszy się poparciem organów posiadających 
kompetencje do orzekania na temat tego, czym prawo jest w praktyce.

W przypadku usuwania treści można jednak argumentować, że działania takie mimo wszyst-
ko odróżniają się od np. eksploatacyjnego określania cen. W przypadku określania nadmiernie 
wysokich cen motywem działania dominanta jest zysk. Upraszczając strukturę argumentu do 
sytuacji, w której dominant rynkowy uznaje, że po prostu nie będzie pozwalał użytkownikom na 
publikowanie określonych treści (np. „szczepienia przeciwko COVID są szkodliwe”), mimo że na 
inne podobne treści przyzwala (np. „wszyscy powinni przyjąć szczepienie przeciwko COVID”), 
nawet jeżeli żadne z tych poglądów nie wpływają na jego sytuację ekonomiczną (np. zyski z re-
klam), podobny motyw zysku nie występuje. 

Wydaje się jednak, że powyższe pozostaje bez znaczenia dla oceny na gruncie prawa anty-
monopolowego, w ramach którego naruszenia są zasadniczo uniezależnione od subiektywnych 
motywacji przedsiębiorstw. I tak przykładowo istotne wątpliwości w prawie konkurencji budzi-
ło zawieranie „porozumień w sprawie zrównoważonego rozwoju” (sustainability agreements) 
(Gerbrandy, 2019, s. 131; Bos, Belt i Feindt, 2018). Umówienie się przez sieci handlowe, że będą 
nabywały produkty jedynie u „ekologicznych” przetwórców oznacza bojkot i pogorszenie sytuacji 
innych przetwórców oraz konsumentów, ale jednocześnie działanie uczestników porozumienia 
nie jest motywowane poprawą ich własnej sytuacji rynkowej33. 

Na podobnej zasadzie można argumentować, że „nadużycie” polegające na eliminowaniu 
z platformy społecznościowej określonych wypowiedzi, mimo że inne, podobne są tolerowane, 
jest naruszeniem niezależnie od ewentualnych „pozytywnych” motywacji dominanta. Wydaje się 
wręcz, że w dobie „społecznej odpowiedzialności biznesu” (CSR) coraz więcej działań korporacji 
może zaczynać odbiegać od prostej racjonalności ekonomicznej ukierunkowanej na „zysk”, co 
może wymykać się analizie antymonopolowej kształtowanej przez szkołę chicagowską. Samo CSR 
i działanie niemotywowane zwiększaniem zysku podlegało silnej krytyce ze strony przedstawi-
cieli szkoły chicagowskiej (Friedman, 1970; Friedman, 1962/2002, s. 133). Z perspektywy czasu, 

33 R. Bork przedmiotowy problem omawiał na przykładzie porozumienia polegającego na tym, że dealerzy samochodów ustalają, że nie będą otwierać 
salonów w niedzielę, co zmniejszy dobrobyt konsumentów, ale może być uzasadniane „celami społecznymi” (we współczesnej nomenklaturze np. „osiąg-
nięciem w branży sprzedaży samochodów odpowiedniego work-life balance”) (zob. Bork, 1978/2021, s. 84–85).
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w kontekście rozpowszechnienia CSR, wydaje się, że w tym zakresie argumentacja chicagowska 
i nacisk na ustanowienie działalności biznesowej strefą „neutralną ideologicznie” mogła ponieść 
największą porażkę, co może też dostarczać argumentów do refl eksji nad formułą polityki antymo-
nopolowej. Niejako na marginesie można również zwrócić uwagę, że w odniesieniu do wolności 
słowa i ograniczania jej przez władze publiczne typowa jest raczej właśnie sytuacja ograniczania 
swobody wypowiedzi „w dobrej wierze” przez „społecznie odpowiedzialne” państwa.

Podkreślić należy, że powyższe uwagi nie służą przesądzeniu czy włączanie wątków wolności 
słowa do analizy antymonopolowej jest zasadne jako formuła polityki antymonopolowej i jakie mogą 
być tego dalej idące konsekwencje. Pozwalam sobie ograniczyć dogłębność analizy co do tych 
wątków, ponieważ rzetelne omówienie w tym zakresie znacząco wykraczałoby poza ramy analizy 
w niniejszym artykule, którego celem jest raczej zasygnalizowanie, że wątek wolności słowa i pra-
wa antymonopolowego jest silniej osadzony w dyskusjach na temat prawa antymonopolowego niż 
mogłoby się wydawać. Podsumowując, można stwierdzić, że w zakresie, w jakim organ ochrony 
konkurencji dokonuje ocen ex post istnieje pole do brania pod uwagę wartości politycznych, takich 
jak wolność słowa, względnie ich pośrednia ochrona w formie przesłanki zarówno „negatywnej”, 
jak i „pozytywnej”. Z kolei obserwacja, że prawo antymonopolowe już obecnie obejmuje swoim 
zasięgiem praktyki (np. określanie rażąco wysokich cen) niekoniecznie wpływające na konkurencję 
rozumianą jako stan rynkowy, może dostarczać pola do dalszych refl eksji na temat tego, w czym 
może przejawiać się np. „nadużywanie” pozycji rynkowej.

2.2. Analiza ex ante

W przypadku kontroli koncentracji kwestia istnienia przesłanki „negatywnej” (zgoda na koncen-
trację zostaje wydana mimo ewentualnego ograniczenia konkurencji) została przesądzona wprost 
w ustawie – ustawodawca reguluje ją w art. 20 uokik. W odniesieniu do ewentualnego istnienia 
przesłanki „pozytywnej” ustawodawca takiej przesłanki nie wyraził. Rzecznik Praw Obywatelskich 
doszukuje się jej istnienia w Konstytucji. 

Przed przejściem do omówienia argumentów Rzecznika zasadna wydaje się jednak re-
fl eksja czy organy ochrony konkurencji posiadają odpowiednie kompetencje do badania takich 
zagadnień, jak pluralizm mediów (wolność słowa). Wstępnie, w kontekście wcześniejszych 
uwag co do analizy w ramach art. 6 i 9 uokik, można stwierdzić, że tak – przynajmniej w oce-
nie sądów. Skoro sądy przyjmują, że elementem rozstrzygania jest, jak w sprawie Naczelnej 
Izby Lekarskiej, również wszechstronna analiza „interesu publicznego”, to należy przyjąć, 
że organ musi mieć taką kompetencję przynajmniej w odniesieniu do analizy w kontekście 
art. 6 i 9 uokik – w innym przypadku nie byłby w stanie stwierdzić czy określona praktyka powinna 
być zakazana. 

Wniosek ten, może się w pierwszej chwili wydawać daleko idący, ale należy zwrócić uwagę, 
że dotyczy on jedynie „formalnej” kompetencji (tj. uprawnienia) do władczego wypowiedzenia 
się – na podobnej zasadzie zarówno organ ochrony konkurencji, jak i sądy wypowiadają się 
o antykonkurencyjności działań na różnych rynkach, mimo że często, rozpoczynając swoją ana-
lizę, nie posiadają wiedzy eksperckiej na temat danej działalności gospodarczej. Niemniej właś-
nie z tego względu organy te są wyposażone w uprawnienia dochodzeniowe, aby w praktyce tę 
kompetencję wykonać.
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Bliższa analiza działań organów ochrony konkurencji w Europie wydaje się potwierdzać tę 
ogólną obserwację również w odniesieniu do „praktycznej” kompetencji (tj. umiejętności, zdolności) 
do wypowiadania się w powyższym zakresie. Przykładowo, w sprawie koncentracji 21st Century 
Fox/Sky za przeprowadzenie analizy wpływu koncentracji na pluralizm mediów odpowiadał bry-
tyjski organ ochrony konkurencji. W sprawie tej ogólna zgoda na koncentrację została wydana 
przez Komisję Europejską, niemniej ustawodawstwo brytyjskie przewidywało dodatkową możli-
wość badania pluralizmu rynkowego. O ile brytyjski organ ochrony konkurencji nie podejmował 
w tym zakresie decyzji, to jego zadaniem było przeprowadzenie badania rynku i przedstawienie 
rządowi rekomendacji. Organ przeprowadził takie badanie, podsumowując je szczegółowym ra-
portem liczącym ponad 400 stron analizy (CMA, 2018).

Badanie pluralizmu mediów może być wręcz uznawane za naturalny element analizy rynko-
wej – w sytuacji, gdy produktem są treści medialne, kwestia pluralizmu może stanowić element 
oceny charakterystyki produktu oraz samej konkurencji na rynku. Ograniczeniem w tym zakresie 
jest nie tyle brzmienie prawa, ale jego interpretacja. I tak np. M. Stucke i A. Grunes wskazują, że 
ocena „rynku idei” w ramach kontroli koncentracji może stanowić kwestię tego, jak interpretowane 
jest pojęcie „dobrobytu konsumentów” (Grunes i Stucke, 2001, s. 297).

Argumentacja Rzecznika budzi jednak wątpliwości jako ewentualne pole do konceptualizacji 
podejścia do pozaekonomicznych interesów. Za mające najistotniejsze znaczenie w argumenta-
cji Rzecznika można uznać dwa elementy: kwestię ograniczenia wolności słowa na „rynku idei” 
i kwestię naruszenia Konstytucji przez sam fakt, że organ ochrony konkurencji wyraził zgodę na 
przejęcie kontroli nad podmiotem prasowym przez podmiot z udziałem Skarbu Państwa. Pierwsza 
linia argumentacji wykazuje większy związek z prawem antymonopolowym, druga ma charakter 
bardziej abstrakcyjny.

W tym pierwszym zakresie dobrym podsumowaniem istoty argumentu podniesionego przez 
Rzecznika wydaje się samo wskazanie, że rynkiem, który powinien zostać zdefi niowany w sprawie 
powinien być rynek „wolnego słowa, prawa do rzetelnej informacji, jawności życia publicznego oraz 
kontroli i krytyki społecznej, a więc na rynku produktowym opisanym w art. 1 prawa prasowego”. 
W uproszczeniu wydaje się, że można przyjąć, że Rzecznik uznaje za zasadne określenie rynku, 
na którym działają przedsiębiorcy, jako „rynku idei” (marketplace of ideas). 

Przykładając tę argumentację do stanu faktycznego, jaki rozpatrywano w sprawie DataCell, 
wydaje się, że w tym zakresie Rzecznik uniknął popełnienia błędu sądu amerykańskiego. Sąd 
amerykański uznał bowiem, że DataCell mówiąc o szkodzie dla „rynku mediów” polegającej na 
ograniczeniu „rynku idei” miało na myśli, że do ograniczenia konkurencji doszło na rynku idei 
(„handlu ideami”), co prowadziło sąd do konkluzji, że prawo antymonopolowe nie stanowi narzę-
dzia rozwiązania problemu. Jednak argument DataCell można odczytać też w inny sposób, tj. że 
cierpi konkurencja na rynku mediów, ponieważ ograniczona zostaje wolność słowa – ta ostatnia 
pełni tu raczej funkcję retoryczną, służącą podkreśleniu, że na rynku mediów kwestie, takie jak 
zróżnicowanie produktów mogą odgrywać znacznie większą rolę niż na innych rynkach (i takie 
ujęcie wpisuje się w wypowiedzi np. sędziego Frankfurtera, sędziego Douglasa i R. Pitofsky’ego).

Struktura argumentu Rzecznika pozwala mu w dalszym kroku zasygnalizować, że skoro „ry-
nek wolnego słowa” obejmuje różne rodzaje mediów, a Skarb Państwa jest udziałowcem spółek, 
które są obecne na np. rynku telewizji, to przejęcie przez inną spółkę, której udziałowcem jest 
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Skarb Państwa podmiotu prasowego stanowi ograniczenie konkurencji na tym rynku. Wydaje 
się, że w ujęciu proponowanym przez M. Stucke i A. Grunesa można zatem mówić, że spadek 
różnorodności produktów na tak szeroko zakreślonym rynku przekłada się na spadek „dobrobytu 
konsumentów”. 

Przyjmując jednak nawet, że organy publiczne mogłyby przyjąć argumentację proponowaną 
przez przywołanych wyżej autorów oraz praktyków (którą można podsumować jako: „większą 
ostrożność przy ocenianiu zjawisk na rynkach, mających szczególne znaczenie dla funkcjonowania 
demokratycznego społeczeństwa”), to przy tak szeroko zakreślonym rynku organy te musiałyby 
posunąć się do przyjęcia, że „istotne ograniczenie konkurencji” następuje już przy niewielkich 
zmianach udziałów w rynku. Konieczne byłoby zatem niejako odtworzenie podejścia ze sprawy 
Brown Shoe i uznanie, że nawet niewielki udział w rynku nie może być zaakceptowany jako wynik 
koncentracji34. Wskazany przez Rzecznika „rynek wolnego słowa” można by bowiem w bardziej 
antymonopolowej nomenklaturze nazwać po prostu „rynkiem mediów”, co skutkowałoby włącze-
niem do niego wszelkiego rodzaju mediów, co z kolei – pomijając praktyczne problemy związane 
z określeniem udziałów – zmniejszałoby wpływ pojedynczych transakcji na tak określony rynek. 
W pewnym sensie argument Rzecznika istotnie podważałby również jego wcześniejsze niefor-
malne oceny, że operatorzy mediów społecznościowych mogą posiadać pozycje dominujące35.

Druga linia argumentacji Rzecznika budzi jeszcze większe wątpliwości. Rzecznik wskazuje 
bowiem zasadniczo, że samo kontrolowanie przez spółkę z udziałem Skarbu Państwa podmiotu 
prasowego stanowi naruszenie konstytucyjnej wolności słowa oraz zasady społecznej gospodarki 
rynkowej. Argumentacja ta nie wydaje się perspektywiczna na potrzeby teoretyczne i może być 
szczególnie trudna do włączenia w spójne wewnętrznie ramy analityczne. Powyższe warto prze-
analizować w sytuacjach „modelowych”. 

Za taką „modelową”, skrajną sytuację można uznać nacjonalizację wszystkich nośników 
„wolności słowa” i ustanowienie w tym prawnego monopolu państwa – powyższe budziłoby wąt-
pliwości z punktu widzenia możliwości korzystania z wolności słowa. Za sytuację odwrotną można 
uznać brak kontrolowania jakichkolwiek mediów przez Skarb Państwa i brak wpływu państwa na 
wykonywanie wolności słowa w tym zakresie. Między tymi dwoma biegunami występują sytuacje 
pośrednie i kategoryczny zakaz kontrolowania mediów przez Skarb Państwa wydaje się trudny 
do wyjaśnienia. Przykładowo, trudna do obrony wydaje się teza, że gdyby spółka Skarbu Państwa 
zdecydowała się na otwarcie zupełnie nowej gazety, to ograniczyłoby to wolność prasy – otwarcie 
takiej gazety niczego nie „ogranicza”. Podobnie może budzić wątpliwości czy jakikolwiek wpływ 
na perspektywy wykonywania wolności słowa miałoby, że spółka z udziałem Skarbu Państwa 
przejęłaby jedną niewielką gazetę. Powyższe wydaje się prowadzić do wniosku, że o zagrożeniu 
wolności słowa można mówić dopiero, gdy „kontrola” państwa nad określonym rynkiem staje się 
na tyle duża, że zagraża to konkurencji – to jednak prowadzi do powrotu do refl eksji w ramach 
pierwszej linii argumentacji przedstawionej przez Rzecznika.

Jeszcze większe wątpliwości budzi nawiązanie przez Rzecznika do zasady społecznej gospodar-
ki rynkowej, w ramach którego powtarza on de facto poglądy wyrażone przez S. Sołtysińskiego (2021). 

34 370 U.S. 294, 344 (1962), Brown Shoe.
35 Przy czym warto przypomnieć, że proste przenoszenie defi nicji rynkowych w sprawach z zakresu kontroli koncentracji do spraw z zakresu praktyk 
ograniczających konkurencję niekoniecznie jest pożądane – rynek właściwy to jedynie narzędzie służące analizie i jako takie powinno być dostosowane 
do badanej teorii szkody.
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Wydaje się, że określenie spójnych ram analitycznych w tym zakresie wymagałoby przyjęcia, że 
udział spółek Skarbu Państwa w gospodarce wynoszący więcej niż określony procent (na za-
sadzie nieco przypominającej konstytucyjne reguły co do poziomu długu publicznego) stanowi 
naruszenie tej zasady i odwrotnie. Trudno jednak wskazać na jakiekolwiek konstytucyjne wska-
zówki w tym zakresie i trudno też przyjąć, na jakiej podstawie np. Trybunał Konstytucyjny lub sąd 
miałby je odtwarzać. 

Nieoperatywny wydaje się też system, w ramach którego takie udziały miałyby stanowić po-
wód do uznania, że zasada społecznej gospodarki rynkowej jest w tym zakresie naruszona lub 
nie – konsekwentne przyjęcie takiej reguły oznaczałoby, np. że w zależności od tego czy spółki 
Skarbu Państwa zwiększają, czy zmniejszają obroty dochodzi do naruszenia Konstytucji lub nie, 
ponieważ zwiększa lub zmniejsza się ich udział w gospodarce. Co więcej, jakakolwiek kontrola 
w tym zakresie byłaby iluzoryczna – organ antymonopolowy byłby zobowiązany do odmawiania 
zgód na koncentrację w związku ze społeczną gospodarką rynkową, ale dotyczyłoby to jedynie 
sytuacji przejmowania przedsiębiorców powyżej progów koncentracyjnych, prowadząc do para-
doksalnej sytuacji, w ramach której tak długo, jak koncentracja musiałaby podlegać zgłoszeniu, 
wymagałaby odmowy. Jeżeli jednak „udział” państwa w gospodarce wzrastałby w ten sposób, że 
kontrolowane przez nie przedsiębiorstwa wzrastałyby organicznie lub dokonywały przejęć poni-
żej progów koncentracyjnych, to weryfi kowanie przestrzegania „zasady społecznej gospodarki 
rynkowej” pozostawałoby w tym zakresie trudne do wykonania. 

Argumentacja Rzecznika budzi również wątpliwości z tego względu, że wprowadza nie-
równość w warunkach konkurencji na rynku. Podmioty bez udziału państwa mogą kontrolować 
media (tak jak np. w pewnym czasie General Electric, o którym mowa była wcześniej, AT&T lub 
Amazon kontrolujący The Washington Post), z kolei podmioty z udziałem państwa są pozba-
wiane takiej możliwości, mimo że oba rodzaje kontroli mogą wpływać na poziom niezależności 
dziennikarzy.

W powyższym kontekście wydaje się, że jakkolwiek poruszone przez Rzecznika problemy są 
ciekawe, to kierunek rozumowania przedstawiony w jego odwołaniu budzi więcej wątpliwości, niż 
stwarza podstaw do znalezienia satysfakcjonujących odpowiedzi. Niekoniecznie musi to jednak 
oznaczać, że wszystkie z podniesionych przez Rzecznika wątków są niemożliwe do powiązania 
z formułą analiz w ramach prawa antymonopolowego. Samo nawiązanie przez Rzecznika do 
„rynku idei” i jego znaczenia dla kontroli koncentracji w sektorze mediów zasadniczo wpisuje się 
w postulaty zgłaszane np. w Stanach Zjednoczonych i próby konceptualizacji podejścia do tego 
typu spraw dyskutowane w literaturze. Fundamentalnym problemem w argumentacji przedsta-
wionej przez Rzecznika wydaje się raczej próba jej oparcia na założeniu, że sama możliwość 
zmian w sposobie funkcjonowania rynku po koncentracji jest równoznaczna z istnieniem istotnego 
ograniczenia konkurencji. Można jednak odnotować, że argumentacja Rzecznika miała zmierzać 
do wykazania, że analiza przeprowadzona przez organ ochrony konkurencji była zbyt pobieżna, 
tj. Rzecznik nie tyle wykazywał wpływ koncentracji na rynek, co przedstawiał zagadnienia, któ-
re w jego ocenie powinny były być wzięte pod uwagę w analizie przeprowadzonej przez organ 
ochrony konkurencji w większym stopniu.
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V. Retrospektywy i perspektywy
Opisane wyżej zagadnienia dotyczą w znacznej mierze „wykonalności”, tj. dwóch kwestii. Po 

pierwsze, sposobów, w jaki prawo antymonopolowe może oddziaływać na wolność słowa (przede 
wszystkim „polityczną”). Po drugie, „punktów wejścia” wolności słowa do antymonopolowych ram 
analitycznych oraz trudności w tym zakresie. W przypadku spraw ex post takie przeniknięcie do 
analizy możliwe jest jako przesłanka negatywna (krytykowane przez Borka „antykonkurencyjne” 
rozstrzygnięcia) lub pozytywna („większa ostrożność” jak w sprawie Associated Press, próba 
opisu działania ograniczającego wolność słowa w kategoriach podobnych do praktyk eksploa-
tacyjnych). W przypadku spraw ex ante możliwe jest to hipotetycznie w formie analizy specyfi ki 
produktu oraz „większej ostrożności”. 

Odrębnym zagadnieniem jest czy temat wolności słowa i prawa antymonopolowego jest warty 
uwagi w dłuższej perspektywie. W mojej ocenie niezależnie od dalszego biegu wypadków (rozwój 
zdarzeń prawnych lub ich wyciszenie) jest to dyskusja istotna, bo dotyka bardziej fundamental-
nego zagadnienia. Patrząc na kwestię wolności słowa i prawa antymonopolowego w szerszej 
perspektywie, warto mieć na względzie kilka dodatkowych wątków.

Po pierwsze, był taki czas, gdy wolność słowa, poza związkami z prawem antymonopolo-
wym opisanymi wyżej, stała się przedmiotem zainteresowania przedstawicieli szkoły chicagow-
skiej. W 1953 r., tj. na długo przed triumfem chicagowskiego podejścia do polityki gospodarczej 
i ograniczenia zakresu oddziaływania prawa antymonopolowego, A. Director, jeden z najbardziej 
wpływowych przedstawicieli szkoły chicagowskiej, starał się wykazać, że tak jak państwo zapew-
nia wolność słowa, stosując względem „rynku idei” (market for ideas) politykę leseferyzmu, tak 
powinno zacząć stosować podobne podejście względem rynku zwykłych dóbr (market for goods) 
(Director, 1953). Director wskazywał, że postawa „intelektualistów” jest w powyższym zakresie 
niekonsekwentna, ponieważ sprzyjają oni leseferyzmowi w swojej domenie działania (wyraża-
nie poglądów), ale podobnym gwarancjom jak dla wolności słowa są niechętni w odniesieniu 
do zwykłej działalności gospodarczej36. Tekst ten był później przypominany i rozwijany przez 
R. Coase’a (1974)37. Za pewną ironię historii można uznać, że prawie siedemdziesiąt lat później 
wolność słowa przywoływana jest w dyskusjach na temat polityki gospodarczej w odwrotnej roli, 
tj. zmierzającej do tego, żeby uzasadnić działanie prawa antymonopolowego.

W drugiej kolejności można jednak zauważyć, że taki bieg wydarzeń niekoniecznie musi być 
zaskoczeniem. Wskazuje się, że jakkolwiek przebieg dyskusji między członkami Mont Pelerin Society 
(tj. m.in. przedstawicielami szkoły chicagowskiej i ordoliberałami) zaczynał się od głębszej refl eksji 
na temat formuły liberalizmu, to z czasem przewagę nad nurtami związanymi z próbami przewar-
tościowania samych idei, zyskały nurty związane z popularyzowaniem neoliberalizmu na gruncie 
efektywności ekonomicznej, tj. ujęcie chicagowskie (Burgin, 2012, s. 209, 211). W toku 25. spot-
kania stowarzyszenia zwracano uwagę, że szkoła chicagowska odniosła zwycięstwo na polu 
argumentacji ekonomicznej, ale porzucając wątek wartości trudniej mierzalnych ekonomicznie 

36 Odniesienie przez Directora do „intelektualistów” należy w mojej ocenie odczytywać w szerszym kontekście retoryki wolnorynkowej, w ramach 
której w podobnym czasie F.A. Hayek stawiał tezę, że z określonych powodów „intelektualiści” mają skłonność do „dryfowania” w kierunku socjalizmu 
(Hayek, 1949).
37 R. Bork również powtarza ten argument Directora i stwierdza przy tym, że wolność słowa i prawo antymonopolowe nie tylko nie opierają się na po-
dobnej logice, ale że występują z przeciwnych założeń (zob. Bork, 1978/2021, s. 442). Kwestię wolności słowa analizował również R. Posner, niemniej 
w formie innej niż Director, Coase i Bork (zob. Posner, 1986).
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(i pośrednio marginalizując w dyskursie wolnorynkowym m.in. ordoliberałów i nielesferystycznych 
konserwatystów), oddała pole tzw. Nowej Lewicy (Burgin, 2012, s. 211). W tym kontekście obec-
na dyskusja na temat prawa antymonopolowego i wolności słowa może być postrzegana jako 
przykład „przejścia na inny poziom”, tj. od technicznego dialogu nad efektywnością do refl eksji na 
temat imponderabiliów. Błędne byłoby przy tym wiązanie kwestii wartości z konkretnymi ruchami 
ideologicznymi – jak wskazano wyżej problem ten dostrzegany był również wśród osób zasadni-
czo sprzyjających przedstawicielom szkoły chicagowskiej.

W konsekwencji dyskusję na temat prawa antymonopolowego i wolności słowa można uznać 
również za jedno z pól (ponownego) defi niowania formuły stosunków społecznych, a nie jedynie 
technicznego regulowania rynków, tak aby „produkowały” jak najwięcej dóbr w niskich cenach38. 
W kontekście rozgraniczania różnego rodzaju interesów można zatem w formie bardziej abstrak-
cyjnej zadać pytanie, czy jeżeli, jak w sprawie Marsh, korporacja staje się „zarządcą” całego mia-
sta, akceptowalne jest, że może zacząć oddziaływać na warunki prowadzenia dyskusji w obrębie 
tego miasta. A dalej z kolei, czy jeżeli państwo utrzymuje ustawodawstwo, które przewiduje „zakaz 
nadużywania pozycji dominującej” i w ramach tego ustawodawstwa penalizuje np. stosowanie 
rażąco wysokich cen (co nie „ogranicza” przecież konkurencji), to powinno uznać, że „abuzywne” 
działania polegające na np. ograniczaniu wolności słowa w korporacyjnym mieście również są 
nieakceptowalne? Jeżeli z kolei tak, to czy uznając sytuację posiadania całego miasta za mode-
lową (na podobnej zasadzie jak pełny monopol stanowi „model” dla niemonopolistycznej pozycji 
dominującej), powinno stosować podobną politykę, gdy podmiot posiada mniejszy, ale nadal istotny 
poziom „władztwa” (np. zarządza wiodącym portalem społecznościowym)? 

Można przy tym zauważyć, że udział w dyskusjach na temat konfl iktów interesów i argumen-
tacja pozaekonomiczna nie była obca przedstawicielom szkoły chicagowskiej. Dyskusje takie miały 
się toczyć, jednak poza obrębem prawa antymonopolowego. I tak np. Bork poza swoim zaanga-
żowaniem w rozwój prawa antymonopolowego brał udział w dyskusjach na temat ustawodawstwa 
antydyskryminacyjnego (Perlstein, 2009, s. 363). W okresie poprzedzającym uchwalanie Civil 
Rights Act argumentował, że tego typu ustawodawstwo, wprowadzając m.in. zakaz dyskryminacji 
rasowej w hotelach, restauracjach i innych miejscach działalności gospodarczej przeznaczonych 
do obsługiwania publiczności, uderza w istotę wolności (Bork, 1963). Powodem powyższego miało 
być, że ustawodawstwo takie pozwala „w zadufaniu narzucać mniejszości wartości moralne więk-
szości”, a zarazem nakłada obowiązek wchodzenia w interakcje społeczne z osobami, z którymi 
nie chce się wchodzić w interakcje. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, jak szybko zagadnienie podobne do powyższego poja-
wiło się w ramach debaty zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich, o której mowa 
była wcześniej. Przypomniana została w jej toku sprawa drukarza z Łodzi39. Przyjmując, że nie 
można karać drukarza za odmowę udziału w propagowaniu nieakceptowanych przez niego po-
glądów, można uznać, że np. administratorzy portali społecznościowych również nie powinni być 
karani za usuwanie treści, które budzą ich sprzeciw. 

38 Powyższe zresztą jest o tyle naturalne, że ostatecznie „rynek” to nie „silnik” podlegający regulacji, ale splot interakcji społecznych, w ramach których 
ścierają się i ustalane są interesy.
39 Wyr. TK z 26 czerwca 2019 r., sygn. akt K 16/17. W sprawie tej drukarz został ukarany za to, że odmówił wykonania usługi dotyczącej druku ma-
teriałów, które były sprzeczne z jego poglądami.
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Chociaż w odniesieniu do mediów społecznościowych taki argument może się wydawać 
przynajmniej w pewnym zakresie przekonujący (występuje bliski związek między usługą a roz-
powszechnianiem „idei”), to można go odnieść do innych podobnych sytuacji, w których bardziej 
naturalną reakcją wydaje się sprzeciw co do możliwości odmowy przyjęcia treści. Przykładowo, 
istotne wątpliwości społeczne budziłoby blokowanie przez operatorów telekomunikacyjnych prze-
syłania treści, mimo że uzasadnienie mogłoby pozostawać identyczne – „nie chcę uczestniczyć 
w rozpowszechnianiu określonych informacji”.

Można oczywiście wskazać, że żaden operator telekomunikacyjny (nawet w przypadku braku 
otoczenia regulacyjnego wspierającego neutralność sieci) nie angażowałby się w tego rodzaju 
praktyki, ponieważ konkurencja na rynku zniechęca do tego rodzaju działań, stwarzając podstawy 
dla rozwoju nowych konkurentów. I tak np. M. Friedman wskazywał w odniesieniu do dyskryminacji, 
że w warunkach rynkowych jest ona możliwa, ale jest ostatecznie wyjątkowo kosztowna (Friedman, 
1962/2002, s. 110). W reakcji na działania portali Twitter i Facebook pojawiły się jednocześnie 
informacje o możliwym utworzeniu „alternatywnych mediów społecznościowych” (Colson, 2021)40. 
Odnosząc jednak działania, takie jak „dyskryminacyjne usuwanie treści” do prawa antymonopolo-
wego, kluczowym elementem nie jest „dowolność” działań monopolisty. Eksploatacyjne określanie 
cen nie polega przecież na określeniu ich na dowolnie wysokim poziomie – po pierwsze, ponieważ 
również monopolista pozostaje związany krzywą popytu; po drugie, im bardziej rażąco wysoka 
cena, tym w istocie większe bodźce do podważenia jego pozycji. „Największą korzyścią z mono-
polu jest spokojne życie”, w ramach którego życie konsumenta może zostać „nieco” utrudnione, 
ale nie na tyle, żeby stworzyć sobie konkurencję41. Za szczególną można jednak uznać sytuację, 
gdy takie „utrudnienie” zaczyna dotykać dobra o charakterze fundamentalnym – to w takim ujęciu 
zasadne wydaje się ocenienie spraw takich jak Associated Press i tego, że „prawda” to nie takie 
samo dobro, jak „orzeszki i ziemniaki”42. Można zastanowić się również, jak bardzo w praktyce różni 
się ta sytuacja od tej, w odniesieniu do której orzekał np. amerykański Sąd Najwyższy w sprawie 
Lamont, w której stwierdził, że „rynek idei” napotykający na same przeszkody w komunikacji to 
„jałowy rynek”43.

W toku debaty zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich powyższe zagadnienie 
znalazło rozwinięcie ze strony przedstawiciela organizacji społecznej, która popierała konkluzję, że 
łódzki drukarz powinien posiadać swobodę doboru klientów (BRPO, 2016, s. 16). Przedstawiciel 
ten wskazał, że nie jest w jego ocenie paradoksem, że drukarz powinien móc odmówić wykonania 
usługi, ale możliwości takiej nie powinien posiadać operator wiodącego portalu społecznościo-
wego. Uzasadnieniem dla powyższego miałoby być to, że operator portalu społecznościowego 
posiada pozycję dominującą. 

Pogląd taki oddala się zatem od argumentacji Borka na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, 
akceptuje retorykę interesów pozaekonomicznych w prawie antymonopolowym. Po drugie, oddala 

40 Por. jednak również wcześniej opisane przykłady Gab.ai i Parler oraz praktyczne problemy w rozwoju takich mediów, wykraczające poza takie 
kwestie jak np. efekty sieciowe.
41 Powyższe nie odbiega zresztą od logiki działania monopolu państwa w sferze prawnej –w sprawie Lamont władze mogły sobie pozwolić na kon-
trolowanie przesyłek mogących zawierać propagandę komunistyczną (co spotkało się dopiero ze sprzeciwem Sądu Najwyższego) i ze zrozumiałych 
względów polityka taka nie musiała prowadzić do wystarczającego silnego oporu „konsumentów” (tj. silnego sprzeciwu obywatelskiego).
42 Z powyższym oczywiście nie zgodziłby się A. Director.
43 Poza oczywiście tym, że w jednym przypadku ograniczenie ustanowione zostało przez państwo, a w drugim może wynikać z działania podmiotu 
prywatnego. Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę, że w sprawie Lamont państwo nie zakazało „czytania” ani „głoszenia” komunistycznych 
poglądów, a „jedynie” poddało komunikację w tym zakresie dodatkowej kontroli, utrudniając korzystanie z wolności.
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się od jego koncepcji „nienarzucania” na rzecz wniosku przedstawionego przez T. Wu w formie 
konkluzji do jego opisu wpływu przedsiębiorstw telekomunikacyjnych na funkcjonowanie społe-
czeństw. W podsumowaniu tym Wu nawiązał do omówionej wcześniej argumentacji w sprawie 
Associated Press i doszedł do wniosku, że „władza to władza”44. W konsekwencji tak jak nie jest 
pożądany nadmierny wpływ władzy publicznej na kierunek debat, tak nie jest pożądany podobny 
wpływ ze strony tych przedsiębiorstw, które posiadają szczególną możliwość oddziaływania na 
to, co można nazwać „rynkiem idei”45. Tym, co pozostaje istotne w takim ujęciu jest nie samo 
„ograniczenie wolności słowa” – jeżeli użytkownik skomentuje artykuł prasowy w sekcji komen-
tarzy na stronie internetowej, a jego komentarz zostanie usunięty, to nie wykorzysta skutecznie 
swojej wolności. Niemniej trudno wskazać czy jego interesy zostaną istotnie naruszone, biorąc 
pod uwagę istotność sekcji komentarzy na stronach gazet. W sytuacji jednak, gdy użytkownik 
traci możliwość publikowania treści na platformie dominującej na rynku, a inni użytkownicy taką 
możliwość posiadają, sytuacja wygląda inaczej. 

Podsumowując, odwoływanie się do wolności słowa jako formuły argumentacji jest w istocie 
rozpowszechnione – jak wskazano wyżej, wolność słowa stanowiła pociągający element narra-
cji również dla przedstawicieli szkoły chicagowskiej, gdy ich idee nie były jeszcze zakorzenione. 
Rozpoczynanie redefi nicji polityki publicznej od nawiązania do wartości podstawowych obecne 
jest w dyskursie publicznym co najmniej od czasów absolutyzmu i odniesień do prawa natury 
jako uzasadnienia dla zmian. 

Jednocześnie neoliberalna formuła stosunków społeczno-gospodarczych przypieczętowała 
swój sukces dzięki argumentacji efektywnościowej, preferując porzucenie argumentacji ukierun-
kowanych na wartości. Powyższe było również jednym z fundamentów rewolucji chicagowskiej 
w prawie antymonopolowym. W tym też kontekście dyskusja na temat związków prawa antymo-
nopolowego i wolności słowa może być postrzegana jako część bardziej fundamentalnej refl eksji 
na temat prawa antymonopolowego – jako kolejny sygnał pokazujący, jak złożoną rolę odgrywa 
polityka antymonopolowa i że podobnie jak całość dyskusji nad polityką gospodarczą może ona 
obecnie wkraczać w fazę będącą „końcem końca historii”, tj. założenia, że maksymalizowanie 
efektywności w ramach prawa antymonopolowego jest wystarczające46. 

Spór o wartości dostarcza jednocześnie pola do skrajnie odmiennych argumentacji: dla jed-
nych wolność słowa może polegać na wolności od przymusu państwa w zakresie komunikowania 
określonych treści, dla innych właśnie zapewnienie możliwości komunikowania treści może sta-
nowić ochronę wolności słowa. Prawo antymonopolowe wydaje się w tym zakresie koncentrować 
dużo uwagi, podobnie jak w innych okresach wzmożonych dyskusji nad charakterem relacji spo-
łecznych jako „regulacja pierwszego rzędu” i część „konstytucji gospodarczej”.

44 Podobnie można odczytywać argumentację B. Lynna, który opatruje ją ostatecznie tytułem: „wolności od wszystkich panów” (liberty from all ma-
sters), tj. zarówno nadmiernej władzy publicznej, jak i prywatnej (zob. Lynn, 2020). Co ciekawe, do de facto podobnej konkluzji wydawał się dochodzić 
M. Friedman, który pisząc o „przymusie” (coercion), odnosił go również do kontraktowania z monopolistami, uznając, że „przymus” wyraża się w braku 
wystarczających alternatyw (zob. Friedman, 1962/2002, s. 14).
45 Parafrazując R. Nozicka, który stwierdził kiedyś: „utylitaryzm dla zwierząt, kantyzm dla ludzi”, można zatem powiedzieć: „borkizm dla niewielkich 
drukarzy, wuizm dla gigantów technologicznych”. Jakkolwiek – również za Nozickiem – można w tym kontekście dojść do Orwellowskiego wniosku, że 
„wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze”, to z punktu widzenia antymonopolowego powyższe może wydawać się mniej kontrowersyjne, 
o tyle, że np. dominant rynkowy nie będzie mógł określać np. rażąco niskich cen albo stosować niektórych rodzajów rabatów, ale podobne nie znajdzie 
zastosowania do przedsiębiorcy niebędącego dominantem.
46 Co do obecnego stanu refl eksji nad prawem antymonopolowym jako zakończenia etapu „końca historii” (zob. również Khan, 2020).
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VI. Wnioski

Stanisław Lem stwierdził kiedyś, że wszystko, co pociąga, jest między wyciągniętą ręką 
a owocem, a gdy już się ten owoc ma, to okazuje się, że jest albo zgniły, albo przejrzały, albo już 
nie smakuje, albo chce się czegoś innego. Z kolei Milton i Rose Friedman, opisując to, że społe-
czeństwa mają to do siebie, że występują w nich przypływy i odpływy określonych idei, zauważali, 
że „obietnica ma zazwyczaj charakter utopijny, natomiast wykonanie nigdy takie nie jest i dlatego 
rozczarowuje”. 

Związki między prawem antymonopolowym i wolnością słowa nie są proste, niemniej już 
przez wzgląd na samą metaforę „rynku idei” są ciekawe – i to w kontekście argumentów zarów-
no chicagowskich, jak i niechicagowskich. W praktyce związki te sprowadzają się według mnie 
do dwóch zagadnień. Po pierwsze, czym ma być prawo antymonopolowe, jaka ma być jego rola 
i jaki ma być obraz relacji społecznych. Po drugie, jak mają wyglądać ramy analityczne wewnątrz 
samego prawa antymonopolowego, tj. jaka ma być logika i schematy podejmowania decyzji na 
jego podstawie. 

To pierwsze zagadnienie wydaje się w znacznej mierze otwarte na dyskusje. Wynika to z cią-
głej refl eksji na temat celów prawa antymonopolowego. W tym kontekście warto jednak zwrócić 
uwagę na pewną dodatkową kwestię. Nie wydaje się zasadne twierdzenie, że organy antymo-
nopolowe w żadnym wypadku nie powinny podejmować działań „w związku” z wolnością słowa. 
Podniesienie przez kogoś przykładowo, że jego „prawa pracownicze” są naruszone, ponieważ 
pracodawcy uzgodnili, że nie będą „podbierali” sobie pracowników nie oznacza, że nie jest to 
potencjalnie pole dla działań organu ochrony konkurencji – porozumienia o braku konkurencji 
o pracowników mogą stanowić naruszenie prawa antymonopolowego. Istotą problemu jest zatem 
nie tyle jego nazwa, ale jego odpowiednie umieszczenie w ramach analitycznych danej dziedziny 
prawa. Wydaje się, że na podobnej zasadzie można myśleć o działaniach niemieckiego organu 
ochrony konkurencji, który prowadził postępowanie w odniesieniu do operatora portalu Facebook 
w związku z jego polityką prywatności, ale osadził ostatecznie ten problem w ramach prawa an-
tymonopolowego. Wolność słowa nie wydaje się w tym zakresie istotnie innym problemem nawet 
przy wąskim (dobrobyt konsumentów) rozumieniu istoty prawa antymonopolowego.

Co do drugiego ze wskazanych wcześniej zagadnień, tj. antymonopolowych ram analitycz-
nych, to tworzy ono istotne wyzwania co do realizacji każdej realnie możliwej do przyjęcia koncepcji 
prawa antymonopolowego, w tym dla uwzględniania takich wartości, jak wolności słowa. Zasadne 
wydaje się przyjęcie, że formuła prawa antymonopolowego w formie przedchicagowskiej nie dała 
wystarczająco jasnej odpowiedzi co do metody analizy, przyczyniając się tym samym do stworze-
nia pola do rozwoju bardziej ograniczonej formuły prawa antymonopolowego. Problem ten stał 
się ostatecznie kluczowy z punktu widzenia krytyki przedstawionej m.in. przez R. Borka – w tym 
sensie wolność słowa stanowi „antymonopolowe déjà vu” rozumiane jako pojawienie się wątku 
podobnego do już kiedyś obecnego i wpływającego na zarysowanie borkowskiego „antymono-
polowego paradoksu”. W tym ujęciu na dalszą refl eksję zasługuje przenalizowanie, jakie mogą 
być dalej idące skutki włączania wątków, takich jak wolność słowa do analizy antymonopolowej. 
W ramach „stress testów” chicagowskiego paradygmatu prawa antymonopolowego możliwe jest 
po pierwsze weryfi kowanie czy wartości związane z wolnością słowa można postrzegać jako 
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część dobrobytu konsumentów. Po drugie, możliwa jest konceptualizacja zasad oceny wolności 
słowa jako interesu pozaekonomicznego (np. w czym konkretnie miałaby się przejawiać „większa 
ostrożność” przy ocenie tego typu spraw). Oba ujęcia mogą służyć badaniu czy wolność słowa, 
zyskująca bezpośrednią lub pośrednią ochronę, nie burzy struktury prawa antymonopolowego.

Innym zagadnieniem wartym rozważenia jest według mnie kwestia, którą w nawiązaniu do 
borkowskiego „antytrustowego paradoksu” można nazwać „paradoksem regulacyjnym”. Argumenty 
przedstawione przez Borka w odniesieniu do braku uwzględniania interesów pozaekonomicznych 
w analizie antymonopolowej można odczytywać na dwóch poziomach. W wymiarze deklaratoryj-
nym argumenty te miały służyć usunięciu z prawa antymonopolowego niespójności, ograniczeniu 
aktywizmu sędziów oraz uczynieniu z analizy antymonopolowej dyscypliny „budzącej szacunek”, 
a nie jedynie stanowiącej zbiór „przypadkowych opinii”. 

W szerszym wymiarze można jednak rozważać, na ile ograniczenie oddziaływania prawa an-
tymonopolowego miało służyć zmniejszeniu wpływu państwa na relacje gospodarcze jako celowi 
samemu w sobie. Bork zastrzegał przy tym, że różnego rodzaju wartości mogą i być może powinny 
być brane pod uwagę, ale nie w ramach polityki antymonopolowej. W dłuższej perspektywie czasu 
„regulacyjnym paradoksem” związanym z takim podejściem może być przyrost innych niż prawo 
antymonopolowe, niekoniecznie mniej dolegliwych, form regulacji. Przykładowo zatem działa-
niem budzącym największe wątpliwości w kontekście wolności słowa są działania największych 
przedsiębiorców, zwykle tych, którzy hipotetycznie mogą znaleźć się w polu oddziaływania prawa 
antymonopolowego – regulacje szczegółowe w tym zakresie nie muszą się już jednak odnosić 
do podobnego poziomu siły rynkowej, tj. mogą mieć szerszy charakter. Innymi słowy cel w posta-
ci mniejszego udziału państwa w życiu gospodarczym osiągany poprzez zmniejszanie zakresu 
oddziaływania prawa antymonopolowego może skutkować „rozlewaniem” się regulacji w innym 
miejscu. Warto w tym kontekście pamiętać, że politykę antymonopolową w Stanach Zjednoczonych 
podjęto również z tego względu, że stanowiła alternatywę dla ekspansji regulacyjnej.

Powracając natomiast do obserwacji sformułowanych przez Lema oraz Miltona i Rose 
Friedman, dyskusje na temat prawa antymonopolowego i wolności można również postrzegać 
jako sygnał, że podobnie jak nie sprawdziła się przedchicagowska formuła polityki antymono-
polowej, tak i formuła chicagowska niekoniecznie okazuje się satysfakcjonująca, przy czym ani 
jedna, ani druga z powyższych obserwacji nie musi oznaczać negatywnej oceny poprawno-
ści któregokolwiek z podejść – ostatecznie owoc nie musi być „zgniły”, czasem po prostu „już 
nie smakuje”. 

Powyższy wniosek może być odczytany jako nihilistyczny i sugerujący brak uzasadnienia 
dla poszukiwania „obiektywnie poprawnej” formuły prawa. Zbliża się on również do powtarzanej 
przez Hayeka i Friedmana obserwacji A. V. Dicey’a, że polityka państwa jest silnie uzależniona od 
zmiennych preferencji „opinii publicznej”. I chociaż dyskusja na temat prawa antymonopolowego 
i wolności słowa, a szerzej prawa antymonopolowego i interesów pozaekonomicznych nie musi 
być łatwa, to związku między nimi można się też doszukiwać na dodatkowej płaszczyźnie. John 
Stuart Mill pisząc o wolności słowa i tym, co miało się później stać koncepcją „rynku idei”, stwierdzał, 
że możliwe jest, że określone twierdzenie jest prawdziwe, a inne fałszywe, ale oba powinny być 
dopuszczone do głosu („rynku”), ponieważ w najgorszym razie to potencjalnie fałszywe umocni to 
prawdziwe, a w najlepszym okaże się, że tak naprawdę to potencjalnie fałszywe było prawdziwe. 
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Możliwe jest jednak, że żadne z twierdzeń nie jest całkowicie prawdziwe ani całkowicie fałszywe 
i dopiero interakcja między nimi pozwoli odkryć prawdę. 

Podczas gdy jedną z przyczyn dla wykształtowania koncepcji rynku idei były konfl ikty na 
tle religijnym, Bork rozpoczynając swoje rozważania na temat prawa antymonopolowego w The 
Antitrust Paradox, pisał, że prawo antymonopolowe stanowi „podkategorię ideologii”, tworzącą 
swój własny mikrokosmos, w którym odbijają się największe problemy społeczne i różnice zdań. 
I tak przykładowo, Bork mógł nie podzielać łatwości, z jaką sędzia Learned Hand włączał wolność 
słowa do ocen antymonopolowych. Wydaje się jednak, że ostatecznie właśnie takie dyskusje 
między różnymi podejściami sprawiają, że jakkolwiek ponad pół wieku temu Richard Hofstadter 
mógł stwierdzać, że „kiedyś był ruch antymonopolowy, ale nie było spraw antymonopolowych; 
dziś są sprawy antymonopolowe, ale nie ma ruchu antymonopolowego”, to prawo antymonopo-
lowe, jak wskazywał Bork, mimo wszystko jest czymś więcej niż jedynie rozrywką intelektualną 
lub „wyblakłą pasją”.
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Streszczenie 
Artykuł przedstawia decyzje koncentracyjne KE pod kątem oceny udziałów rynkowych uczestni-
ków postępowania, których połączenie wpływało negatywnie na unijną konkurencję. Szczególną 
uwagę poświęcono sprzeciwowi KE wobec koncentracji M.8677 SIEMENS/ALSTOM. Pozostałe 
decyzje M.9779 Alstom/Bombardier oraz GE/Alstom – M.7278 przedstawiono w porównaniu z ww. 
sprzeciwem. Weryfi kacja przez autora procesu oceny skutków ekonomicznych koncentracji opi-
niowana jest pod kątem częstego wyłączania Chin z rynku właściwego geografi cznie o zasięgu 
światowym, podczas gdy w Chinach znajduje się coraz częściej najwięcej podmiotów wywierających 
presję konkurencyjną wertykalnie lub horyzontalnie. Druga część artykułu to argumentacja autora 
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w zakresie odejścia od unijno-centrycznej oceny ekonomicznej koncentracji na rzecz podejścia 
światowego zobiektywizowanego, szczególnie uwzględniającego rynek unijny oraz zwrócenie 
uwagi na brak imperatywu unijnego interesu nadrzędnego.

Słowa kluczowe: kontrola koncentracji; europejski czempionat; zmiany prawa konkurencji; rynek 
właściwy; bariery wejścia; presja konkurencyjna chińskich przedsiębiorstw; unijny interes nad-
rzędny; imperatywy; Acquisition-Trap Strategy; strategia pułapki przejmowania.

JEL: K21 

I. Wstęp
Presja konkurencyjna chińskich podmiotów, wspierana przez skoordynowaną strategię in-

westycyjną Chińskiej Republiki Ludowej, stanowi dużą zmianę w dotychczasowych międzynaro-
dowych stosunkach gospodarczych. Patrząc z szerszej perspektywy na działania inwestycyjne 
w Unii Europejskiej chińskich przedsiębiorstw, w szczególności uwzględniając systematyczność, 
strategiczność oraz systemowość tych działań, uznać można, że jest to część strategii gospo-
darczej Chin względem Unii Europejskiej. Ze względu na podobieństwo schematu działań do 
debt-trap diplomacy strategię inwestycyjną Chin, polegającą w szczególności na przejmowaniu 
najbardziej innowacyjnych lub strategicznych przedsiębiorstw europejskich, określić można jako 
Acquisition-Trap Strategy (strategią pułapki przejmowania). Celem tych przejęć jest dominacja 
sektora lub branży oraz uzależnienie łańcuchów dostaw od chińskich producentów. 

W roku 2019 wybuchła w Unii Europejskiej dyskusja na temat modernizacji europejskiego 
prawa konkurencji, której przyczynkiem okazała się negatywna decyzja Komisji Europejskiej 
odmawiająca pozwolenia na koncentrację dwóm największym europejskim podmiotom na rynku 
kolejowym: niemieckiemu Siemensowi oraz francuskiemu Alstomowi. Ich hipotetyczne połącze-
nie stworzyłoby światowego potentata kolejowego, aktualnie drugiego największego na świecie. 
Koncentracja ta zdecydowanie zmonopolizowałaby rynek wewnętrzny oraz zakłóciła europejską 
konkurencję na rynku pociągów dużej oraz bardzo dużej prędkości (prędkość maksymalna po-
wyżej 250 km/h). Jednakże nowy podmiot nadal byłby dwukrotnie mniejszy od największej spółki 
kolejowej na świecie, chińskiego CRRC Corporation Limited z siedzibą w Pekinie (dalej: CRRC). 
Niewątpliwie więc koncentracja nadal nie pozwoliłaby dogonić światowego lidera, a jednocześnie 
odcisnęłaby znaczne piętno na europejskiej konkurencji.

II. Siemens/Alstom – decyzja M.8677
W dniu 6 lutego 2019 r., niespełna 8 miesięcy po zgłoszeniu zamiaru koncentracji kolejowej 

części Siemensa oraz Alstoma, Komisja Europejska, działając na podstawie art. 8 ust. 3 roz-
porządzenia 3/2004, wydała decyzję uznającą koncentrację obu tych podmiotów za niezgodną 
z rynkiem wewnętrznym oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG (dalej: decyzja M.8677 lub 
decyzja Siemens/Alstom)1. Powodem takiego rozstrzygnięcia było dojście przez Komisję do 
1 Dec. KE z dnia 6 lutego 2019 r. uznającej koncentrację za niezgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa 
M.8677 – Siemens/Alstom) (notyfi kowana jako dokument nr C(2019) 921) (dalej: dec. Siemens/Alstom).
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wniosku, że konsekwencją koncentracji przedsiębiorstw zgłaszających byłoby „zakłócenie efek-
tywnej konkurencji ze względu na nieskoordynowane skutki horyzontalne na rynku pociągów 
dużych prędkości (prędkość maksymalna pociągów nie mniejsza niż 250 km/h), w tym na węż-
szym rynku pociągów bardzo dużych prędkości (prędkość maksymalna pociągów nie mniejsza 
niż 300 km/h) w obrębie EOG (z uwzględnieniem Szwajcarii) i na skalę światową (z wyłączeniem 
Chin, Japonii i Korei Południowej)2”. 

1. Rynek właściwy

Połączenie podmiotów zgłaszających obejmowało szereg rynków asortymentowych, jak rynek 
sygnalizatorów miejskich, rynek sygnalizatorów głównych linii kolejowych, rynek systemu ochrony 
pociągów, rynek kolei dużych prędkości oraz rynek kolei bardzo dużych prędkości. Ze względu 
na charakterystykę niniejszej pracy przedmiotowa decyzja M.8677 zostanie omówiona wyłącz-
nie w zakresie rynków asortymentowych taboru kolejowego dużej oraz bardzo dużej prędkości. 

Rynkiem właściwym asortymentowo został określony rynek pociągów osiągających prędkość 
co najmniej 250 km/h3. Dodatkowo rynek w niedalekiej przyszłości może zostać jeszcze podzie-
lony na rynek szybkich pociągów (250–299 km/h maksymalnej prędkości) oraz bardzo szybkich 
pociągów (ponad 300 km/h). Uszczegółowienie to jednak nie miało znaczącego wpływu na wynik 
oceny Komisji. 

Za rynek właściwy geografi cznie Komisja uznała „być może cały świat, wyłączając Chiny, 
Japonię oraz Koreę Południową”4. Na żadnym innym rynku nie zidentyfi kowano równie wysokich 
barier wejścia na rynek jak w tych trzech państwach azjatyckich5. Komisja stwierdziła ponadto, że 
rynek obejmuje co najmniej Europejski Obszar Gospodarczy oraz Szwajcarię6. Powodem takiej 
oceny jest znaczny udział Alstoma oraz Simensa na rynku europejskim, jak również na rynkach 
pozaeuropejskich (wyłączając wspomniane państwa z Dalekiego Wschodu). Zgodnie z decy-
zją M.8677, znaczący okazał się fakt, że zgłaszający nie uczestniczą w tych rynkach ze wzglę-
du na występowanie krajowych (lokalnych) izolacyjnych barier wejścia na te rynki. Przykładowo 
w Chinach warunkiem sine qua non możliwości złożenia oferty przetargowej jest zawarcie 
współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami krajowymi7, co zostało przez Komisję potwierdzone 
badaniem rynku przeprowadzonym w ramach postępowania koncentracyjnego8. Podobnie wy-
sokie bariery wejścia obejmują również rynki Japonii oraz Korei Południowej, co z kolei stanowiło 
powód ich równoległego wyłączenia z rynku światowego. Aby dookreślić rynek geografi czny, 
Komisja w swojej ocenie przebadała zasięg geografi czny rynku właściwego asortymentowo. 
Ostatecznie przyjęła założenie, że unijna Techniczna Specyfi kacja Interoperacyjności (TSI), 
w związku z rozmiarem rynku w Europejskim Obszarze Gospodarczym, stanowi znaczącą barierę 
wejścia, ponieważ dostosowanie do standardów unijnych wymaga znaczących nakładów kosztu 

2 Streszczenie dec. Komisji z dnia 6 lutego 2019 r. uznającej koncentrację za niezgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia 
EOG (Sprawa M.8677 – Siemens/Alstom) (notyfi kowana jako dokument nr C(2019) 921), C/2019/921, Dziennik Urzędowy UE OJ C 300, 5.9.2019, 
p. 14–20, pkt 37.
3 Dec. Siemens/Alstom, pkt 105.
4 Ibidem, pkt 133. 
5 Ibidem, pkt 132. 
6 Ibidem, pkt 117, 133.
7 Ibidem, pkt 108, ppkt (1).
8 Ibidem, pkt 129. 
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oraz czasu9. Prawdziwość tezy o znacznych kosztach adaptacyjnych potwierdza fakt, że koszty 
przekroczenia bariery wejścia na rynek wewnętrzny (koszty adaptacyjne) widoczne są w wyższej 
cenie pociągów dostarczanych przez podmioty z poza EOG10. Tym samym geografi czna grani-
ca rynku produktowego (rynku właściwego) zdała się być dla oceniających koncentrację jasno 
wyznaczona. 

2. Ocena konkurencji

W dalszej części postępowania koncentracyjnego Komisja przeszła do oceny konkurencji 
na wyznaczonym rynku właściwym. W tym celu, korzystając z odpowiedzi zgłaszających oraz 
analizując uzyskane w ten sposób informacje o wygranych, przegranych oraz opuszczonych 
przetargach, Komisja obliczyła udziały przedsiębiorstw zgłaszających w rynku właściwym w latach 
2008–2018. Wyniki Komisji zostały przedstawione w tabeli 1. Tabela 1. przedstawia udziały zgła-
szających w rynku właściwym geografi cznie w dwóch ujęciach: (A) rynku obejmującym EOG oraz 
(B) rynku obejmującym cały świat (wyłączając Chiny, Koreę i Japonię), prezentując je w trzech 
ujęciach rynku właściwego geografi cznie: (I) w segmencie kolei dużej prędkości; (II) w segmen-
cie kolej bardzo dużej prędkości oraz (III) w ujęciu agregującym oba te segmenty jako jeden 
rynek asortymentowy. W najszerszym analizowanym spektrum rynku właściwego, czyli na świa-
towym łącznym rynku (wyłączając Chiny, Japonię oraz Koreę) pociągów dużych prędkości (min. 
250 km/h) oraz pociągów bardzo dużych prędkości (min. 300 km/h), według obliczeń Komisji wy-
konanych na podstawie dostarczonych danych, zgłaszający w latach 2008–2018 posiadali udziały 
w rynku rzędu 60–70%. Według Komisji jest to zresztą ich minimalny udział w rynku i nie można

Tabela 1. Udziały w rynku właściwym przedmiotowo (w %)

Competitor

EEA & CH 
2008–2018

Worldwide (excl. China, Japan, Korea) 
2008–2018

High-speed 
(between 
250 and 

299 km/h)

Very 
high-speed 

(from 
3000 km/h)

High and 
very

high-speed 

High–speed 
(between 
250 and 

299 km/h)

Very 
high-speed 

(from 
3000 km/h)

High 
and very 

high-speed 

Alstom [10–20] [50–60] [30–40] [10–20] [50–60] [30–40]

Siemens [40–50] [10–20] [30–40] [40–50] [10–20] [20–30]

Combined [60–70] [70–80] [70–80] [60–70] [60–70] [60–70]

Bombardier [10–20] [5–10] [10–20] [10–20] [5–10] [10–20]

Hit.-Ansaldo [0–5] [10–20] [5–10] [0–5] [5–10] [5–10]

Stadler [10–20] [0–5] [5–10] [10–20] [0–5] [0–5]

Talgo [0–5] [5–10] [0–5] [0–5] [10–20] [5–10]

CAF [0–5] [0–5] [0–5] [0–5] [0–5] [0–5]

CRRC [0–5] [0–5] [0–5] [0–5] [0–5] [0–5]
Źródło: Decyzja M.8677, pkt 165, str. 40.

 9 Ibidem, pkt 113. 
10 Ibidem, pkt 116. 
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wykluczyć zaniżenia realnego udziału zgłaszających na rynku właściwym11. W takim przypadku, 
ze względu na orzecznictwo unijne, przytoczone w pkt 17 Wytycznych w sprawie oceny horyzon-
talnego połączenia przedsiębiorstw12, można mówić o (łącznej) pozycji dominującej zgłaszających 
na określonym przez Komisję rynku właściwym. Co ważne, według tych samych wytycznych, 
stworzenie pozycji dominującej stanowi podstawową formę zagrożenia dla konkurencji13. Wyniki 
obliczeń Komisji w takiej sytuacji przesądzały o negatywnym wyniku postępowania koncentracyj-
nego – o ile zgłaszający nie zaproponowaliby wydzielenia dodatkowych części przedsiębiorstwa, 
sprzedaży części akcji lub innej odpowiedniej według Komisji reakcji (Valero, 2019). 

3. Ocena konkurencji – kompetytywność azjatyckich dostawców 

Ocena konkurencji tłumaczy również pogląd Komisji na rzeczywistą kompetytywność po-
między przedsiębiorstwami. Komisja w swojej ocenie wskazała zresztą wprost brak aktywności 
azjatyckich dostawców w UE. Brak tej aktywności spowodowany ma być dwoma czynnikami. 
Pierwszym jest brak realnego zainteresowania azjatyckich dostawców europejskim rynkiem po-
pytowym ze względu na koncentrowanie się przez te podmioty na swoich rynkach krajowych. 
Drugim miałoby być występowanie w Europie poważnej konkurencji na rynku właściwym, od-
stręczającej azjatyckich dostawców od wchodzenia na rynek europejski. W tym miejscu można 
wskazać, że europejska konkurencja spotyka się z trudnościami w postaci preferowania przez 
zamawiających dostawców krajowych, co zmniejsza możliwość zwycięstwa zagranicznych (oraz 
europejskich niekrajowych) dostawców14. Nierzadko również sami dostawcy mają bliskie związ-
ki z państwem ogłaszającym przetarg, jak choćby podmioty zgłaszające: Alstom z Francją oraz 
Siemens z Niemcami, co w konsekwencji powoduje uprzywilejowaną pozycję spółek krajowych 
i europejskich względem podmiotów azjatyckich15. 

4. Ocena konkurencji – kompetytywność CRRC 

W uzasadnieniu powyższych obliczeń Komisja wskazuje, że CRRC nie wygrało żadnego 
przetargu na dostarczenie taborów, które można zaliczyć do rynku właściwego asortymentowo 
w omawianej koncentracji. Wyjątkiem jest indonezyjski przetarg, będący częścią chińsko-indyjskich 
międzyrządowych negocjacji i rozliczeń. Naturalnie, ze względu na przedmiot postępowania kon-
centracyjnego, Komisja Europejska w czasie oceny mogła brać pod uwagę wyłącznie aktywność 
CRRC na rynku właściwym, zmuszona do pominięcia aktywności CRRC lub innych spółek chiń-
skich w EOG. W konsekwencji udział CRRC w światowym rynku pociągów bardzo dużych pręd-
kości został oceniony jako marginalny, a CRRC uznane  za niezweryfi kowane w konkurencyjnych 
przetargach przeciwko największym światowym dostawcom poza Chinami16. 

Podobnie Komisja oceniła kompetytywność CRRC w Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
Komisja uznała CRRC za podmiot niekonkurujący na rynku właściwym, mimo że CRRC dostar-
czyło największą na świecie fl otę pociągów dużej oraz bardzo dużej prędkości. Był to wynik faktu, 
11 Ibidem, pkt 172. 
12 Wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 
(2004/C 31/03), Dz. Urz. UE C031, 05/02/2004 P. 0005-0018.
13 Ibidem, pkt I. Wstęp, ppkt 2. zd. 2.
14 Dec. Siemens/Alstom, pkt 115. 
15 Ibidem, pkt 481. 
16 Ibidem, pkt 171. 
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że dostarczone przez CRRC tabory eksploatowane są wyłącznie w Chinach, a CRRC nie startuje 
ani nie wygrywa zagranicznych przetargów. Ponadto Komisja nie podzieliła poglądu zgłaszających 
o poza chińskiej ekspansji CRRC i wytwarzaniu presji konkurencyjnej na rynek właściwy, w tym 
na zgłaszających oraz nowo powstałe po połączeniu zgłaszających przedsiębiorstwo. W tym za-
kresie Komisja odrzuciła argumentację zgłaszających o podobieństwie sytuacji CRRC do Hitachi, 
które weszło na rynek unijny poprzez przejęcie AnsaldoBreda, przedsiębiorstwa wcześniej już 
funkcjonującego na omawianym rynku właściwym asortymentowo.

III. Krytyka decyzji M.8677
Podstawą dla podnoszonych wątpliwości odnośnie decyzji M.8677 jest kwestia jedne-

go z największych światowych przedsiębiorstw kolejowych (Hall, 2019). Komisja Europejska 
zdecydowała się bowiem wprost wyłączyć z zakresu rynku właściwego pochodzącego z Chin 
światowego potentata kolejowego – CRRC, który w roku 2018 r. osiągnął ok. 27,5 mld euro do-
chodu (CRRC Corporation Limited, 2019). Dla porównania Alstom oraz Siemens w tym samym 
roku wypracowały łączny dochód na poziomie 16 mld euro rocznie (Lough, 2020). Koncentracja 
Siemensa oraz Alstoma miała bowiem stworzyć europejskiego konkurenta dla obecnego lidera 
sektora kolejowego, jakim jest CRRC. Połączony podmiot stałby się europejskim czempionem, 
jednak nadal nie dorównywałby rozmiarom chińskiego koncernu (Portuese, 2019). 

Nowo utworzony konkurent miał rów nocześnie stać się pierwszym, bezapelacyjnym „czempio-
nem europejskim”, a więc jedną z największych spółek w całej UE, będącą światowym potentatem 
na rynku właściwym oraz w pewnym sensie wizytówką mocarstwowości Unii Europejskiej oraz jej 
gospodarki. Jednocześnie czempiony europejskie, dzięki swoim rozmiarom, miałyby stanowić od-
powiedź na chińskie przedsiębiorstwa stanowiące państwowe monopole branżowe. Dzięki swojej 
paneuropejskiej skali miałyby bez problemu móc konkurować z największymi przedsiębiorstwami 
na świecie, w tym wspomnianymi chińskimi monopolami państwowymi. Negatywna decyzja Komisji 
oraz późniejsze połączenie Alstoma z Bombardierem całkowicie przekreśliła tę wizję, a przynaj-
mniej w zakresie nowego potentata kolejowego i taborów dużej oraz bardzo dużej prędkości. 

Europejskie czempiony miałyby być również pośrednio zabezpieczeniem rynku europejskiego 
przed konsekwencjami Acquisition-Trap Strategy w Europie, tj. systematycznego przejmowania 
strategicznych spółek w Unii Europejskiej przez państwowe przedsiębiorstwa chińskie. 

1. Krytyka oceny CRRC 

W dyskursie medialnym najczęściej podnoszona jest kwestia światowego potencjału CRRC. 
W szczególności przytaczane są argumenty o nominalnych rozmiarach tegoż przedsiębiorstwa 
oraz jego aktywności na rynku światowym. Vossloh Locomotives, niemiecki lider na rynku loko-
motyw spalinowych, został przejęty przez CRRC. Vossloh obecnie posiada 25% tego rynku, pod-
czas gdy jego konkurencja: Cz Loko, a.s. – 16%, Stadler Rail – 16%, Bombardier – 8% oraz GE 
Transportation – 7% (Sarek, 2019). Wbrew pozorom tego typu lokomotywy nadal odgrywają ważną 
rolę w transporcie kolejowym w Europie. W samych Niemczech poziom elektryfi kacji kolei wynosi 
wyłącznie 61%, co utrzymuje wysokie zapotrzebowanie na spalinowe lokomotywy dieslowskie. 
Podobny poziom elektryfi kacji kolei jest w Polsce. Innym obiektem zainteresowań CRRC jest cze-
skie przedsiębiorstwo Škoda Transportation czy Cargounit, polskie przedsiębiorstwo wynajmujące 
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lokomotywy cargo (Cec h, 2019). Dodatkowo CRR C zawarło kontrakt na dostarczenie 71 wago-
nów metra dla London Underground (Walton, 2020), ośmiu pięciowagonowych składów metra 
dla ukraińskiego Charkowa, 33 wagonów dla prywatnego czeskiego przewoźnika Leo Express 
oraz dostawę elektrycznych składów cargo dla Węgierskich Kolei Towarowych. W perspektywie 
natomiast kilku lat nowym, kolejnym segmentem rynku asortymentowego kolei dużej prędkości 
może się okazać generacja pociągów typu ultra high speed railway (UHSR). Chiński tabor UHSR 
ma być gotowy do służby już w 2025 roku. W 2018 r. zaprezentowany został pełnoskalowy model. 
Podobna technologa – hyper loop – jest testowana w USA i UE (w tym w Polsce), jednak jeszcze 
długo nie będzie mogła zostać wdrożona do powszechnego użytku. 

Aktywność CRRC w UE nie obejmowała rynku właściwego asortymentowo, gdyż działal-
ność CRRC na tym rynku nie wykracza poza granice ChRL. Względem tej okoliczności nie można 
mówić o uczestniczeniu CRRC na rynku właściwym (Korn, 2012). Tym samym presja konkuren-
cyjna CRRC nie została wzięta pod uwagę. 

1.1. CRRC na chińskim rynku kolejowym 

Program budowy China Railway High-speed (CRHS) – ogólnokrajowego systemu kolei dużych 
prędkości – został ogłoszony w kwietniu 2007 roku, a pierwszy przejazd pasażerski miał miejsce 
już 1 sierpnia następnego roku, tydzień przed rozpoczęciem XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich 
w Pekinie. Przed 2007 rokiem w Chinach istniało 846 km szyn umożliwiających podróż ponad 
250 km/h, obecnie jest ich ponad 36 000 kilometrów. Dla porównania: Francja posiada 3200 km 
tego typu kolei, a Wielka Brytania jedyne 1400 km. CRHS stanowi dziś dwie trzecie sieci kolei 
dużych prędkości na całym świecie, a CRRC samodzielnie dostarcza tabory kolei dużych oraz 
bardzo dużych prędkości eksploatowanych w Chinach. Wdrożenie pociągów typu ultra high speed 
railway może jeszcze bardziej zwiększyć znaczenie CRRC na rynku kolei bardzo dużych prędkości. 
Wobec skuteczności przeprowadzanych w Chinach programów modernizujących chińską kolej 
wdrożenie nowej generacji pociągów może liczyć na podobne wsparcie Komunistycznej Partii Chin.

Powyższe informacje potwierdzają w pewnym stopniu tezę o koncentracji CRRC na rynku 
krajowym ze względu na ciągle niski poziom jego nasycenia (względem rynku unijnego). Populacja 
Chin jest w końcu ponad trzykrotnie większa od populacji całej Unii Europejskiej, a ponadto 
znacznie bardziej skoncentrowana w miejskich aglomeracjach, w wyniku wielkiej modernizacji 
kraju. Zapotrzebowanie na infrastrukturę komunikacji zbiorowej, również międzyaglomeracyjnej 
(w realiach odległości europejskich: międzymiastowej oraz międzypaństwowej), jest tym samym 
olbrzymie oraz wydaje się nadal nienasycone podażowo. 

1.2. Wejście CRRC na europejski rynek kolejowy 

Wejść w spór z Komisją można jednak co do kwestii postrzegania wejścia CRRC na rynek 
europejski. W pierwszej kolejności należy wskazać, że Komisja Europejska nie dała wiary za-
pewnieniom podmiotów zgłaszających o możliwości szybkiego wejścia CRRC na rynek unijny. 
Kwestię tę w rzeczywistości należy uznać za ambiwalentną, ponieważ choć oczywiście bariery 
wejścia na rynek europejski istnieją, niemożliwe jest arbitralne uznanie, że są one nie do przej-
ścia dla CRRC. W pierwszej kolejności należy nawiązać do argumentacji stron zgłaszających 
o stworzeniu przez CRRC pociągów na podstawie europejskiej technologii (CRH3 na podstawie 
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Siemens Velaro/ICE 3, CRH5 na podstawie Pendolino, ale również CRH1 stworzone w joint-
-venture z Bombardierem czy CRH2 na podstawie japońskiego E2-1000 Series Shinkansen). 
Dopiero dalsze unowocześnianie oraz modyfi kacje taborów oraz tabor CRH6 i kolejne produ-
kowane są na podstawie chińskiej technologii. Nie można więc CRRC odmówić znajomości 
europejskiej technologii. Komisja zauważa, że jednak mimo „zaprojektowania platformy taboru 
zgodnie z europejskimi TSI” CRRC nie p osiada certyfi katu spełniania Technicznych Specyfi kacji 
Interoperacyjności (TSI)17 ogłaszanych przez Komisję Europejską18. Dalej KE stwierdza, że brak 
tej certyfi kacji stanowi znaczącą barierę wejścia, co zdaniem Komisji zdecydowanie zmniejsza 
prawdopodobieństwo wejścia CRRC na rynek kolei dużych i bardzo dużych prędkości. Ponadto 
Komisja uważa, że zdobycie certyfi kacji TSI w oderwaniu od legalizacji taboru dostarczanego 
w ramach przetargu stanowi absolutną rzadkość oraz powoduje znaczne wydłużenie procedury19. 
W wyniku postępowania koncentracyjnego Komisja doszła do wniosku, że CRRC nie ma szans 
na wygranie przetargu, w ramach którego mogłaby uzyskać certyfi kację TSI. Tak arbitralna ocena 
Komisji wydaje się jednak zdumiewająca. Chiny w pełni starają się wykorzystywać przychylność 
państw bałkańskich oraz państw członkowskich należących do CEE 17+1, oferując tym podmio-
tom atrakcyjne projekty infrastrukturalne związane z realizacją Inicjatywy Nowego Jedwabnego 
Szlaku (BRI), który w części lądowej jest oparty przede wszystkim na kolei. Exim Bank of China 
sfi nansuje 85% kosztów (1,78 mld USD) infrastruktury kolejowej umożliwiającej transport do 
200 km/h łączącej Budapeszt z Belgradem (Joo, 2020). Nie można wykluczyć, że tego typu umowy 
inwestycyjne będą również umożliwiać CRRC wejście na unijny rynek pociągów dużej lub bar-
dzo dużej prędkości. Komisja Europejska otworzyła nawet wstępne postępowanie sprawdzające 
(Brinza, 2020) w zakresie wspomnianej inwestycji (Petkova, Van der Putten i Building, 2020) pod 
kątem naruszenia przez Węgry prawa zamówień publicznych względem projektów infrastruktury 
kolejowej (dokładnie chodzi o naruszenie dyrektywy 2014/24/UE20). Przetarg wygrało węgiersko-
-chińskie konsorcjum (BBJ, 2019).

Równie arbitralnie Komisja wykluczyła możliwość, aby CRRC, działając podobnie jak na rynku 
lokomotyw spalinowych, przejęło (Barrow, 2019) europejską fi rmę działającą na rynku pociągów 
dużej oraz bardzo dużej prędkości21. Aktualne wyniki fi nansowe europejskich spółek działających 
na tym rynku napawają aktualnie optymizmem, ale nie tylko słabe wyniki fi nansowe przedsiębior-
stwa stanowią powód jego sprzedaży. Wyżej wspomniana sprzedaż Vossloh spowodowana była 
wyłącznie skoncentrowaniem się przedsiębiorstwa w 2014 r. na sektorze infrastruktury kolejowej 
(Malinowski, 2019). 

Choć prawdą jest, że różnica pomiędzy budżetem na R&D pomiędzy Alstom-Siemens a CRRC 
jest siedmiokrotna, to według raportów kwestią czasu jest zniwelowanie tej różnicy przez chińskie 
przedsiębiorstwo (Smith, 2020). Nie wydaje się więc, aby brak certyfi kacji TSI miałby w niedale-
kiej przyszłości stanowić problem (Smith, 2020). W szczególności podkreślić należy, że Komisja 
zaaprobowała stanowisko, że wejście na rynek pociągów dużych oraz bardzo dużych prędkości 
17 Dec. Siemens/Alstom, pkt 277. 
18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie 
(przekształcenie) (Dz. Urz. L 191 z 18.07.2008, art. 6, str. 1–45).
19 Dec. Siemens/Alstom, pkt 513–519. 
20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE 
(Dz. Urz. UE OJ L 94, 28.03.2014, p. 65–242).
21 Dec. Siemens/Alstom, pkt 519.
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wymaga czasu, zdolności nakładów oraz przede wszystkim znaczących nakładów inwestycyjnych, 
których zakres zwrotu jest ograniczonych ze względu na małą liczbę przetargów na tabory dużej 
oraz bardzo dużej prędkości22. Analizując ten rynek asortymentowy, ciężko nie mieć wrażenia, że 
CRRC w rzeczywistości jest jednym z nielicznych przedsiębiorstw na świecie, o ile nie jednym, 
zdolnym do poniesienia kosztów inwestycyjnych (adaptacyjnych i certyfi kacyjnych) oraz w ogóle 
do wejścia na rzeczony rynek europejski. Podkreślić również można, że w przypadku chińskich 
monopoli państwowych (jak w przypadku CRRC) powszechnie przyjęte zasady, jak maksyma-
lizacja rentowności, minimalizacja kosztów czy test prywatnego inwestora stanowią narzędzia 
nieprzystające, gdyż monopole chińskie realizują, nawet bardzo kosztowne strategie i założenia 
długoterminowe. Zdobycie certyfi kacji TSI, o ile stanie się to priorytetem CRRC, wydaje się wy-
łącznie kwestią czasu, a nie kwestią know-how ani środków fi nansowych. W szczególności, że 
możliwe jest uzyskanie TSI bez wygrywania właściwego przetargu – co KE wyraziła wprost. Taki 
sposób TSI jest nieopłacalny, czasochłonny oraz trudny, ale mimo to nadal możliwy. 

Co równie ważne, CRRC ma coraz więcej powodów do rozszerzenia swojej zagranicznej 
ekspansji. Przedsiębiorstwo zbudowane na krajowym popycie osiągnęło swoje rozmiary dzięki 
państwowym inwestycjom. Teraz jednak popyt krajowy spowalnia, a CRRC, aby utrzymać wzrost, 
będzie aktywniej działać na rynkach pozachińskich (Smith, 2020). 

Podsumowując powyższe aspekty krytyki, wydaje się, że decyzja M.8677 nie jest krytyko-
wana pod kątem prawnym, a raczej oceny ekonomicznej wydanej w ramach dyskrecjonalności 
urzędniczej Komisji. Mimo to rządy niemiecki oraz francuski podniosły postulat rewizji zasad kon-
centracji (Lough, 2020; Barrow, 2019).

1.3. Niekompetytywność CRRC 

Problematyczną perspektywą dla całego sporu oraz opartej na nim postulowanej rewizji zasad 
koncentracji jest brak aktywności CRRC na określonym przez Komisję rynku asorty mentowym 
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i w ogóle poza granicami Chin. Jedyną 
aktywnością Chin na tym rynku był kontrakt z indonezyjskim rządem, zawarty zresztą w ramach 
rozliczeń międzyrządowych. 

Tym samym problematyczny staje się sam fakt braku kompetytywności CRRC na pozachiń-
skim rynku, czyli nieuczestniczenie CRRC w konkurencji z innymi podmiotami o nabywcę. Zgodnie 
z art. 8 Obwieszczenia Komisji w sprawie defi nicji rynku właściwego23 rynek właściwy geografi cznie 
obejmuje obszar, na którym „dane przedsiębiorstwa uczestniczą w podaży i popycie na produkty 
lub usługi, na którym warunki konkurencji są wystarczająco jednorodne, oraz który może zostać 
odróżniony od sąsiadujących obszarów ze względu na to, że warunki konkurencji na tym obszarze 
znacznie się różnią”. Defi nicja rynku właściwego wymagająca uczestnictwa w konkurencji nie była 
dotychczas podważana. Postulat zmiany defi nicji należałoby jednak rozważyć również z szerszej 
perspektywy ram prawnych, wynikających z dorobku prawa unijnego. 

Faktycznie, dokonanie postulowanej zmiany rynku właściwego diametralnie zmieniłoby przy-
taczane przez Komisję dane gospodarcze, w szczególności znacząco zmieniłoby to obliczenia 

22 Ibidem, pkt 464–465.
23 Obwieszczenie Komisji w sprawie defi nicji rynku właściwego do celów unijnego prawa konkurencji (97/C 372/03) (Dz. Urz. UE C 372, 09/12/1997 
P. 0005–0013).
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Komisji w zakresie udziałów podmiotów zgłaszających na rynku właściwym, jak również dynamiki 
zmian popytowych na tym rynku w przyszłości. Przykładowo, Komisja w decyzji M.8677 posłużyła 
się wykresem (rys. 1) obrazującym długość budowanej kolei dużej prędkości na rynku właściwym 
geografi cznie (czyli na rynku światowym po wyłączeniu Chin, Japonii oraz Korei Południowej). 
Niewyłączenie azjatyckich państw pozwala natomiast zobrazować cały rynek światowy kolei dużej 
prędkości, a tym samym odznaczalny w skali światowej rozmiar działalności i presję konkurencyj-
ną CRRC. Analiza stopnia zaangażowania CRRC w wartości nominalnej długości budowanych 
na świecie kolei dużych prędkości ukazuje, że postulat rewizji zasad koncentracji wydaje się 
znacznie bardziej uzasadniony.

Rysunek 1. Dane Union Internationale des 
Chemins  de  fer  (UIC)  wykorzystane  przez 
Komisję Europejską w decyzji M.8677

USA (5%)
Bliski Wschód (5%)
EOG (44%)
Azja (wraz z Turcją – 46%)

Źródło: dane UIC zaprezentowane w Decyzji M.8677, Rysunek 2, 
pkt 288, s. 59.

Rysunek 2. Dane UIC przedstawione w całości

EOG: Wielka Brytania (2%)
EOG: Szwecja (0,1%)
EOG: Hiszpania (7%)
EOG: Włochy (0,4%)
EOG: Niemcy (1%)
EOG: Dania (0,4%)
EOG: Austria (2%)
Szwajcaria (0,1%)
USA (1%)
Maroko (1%)
Turcja (8%)
Japonia (3%)
Chiny (73%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UIC zaprezentowa-
nych w Decyzji M.8677, Rysunek 2, pkt 288, s. 59.

CRRC uważa, że przejęcie kontroli przez Siemensa nad Alstomem mogłoby faktycznie wy-
wrzeć realną presję konkurencyjną na jego międzynarodowe otoczenie biznesowe (Zhu, 2019). 
Natomiast zdaniem Weidong Wanga, doradcy gospodarczego w Chińskiej Ambasadzie w Niemczech, 
koncentracja realnie podniosłaby barierę wejścia CRRC na rynek wewnętrzny, dzięki wsparciu 
rządów francuskiego i niemieckiego oraz poprzez redukcję kosztów inwestycyjnych oraz syner-
gię przedsiębiorstw (Zhu, 2019). Z chińskiej perspektywy koncentracja Alstoma oraz Siemensa 
byłaby rozwiązaniem analogicznym do połączenia China CNR Corporation Limited (CNR) oraz 
CSR Corp., Ltd. (CSR) w 2015 r. w CRRC.

2. Europejski czempionat a acquisition- trap strategy

Głównym zarzutem jednak nie jest naruszenie zasad konkurencji. Podnoszona jest raczej 
argumentacja powinnościowa na temat tego, jakie decyzja M.8677 powinna zawierać rozstrzyg-
niecie [pozytywne dla koncentracji] oraz jakie skutki decyzja M.8677 winna przynieść. Tym samym 
nie można zarzutów o wadliwości decyzji M.8677 odseparować od permanentnie podnoszonej 
wizji utworzenia europejskiego czempiona kolejowego, mającego przeciwstawić się chińskim 
korporacjom wspieranym przez chiński rząd (Hall, 2019). Kwestię tę zresztą podnosili zarówno 
Burno Le Maire, francuski Minister Finansów, oraz Peter Altmaier, niemiecki Minister Gospodarki, 
w trakcie krytyki decyzji M.8677. Wspólnie mieli również zaproponować projekt zmian w prawie 
unijnym, który pozwalałby na utworzenie europejskich czempionów (Hall, 2019). W podobnym 
tonie wyrażał się również G. Verhofstadt wskazujący, że ostatnie dobre wyniki fi nansowe Alstoma 
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oraz Siemensa są konsekwencją zwycięstwa kilku wartościowych przetargów w UE oraz w pół-
nocnej Afryce, jednak wynik dalszej rywalizacji niepołączonych Alstoma oraz Siemensa z CRRC 
może nie być tak pozytywny dla europejskich podmiotów (Efstathiou, 2019).

Jak celnie zauważył K. Barrow to, co jest dobre dla jednolitego rynku, nie musi kończenie 
być dobre dla europejskich fi rm konkurujących na rynku globalnym (Barrow, 2019). Największe 
znaczenie ma tutaj jednak nasycenie europejskiego rynku, co jest widoczne w przytaczanych 
wyżej ogólnych statystykach budownictwa kolei dużej prędkości. Rynki kolejnictwa znajdują się 
poza EOG, w szczególności w państwach azjatyckich, a zasady europejskiego rynku ograniczają 
możliwości konkurowania na rynku światowym (Cohen, 2019). 

3. Podsumowanie krytyki decyzji M.8677 

Analizując jednak powyższą argumentację oraz wypowiedzi różnych stron, w tym komisarz 
 Vestager, decyzję M.8677 należy ocenić pozytywnie. Sama treść decyzji M.8677 nie zaskoczyła 
komentatorów znających sprawę oraz robocze stanowiska Komisji w przedmiotowym postępo-
waniu koncentracyjnym. Nie było bowiem tajemnicą, że Komisja Europejska przed wydaniem 
decyzji M.8677 zasięgnęła informacji od konsumentów, konkurentów europejskich oraz zagra-
nicznych spoza Unii, związków zawodowych, organów branżowych oraz organów ochrony kon-
kurencji, a wydźwięk otrzymanych odpowiedzi nie był pozytywny dla koncentracji (Barrow, 2019). 

Obliczenie udziałów na rynku właściwym również stawiało koncentrację w negatywnym świetle 
ze względu na jasno wyznaczone zasady prawa konkurencji. Bezsprzecznie jest to konfl ikt inte-
resów polityczno-ekonomicznych z interesami prawnymi (Männis, 2019). Wygrały jednak interesy 
konsumentów, czyli zagwarantowanie niskich cen, w szczególności w sektorze bezpieczeństwa 
pociągów oraz gwarancja przed zmniejszeniem poziomu konkurencji na rynku wewnętrznym, 
dostępnego wyboru taborów na rynku oraz poziomu innowacyjności24. Zdaniem Komisji zyski 
z koncentracji w żaden sposób nie rekompensowałyby takiego zagrożenia25. Podobnie zresztą 
wypowiadają się ekonomiści M. Motta oraz M. Peitz (2019). Zdaniem R. Le Gall konieczne może 
się okazać promowanie Alstom i Simensa na zagranicznych rynkach lub nawet ich subsydiowa-
nie dla wsparcia w rywalizacji z CRRC, jednak z pewnością odpowiedzią nie jest połączenie ich 
w czempiona niszczącego konkurencję na rynku europejskim (Le Gall, 2018).

IV. Alstom/Bombardier – M. 9779
Późniejsza pozytywna decyzja KE w sprawie M.977926 – przejęcie Bombardiera przez Alstom – 

całkowicie przekreśliła koncentrację Siemensa oraz Alstom. Koncentracja ta dotyczyła tego sa-
mego ry nku właściwego asortymentowo, a więc rynku kolei dużej oraz bardzo dużej prędkości 
(prędkość maksymalna taboru powyżej 250 km/h oraz 300 km/h). Rynek właściwy geografi cznie 
również został wyznaczony analogicznie – o wymiarze EOG, potencjalnie światowy, wyłączając 
Chiny, Japonię oraz Koreę Południową. 

24 Stanowisko Komisarz M. Vestager w sprawie planowanego przejęcia Alstom przez Siemens oraz planowanego nabycia Aurubis Rolled Products 
i Schwermetall przez Wieland, https:// ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_19_889 (7.09.2020).
25 Ibidem.
26 Dec. Komisji Europejskiej z dnia 31 lipca 2020 r. uznającej koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG 
(Sprawa M.9779 – Alstom/Bombardier Transportation) OJ C 061, 22 February 2021 (dalej: dec. Alstom/Bombardier).
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Alstom, będący europejskim i światowym liderem na tym rynku, po sprzeciwie KE wobec 
przejęcia przez drugiego największego podmiotu rynkowego (Siemensa), niezwłocznie podjął 
się przejęcia trzeciego największego uczestnika rynku – kanadyjskiego Bombardiera. W tym 
celu w czerwcu 2020 r. do KE wpłynęła notyfi kacja przejęcia kolejowej części Bombardiera przez 
Alstom. Decyzja ta podyktowana była strategiczną decyzją wyprzedaży części kolejowej przez 
Bomardiera, w celu skupienia się na awiacyjnej części biznesu oraz spłacenie dotychczasowych 
długów wierzycielom (Reuters, 2020). W międzyczasie jednak udziały rynkowe trzech największych 
uczestników rynku właściwego asortymentowo (Alstom, Siemens, Bombardier) uległy nieznacznej 
zmianie, a w nowym postępowaniu drugiego uczestnika koncentracji i jednocześnie drugiego naj-
większego podmiotu na rynku – zastąpił wyraźnie mniejszy, trzeci gracz na rynku – Bombardier. 
Nie zmienia to jednak faktu, że udziały rynkowe obu podmiotów nadal były wysokie i stanowiłyby 
o pozycji dominującej, zgodnie z jej defi nicją według europejskiego prawa konkurencji. Co ciekawe, 
w przypadku oceny Bombardiera konieczna była również analiza presji konkurencyjnej wywieranej 
przez tabor Zefi ro V300. Tabor ten stanowi platformę tworzoną przez wspólnego przedsiębiorcę 
należącego do Hitachi oraz Bombardiera, w którego obaj właściciele wnosili istotne nakłady fi nan-
sowe, technologiczne oraz know-how. Komisja przyjęła, że wspólny przedsiębiorca Bombardiera 
oraz Hitachi, produkujący Zefi ro V300, posiadał udziały na poziomie 20–30% w EOG oraz 10–20% 
na rynku światowym. Jednym z najważniejszych rywali dla Siemensa oraz Alstoma na rynku właś-
ciwym jest więc JV, tworzone przez największą ich konkurencję – trzeci (Bombardier) i czwarty 
(Hitachi) podmiot na rynku, mające dość porównywalną siłę rynkową dzięki wspólnemu projektowi.

Wyjście Bombardiera z JV spowodowałoby więc bezpośredni wpływ na udziały rynkowe i osła-
biłoby presję konkurencyjną wywieraną przez czwarty największy podmiot rynkowy. Okoliczność ta 
jeszcze bardziej zwiększała zagrożenie dla konkurencji poprzez jeszcze większe obniżenie presji 
konkurencyjnej, a sama koncentracja zwiększyłaby stopień koncentracji rynku. Odzwierciedlała 
to znaczna zmiana indeksu Herfi ndahla-Hirschmana (HHI). Badanie KE potwierdziło, że „Hitachi 
jest uzależnione od Bombardiera w zakresie rozwoju Zefi ro V300 i nie byłoby w stanie, bez wkła-
du Bombardiera, kontynuować produkcji i dostaw platformy w sposób niezależny27, a ponadto 
samodzielne zaangażowanie Hitachi znacznie by zwiększyło koszty produkcji taboru Zefi ro300 
oraz konieczne byłoby ponowne przejście procesu homologacji taboru, co wygenerowałoby ko-
lejne koszty”. Przerwanie partnerstwa Bombardiera z Hitachi mogłoby więc opóźnić lub nawet 
całkowicie wstrzymać produkcję platformy Zefi ro – tym bardziej zwiększając stopień koncentracji 
rynku. Podkreślić w tym zakresie należy silną pozycję rynkową  Zefi ro V300, którego dostawa sta-
nowiła przedmiot drugiego najważniejszego zamówienia na tabory kolei dużej prędkości w ciągu 
ostatnich 10 lat, drugiego po projekcie „TGV du Futur”, w którym zamawiającym były francuskie 
linie kolejowe SNCF, a wygranym Alstom28. Natomiast poziom HHI, już znacznie przekraczający 
2000 pkt przed transakcją (2000–3000 na poziomie światowym i 3000–4000 na poziomie EOG), 
po transakcji byłby znacznie wyższy (3000–4000 na poziomie światowym i 4000–5000 na pozio-
mie EOG), z deltą znacznie przekraczającą 250 (0–1000 na poziomie światowym i 1000–2000 
na poziomie EOG). Dla uzmysłowienia poziomu stopnia koncentracji należy wskazać, że przy 
poziomie wskaźnika HHI przekraczającym 2000 pkt, aby koncentracja była bezpieczna delta nie 

27 Dec. Alstom/Bombardier, pkt 316. 
28 Ibidem, pkt 321. 



7272 Natan Waśniowski            Dualizm rynków w unijnym prawie kontroli koncentracji: omówienie oceny udziałów rynkowych…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 3(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.3.10.3

może osiągnąć 150 pkt. W rzeczonej koncentracji na rynku wewnętrznym przekroczyła ona po-
ziom 1000 pkt, na rynku światowym również znacznie przekraczając właściwy poziom.

W efekcie więc transakcja nie tylko polega na przejęciu trzeciego największego uczestnika 
rynku wewnętrznego oraz światowego przez największy podmiot, lecz także mogłaby znacznie 
osłabić czwartego uczestnika poprzez likwidację wspólnego przedsiębiorcy, współtworzonego 
przez Bombardiera oraz Hitachi. Oddziaływanie koncentracji należy więc ocenić za wielowekto-
rowe, a na omawianym rynku asortymentowym nawet bardziej inwazyjne od połączenia Siemens/
Alstom. Ze względu na powyższe Alstom oraz Bombardier jeszcze przed notyfi kacją koncentracji 
byli gotowi do podjęcia negocjacji i zaakceptowania warunków koncentracyjnych zaproponowa-
nych przez KE. Jest to znacząca różnica podejścia uczestników omawianej koncentracji wzglę-
dem podejścia Siemensa oraz Alstoma w postępowaniu M.8667. W efekcie zgoda KE wyrażona 
w decyzji M.9779 jest zgodą warunkową, która na omawianym rynku właściwym wymagała od 
uczestników postępowania koncentracyjnego uprzedniego: 
─ zbycia przez Bombardiera aktywów we wspólnym przedsiębiorcy będącym dostawcą Zefi ro V300 

na rzecz Hitachi, aby Hitachi mogło samodzielnie kontynuować ów projekt (jednocześnie 
stając się drugim największym podmiotem na rynku właściwym, wyprzedzając Siemensa);

─ jednoczesnego podtrzymania przez Alstom ofert złożonych przez wspólnego przedsiębiorcę 
Bombardiera oraz Hitachi na dostawy Zefi ro V300;

─ oraz zbycia:
a) platformy Coradia Polyvalent należącej do Alstom;
b) zakładu produkcyjnego Alstom w Reichshoffen we Francji;
c) platformy Talent 3 należącej do Bombardier oraz;
d) części zakładu produkcyjnego Bombardier w Hennigsdorf w Niemczech.
W styczniu 2021 r. Bombardier ogłosił sfi nalizowanie sprzedaży części kolejowej przedsię-

biorstwa Alstomowi, jak również wypełnienie warunków decyzji M.9779.

V. General Electrics/Alstom – M.7278
W 2015 r. KE analizowała przejęcie Alstoma przez General Electrics (GE)29, które wywarło-

by znaczący wpływ na konkurencję rynku właściwym turbin gazowych do ciężkiej pracy (HDGT). 
Rynek geografi czny w rzeczonej sprawie objął cały świat z wyłączeniem Chin oraz Iranu. W za-
kresie Chin związane to było z charakterystycznymi dla chińskiego rynku barierami wejścia, jakim 
jest partnerstwo z lokalnym przedsiębiorstwem, zaakceptowane przez komisję rządową – Chińską 
Narodową Komisję Rozwoju oraz Reform (CNKRR)30. Wymóg ten funkcjonował w Chinach od 
2002 roku. Problematyczne w tym w zględzie jest znalezienie chińskiego partnera. Ostatecznie 
więc OEM (Original Equipment Manufacturer – przedsiębiorstwo wytwarzające produkty, które 
mogą być sprzedawane przez innego producenta), aby sprzedawać swoje produkty lub brać 
udział w przetargach musi korzystać z usług lokalnego pośrednika-partnera oraz zapewnić mu 
transfer swojej technologii31. Alstom wskazał ponadto, że zdolność OEM do wprowadzania na 

29 Streszczenie decyzji Komisji z dnia 8 września 2015 r. uznającej koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem 
Porozumienia EOG (Sprawa M.7278 – General Electric/ALSTOM (Thermal Power – Renewable Power & Grid business)) (notyfi kowana jako dokument 
nr C(2015) 6179) (dalej: dec. GE/Alstom).
30 Dec. GE/Alstom, pkt 163. 
31 Ibidem, pkt 169. 
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rynek swoich produktów jest ściśle powiązana z lokalnymi partnerami i w dużym stopniu od nich 
zależna32, wliczając w to politykę wewnętrzną lokalnego partnera, zdolności logistyczne oraz 
wywieraną przez nich presję konkurencyjną. Wskazać również należy, że partnerstwo Alstoma 
z Li Ming, w przeciwieństwie do partnerstw Siemensa, MHPS oraz GE z odpowiednio Shanghai 
Electric, Dong Fang oraz Harbin, nie zostało ostatecznie przez CNKRR zaakceptowane. Wobec 
powyższego GE było przeciwne wyłączeniu Chin z zakresu rynku właściwego geografi cznie, ar-
gumentując, że niemożność Alstom w znalezieniu właściwego partnera lokalnego nie może być 
podstawą do wyłączenia Chin z rynku właściwego, a winno świadczyć wyłącznie o niskim pozio-
mie kompetytywności Alstom33. GE wskazało wręcz, że znalezienie lokalnego partnera wcale nie 
oznacza bariery wejścia, gdyż OEM muszą nadal konkurować ze sobą, aby zachęcić chińskich 
partnerów do współpracy34. 

W EOG łączne udziały zgłaszających wynosiły [50–60]%, z przyrostem o [20–30]%, a więc 
powstały podmiot byłby zdecydowanym liderem w EOG. Siemens byłby jego największym konkuren-
tem z udziałami w rynku na poziomie [20–30]%35, Ansaldo miałby udziały na poziomie [ 10–20]%36, 
a MHPS [0–5]%37. Poziom HHI po dokonaniu transakcji mieściłby się zatem w przedziale od 3835 
do 4150, Delta zaś w przedziale od 1308 do 141838. Na rynku światowym natomiast GE, dzięki 
dużej bazie logistycznej dającej przewagę w zakresie zaopatrzenia, kontaktów z klientami (z do-
minującą obecnością w przetargach niekonkurencyjnych) oraz oszczędności w zakresie informacji 
i innowacji39, już przed połączeniem było zdecydowanym liderem rynku z udziałami przekracza-
jącymi [40–50]%. Natomiast łączny udział stron w światowym (z wyłączeniem Chin i Iranu) rynku 
wyniósłby [50–60]%, a transakcja połączyłaby największy oraz trzeci największy podmiot na rynku. 
Drugim uczestnikiem rynku były Siemens dwukrotnie mniejszym udziałem rynkowym, a Ansaldo 
i MHPS posiadałyby udziały w przedziale od [0–5]% do [10–20]%. Nawet włączenie Chin i Iranu 
do rynku właściwego geografi cznie utrzymałyby udziały stron na poziomie [40–50]%40.

Remedium dla tak wysokich udziałów rynkowych musiały być zobowiązania uczestników 
koncentracji do zbycia na rzecz Ansaldo najbardziej zaawansowanych technologicznie elemen-
tów oraz specjalistycznie wykwalifi kowanych pracowników przejmowanego przedsiębiorstwa, tj.:
‒ technologii HDGT należącej do Alstom dla turbin GT26 i GT36;
‒ Alstrom został również zobowiązany do zwolnienia dużej liczby inżynierów Alstom z dzia-

łu BiR, którzy będą potrafi li nadal rozwijać technologię turbin gazowych do pracy przy dużych 
obciążeniach w konkurencyjnych projektach;

‒ dwóch instalacji testowych dla modeli turbin GT 26 i GT 36 w Birr, w Szwajcarii oraz;
‒ długoterminowych umów serwisowych dla 34 turbin GT 26 sprzedanych w ostatnich latach 

przez Alstom oraz działalność serwisową Power System Manufacturing grupy Alstom na 
Florydzie, w Stanach Zjednoczonych (EC, 2015).

32 Ibidem, pkt 171. 
33 Ibidem, pkt 149. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem, pkt 429. 
36 Ibidem, pkt 430. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem, pkt 434. 
39 Ibidem, pkt 436. 
40 Ibidem, pkt 437. 
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VI. Analiza decyzji

Powyższe sprawy dobrze uwydatniają podstawową cechę europejskiego prawa konkurencji 
jaką jest unijno-centryzm, czyli opisywanie konkurencji i konkurencyjności pomiędzy podmiotami 
pochodzącymi z państw członkowskich wyłącznie z perspektywy europejskiej, bez szczegółowej 
analizy otoczenia ekonomicznego spoza UE. O ile w przypadku przedsiębiorstw o zasięgu wy-
łącznie unijnym jest to w pełni uzasadnione, o tyle w przypadku przedsiębiorstw funkcjonujących 
aktywnie na pozaunijnych rynkach (Siemens/Alstom/GE), nawet wobec oceny ich połączenia 
przez unijnego regulatora, przyjęcie prymatu perspektywy europejskiej może być krzywdzące – 
również dla samej UE oraz unijnych konsumentów. 

Unijno-centryzm jest naturalną wypadkową historii integracji UE oraz jej kierunku, jak rów-
nież dotychczasowej znacznej, korzystnej asymetrii kapitałowej i gospodarczej Europy względ em 
reszty świata (wyłączając tzw. państwa Zachodu, które również zainteresowane były bardziej 
zdobywaniem nowych rynków zagranicznych niż wyłącznie wchodzeniem na rynek europejski). 
Wobec tego prawo konkurencji, jak również wiele innych gałęzi prawa unijnego, kształtowane 
było według determinantów wewnętrznych – tj. nakierowanych wewnętrznie, unijno-centrycznie. 
Relacja prawa konkurencji względem zagranicznych (pozaunijnych) przedsiębiorstw ma charakter 
epizodyczny i raczej polega na podpięciu do unijno-centrycznego prawa. Przykładem może być 
doktryna wykonania działania (implementation) (Molski, 2002). Doktryna ta stanowi wynik orzecze-
nia TSUE, a więc stanowi wyłącznie konkretyzację prawa w drodze jej sądowej wykładni, dlatego 
nie można mówić o znacznej zmianie perspektywy unijnego prawa konkurencji. Eksterytorialność 
prawa konkurencji polega jednak na ekstrapolacji jurysdykcji prawa i perspektywy europejskiej 
wobec podmiotów trzecich, które wpływają na rynek wewnętrzny.

Bezapelacyjnie, dotychczasowe rozwiązanie było satysfakcjonujące oraz spełniające swoje 
założenia. Skuteczność i właściwość obecnych zasad koncentracji w pierwszej kolejności gwaran-
towały dwa czynniki: krótkie łańcuchy dostaw oraz korzystna dla państw Zachodu, w tym państw 
członkowskich Unii Europejskiej (dalej: EUMS), asymetria kapitałowa. Stosunkowo niska inten-
sywność relacji gospodarczo-handlowych, która w rzeczywistości wzrosła dopiero w momencie 
realnej deindustrializacji Zachodu, w wyniku której uczestnicy relacji handlowych zostali zespoleni, 
a łańcuchy dostaw dla Zachodu zostały trwale oraz znacząco wydłużone, pozwalała na zacho-
wywanie unijno-centrycznej perspektywy ze względu na stosunkowo niską presję konkurencyjną 
wywieraną przez podmioty spoza UE. Zresztą to właśnie między innymi deindustrializacja Zachodu, 
przeniesienie produkcji na Wschód oraz uzależnienie od wschodnich dostawców pozwoliło Azji (od 
Azji Południowej po Azję Wschodnią) na zmniejszenie asymetrii kapitałowej. Choć państwa w tych 
regionach nadal są dotknięte biedą, a poziom życia nie wszędzie odpowiada europejskiemu, to po-
chodzący stamtąd dostawcy stanowią poważną i zaawansowaną konkurencję, realnie oddziałując 
na rynek światowy. Dobrze ilustrującym to przykładem mogą być chińskie podmioty działające na 
rynku budowlanym, na którym spółki chińskie zajmują pięć pierwszych oraz jedenaście z pierwszych 
dwudziestu miejsc w rankingu ENR 2020 Top 250 Global Contractors, pozycjonującym przedsię-
biorstwa osiągające największe przychody z zagranicznych kontraktów budowlanych.

Immanentnie wpisany w kształt prawa konkurencji prymat wewnątrzunijnej perspektywy po-
woduje pewne problemy w ocenie kompetytywności największych przedsiębiorców europejskich 
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aktywnie konkurujących z lokalnymi konkurentami na rynkach pozaunijnych. W efekcie determinuje 
to dwa problemy. Po pierwsze, funkcjonowanie największych przedsiębiorstw w UE na dwóch 
rynkach geografi cznie jednocześnie – europejskim oraz światowym, przy czym rynek światowy 
zawiera w sobie jednocześnie rynek europejski (nie stanowi on odrębnego rynku właściwego 
geografi cznie). Ostatecznie więc przedsiębiorstwa te są podporządkowane zasadom europej-
skiego prawa konkurencji i oceniane według udziałów w europejskim rynku wewnętrznym, ale 
jednocześnie – uczestnicząc w rynkach pozaunijnych – uczestniczą w konkurencji na odmiennych 
zasadach oraz z podmiotami o odmiennej presji konkurencyjnej.

VII. Imperatywy nadrzędnego interesu unijnego
Po drugie, determinuje to brak panunijnych rozwiązań, zabezpieczających wszystkie państwa 

członkowskie przed presją zewnętrzną. Traktatowe katalogi imperatywów interesu nadrzędnego 
skierowane są do ochrony pojedynczego państwa członkowskiego względem aktywności pozo-
stałych państw członkowskich. Traktaty przewidują więc instrumenty dla ochrony każdego pań-
stwa. W tym ujęciu bez wątpienia Unia Europejska zawiesza nad swoją integracją szklany sufi t, 
pozostając wyłącznie organizacja międzyrządową. Podmiotem ochrony (w wymiarze swobód 
gospodarczych) pozostaje bowiem wyłącznie państwo członkowskie i jego rynek krajowy, a nie 
wspólny rynek unijny. Rynek wewnętrzny bowiem stanowi sumę rynków krajowych, a zasady 
prawa konkurencji regulują relację pomiędzy rynkami krajowymi, aby zniwelować granice pomię-
dzy. Defi nicja rynku wewnętrznego konstruowana jest więc pozytywnie, nie będąc uzupełnioną 
o konstruowanie negatywne, tj. w opozycji do pozaunijnych rynków krajowych. Tym samym więc 
defi nicja rynku właściwego nie charakteryzuje relacji rynku wewnętrznego z jego otoczeniem, które 
z determinowane jest niechęcią do izolacji rynku unijnego względem podmiotów z państw trzecich. 
W konsekwencji brakuje – zarówno w traktatach, jak i w acquis communautaire – wspólnotowych 
imperatywów interesu nadrzędnego. W szczególności unijne prawo konkurencji pozostaje obojętne 
wobec zobiektywizowanego interesu Unii Europejskiej, a ten, ze względu na malejącą asymetrię 
kapitałową Unii Europejskiej, w przyszłości będzie się stawał coraz wyraźniejszy i konkretniejszy. 
Nieuniknione więc stają się debaty na temat czempionów regionalnych, czempionów europejskich 
oraz strategicznego interesu Unii – kwestii naturalnych w każdym państwie na świecie, a niechęt-
nie podejmowanych w Unii Europejskiej.

W rzeczywistości politycznej dramatycznie trudna do wypracowania okazałaby się zasada 
defi niująca relację (nadrzędności lub podrzędności) unijnego interesu strategicznego, względem 
analogicznego interesu partykularnego państwa członkowskiego. Na drodze do wypracowania 
takich kompromisów stoją rudymentarne interesy krajów członkowskich. Już teraz wiele tego 
rodzaju konfl iktów widać w unijnej polityce zagranicznej, która wymaga jednomyślności państw 
członkowskich w Radzie Europejskiej.

Zważywszy na powyżej przedstawione problemy stopniowo dezaktualizujące w niektórych 
przypadkach zasadność prymatu perspektywy wewnątrzunijnej, z pespektywy chcących się po-
łączyć europejskich przedsiębiorców działających aktywnie lub nawet koncentrujących się na 
światowych rynkach, dla których rynek europejski stanowi rynek niepomijalny, jednakże nie gene-
rujący większości obrotów, bardzo interesująca byłaby zmiana zasad oceny kontroli koncentracji 
z pespektywy europejskiej na trójelementowe badanie obejmujące: 1) obiektywną perspektywę 
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światową; 2) szczególne uwzględnienie perspektywy europejskiej; 3) pogłębione badanie rynku 
o zasięgu wyłącznie EOG lub krajowym. Rynek właściwy obecnie wyznaczany jest z dołu do góry, 
w poszukiwaniu jego najwęższego ujęcia. Praktyka ta absolutnie nie powinna zostać zaniechana, 
ze względu na jej absolutną właściwość. Odstąpienie od niej stanowiłoby poza tym całkowite po-
luzowanie zasad konkurencji – zgłaszającym w postępowaniu koncentracyjnym zawsze zależy na 
jak najszerszym zakreśleniu rynku właściwego, aby ich udziały stały się marginalne, a wpływ kon-
centracji „stopniał” wobec presji konkurencyjnej wywieranej przez dostateczną ilość konkurentów. 

Różnicą w postulowanym podejściu jest poświęcenie większej uwagi pozaunijnej aktywno-
ści zgłaszających oraz analiza ich udziałów i wywieranej tam presji konkurencyjnej. Pozwoliłoby 
to na lepsze zrozumienie motywów koncentracji, ale również na wypracowanie rozwiązań, które 
oddaliłby od rynku EOG ryzyka monopolizacji czy utworzenia lub umocnienia pozycji dominującej 
na terenie EOG. Pozwoliłoby to również na opracowanie zasad i wytycznych dla wprowadzenia 
konkurencji kominowej, czyli modelu, który uniemożliwiałby podmiotom koncentrującym się korzy-
stać na rynku wewnętrznym ze swoich przewag, synergii i efektu skali, zagwarantowanych pozy-
tywną decyzją koncentracyjną wydaną przez europejski urząd ds. ochrony konkurencji (tj. Komisję 
Europejską), jednocześnie nie ograniczając właściwej ekspansji podmiotów koncentrujących się 
na rynkach pozaunijnych.

Ze względu na powyższe, abstrahując od aktualnego stanu prawnego oraz funkcjonują-
cych wytycznych, a skupiając się na aspekcie czysto ekonomicznym, w decyzji M.8677 (Siemens/
Alstom) właściwszym byłoby określenie rynku właściwego geografi cznie, uprzednio porzucając 
perspektywę wewnątrzunijną i zdefi niowanie rynku właściwego geografi cznie zgodnie z ekono-
miczno-obiektywnymi przesłankami. Zgłaszający wskazali, że rynkiem właściwym geografi cznie 
powinien być rynek o zasięgu światowym, ponieważ 56% wszystkich kolei dużej i bardzo dużej 
prędkości powstaje poza EOG. Zgłaszający jedynie zaproponowali wyłączenie z rynku właściwego 
geografi cznie Chin, Korei oraz Japonii ze względu na ograniczenia w prowadzeniu biznesu w tych 
państwach. W Chinach bariery wejścia wyglądały następująco: „(i) wyłącznie przedsiębiorstwa 
z większościowym udziałem chińskim, posiadające pełne prawa własności intelektualnej wyma-
gane do realizacji projektu, mogą składać oferty w przetargach na tabor kolejowy; (ii) zamówienie 
może być udzielone wyłącznie dostawcom krajowym; (iii) brak kryteriów przyznawania licencji na 
składanie ofert w przetargach, co prowadzi do przyznawania licencji wyłącznie przedsiębiorstwom 
kontrolowanym przez Chiny; (iv) prawo zamówień publicznych wymaga produkcji lokalnej”41. KE na-
tomiast taki pogląd zgłaszających zaaprobowała. Problematyczny jednak z perspektywy prawa 
konkurencji jest fakt, że w rzeczywistości podobne ograniczenia na rynku chińskim nie dotyczą 
wyłącznie omawianego rynku właściwego asortymentowo. Nowelizacja prawa inwestycyjnego 
z 2019 r. (tj. uchwalenie ustawy prawo inwestycji zagranicznych42, zastępującej dotychczasowe 
regulacje, niebędące tak kompleksowymi) wyrównująca zasady prowadzenia działalności gospo-
darczej w Chinach pomiędzy inwestorami krajowymi a zagranicznymi w rzeczywistości służy do 
wygaszenia działalności większościowych inwestorów zagranicznych w ciągu 5 lat od wejścia 

41 Dec. Siemens/Alstom, pkt 129. 
42 Order of the President of the People’s Republic of China (No. 26) The Foreign Investment Law of the People’s Republic of China, as adopted at the 
2nd Session of the Thirteenth National People’s Congress of the People’s Republic of China on March 15, 2019, is hereby issued, and shall come into 
force on January 1, 2020; Xi Jinping, President of the People’s Republic of China; March 15, 2019; Foreign Investment Law of the People’s Republic of 
China; (Adopted at the 2nd Session of the Thirteenth National People’s Congress of the People’s Republic of China on March 15, 2019.
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w życie ustawy, którzy z różnych względów do tego czasu nie musieli podporządkowywać się 
zasadzie o mniejszościowych udziałach inwestorów zagranicznych. Uznawanie takich okolicz-
ności za okoliczności wyłączające przedsiębiorców chińskich z rynku właściwego w niedalekiej 
przyszłości może spowodować regularne wyłączanie podmiotów chińskich i wywieranej przez nich 
presji konkurencyjnej na rynkach światowych z europejskiej oceny koncentracji. 

Jak wskazuje KE w M.8677: „W sprawie Bombardier/ADtranz, pomimo istnienia tendencji 
w kierunku rynków szerszych niż krajowe, Komisja nie zajęła ostatecznego stanowiska w sprawie 
zakresu geografi cznego rynku, biorąc pod uwagę znaczne koszty ponoszone przez dostawców 
taboru kolejowego z powodu braku harmonizacji”43. Jak wskazuje dalej: „W świetle ogólnoświato-
wej działalności dostawców spoza Azji Komisja nie może wykluczyć, że właściwe rynki są szersze 
i obejmują resztę świata, z wyłączeniem Chin, Korei Południowej i Japonii”44. Spostrzeżenie owo 
jest szczególnie intrygujące zważywszy, że w rzeczywistości większość obrotu zgłaszających 
(każdego z owych podmiotów) jest generowana poza UE, a nie wewnątrz UE. Tym samym dzia-
łalność zgłaszających oraz ich zdolność do konkurowania na rynkach pozaunijnych została przez 
KE mocno zdeprecjonowana na rzecz rynku unijnego. Z perspektywy europejskiego regulatora 
może być to ważne, jednak z perspektywy strony jest to praktyka krzywdząca. Co pokazują wy-
raźnie dane przedstawione przez KE, unijny rynek pociągów dużej oraz bardzo dużej prędkości 
jest rynkiem relatywnie nasyconym, o nieznacznym w skali świata poziomie inwestycyjnym. Z per-
spektywy zgłaszających to nie EUMS są przyszłymi, głównymi klientami zgłaszających. Interes 
zgłaszających jest więc niewłaściwie zważony z perspektywy biznesowej poprzez przyjęcie euro-
centrycznej wizji rynku właściwego. Ponadto, strona samodzielnie wskazuje, że „w miarę jak inne 
regiony rozwijają swoją infrastrukturę, strona zgłaszająca zauważa, że niektóre kraje nienależące 
do EOG wydają się przyjmować normy regulacyjne UE w swoich zaproszeniach do składania ofert, 
wymagając taboru zgodnego z TSI45”. W efekcie więc, choć te pozaunijne rynki stanowią rynki 
krajowe (a nie rynek światowy o ujednoliconych lub podobnych przepisach i wymogach), bariera 
wejścia na owe rynki dla zgłaszających jest coraz mniejsza. W efekcie aktywność zgłaszających 
na rynkach pozaunijnych, jak również przenoszenie centrum ich aktywności gospodarczej na rynki 
pozaunijne, jest nie tylko prognostykiem, lecz także status quo.

VIII. Podsumowanie
Wobec powyższych rozważań znacznie właściwsze dla obiektywnej oceny presji konkurencyjnej 

wywieranej przez podmioty zgłaszające lub podmiot powstały w wyniku połączenia zgłaszających 
byłoby odejście od unijno-centrycznej perspektywy, a rozpoczęcie oceny z perspektywy światowej. 
Perspektywa taka pozwoliłaby na dostrzeżenie, że unifi kacja przepisów determinujących rynek 
właściwy geografi cznie w UE/EOG stanowi tak naprawdę wyjątek od pozostałych rynków, a  nie 
odwrotnie. Spostrzeżenie tej zależności pozwala na faktyczne zrozumienie obiektywnej pozycji 
rynkowej graczy światowych, którzy – choć faktycznie pochodzą z UE i w UE odgrywają znaczą-
cą rolę gospodarczą, płacą tu podatki, zatrudniają specjalistów, prowadzą R&D oraz rejestrują 
patenty – to jednak aktywności gospodarczej nie prowadzą wyłącznie ani nawet w większości 

43 Dec. Siemens/Alstom, pkt 110. 
44 Ibidem, pkt 133. 
45 Ibidem, pkt 128. 
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na tym obszarze. Ocena presji konkurencyjnej podmiotów zgłaszających ze światowej, zobiek-
tyzowanej perspektywy pozwala realnie ocenić skutki koncentracji, jak również wypracować naj-
lepsze rozwiązanie uwzględniające europejską perspektywę. Eurocentryzm, choć uzasadniony 
z perspektywy europejskiego regulatora, może przesłaniać perspektywę długoterminową, co 
ostatecznie również będzie oddziaływać na europejskiego konsumenta i europejską konkurencję, 
ale również – ogólnie pojęty interes Unii. 

Uwzględniwszy powyższe, w decyzji M.8677 (Siemens/Alstom), zamiast ujednolicać rynek 
światowy do jednej, wspólnej kategorii: „szerszy niż EOG” oraz „potencjalnie światowy z wyłą-
czeniem Korei, Japonii i Chin”, właściwszym byłoby uznanie rynku taborów dużej i bardzo dużej 
prędkości za rynki krajowe (ze względu na indywidualizację wymogów przetargowych w każdym 
państwie świata), wyłączając rynki krajowe państw członkowskich, które, na zasadzie wyjątku 
w skali świata, należałoby uznać za odrębny rynek właściwy geografi cznie obejmujący EOG ze 
względu na harmonizację unijnych przepisów oraz w szczególności TSI wydawane przez KE. 
W efekcie można by mówić o dwóch odrębnych ocenach koncentracji – na rynku EOG oraz na 
pozostałym rynku pozaunijnym (stanowiącym sumę rynków krajowych). Pozytywna ocena celo-
wości połączenia się przedsiębiorstw względem rynków pozaunijnych mogłaby być przesłanką 
dla uruchomienia hipotetycznych przepisów o europejskim czempionacie. Takie przepisy powinny 
umożliwiać połączenie się przedsiębiorstw i ich wspólne funkcjonowanie niekoniecznie pod wa-
runkiem sprzedaży części przedsiębiorstwa, a raczej pod warunkiem ukierunkowania działalności 
i aktywności gospodarczej łączących się podmiotów w ten sposób, aby konkurencja na rynku we-
wnętrznym nie odczuła skutków połączenia. Model europejskiego czempionatu powinien gwaran-
tować niezwiększanie działalności gospodarczej połączonego podmiotu na rynku wewnętrznym, 
stymulując przesunięcie aktywności i zwiększenie presji konkurencyjnej połączonego podmiotu 
na rynkach pozaunijnych.

Oznaczałoby to kompletną zmianę kierunku wyznaczania rynku właściwego oraz prze-
de  wszystkim odejście od unijno-centryczności, która wraz z dalszym rozwojem pozaunijnych 
oraz innych niż zachodnie gospodarek będzie coraz bardziej ciążyć europejskiej procedurze 
koncentracyjnej. 
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Prawa przedsiębiorców jako warunek 
skutecznego egzekwowania przepisów prawa konkurencji 

– rozważania wokół implementacji dyrektywy ECN+
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III. Zmiany w zakresie wezwań do przekazania dokumentów i informacji 
IV. Pozorna wolność od samooskarżenia 
V. Podsumowanie

Streszczenie
Implementacja dyrektywy ECN+ będzie z pewnością jednym z przełomowych momentów dla egze-
kwowania norm prawa konkurencji w Polsce. Znacząco zwiększą się uprawnienia dochodzeniowe 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zaostrzeniu ulegną zasady odpowiedzial-
ności przedsiębiorców za naruszenia przepisów ustawy. Otwarte jest natomiast pytanie, czy tym 
zmianom towarzyszyć będzie adekwatne wzmocnienie praw stron postępowań antymonopolo-
wych. Jest to pytanie o tyle istotne, że w tym obszarze już dziś polskie rozwiązania nie nadążają 
za standardami wypracowanymi w prawie unijnym oraz w prawie innych państw Unii Europejskiej. 
Nowelizację należy tym samym postrzegać jako unikalną okazję do nadrobienia istniejących w tym 
zakresie zaległości. Niestety, jej aktualny kształt wskazuje, że szansa ta nie zostanie wykorzystana. 
Co gorsza, jeżeli nie zmieni się podejście ustawodawcy do kluczowych, z tego punktu widzenia, 
zmian przepisów, grozi nam wręcz zrobienie kroku wstecz. Tymczasem gwarancje praw przedsię-
biorcy są – w ocenie autora – jednym z warunków koniecznych dla prawdziwie skutecznego egze-
kwowania przepisów prawa konkurencji. Bez gwarancji tych praw ryzyko błędnych rozstrzygnięć 
(zarówno false negatives, jak i false positives) jest bowiem znacząco wyższe. Praca wykonywana 
w toku postępowania zarówno przez przedstawicieli Urzędu, jak i przez strony postępowania (i ich 
przedstawicieli) służy temu samemu celowi, jakim jest wydanie poprawnego merytorycznie roz-
strzygnięcia, w sposób zgodny z prawem (w jego aspekcie proceduralnym).

Słowa kluczowe: dyrektywa ECN+; Legal Professional Privilege; wolność od samooskarżenia; kara 
pieniężna; żądanie udzielenia informacji; odpowiedzialność osób fi zycznych, kontrola i przeszukanie.

JEL: K 21, K 42, L 40, L49

* LL.M; radca prawny, partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, kierujący praktyką prawa konkurencji i prawa konsumenckiego; adres 
e-mail: aleksander.stawicki@wkb.pl; ORCID https://orcid.org/0000-0003-2686-4723.
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I. Wprowadzenie – dlaczego ważne są prawa przedsiębiorców?
Na początku 2021 roku, na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, pojawiła się 

informacja o przygotowanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: 
Prezes UOKiK) obszernej nowelizacji ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji 
i konsumentów1 (dalej: uokik). W ślad za tym, w dniu 14 stycznia 2021 roku, opublikowana zo-
stała pierwsza wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
oraz niektórych innych ustaw2, a 9 sierpnia 2021 roku opublikowano tekst projektu w najnowszym 
brzmieniu (dalej – w odniesieniu do projektu z dnia 9 sierpnia 2021 roku, do którego odnosi się 
niniejszy tekst – Projekt Nowelizacji). Według przedstawionego harmonogramu prac, przyjęcie 
Projektu Nowelizacji przez Radę Ministrów zapowiadane było na I kwartał bieżącego roku, wia-
domo dziś już jednak, że w tym terminie to nie nastąpi. Ponieważ jednak termin implementacji 
dyrektywy ECN+ upłynął w lutym 2021 roku, należy się liczyć z tym, że przepisy Nowelizacji zo-
staną przyjęte w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej. 

Celem Nowelizacji jest implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r., mającej na celu nadanie organom 
ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień, w celu skuteczniejszego egzekwowania 
prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego3 (dalej: dyrektywa ECN+). 
Dyrektywa zmierza do zapewnienia wszystkim krajowym organom ochrony konkurencji (w tym 
Prezesowi UOKiK) uprawnień odpowiadających zasadniczo uprawnieniom Komisji Europejskiej 
(dalej: KE) w zakresie egzekwowania przepisów prawa konkurencji (Jurkowska-Gomułka, 2018, 
s. 127 i n.). 

Wbrew utartym przekonaniom, wzmocnienie pozycji krajowych organów ochrony konkurencji 
nie jest jedynym celem dyrektywy. Nowe przepisy mają równocześnie gwarantować poszanowa-
nie praw przedsiębiorców w relacjach z organem krajowym. Końcowym efektem implementacji 
dyrektywy ECN+ powinna być zatem sytuacja, w której przedsiębiorcy, we wszystkich krajach UE, 
będą mogli liczyć na przestrzeganie ich praw i gwarancji proceduralnych w oparciu o takie same 
standardy, wypracowane w tym względzie przez instytucje i sądy unijne (zob. pkt 14 preambuły 
dyrektywy ECN+). 

Dlatego też ważne jest, aby oceniać Projekt Nowelizacji właśnie przez pryzmat wyważenia 
interesów zarówno Prezesa UOKiK, jak i przedsiębiorców, będących stronami prowadzonych 
postępowań. 

Niestety, analiza rozwiązań proponowanych przez ustawodawcę wskazuje na istnienie 
realnego ryzyka, iż zmiany będą jednokierunkowe. Nowelizacja znacząco wzmocni pozycję 
Prezesa UOKiK, dając temu organowi nowe kompetencje „dochodzeniowe”4 oraz uprawnienie 
do nakładania jeszcze surowszych kar pieniężnych5. Zmianom tym nie towarzyszy adekwatne 

1 Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020, poz. 1076 i 1086).
2 Projekt z dnia 14.01.2021 r.
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. mająca na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw człon-
kowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (Dz.U.UE.L.2019.11.3).
4 Przykładowo, kontrolujący będzie uprawniony do żądania ustnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli od pracownika lub osoby wykonującej 
czynności na rzecz kontrolowanego na podstawie innej umowy (art. 105b ust. 1 pkt 1a).
5 W przypadku gdy naruszenia dopuścił się związek przedsiębiorców, kara pieniężna może zostać wymierzona w wysokości aż do 10% sumy obrotów 
członków tego związku osiągniętych w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Patrz więcej: propozycja zmiany art. 106 poprzez dodanie 
ust. 1a–1f.
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wzmocnienie praw przedsiębiorców. Przeciwnie, nawet jeżeli Projekt Nowelizacji przewiduje 
w tym zakresie jakieś nowe rozwiązania, to są one proponowane w takim kształcie, by zmiany 
były możliwie jak najbardziej ograniczone, a w części wypadków – pozorne. Prowadzi to wręcz do 
sytuacji, w której pozycja przedsiębiorcy ulega pogorszeniu, a nie polepszeniu w relacji do tego, 
z czym mierzymy się aktualnie. 

Tendencja taka wydaje się mieć swoje źródło m.in. w błędnym przekonaniu, iż skuteczność 
egzekwowania przepisów prawa konkurencji jest wprost zależna od zakresu kompetencji organu 
i że im większym arsenałem uprawnień on dysponuje, tym lepszą pracę jest w stanie wykonać. 
Przekłada się to wprost na dążenie – przy każdej nowelizacji przepisów ustawy – do rozsze-
rzania uprawnień Prezesa UOKiK, zwłaszcza tych „dochodzeniowych” czy służących represji6. 
Równocześnie prawa przedsiębiorcy postrzegane są jako „problem”, a w części wypadków wręcz 
jako narzędzie obstrukcji, co z kolei rodzi dążenie do ich ograniczania do niezbędnego minimum. 

Przed podjęciem polemiki z takim myśleniem czuję się zobowiązany podkreślić, iż zawsze 
opowiadałem się (i będę się opowiadał) za istnieniem silnego i skutecznego organu ochrony 
konkurencji jako jednego z kluczowych gwarantów dobrego funkcjonowania gospodarki (co jest 
w interesie nas wszystkich jako konsumentów). Prezes UOKiK wykonuje zadania o doniosłej 
randze, a tym samym musi dysponować skutecznym aparatem i odpowiednim budżetem. Samo 
w sobie nie oznacza to jednak, iż ma to być Urząd w relacji z przedsiębiorcą wszechmocny, a jego 
działania mają być pozbawione realnej kontroli. Będzie to bowiem prowadzić – w krótkim cza-
sie – do pogorszenia, a nie do polepszenia jakości wydawanych decyzji. Poczucie wszechmocy 
i bezkarności nie robi dobrze nikomu, także organom administracji. 

Uzasadniając tak postawioną tezę, należy zacząć od relatywnie trywialnego powrotu do 
korzeni, czyli do odpowiedzi na pytanie, dlaczego – poza koniecznością ochrony praw obywateli 
przed bezprawnymi działaniami państwa – przyznaje się określone uprawnienia podmiotom pro-
wadzonych postępowań? Otóż dzieje się tak również dlatego, że nie ma nieomylnych organów, 
które wydają wyłącznie słuszne rozstrzygnięcia. Przedsiębiorcy (i ich pełnomocnicy), korzystając 
w toku postępowania ze swoich praw, w tym przedstawiając stanowiska merytoryczne i podej-
mując polemikę ze stawianymi im zarzutami, przyczyniają się w istocie rzeczy (o ile tylko organ 
zechce ich wysłuchać) do tego, że wydane fi nalnie rozstrzygnięcie jest merytorycznie lepsze. 
Innymi słowy, praca wykonywana w toku postępowania zarówno przez przedstawicieli Urzędu, 
jak i przez strony postępowania (i ich przedstawicieli) służy temu samemu celowi, jakim jest wy-
danie poprawnego rozstrzygnięcia, w sposób zgodny z prawem (w jego aspekcie proceduralnym). 
Lekceważenie argumentów podnoszonych przez strony postępowania, zamykanie na nie oczu, 
często jest weryfi kowane w postępowaniu odwoławczym, gdzie wybrzmiewają one ponownie, 
prowadząc często do zmiany wydanego rozstrzygnięcia.

Równie ważną rolę odgrywają prawa przedsiębiorcy w ich wymiarze formalnym, procedural-
nym. Korzystając ze swoich praw, strony postępowania podnoszą poprzeczkę i zmuszają organ 

6 Powszechnie obecne poglądy doktryny, zawarte w szeregu stanowisk dotyczących Projektu Nowelizacji, jednoznacznie wykazują, iż zaproponowane 
zmiany powinno się oceniać negatywnie. Są one bowiem znacznie dalej idące niż wymaga tego dyrektywa ECN+. Przykładem takiej opinii może być 
komentarz (zawarty w Stanowisku Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w sprawie Projektu z 14 stycznia 2021 r. Ustawa z dnia … o zmianie ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw) do zmian w zakresie brzmienia art. 50. SPK wyraźnie ocenia projektowane rozwią-
zania jako daleko idącą ingerencję w sferę praw i wolności jednostki, jednocześnie rodzące szereg wątpliwości natury konstytucyjnej, m.in. w zakresie 
proporcjonalności ograniczenia praw i wolności, a także zasad demokratycznego państwa. Ponadto, chociażby w kontekście wspomnianego art. 50 
należy zaznaczyć, iż nawet w jego poprzednim brzmieniu doktryna oceniała płynące z jego egzekwowania wobec przedsiębiorców konsekwencje jako 
dotkliwe (zob. Bernatt, 2011, s. 184).
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do wysiłku, a nie do chodzenia na skróty (na przykład w zakresie zebrania i oceny materiału 
dowodowego). Tym samym, także i te działania w fi nalnym rozrachunku służą poprawie, a nie 
osłabieniu jakości orzecznictwa. 

Dlaczego jest to takie ważne? Nie od dziś wiadomo, że nie tylko sprzeczne z prawem dzia-
łania przedsiębiorców mogą szkodzić konkurencji. Analogiczny skutek wywołać mogą błędne 
rozstrzygnięcia organów ochrony konkurencji (zarówno tzw. false positives, a więc rozstrzygnię-
cia błędnie kwalifi kujące działania przedsiębiorców jako praktyki ograniczające konkurencję, jak 
i false negaitves, a więc rozstrzygnięcia prowadzące do niepoprawnego zaniechania ingerencji 
(błędne niestwierdzenie praktyki))7. Ryzyko takich błędów jest tym większe, im bardziej okrojone 
są prawa przedsiębiorcy. I przeciwnie, rozwiązania oparte na pewnej równowadze broni, szacunku 
i dialogu dają znacząco większe szanse na uniknięcie błędów (zarówno tych merytorycznych, jak 
i proceduralnych, które również mogą skutkować wadliwością decyzji). 

Wysoce prawdopodobnym jest, iż to m.in. dlatego w preambule dyrektywy wskazano, że 
jej przepisy mają gwarantować poszanowanie praw przedsiębiorców w relacjach z organem 
krajowym, a końcowym efektem implementacji dyrektywy ECN+ powinna być sytuacja, w której 
przedsiębiorcy we wszystkich krajach UE będą mogli liczyć na przestrzeganie ich praw i gwarancji 
proceduralnych opartych na takich samych standardach wypracowanych przez instytucje i sądy 
unijne (zob. pkt 14 preambuły dyrektywy ECN+). 

Mając w pamięci powyższe uwagi, przyjrzyjmy się wybranym przepisom Nowelizacji w za-
kresie, w jakim oddziałują one na prawa przedsiębiorców. Rozważania koncentrować się będą 
na regulacjach dotyczących kompetencji „dochodzeniowych” Prezesa UOKiK, a więc uprawnień 
organu do żądania określonych informacji i dokumentów. Ich analiza pozwala bowiem – nieste-
ty – dobrze zilustrować opisaną powyżej tendencję do poszerzania imperium Urzędu, przy jed-
noczesnym ograniczaniu praw przedsiębiorców. 

II. Ochrona poufności komunikacji między przedsiębiorcą 
a jego prawnikiem (legal professional privilege)

Projekt Nowelizacji przewiduje uregulowanie kwestii ochrony poufności pisemnej komuni-
kacji między przedsiębiorcą a jego prawnikiem, która zostanie ujawniona w toku kontroli (Legal 
Professional Privilege; dalej: LPP). 

W myśl proponowanych rozwiązań dokonujący kontroli pracownicy UOKiK mają pozostawić 
na miejscu kontroli pisma lub dokumenty stanowiące pisemną komunikację między kontrolowanym 
a niezależnym od kontrolowanego adwokatem, radcą prawnym lub prawnikiem wykonywującym 
zawód w państwie Unii Europejskiej8. Chroniona komunikacja musi powstać w celu realizacji prawa 
kontrolowanego do uzyskania ochrony prawnej i to – co wydaje się istotne – w związku z przed-
miotem postępowania, którego dotyczy kontrola. Ochrona opiera się na oświadczeniu złożonym 
w tym zakresie przez kontrolowanego przedsiębiorcę (lub osobę przez niego upoważnioną).

Jeżeli wszystkie te przesłanki są spełnione, kontrolujący pozostawiają chronione tajemnicą 
pisma lub dokumenty w miejscu kontroli bez zapoznania się z nimi. Jeżeli jednak pracownicy UOKIK 

7 Jak wskazuje P. Semeniuk, genezy określenia false positive, jak i false nagative należy doszukiwać się w prawie amerykańskim, gdzie na szczegól-
ną uwagę zasługuje orzeczenie w sprawie Trinko (Verizon Communications v. Law Offi ces of Curtis V. Trinko, 540 U.S. 398, 2004) (Semeniuk, 2015).
8 Szczegółowe uregulowania opisywanych w tym punkcie kwestii zawarto w art. 105 da ust.1–5 Projektu Nowelizacji.
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mają wątpliwości co do zasadności złożonego oświadczenia, mogą dokonać jego weryfi kacji (bez 
zapoznania się z treścią porady prawnej). Jeżeli weryfi kacja nie rozwiewa wątpliwości, możliwe jest 
wdrożenie tzw. procedury kopertowej. Polega ona na przesłaniu spornego dokumentu (w zamkniętej 
i zabezpieczonej kopercie) do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który – po zapoznaniu 
się z treścią pisma – postanowieniem, rozstrzyga spór między przedsiębiorcą a Prezesem UOKiK.

Pomysł odrębnego uregulowania w ustawie antymonopolowej kwestii respektowania zasad 
poufności, wynikających z relacji prawnik–klient jest rozwiązaniem od lat postulowanym przez 
praktyków prawa konkurencji w Polsce (Bernatt, 2011, s. 233 i n.) i jako taki zasługuje na pełną 
aprobatę. Brak tego typu regulacji (nawet jeżeli w praktyce prawa przedsiębiorcy były w tym za-
kresie w większości przypadków respektowane) stawiał Polskę raczej w roli niechlubnego wyjątku, 
na tle innych państw Unii Europejskiej. 

Niestety na tym zakończyć należy pochwały, zakres proponowanych zmian budzi bowiem 
rozczarowanie. Proponowane przepisy są dobitnym przykładem podejścia, sprowadzającego 
się do tego, by prawa przedsiębiorcy przyznać w możliwie jak najwęższym zakresie (tak, by nie 
narazić się na zarzut zaniechania, ale jednocześnie by nawet w najmniejszym stopniu nie wyjść 
poza to, co jest konieczne). 

Zaczynając od samej konstrukcji LPP należy po pierwsze zastanowić się, jakie względy prze-
mawiają za tym, by tak rygorystycznie (a tym samym i zawężająco) określić katalog przesłanek 
umożliwiających przedsiębiorcy powołanie się na poufność korespondencji z prawnikiem. Czy 
reguła nie powinna być odwrotna, tak by tajemnica rozciągała się na wszelką komunikację z do-
radcą prawnym (z wyłączeniem przypadków, kiedy prawo to jest nadużywane, np. dla ukrycia do-
wodów nielegalnych działań czy odmowy udzielenia informacji?). Innymi słowy, czy – o ile przepisy 
zostaną przyjęte w aktualnym kształcie – rzeczywiście powinno się zakładać, że Prezes UOKiK 
będzie mógł (i będzie chciał) zapoznawać się z treścią opinii prawnych, tam, gdzie przesłanki 
ustawowe nie będą spełnione (o co będzie stosunkowo łatwo)? Czy – idąc dalej tym tropem – 
należy rzeczywiście wierzyć, iż taka wąska konstrukcja LPP, otwierająca drogę do zapoznawania 
się z opiniami doradców prawnych, przyczyni się (a może nawet jest konieczna) do skutecznego 
egzekwowania reguł konkurencji? 

Chcę wierzyć, że są to pytania wyłącznie retoryczne i że przedstawiciele Urzędu nie myślą 
w ten sposób. To jednak oznacza, iż górę bierze u pracowników organu właśnie ów brak zaufania 
do sensu przyznawania praw przedsiębiorcom, owo myślenie zakładające, że w tym obszarze im 
mniej praw, tym – na wszelki wypadek – lepiej. 

Tym samym, odnosząc się do tej regulacji w jej obecnym kształcie należy postulować, by 
ochroną została objęta wszelka korespondencja między prawnikiem i jego klientem. Korporacyjne 
zasady etyki – zarówno Naczelnej Rady Adwokackiej, jak i Krajowej Izby Radców Prawnych – są 
gwarancją, że przywilej ten zostanie wykorzystany właściwie. Dodatkowo, funkcjonować przecież 
będzie procedura „kopertowa”, a to oznacza, iż w sprawach spornych ostatnie zdanie będzie na-
leżało do sądu, który będzie mógł zapobiec ewentualnym nadużyciom. 

Jeżeli okaże się, iż tak daleko idący postulat nie jest możliwy do spełnienia, warto przynaj-
mniej zadbać o kilka istotnych kwestii. 

Po pierwsze, należy mieć świadomość, że ochrona wynikająca z zasady LPP przysługiwać ma – 
wbrew oczekiwaniom większości specjalistów – jedynie prawnikom niezależnym od przedsiębiorcy 
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(Bernatt i Turno, 2013, s. 19). W rezultacie spod „parasola ochronnego” wyłączeni zostali prawnicy 
pracujący w strukturach danej spółki (tzw. prawnicy wewnętrzni; in-house lawyers). Ten podział 
nie wydaje się zasadny, zwłaszcza w sytuacji, w której Prezes UOKiK prowadzi postępowanie 
na podstawie tylko prawa polskiego. W takim przypadku należy bowiem przypomnieć, że adwo-
kaci oraz radcowie prawni działają w Polsce według tych samych reguł i obowiązują ich te same 
zasady etyki zawodowej. Nie ma zatem ani podstawy, ani potrzeby do tak drastycznego różnico-
wania uprawnień przysługującym wykwalifi kowanym prawnikom, świadczących usługi w ramach 
kancelarii oraz tym zatrudnionym w departamencie prawnym przedsiębiorcy, tym bardziej że nie 
czyni tego też prawo polskie (Bernatt i Turno, 2013, s. 26).

Ponadto LPP powinno być również zagwarantowane w sytuacji, w której Prezes UOKiK 
wzywa przedsiębiorcę do przekazania określonych dokumentów (tj. na podstawie art. 50 uokik). 
Trudno przecież zakładać, że wezwanie to może także obejmować uzyskane przez przedsiębior-
cę opinie prawne. 

III. Zmiany w zakresie wezwań do przekazania dokumentów 
i informacji

W obecnym stanie prawnym Prezes UOKiK ma możliwość żądania od przedsiębiorców 
(niemal) dowolnych informacji, dokumentów i danych. Odmowa spełnienia żądania, jak i wprowa-
dzenie organu w błąd zagrożone są bardzo surowymi karami pieniężnymi, które mogą sięgać aż 
równowartości 50 milionów EUR. Jest w tym kontekście oczywiste, że żaden racjonalnie i zgodnie 
z prawem działający przedsiębiorca nie zdecyduje się nie przekazać danych czy dokumentów, 
których domaga się od niego Prezes UOKiK. 

Jak się okazuje, tak szerokie uprawnienia dochodzeniowe nie są – w ocenie projektodawców – 
wystarczające i muszą zostać rozbudowane. Projekt Nowelizacji zakłada, że obok wymienianych 
dotychczas w art. 50 ustawy jedynie „przedsiębiorców”, obowiązkiem współpracy zostaną objęte 
również inne podmioty, w tym także osoby fi zyczne. 

Tak znaczące rozszerzenie zakresu podmiotowego art. 50 ust. 1 uokik (określenie, że zobo-
wiązanie może dotyczyć nie tylko przedsiębiorców, lecz także innych osó b fi zycznych) może mieć 
bardzo daleko idące praktyczne konsekwencje. Rozciąga ona bowiem obowiązek współpracy 
z Prezesem UOKiK z przedsiębiorców na praktycznie nieograniczony krąg podmiotów. Oznacza 
to przykładowo możliwość kierowania wezwań bezpośrednio do pracowników czy współpracow-
ników przedsiębiorcy, do członków jego organów itp., nawet bez jego wiedzy. 

Jednocześnie Projekt Nowelizacji znacząco obniża gwarancje proceduralne przysługujące 
innym niż przedsiębiorcy czy związki przedsiębiorców podmiotom, które są adresatami wezwań. 
Proponowane przez Projekt Nowelizacji brzmienie art. 50 ust. 4 uokik pozwala osobom fi zycznym 
na odmowę przekazania informacji lub dokumentów tylko z powodu narażenia na odpowiedzial-
ność karną9. Tym samym sytuacje, w których odmowa będzie bezpieczna, zaliczać się będą do 
absolutnych wyjątków (szerzej omawiam to zagadnienie także w punkcie IV poniżej). 

9 W Projekcie Nowelizacji zaproponowano dodanie do art. 50 ustępu 4 („Osoby fi zyczne, do których zostało skierowane żądanie, o którym mowa 
w ust. 1, mogą odmówić przekazania informacji lub dokumentów tylko wtedy, gdy naraziłoby to je lub ich małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo 
oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osobę pozo-
stającą we wspólnym pożyciu, na odpowiedzialność karną. Prawo odmowy udzielenia informacji trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.”).
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Mamy tym samym do czynienia z przykładem sytuacji, w której następuje znaczące rozsze-
rzenie kompetencji „dochodzeniowych” organu (które i tak są już bardzo daleko idące) przy jedno-
czesnym ograniczeniu praw przedsiębiorców (i innych podmiotów, do których skierowane zostanie 
wezwanie). Tworzy się w tym zakresie bardzo niebezpieczna nierównowaga (organowi wolno 
wszystko – przedsiębiorcy nic). Projektodawcy nie prezentują przy tym żadnego racjonalnego uza-
sadnienia dla tak daleko idących rozwiązań. W szczególności brakuje argumentów wskazujących, 
że aktualne brzmienie art. 50 ustawy nie było wystarczające i że Prezes UOKiK miał w związku 
z tym jakiekolwiek problemy z zebraniem informacji czy dokumentów. Nie ma również spraw (wy-
danych decyzji), które wskazywałyby, że przedsiębiorcy nie spełniali oczekiwań Urzędu względnie, 
że spełniali owe żądania w sposób nieprawidłowy. Wydaje się zatem, że za zmianą stoi wyłącznie 
chęć skorzystania z okazji i poszerzenia swoich kompetencji do wyobrażalnego maksimum.

Jest to o tyle istotne, że projektowana zmiana niewątpliwie znacząco zwiększa ryzyko po 
stronie przedsiębiorcy. Pracownicy, zwłaszcza ci odpowiadający bez wsparcia prawników i bez 
znajomości przepisów, mogą napisać coś nie do końca przemyślanego, nie mając świadomości, 
że właśnie narażają swojego pracodawcę na poważne konsekwencje. Łatwiej może być także 
zadać pracownikowi jakieś podchwytliwe (np. sugerujące) pytanie, a jego odpowiedź stanowić 
będzie pełnoprawny materiał dowodowy, na którym Prezes UOKiK będzie mógł bazować, wydając 
decyzje w sprawie przedsiębiorcy.

Dodajmy jeszcze, że za odmowę przekazania informacji lub dokumentów (podkreślmy – 
„wszelkich informacji”) lub za wprowadzenie Prezesa UOKK w błąd czekają surowe kary pieniężne. 
W przypadku przedsiębiorcy kara może wynieść do 3% obrotu osiągniętego w roku obrotowym 
poprzedzającym rok nałożenia kary. Ta zmiana (art. 106 ust. 2 uokik) jest akurat dla przedsiębior-
ców korzystna, wiąże bowiem wysokość kary z ich obrotem w miejsce pułapu kwotowego okre-
ślonego na poziomie równowartości 50 milionów euro, który dla mniejszych fi rm był abstrakcją. 
W przypadku osób fi zycznych – maksymalną wysokość kary określono na poziomie pięćdziesię-
ciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, a więc nawet i 250 tysięcy złotych.

Przeciwko omawianej zmianie należy tym samym zaprotestować. Prezes UOKiK ma już 
obecnie dostatecznie szerokie uprawnienia dochodzeniowe umożliwiające mu sprawne zbieranie 
informacji i dokumentów (podobnie: Kanton, 2020, s. 67 i n.). Brakuje dowodów (szczególnie w po-
staci konkretnych spraw) wskazujących na konieczność ich poszerzenia. Rozbudowanie kręgu 
podmiotów zobligowanych do współpracy z organem antymonopolowym jest w tym kontekście 
działaniem nieproporcjonalnym (zbyt daleko idącym) i zbyt głęboko ingerującym w prawa jednostki 
(w tym prawo do prywatności), zwłaszcza że Nowelizacja w bardzo ograniczonym zakresie chroni 
praw występujących przed organem osób fi zycznych, grożąc im jednocześnie bardzo surowymi 
karami pieniężnymi. 

IV. Pozorna wolność od samooskarżenia
Od lat w artykułach naukowych, komentarzach, ale także w pismach procesowych praktycy 

prawa konkurencji w Polsce apelowali, by przedsiębiorcy (a później także po kolejnych zmianach 
prawnych – osoby zarządzające/fi zyczne) mieli w postępowaniu przed Prezesem UOKiK zagwa-
rantowane prawo do nieoskarżania samych siebie (Bernatt, 2011, s. 189–191). Innymi słowy, 
aby mogli korzystać z prawa do nieobciążania się zeznaniami czy przekazywanymi informacjami 
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(tzw. wolność od samooskarżenia; privilege against self-incrimination). Jest to bowiem podstawowe 
prawo człowieka w prawie unijnym wyraźnie rozciągnięte także na przedsiębiorców w sprawach 
antymonopolowych (zob. także Bernatt i Turno, 2015, s. 76; Turno, 2009, s. 31–48)10. 

Warto dodać, że wytworzone i istniejące już w momencie żądania przez organ antymono-
polowy dokumenty (nawet prowadzące do samooskarżenia) muszą być do niego przekazane. 
Wolność od samooskarżania (tak jak jest rozumiana w prawie UE) stosuje się jedynie do przeka-
zywanych informacji tzn. odpowiedzi (na wezwanie) na zadane pytania o fakty, w toku udzielania 
informacji w czasie kontroli czy przeszukania, czy w toku zeznań świadka albo strony (szerzej: 
Turno i Zawłocka-Turno, 2012).

Zagadnienie wolności od samooskarżania nie jest regulowane w prawie polskim, co niewątpli-
wie jest poważnym mankamentem krajowych przepisów. Nowelizacja ma tym samym szansę, by 
stać się poważnym krokiem naprzód w zakresie ujednolicania podejścia do praw przedsiębiorców 
(i innych „aktorów” postępowań antymonopolowych). 

Niestety wbrew deklaracjom (wyrażonym np. w uzasadnieniu do Nowelizacji11 – zob. s. 16–18), 
przyjęte rozwiązania (w art. 50 ust. 4 i 5 oraz 60 ust. 5 i 6 ustawy po nowelizacji) nie gwarantują 
przedsiębiorcom oraz osobom fi zycznym wolności od samooskarżenia. Tym samym istnieje ry-
zyko, że dyrektywa ECN+ w tym zakresie nie będzie (wbrew treści jej art. 3 ust. 2) prawidłowo 
implementowana do ustawy.

Zastrzeżenia wynikają z przyjęcia przez twórców Nowelizacji rozwiązań, które także i tym 
razem zostały tak skrojone, by prawa przedsiębiorców i osób fi zycznych ograniczyć do absolut-
nego minimum (niezależnie od wyrażanej publicznie odmiennej intencji). 

Po pierwsze, w art. 50 ust. 4 po nowelizacji, który to przepis statuuje przesłanki odmowy 
udzielenia odpowiedzi na żądanie organu, mowa jest jedynie o osobach fi zycznych (czyli zapewne 
o osobach zarządzających oraz innych osobach fi zycznych, do których UOKiK skieruje wezwa-
nie o przekazanie informacji w trybie art. 50). Tym samym przepis ten w ogóle nie uwzględnienia 
przedsiębiorców – stron postępowań antymonopolowych. Oznacza to pozbawienie przedsiębior-
ców prawa do odmowy samooskarżenia. 

Po drugie, nawet w przypadku osób fi zycznych prawo to zostało mocno ograniczone. Ponownie 
zatem górę wzięła fi lozofi a, zgodnie z którą wprowadza się zmiany, ale w tak minimalnym zakre-
sie, że nie mają one żadnego zasadniczego znaczenia (i z pewnością nie świadczą o wypełnieniu 
wymogów dyrektywy ECN+). 

Dzieje się tak, ponieważ osoby fi zyczne mogą odmówić przekazania informacji i dokumentów 
tylko wtedy, gdy naraziłoby je to lub bliskie im osoby na odpowiedzialność karną. Brakuje nato-
miast w przepisach Nowelizacji wskazania na możliwość odmowy przekazania informacji w razie 
zagrożenia stwierdzeniem praktyki ograniczającej konkurencji i nałożenia z tego tytułu kary pie-
niężnej. A przecież kara taka może być bardzo wysoka, a tym samym w wymiarze praktycznym 
odpowiedzialność osoby fi zycznej na tej podstawie może być surowsza, niż to przewiduje część 
przepisów kodeksu karnego12. 
10 Wyr. ETS z 18 października 1989 r. w sprawie 374/87 Orkem v. Komisja, Zb. Orz. 1989 r., s. 3283. Wyr. ETPC z 21 kwietnia 2009 r. w sprawie 
Marttinen v. Finlandii, nr skargi 19235/03.
11 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.
12 Co powoduje, że prawo antymonopolowe nie zalicza się wprawdzie do zasadniczego obszaru prawa karnego, niemniej jednak przepisy takie mają cha-
rakter quasi-karny. Zob. Opinia rzecznika generalnego J. Kokott przedstawiona w dniu 28 lutego 2013 r. Bundeswettbewerbsbehörde i Bundeskartellanwalt 
przeciwko Schenker & Co. AG i in (Sprawa C-681/11), pkt 40 i przywołane tam orzecznictwo.
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Co więcej, z proponowanego przepisu art. 50 ust. 5 jasno wynika, że informacje i dokumenty, 
nawet jeśli prowadzą do samooskarżenia, muszą być przez osobę fi zyczną przekazane do UOKiK. 
Następnie (ewentualnie) UOKiK uzna (choć nie jest jasne w oparciu o jakie kryteria), że te infor-
macje i dokumenty nie mogą być wykorzystane w postępowaniu prowadzonym przez Prezesa 
Urzędu na potrzeby nałożenia kary pieniężnej na niekorzyść tej osoby. Nadal jednak będzie tak, 
że znajdą się one w aktach postępowania, Prezes UOKIK będzie mógł z nich korzystać i to – jak 
się wydaje – nie tylko w relacji do innych podmiotów, lecz także w zakresie samego stwierdzenia 
naruszenia prawa przez tę osobę fi zyczną. W praktyce zatem przekazane informacje i dokumenty 
nie będą jedynie mogły posłużyć organowi do podwyższenia kary pieniężnej (bo sama kara będzie 
mogła być nałożona na podstawie pozostałego materiału dowodowego). 

Analogiczne zarzuty można podnieść odnośnie do przepisów dotyczących przesłuchania 
stron na rozprawie administracyjnej (art. 60 ust. 5 i 6 ustawy po nowelizacji). Strona (tutaj osoba 
zarządzająca lub przedsiębiorca) będzie mogła odmówić odpowiedzi jedynie, gdy odpowiedź 
naraziłaby ją lub jej bliskich na odpowiedzialność karną. 

Omawiane rozwiązania nie zmieniają tym samym nic w sytuacji przedsiębiorców, jak i osób 
fi zycznych. Nadal będą oni zmuszeni do wywodzenia wolności od samooskarżenia nie z przepisów 
ustawy, lecz z przepisów art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności13, 
z art. 48 Karty Praw Podstawowych UE14 oraz z orzecznictwa strasburskiego, luksemburskiego 
oraz coraz liczniejszych orzeczeń polskich sądów. 

Należy tym samym postulować zmodyfi kowanie projektowanych przepisów w taki sposób, 
by wolność od samooskarżenia w Polsce była realizowana w sposób faktyczny i pełny, a nie je-
dynie iluzoryczny. Prezes UOKiK ma wystarczającą ilość innych narzędzi do wykrycia naruszeń 
prawa i nie musi zmuszać ani przedsiębiorców, ani osób fi zycznych do tego, by pod przymusem 
przedstawiali informacje ich obciążające.

V. Podsumowanie
Kontradyktoryjny charakter postępowań sądowych, których przedmiotem jest odwołanie 

od decyzji Prezesa UOKiK, bardzo mocno przeciwstawia sobie organ i przedsiębiorcę. W moim 
odczuciu powoduje, że wraz z upływem lat Urząd w coraz mniejszym stopniu zachowuje się jak 
obiektywny organ administracji, a coraz bardziej jak strona sporu, która nastawiona jest przede 
wszystkim na wygranie sprawy. Trudno kogokolwiek winić za taki stan rzeczy, górę bierze natura 
ludzka i chęć postawienia na swoim. 

W każdym jednak sporze prawnym warto jest zachować pewien balans, przejawiający się 
przynajmniej podstawową równością broni. Działania według zasady, że organowi wolno bardzo 
dużo (prawie wszystko), a przedsiębiorcy nic, będą nas jeszcze bardziej odsuwać od siebie i spy-
chać na wrogie pozycje. Niewątpliwie ucierpi na tym jakość orzecznictwa, albowiem chodzenie na 
skróty, przy jednoczesnym poczuciu wszechmocy, nikomu – w dłuższej perspektywie czasowej – 
nie wychodzi na dobre. Potyczki będą się zresztą nadal odbywać, mniej natomiast będzie w nich 
merytoryki (zwłaszcza, jeżeli nikt nie będzie chciał argumentów podnoszonych przez przedsię-

13 Dz. U. 1993 Nr 61, poz. 284 ze zm.
14 Dz. Urz. UE z 26.10.2012, nr C 326/39.
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biorców słuchać), a coraz więcej walki na argumenty formalne, bezwzględnie wykorzystującej 
każde potknięcie „wszechmocnego” Urzędu. 

Może to skrajny idealizm, ale marzy mi się sytuacja zgoła inna, w której zamiast okopywa-
nia się na swoich pozycjach zaczynamy patrzeć na siebie z większym zaufaniem i szacunkiem. 
Słuchamy swoich argumentów, dążąc do tego, by w ostatecznym rozrachunku wydane rozstrzyg-
nięcie nie tyle kończyło się wieloletnim sporem sądowym, ile przywróceniem konkurencji na rynku. 
Wbrew pozorom ten idealny świat nie jest bardzo od nas daleki i cały czas możemy go osiągnąć. 
Musimy jednak zacząć – wszyscy – inaczej myśleć o przepisach prawa i o tym, co naprawdę 
znaczy ich skuteczne egzekwowanie. 
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Streszczenie
Międzynarodowa przestrzeń prawna wzbogaciła się w roku 2020 nowym instrumentem prawnym, 
jakim jest konwencja singapurska o mediacji. Jej zastosowanie w polubownym rozwiązywaniu 
sporów zależne jest od aktywności państw oraz UE, które mogą do niej przystąpić lub pozostać 
poza obszarem jej oddziaływania. Na rynku prawnym UE po wydaniu przez TSUE orzeczenia 
C-284/16 wejście w życie konwencji mogłoby uzupełnić przestrzeń o instrument, który spełnia 
podobne cele do orzecznictwa sądów arbitrażowych w sprawach inwestycyjnych. Przejecie tego 
instrumentu wymaga jednak myślenia poza dotychczasowym schematem rozwiązań prawnych. 

Słowa kluczowe: arbitraż; mediacja; konwencja singapurska; rozwiązywanie sporów; ADR; 
inwestycje; BIT.

JEL: K33, K42

I. Wprowadzenie
Celem niniejszego ar tykułu jest zmierzenie się z wyzwaniami, jakie stwarza rozwiązywanie spo-

rów inwestycyjnych w Unii Europejskiej po wydaniu orzeczenia przez TSUE w sprawie C-284/161. 
Samo orzeczenie Achmea nie będzie przedmiotem analizy, gdyż ma ono już własną obszerną lite-
raturę (zob. Soloch, 2019, literatura tam przywołana), podobnie jak nie będzie przedmiotem artykułu 
reakcja znacznej części państw członkowskich UE na przedmiotowe orzeczenie2. Wyzwania, które 

* Starszy wykładowca w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego; adwokat i akredytowany mediator w PGRP, CMiA IPH w Krakowie, 
CM NRA; poglądy prezentowane w artykule są stanowiskiem autorki, a nie instytucji, w której jest akredytowana jako mediator; adres e-mail: malgorzata.
kozuch@uj.edu.pl; ORCID https://orcid.org/0000-0002-5559-2555.
1 Wyr. TSUE z 28.09.2018 r. w sprawie C-284/16 Slowakische Republic vs. Achmea BV, ECLI:EU:C:2018:158.
2 Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgement of 
the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union.
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są identyfi kowane w artykule dotyczą nadto nie tyle kwestii przyszłości arbitrażu w sprawach inwe-
stycyjnych, ile pokazania alternatywnej drogi, która może doprowadzić do osiągnięcia tych samych 
co arbitraż lub zbliżonych celów. W tym zakresie istotne jest otwarcie się na myślenie w kategorii 
poza utartym schematem prawnym (outside legal box), co bynajmniej nie oznacza wyjścia poza ob-
szar stosowania prawa oraz poza obszar instrumentów, które prawo oferuje lub może zaoferować. 

Rozważania przedstawione są w trzech wątkach. Pierwszy dotyczy zagadnień arbitrażu in-
westycyjnego, z naciskiem na trudności związane z wykonaniem orzeczeń arbitrażowych3. Drugi 
dotyczy zagadnień rozwiązywania sporów w procesie mediacji, a szczególnie potencjału, który 
kryje się w postanowieniach konwencji singapurskiej o mediacji4. W tym zakresie warto pamiętać, 
że ugoda mediacyjna jest umową stron, a przez to pozwala na ocenę jej z uwzględnieniem reguł 
konkurencji odniesionych wprost. Trzeci obszar to zagadnienia dotyczące ewentualnej możliwości 
przystąpienia do konwencji singapurskiej przez Unię Europejską albo/i przez jej państwa człon-
kowskie (samodzielnie lub wspólnie). Artykuł w swojej końcowej części zawiera podsumowanie 
i wnioski.

II. Arbitraż w sprawach inwestycyjnych
Poszukiwanie najbardziej efektywnej drogi rozstrzygania sporów w stosunkach, w które 

zaangażowane są strony związane z jurysdykcjami co najmniej dwóch państw5, jak dotychczas 
nie doprowadziło społeczności międzynarodowej do zbudowania wielu instrumentów prawnych. 
W przypadku sporów inwestycyjnych istotne jest, że z jednej strony występuje z reguły podmiot 
prywatny (inwestor), z drugiej zaś – państwo, w którym odbywa się inwestycja. Jednym ze sposobów 
radzenia sobie z asymetrią podmiotową są umowy bilateralne o popieraniu i ochronie inwestycji, 
czyli popularne BIT (bilateral investment treaty), których celem jest przyznanie przedsiębiorcy prawa 
do wystąpienia do trybunału arbitrażowego, w celu ochrony praw przeciwko państwu, w którym 
inwestycja jest lub miała być realizowana6. Z historycznego punktu widzenia umowy BIT miały 
chronić inwestorów w państwach, które w zakresie swojego systemu prawnego w mniejszych 
stopniu chroniły uzasadnione oczekiwania gospodarcze inwestora7 lub których system sądowego 

3 Pojęcie „wykonania wyroku arbitrażowego” może być ujmowane wąsko, tj. możliwości przymusowego wykonania wyroku (w sensie egzekucji) 
lub też szerzej – uzyskania przez wyrok zdolności do bycia egzekwowalnym (wykonanie możliwe po spełnieniu określonych przesłanek np. uznaniu) 
(zob. Sadowski, 2011). 
4 Tekst konwencji dostępny jest na stronach: https://www.singaporeconvention.org/convention/about-convention/.
5 Spory związane z inwestycjami można podzielić na te, które dotyczą spraw państwo przeciwko państwu oraz na te, które dotyczą spraw inwestor 
przeciwko państwu. W przedmiotowym artykule rozważania dotyczą tej drugiej kategorii spraw.
6 Najnowsze umowy BIT w UE zawierane są w konfi guracji: UE i jej państwa członkowskie a państwo trzecie, np. Umowa o ochronie inwestycji pomię-
dzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Singapurem; zob. dec. Rady UE 2018/1676 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie podpisania, 
w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, 
z drugiej strony (L 279, s. 1 z dnia 9.11.2018 r.). Wynika to z faktu, że art. 207 TFUE włączył wspólną politykę handlową do obszaru wyłącznej kompeten-
cji UE. Warte w tym zakresie jest podkreślenie roli TSUE, który w opinii 2/15 z dnia 16 maja 2017r. orzekł, że „Przewidywana umowa o wolnym handlu 
między Unią Europejską a Republiką Singapuru wchodzi w zakres wyłącznej kompetencji Unii, z wyjątkiem następujących postanowień, które należą do 
kompetencji dzielonych między Unią a państwami członkowskimi: postanowienia sekcji A (Ochrona inwestycji) rozdziału 9 (Inwestycje) w zakresie, w ja-
kim odnoszą się one do inwestycji innych niż bezpośrednie między Unią a Republiką Singapuru; postanowienia sekcji B (Rozstrzyganie sporów między 
inwestorami a państwami) rozdziału 9 oraz postanowienia rozdziałów 1 (Cele i ogólne defi nicje), 14 (Przejrzystość), 15 (Rozstrzyganie sporów między 
stronami), 16 (Mechanizm mediacji) i 17 (Postanowienia instytucjonalne, ogólne i końcowe) owej umowy, o ile odnoszą się one do postanowień rozdziału 9 
w zakresie, w jakim postanowienia owego rozdziału 9 należą do kompetencji dzielonych między Unią a państwami członkowskimi” ECLI:EU:C:2017:376.
7 We współczesnym świecie widoczne są tendencje do protekcjonizmu regulacyjnego motywowanego kwestiami społecznymi (zwłaszcza w państwach 
rozwiniętych), ograniczanie i zniekształcanie reguł handlowych z uwagi na interesy regionalne, ograniczenie współpracy w zakresie normalizacji i norm 
technicznych z uwagi na dysproporcje w rozwoju technicznym, różny dostęp do zasobów naturalnych powodujący możliwość spekulacji cenowej na 
rynkach surowców. Dostrzegalna jest także potrzeba większej spójności dla zachowania konkurencji na rynku globalnym przez aktualnych graczy, 
współpraca w obszarze innowacji (zob. szerzej Puślecki, 2021). Obszary te generują zachowania interwencyjne państw i wtórnie powodują niekorzystne 
skutki dla procesu rozwiązywania sporów. Na temat zasady neutralności w zakresie np. prawa własności zob. Haraldsdóttir, 2020; na temat współpracy 
administracyjnej zob. Niedźwiedź, 2017.
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rozstrzygania sporów faktycznie nie gwarantował równości broni, kontradyktoryjności postępowa-
nia, niezależności władzy sądowniczej8. Arbitraż międzynarodowy (Mik, 2014) postrzegany jest 
w tym kontekście jako neutralne forum rozwiązywania sporów, na którym strony mają wpływ na 
wybór arbitrów i ukształtowanie procedury (o różnej intensywności), a sama kontrola wyroków 
arbitrażowych nie jest poddana zwykłym środkom odwoławczym, ale bardzo wąsko zakreślanej 
(często jednoinstancyjnej) procedurze skargi o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego. Warto pod-
kreślić, że modele uznania i wykonania orzeczeń arbitrażowych mogą być różne, zależnie od tego 
jakiego instrumentu prawnego są pochodną. Po pierwsze mogą być wykonywane na podstawie 
sytemu ICSID (International Centre for the Settlement of Investment Disputes), tj. na podstawie 
konwencji waszyngtońskiej z 1965 roku9. Po wtóre, mogą być wykonywane na podstawie postano-
wień konwencji nowojorskiej z 1958 r.10, pod warunkiem, że państwa inwestora i miejsca inwestycji 
są stronami konwencji. Po trzecie, mogą być wykonywane na podstawach określonych w treści 
umów o popieraniu i ochronie inwestycji (BIT). Różnica w mechanizmie wykonania orzeczenia 
jest istotna – konwencja waszyngtońska (najbardziej korzystna dla inwestora) przewiduje, że 
wyrok arbitrażowy jest przesyłany do Sekretarza Generalnego ICSID, Sekretarz zaś poświadcza 
odpis. Na tej podstawie sądy państwa wykonania orzeczenia badają wyłącznie „autentyczność” 
wyroku sądu arbitrażowego, bez możliwości wejścia w zagadnienia jurysdykcji, procedury czy 
klauzuli porządku publicznego. Zgodnie z art. 54 konwencji waszyngtońskiej taki skutek dotyczy 
orzeczeń zasądzających świadczenie pieniężne. W modelu konwencji nowojorskiej ważne są dwie 
kwestie. Po pierwsze, ustalenie, że sprawa ma charakter cywilny lub handlowy, co jednakże nie 
oznacza, że nie można jej stosować do spraw inwestycyjnych11. Po wtóre, konwencja nowojorska 
przewiduje w swej treści podstawy dla odmowy uznania i wykonania orzeczenia arbitrażowego, 
w tym przede wszystkim w sytuacjach, gdy uznanie lub wykonanie byłoby sprzeczne z porządkiem 
publicznym kraju wykonania (contrary to the public policy of the country). Dodatkową kwestią jest 
możliwość wykonania orzeczeń, które nie mają charakteru pieniężnego. Zagadnienie to jest spor-
ne, zwłaszcza z uwagi na szczupłość praktyki w obszarze istnienia takich orzeczeń12. W trzecim 
z systemów (BIT) wykonanie orzeczenia następuje na podstawie prawa krajowego, w oparciu 
o przeprowadzoną procedurę uznania i wykonania orzeczenia (w tym kontekście największym 
wyzwaniem jest „zdolność arbitrażowa” oraz ewentualnie interpretacja klauzuli porządku publicz-
nego). Niekiedy problemem jest brak przepisu, który odnosi się do uznania i wykonania orzeczeń 
sądów międzynarodowych. Trybunały arbitrażowe nie są bowiem sądami krajowymi, chyba że 
jest w prawie krajowym stosowna podstawa prawna dla nadania wyrokom sądów arbitrażowych 
statusu równego wyrokom sądów powszechnych.

 8 Uzasadnienie dla zawierania umów BIT zawiera bardzo szerokie spektrum. Istotne jest, że inwestor miał uzyskiwać potencjalnie szerszą ochronę, 
aby uniknąć niemożności pozwania państwa, w którym realizowana jest inwestycja (immunitet jurysdykcyjny państwa) oraz ewentualnego wykonania 
orzeczenia (immunitet egzekucyjny państwa). Nie wszystkie zagadnienia udało się wprowadzić do umów BIT stąd ich spora różnorodność. 
 9 Konwencja z 18 marca 1965 r. o załatwianiu sporów inwestycyjnych między państwami i obywatelami tych państw.
10 Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzona w nowym Jorku 10 czerwca 1958 r.
11 Skutek ten wywodzony jest bądź z art. 1 ust. 1 konwencji, gdyż stanowi on, że odnosi się do takich orzeczeń arbitrażowych, które w państwie wy-
konania nie są uważane za orzeczenia krajowe bądź też wynika to wprost ze szczególnej klauzuli umowy BIT, zawierającej odesłanie do konwencji 
nowojorskiej. Tak jest np. w przypadku umowy BIT pomiędzy Polską a Niemcami, tj. umowy z dnia 10 listopada 1989 r. pomiędzy Polską Rzeczpospolitą 
ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, zawartej w Warszawie.
12 W literaturze interesująco i w pogłębiony sposób wypowiada się o tym zagadnieniu Grzegorz Borkowski (2011). Autor proponuje w tym zakresie wyroki 
określane mianem two – stage remedy, sprowadzające się do przyjęcia, że orzeczenie polega na wykonaniu określonego świadczenia we wskazanym 
terminie, a jeżeli to nie nastąpi – to uznaje się za zasądzoną pewną kwotę odszkodowania pieniężnego, która ma zostać zapłacona. Takie rozwiązanie 
potencjalnie ułatwia egzekucję. Można się w nim dopatrzyć klauzuli formy kary umownej na wypadek niewykonania zobowiązania, przy czym w tym 
wypadku zapłata zwalniałaby z wykonania świadczenia niepieniężnego.
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Arbitrzy orzekają przy poszanowaniu ogólnych zasad prawa, zgodnie z indywidualnym poczu-
ciem sprawiedliwości. W procesach, których stroną jest państwo często dostrzegalny jest wątek 
przeprowadzenia „dowodu niewinności” po stronie państwa, w celu uwolnienia się od założenia, 
że skarżący inwestor „ma rację”. Zaznaczyć także należy, że pojęcie „umów” czy wręcz „sporów 
inwestycyjnych” nie jest precyzyjne13. Obejmuje ono inwestycje rzeczywiste (fi zyczne) lub akcje, 
udziały w spółkach, wierzytelności, prawa autorskie, know-how, czasem koncesje czy zezwolenia 
na prowadzenie działalności gospodarczej14. Za najważniejsze zasady ochronne ujmowane w umo-
wach BIT uznaje się: nakaz traktowania bezstronnego, zakaz wywłaszczania bez odpowiedniego 
wynagrodzenia, nakaz traktowania uprzywilejowanego (KNU), klauzulę standardu narodowego, 
klauzulę traktowania słusznego i sprawiedliwego (FET)15, zapewnienie swobody transferów kapi-
tałowych, ochronę uzasadnionych oczekiwań, klauzulę parasolową – odpowiedzialność państwa 
za sferę stosunków cywilnych związanych z niewykonaniem czy nienależytym wykonaniem zo-
bowiązania. Uzupełnieniem standardu FET16 jest nakaz przejrzystości prowadzonych postępo-
wań i procedur stanowienia oraz stabilności prawa. Inkryminowanymi zachowaniami państw są 
głównie: cofnięcia koncesji, cofnięcia ulgi podatkowej, składanie przez administrację rządową czy 
samorządową oświadczeń, czy zapewnień wprowadzających w błąd17. 

III. Zagadnienia dotyczące mediacji
Proces mediacji zasadniczo różni się od postępowania arbitrażowego, a rola mediatora od roli 

arbitra18. Dominującą rolę w procesie mediacji odgrywają strony oraz neutralny mediator. Niekiedy 
mówi się, że mediacja jest dla podmiotów wolnych, które gotowe są wziąć na siebie odpowiedzial-
ność za podejmowane decyzje, a nie uciekać się do rozstrzygnięcia przez osobę trzecią (sędzie-
go/arbitra). Co więcej w mediacji prymat wiodą rozwiązania ekonomiczne, słuszny interes strony, 
poszanowanie reguł uczciwości kupieckiej, bez oczywiście podważania elementu normatywnego. 
Z punktu widzenia państwa, gdyby zdecydowało się być stroną w postępowaniu mediacyjnym 
(oczywiście ten element jest realizowany poprzez przyjęcie reprezentacji państwa jako Skarbu 
Państwa z oznaczonym statio fi sci), mediacja stwarza szansę zachowania twarzy i „rozliczenia” 
inwestycji (czy wstępnego zaangażowania inwestora), w taki sposób, aby nie zniechęcić inwestorów 
do przyszłego angażowania się w rynek krajowy. Takie rozwiązanie w przypadku arbitrażu nie jest 
możliwe, a nadto państwo nie ma kontroli nad treścią rozstrzygnięcia arbitrażowego. Istotą mediacji 
jest nade wszystko odejście od „rozstrzygania” na rzecz „rozwiązywania”. Innymi słowy strony za-
chowują dobrowolnie kontrolę nad treścią nowego ukształtowania relacji biznesowych w ugodzie, 
wobec faktów, które doprowadziły do sporu. Rolą mediatora nie jest arbitralne rozstrzyganie (taką 
13 Na temat pojęć prawa inwestycyjnego zob. Lim, Ho i Paparinskis, 2018; Sornarajah, 2010; Słok-Wódkowska, 2019, s. 136–179.
14 Istnieje szczególny rodzaj inwestycji opary na relacjach, który nazywany jest w literaturze przedmiotu inwestycjami specyfi cznymi. Monografi czne 
opracowanie dotyczące odpowiedzialności w reżimie przedkontraktowym za realizację inwestycji specyfi cznych przygotował M. Spyra (2014). 
15 Warto zaznaczyć, że częścią ochrony FET jest klauzula pełnej ochrony i bezpieczeństwa (full protection and security), tj. dostęp do wymiaru spra-
wiedliwości w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych, sprawiedliwy proces, zakaz arbitralności, przymusu, nadużycia władzy, oraz zakaz 
przejawów złej woli (zob. także: Kriegbaum, 2014). 
16 Na temat postulatów interpretacji standardu FET zob. Moreiro González, 2017. 
17 Ciekawe pod tym względem, ale niestety ubogie, są rozważania na temat kryteriów kontroli legalności celów w działaniach administracji w multicen-
trycznym systemie prawnym (zob. Kisielewska, 2018, s. 37–55).
18 Na temat mediacji istnieje bardzo duża zagraniczna literatura przedmiotu. Z punktu widzenia efektywności procesu mediowania ciekawymi pozy-
cjami są: Abramson, 2011; Moonkin, Peppet i Tulumello, 2000; Walker, 2018; Pel, 2008; Moore, 2003; Bond i Wall, 2015; Bond, 2016; Garby, 2016; 
Oppenheimer, 2015; Rhodes, 2015; Kasparov, 2017; Shapiro, 2016; Walker, 2017; Friedman i Himmelstein, 2008; Thaler, 2010; Cloke, 2006; Lee i Lim, 
2016). W zakresie literatury krajowej zob. np.: Białecki, 2012; Gmurzyńskiej i Morek, 2018; Kalisz i Zienkiewicz, 2020; Rogula i Zemke-Górecka, 2021; 
Kasznicki, 2013; Ryżow, 2017; Płeszka, 1997; Koszowy, 2015; Lakoff, 2017. 
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funkcję pełni arbiter lub sędzia), lecz takie prowadzenie dialogu między stronami, by to strony 
ukształtowały sposób uregulowania wzajemnych pretensji w ugodzie, bez angażowania władzy 
sądowniczej. Co więcej, autonomia woli stron nie sprowadza się do „wyboru prawa”, które będzie 
właściwe dla rozstrzygnięcia sporu, ale do rozwiązania sporu bezpośrednio (Symeonides, 2010; 
Grzegorczyk i Weitz, 2012; Weitz, 2009). W ten sposób w wielu wypadkach unika się koniecz-
ności stosowania środków egzekucyjnych, gdyż strony zawierając ugodę w dobrej wierze, co do 
zasady wykonują jej postanowienia dobrowolnie, w zakreślonym w ugodzie terminie. Niekiedy 
wykonanie następuje równocześnie z zawarciem ugody (np. poprzez zapłatę) lub wprowadzane 
są rozwiązania zabezpieczające. Nie jest to oczywiście jedyny scenariusz.

Mediacja ma charakter dobrowolny i poufny, co powoduje, że każda ze stron kontroluje 
sposób ukształtowania rozwiązania aż do momentu podpisania ugody. Sukces mediacji jest 
widoczny w statystykach sądowych oraz odciążeniu wymiaru sprawiedliwości od długich i kosz-
townych procesów. Jednakże popularność mediacji, z uwagi na jej dobrowolny charakter i brak 
„przełożenia” na normy prawa międzynarodowego w zakresie uznania i wykonania ugód me-
diacyjnych w poszczególnych jurysdykcjach, w przypadku realizacji negatywnego scenariusza 
niewykonania dobrowolnego ugody, była ograniczona. Z tego względu ONZ powierzyła Komisji 
Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNICITRAL) stworzenie 
instrumentu prawnego, który miał nadać mediacji znaczenie międzynarodowe oraz ukształtować 
w taki sposób procedury uznania i wykonania ugód mediacyjnych, aby były one najefektywniej-
sze dla obrotu gospodarczego. Po czterech latach intensywnej pracy i przezwyciężeniu głębo-
kiego impasu decyzyjnego, przełamanego w lutym 2017 r. dzięki wysiłkom głównie negocjatorów 
z Izraela i USA, 7 sierpnia 2019 r. w Singapurze została otwarta do podpisu Konwencja Narodów 
Zjednoczonych o międzynarodowych porozumieniach zawartych w drodze mediacji19 (dalej: 
konwencja singapurska)20. Weszła ona w życie 20 września 2020 roku. Znaczenie konwencji 
singapurskiej jest nie do przecenienia. Tworzy ona bowiem nowe ramy prawne dla rozwiązywania 
sporów, wykorzystując znane prawu międzynarodowemu instrumenty – samowykonalności (lub 
bezpośredniej skuteczności, o ile taką formę przyjmie strona konwencji) oraz pozostaje otwarta 
na formułę Model Law, którą mogą wykorzystać państwa niemające jeszcze ukształtowanego 
modelu mediacji w prawie wewnętrznym. Co istotne, państwo, które zostaje stroną konwencji 
może zastosować tylko dwa rodzaje ograniczeń. Pierwsze z nich dotyczy możliwości wyłączenia 
ugód, w których stroną jest państwo lub jego agencje rządowe czy podmioty działające w jego 
imieniu lub z jego upoważnienia (art. 8 ust. 1 a). Drugie ograniczenie dotyczy możliwości wdroże-
nia mechanizmu wykonania ugód na podstawie konwencji wyłącznie do tych sytuacji, gdy strony 
w ugodzie mediacyjnej wyraźnie wskazały, że chcą, aby do ugody była stosowana konwencja 
(art. 8 ust. 1 b). Tym samym nie ma możliwości stosowania innych wyłączeń, co znakomicie po-
lepsza sytuację transparentności i jednolitości obowiązywania konwencji w państwach stronach. 

Cele konwencji można streścić w trzech punktach: (1) promocja mediacji, gdyż brak „stemp-
la” międzynarodowego podobnego do arbitrażu (konwencja nowojorska 1958) hamował rozwój 

19 United Nationes Convention on International Agreement Resulting from Mediation, została przyjęta w Nowym Jorku w dniu 25 czerwca 2018r., 
a została otwarta do podpisu 7 sierpnia 2019 r.
20 Nazwa konwencja singapurska została przyjęta z uwagi na miejsce ogłoszenia konwencji. Tym samym, mimo iż formalnie postanowienia konwencji 
ukształtowano ostatecznie w Nowym Jorku 25.06.2018 r. (tam zatwierdzono tekst konwencji), to z uwagi na jej ogłoszenie w Singapurze – uzyskała 
ona nazwę w obrocie międzynarodowym – konwencja singapurska. Niebagatelne znaczenie dla ostateczniej treści konwencji miała także Natalie Morris 
Sharma z Singapuru, która obok negocjatorów z USA i Izraela w sposób najbardziej znaczący wpłynęła na tekst konwencji.
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instrumentu, który jest tańszy i skuteczniejszy; (2) budowanie relacji gospodarczych – gdyż 
ugodowe zakończenie sporu promuje dalszą współpracę; (3) efektywne rozwiązywanie sporów 
gospodarczych. Za przełomowe w zawarciu konwencji można uznać szereg elementów. Są to 
przede wszystkim: odejście od harmonizacji prawa procesowego, skupienie się na elemencie ma-
terialnoprawnym, odejście od wyznaczania jurysdykcji oraz pozostawienie państwom możliwości 
opcji in/out. W efekcie osiągnięto coś, co wydawało się niemożliwe w umowie międzynarodowej, 
nastąpiło: 
1) odejście od koncepcji uznania (recognition) i wykonania (enforcement), w to miejsce wpro-

wadzono zaś funkcjonalne wyjaśnienie, że konwencja ma służyć stronie ugody, która będzie 
mogła wdrożyć do wykonania zawartą ugodę w każdym państwie, które jest stroną konwencji 
bez dodatkowych postępowań21 lub też, będzie mogła podnieść zarzut procesowy w kraju 
postępowania – powagi rzeczy ugodzonej (res transacta) art. 3(2) jako środka ochronnego 
w postępowaniu spornym. Oznacza to także, że sama ugoda mediacyjna czy też spór nie 
musi być związany materialnie z żadnym łącznikiem materialnym. Istotne jest, że wykonanie 
ugody ma nastąpić w państwie-stronie konwencji;

2) wprowadzenie jednoznacznego wyłączenia z zakresu konwencji spraw, które są przed-
miotem orzeczenia sądowego lub arbitrażowego (co pozbawia UE argumentu ewentual-
nej interferencji z obowiązującymi instrumentami uznania i wykonania orzeczeń sądowych 
i pozasądowych, wynikających z instrumentów, takich jak ETE, ENZ czy orzeczenia objęte 
rozporządzeniem 2012/2015), przy równoczesnym przyjęciu jej zastosowania nie tylko do 
spraw o zapłatę (jak to miało miejsce dla arbitrażu), lecz także dla spraw innych niż wyrażo-
nych w pieniądzu (non monetary), np. o świadczenie/o wykonanie zastępcze (zwłaszcza, że 
ugody co do zasady wykonywane są dobrowolnie); 

3) wprowadzenie elastycznego instrumentu opt in/out. W tej sytuacji państwa mogą skorzystać 
z opcji, a także Konwencja będzie miała zastosowanie wyłącznie do ugód, w których strony 
jednoznacznie wskażą w ugodzie, że chcą zastosowania konwencji (klauzula konwencyjna). 
Warto dostrzec, że element ten ogranicza spór znany z postępowań arbitrażowych doty-
czących tzw. zdolności arbitrażowej i klauzuli arbitrażowej. O ile bowiem zdolność sporu do 
rozwiązania go w procesie mediacji musi być zachowana, to istnienie klauzuli mediacyjnej 
w umowie jest zbędne22;

4) szczególne przypadki odmowy wykonania ugody zawarte są w samej konwencji (art. 5 kon-
wencji), a stwierdzane są przez sąd powszechny. Przesłanki odmowy wykonania ugody moż-
na uznać za klasyczne. Są w nich zawarte m.in.: brak zdolności do zawarcia umowy/ugody, 
wady samej treści ugody (nieważność, niewykonalność), braku przymiotu ostateczności ugody 
(czyli sytuacji, w której jedna ze stron powołuje się na ustalenia z „przerwanych negocjacji”. 
Za istotne quantum nowości związane z procesem mediowania uznać należy przesłanki 
dotyczące zachowania mediatora – art. 5 ust. 1 e, f, tj. naruszenia standardu mediacji lub 
działania mediatora, bez którego to naruszenia strona nie zawarłaby ugody; nieujawnienia 

21 Co byłoby odpowiednikiem systemu opartego na konwencji waszyngtońskiej.
22 Wynika to z zasady dobrowolności mediacji, czyli sytuacji, w której strony na każdym etapie sporu, niezależnie od przyczyny i natury sporu, mogą 
poddać jego rozwiązanie procesowi mediacji. W zakresie natomiast zdolności mediacyjnej sprawy, jako odrębnej kategorii – konwencja zachowuje 
daleko posunięta wstrzemięźliwość – ograniczając się do wskazania, że odpowiednie władze państwa wykonania ugody mediacyjnej mogą odmówić 
stwierdzenia jej wykonania, jeżeli na podstawie prawa wewnętrznego tego państwa spór nie mógłby być przedmiotem ugody. Taką funkcję w polskim 
prawie wydaje się pełnić art. 917 k.c., który w sposób dostatecznie ogólny określa tzw. zdolność ugodową sporu. 
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przez mediatora takich okoliczności dotyczących jego neutralności lub bezstronności, które 
to elementy miały wpływ (material impact or undue infl uence) na treść zawartej ugody; Wśród 
przesłanek odmowy znalazła się także sprzeczność z klauzulą porządku publicznego (art. 5 
ust. 2 pkt. b); 

5) końcowym elementem nowatorstwa konwencji jest stworzenie pakietowego rozwiązania 
prawnego w jednym akcie, łączącym model law i klasyczną umowę międzynarodową.
Sposób uregulowania procesu mediacyjnego w konwencji jest bardzo otwarty. Można nawet 

przyjąć, że sprowadza się on do odwołania do standardów mediacji23 (bez jednakże wskazania 
źródła ewentualnego standardu) oraz do wskazania braku wpływu osoby mediatora na fi nalnie 
przyjęte przez strony rozwiązanie. Zgodnie z defi nicją zawartą w art. 2 pkt 3 konwencji „media-
cja” oznacza proces, bez względu na nazwę oraz podstawę prowadzenia procesu mediacyjnego, 
w którym strony czynią wysiłki dla ugodowego rozwiązania sporu przy udziale neutralnej osoby 
trzeciej (mediatora), niemającego władzy narzucenia rozwiązania stronom (lacking the authority 
to impose a solution upon the parties to the dispute). Ta pojemna formuła pozwala na objęcie kon-
wencją ugód mediacyjnych praktycznie bez względu na sposób wszczęcia mediacji (na podstawie 
umowy stron, na podstawie decyzji ad hoc bez wcześniejszej „klauzuli mediacyjnej”, na podstawie 
skierowania do mediacji), o ile tylko w procesie ugodowym zostanie zaangażowany neutralny 
pośrednik. W mediacji możliwe jest przejęcie przez mediatora roli arbitra, ale gdy to nastąpi – 
ugoda zostanie wyłączona z konwencji – wydanie orzeczenia przez arbitra pozbawia bowiem 
ugodę przymiotu dobrowolności i pełnej odpowiedzialności za przyjęte rozwiązanie. Sędziowie 
mogą mediować tylko wówczas, gdy nie będą orzekać. Rezultat mediacji nie może być wynikiem 
żadnego nacisku, wprowadzenia w błąd czy oszustwa. Ugody zawarte bez mediatora należą do 
opcji, z których państwa mogą skorzystać (art. 7). Rodzaj kwalifi kacji mediatora był dyskutowany 
podczas prac nad konwencją24, ale ostatecznie nie został w niej ujęty. Pozwala to w efekcie na 
większą otwartość na różnorodność regulacji funkcji mediatora w różnych jurysdykcjach. Istotny 
jest bowiem element neutralności i zaangażowania w proces mediacji, jednakże bez identyfi kacji – 
jak intensywne ma być owo zaangażowanie. Kwestią dowodową pozostanie wykazanie, że ugoda 
zawarta została przed mediatorem, gdyż wielu mediatorów nie składa podpisu na ugodzie, dążąc 
w ten sposób do pokreślenia wyłącznej autonomii stron w rozwiązaniu konfl iktu. Umowa o media-
cję, potwierdzenie przez podmiot afi liujący mediatora, skierowania stron do mediacji czy wreszcie 
zgodne oświadczenia stron i samego mediatora wydają się być wystarczającymi elementami dla 
wykazania „zawarcia ugody przed mediatorem”. W konwencji nie ma też zasady poufności, co 
jednak nie oznacza odejścia od zasady poufności mediacji, ale pozostawienie państwom możliwie 
szerokiego zakresu regulacji tej materii, jak również gwarancji z nią związanych.

Podmiotowy zakres konwencji jest charakteryzowany przez przymiot – podmioty gospodar-
cze mające siedzibę w dwóch różnych państwach. Jednakże państwo może skorzystać z opcji, 

23 W Europie standardy mediacji wyznaczone są w aktach soft law, np. Europejska Komisja na rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (The 
European Commission for the Effi ciency of Justice – CEPEJ, powołaną przez Radę Europy), w ramach której działa Grupa Robocza ds. Mediacji 
( CEPEJ-GT-MED.) W 2018 r. pod auspicjami tego gremium został wydany przewodnik „Mediation Development Toolkit. Ensuring Implementation of the 
CEPEJ Guidelines on mediation”. Materiał dostępny jest na stronie: https://rm.coe.int/mediation-development-toolkit-ensuring-implementation-of-the-cepej
-gui/16808c3f52; Z istotnych dokumentów można także wymienić Europejski Kodeks Postępowania Mediatorów; Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich; 
Standardy prowadzenia mediacji i postepowania mediatorów, Standardy szkolenia mediatorów. Część instrumentów wydawana jest przez Społeczną 
Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfl iktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. 
24 Dostępne są obszerne raporty ONZ Grupy Roboczej Komisji do spraw Handlu Międzynarodowego (Report of Working Group II Dispute Settlement) 
np. z sesji 65 z Wiednia 12–23 września 2016 r. czy kolejnych, w których intensyfi kowana była praca nad projektem konwencji.
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aby spory jego dotyczące były rozstrzygane w mediacji (wspomniany wyżej art. 8 konwencji). Nie 
oznacza to oczywiście konieczności każdorazowego wyrażenia zgody na mediację w każdej spra-
wie. Państwo zachowa tu dobrowolność prowadzenia konkretnej mediacji lub nie. Przystąpienie 
do konwencji singapurskiej nie ma więc skutku w postaci konieczności poddania sporu mediacji, 
a jedynie stwarza taką możliwość. Co więcej, wykorzystanie takiej możliwości nadal pozwala na 
„niezawarcie ugody”, jeżeli jej warunki nie zostaną osiągnięte w sposób realizujący interesy pań-
stwa strony postępowania. Elastyczność w zakresie zawarcia lub niezawarcia ugody trwa bowiem 
do momentu złożenia podpisu pod ugodą. 

Dodatkowymi łącznikami pozwalającymi na defi niowanie przesłanki stosowania konwencji – są 
miejsce wykonania zobowiązania lub najściślejsze związanie z przedmiotem umowy art. 1 ust. 1 
pkt a) i b). W ten sposób realizowany jest element transgraniczny. Decyzja pragmatyczna, którą 
podjęli autorzy konwencji sprowadza się do przyjęcia, że – element transgraniczny ustala się na 
moment zawarcia ugody. Oznacza to, że w tym momencie co najmniej dwie jurysdykcje muszą 
być zaangażowane ze względu na siedziby stron lub miejsce wykonania ugody. Doprecyzowanie 
momentu czasowego oraz odwołania się do elementu siedziby – eliminuje dziesiątki sporów jurys-
dykcyjnych, do których skłonne były odwoływać się strony – powołując się na łączniki dotyczące 
miejsca zawarcia umowy pierwotnej lub jej realizacji, miejsca faktycznego wykonania umowy, sie-
dziby z momentu zawierania umowy, miejsca położenia głównego składnika majątkowego strony, 
miejsca faktycznego działania przedsiębiorstwa, miejsca powstania szkody, obywatelstwa, miejsca 
najbardziej związanego z przedmiotem umowy, etc. … . Takie ukształtowanie łącznika sprzyja tak-
że określeniu z jakich ewentualnie składników majątkowych będzie wykonana ugoda. Dla sporów 
między podmiotami prywatnymi czynnik podmiotowy (siedziby w dacie zawarcia ugody) pozwala 
uniknąć sporów dotyczących elementów materialnych konfl iktu w ich czasowej konfi guracji.

Ani ugoda mediacyjna, ani postępowanie mediacyjne nie muszą wykazywać zgodności z pra-
wem wewnętrznym co najmniej jednej ze stron. Można więc przyjąć zasadę „bezpaństwowości 
systemowej”, jednakże strona broniąca się przed wykonaniem ugody może domagać się od właś-
ciwego organu stwierdzenia, że zmaterializowane są przesłanki zarzutów z art. 5(2) konwencji. 
Zbliża to mechanizm kontroli ugody do systemu konwencji waszyngtońskiej. Nie jest to jednak 
jedyne możliwe rozwiązanie.

Postanowienia konwencji dopuszczają jej zastosowanie do różnych wariantów postępowań 
koncyliacyjnych, gdyż nie są decydujące nazwa procesu mediowania25, jego sformalizowany czy 
odformalizowany charakter, ale przymiot dobrowolności zawarcia ugody oraz brak wpływu na treść 
ugody ze strony neutralnego podmiotu trzeciego (mediatora). Nie jest istotne czy mediacja była 
formalna (prowadzona pod parasolem organizacji gospodarczej mediatorów, np. International 
Chamber of Commerce w Paryżu, czy CDRC w Londynie), posiadała strukturę, sztywne ramy, czy 
też była przeprowadzona prywatnie, poza jakimkolwiek sformalizowanym procesem. Co więcej, 
konwencja nie reguluje żadnych kompetencji mediatora, nie nakłada nawet na niego obowiązku 
zachowania tajemnicy – odwołując się w tym zakresie do ukształtowanego standardu mediacji26 

25 W prawie polskim w przepisach k.p.c. mediator może za zgodą stron przedstawić rozwiązanie „propozycja od mediatora”, co jest elementem cha-
rakterystycznym raczej dla koncyliacji. W negocjacjach nie osiągnięto bowiem kompromisu, jaką strukturę ma mieć modelowa mediacja. Taki zresztą 
kompromis nie wydaje się potrzebny, gdyż największa zaleta mediacji jest jej elastyczność formalna.
26 Kwestia poufności mediacji jest poza jakimkolwiek sporem krajowym czy międzynarodowym. Różne są natomiast instrumenty ochrony poufności 
mediacji, jak i wiedzy mediatora. Podobnie w zakresie kompetencji mediacyjnych – istnieją standardy oparte na instrumentach soft law, które przybierają 
różne formy regulacyjne w prawie stanowionym lub praktyce gospodarczej (zob. np. Gmurzyńska, 2007, s. 95–116).
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i pozostawiając te dwa istotne elementy regulacjom krajowym lub nawet decyzji stron sporu. 
Poziom zaangażowania mediatora jest elementem składowym ugody, nie jest jednak wymagane 
by wszystkie lub najważniejsze elementy ugody zostały z nim wypracowane. W konwencji przy-
jęto możliwie szeroki zakres zaangażowania z naciskiem, że w żadnych okolicznościach me-
diator nie może mieć władzy nad stronami ani wywierać nacisku formalnego lub nieformalnego. 
Można powiedzieć, że wystarczające jest takie zaangażowanie, że strony „ruszyły z miejsca”. 
Równocześnie konwencja singapurska podkreśla, że jeżeli został naruszony element neutralności 
czy też bezstronności mediatora, to ugoda mediacyjna może spotkać się z odmową wykonania. 
Taka konstrukcja ma wzmacniać elastyczność obrotu gospodarczego, a w przypadku umów in-
westycyjnych – przyczyniać się do zachowania relacji długoterminowych stron. 

Warto zwrócić uwagę na istotny element dowodowy – dotyczący wykazania, że ugoda jest 
zawarta przed mediatorem. Konwencja w tym zakresie precyzuje standard, który nie może być 
dowolnie zmieniany przez państwa. Treść ugody musi być stwierdzona w formie pisemnej, ale 
nie oznacza to konieczności jednego dokumentu. Dopuszczalne są także inne formy utrwalenia 
(za pomocą rejestracji obrazowej), jeżeli zakres treści będzie identyfi kowalny i jednoznaczny, co 
do zakresu osiągniętego porozumienia oraz jego ostateczności. Ważne jest złożenie przez stro-
ny podpisu, w takiej formie, że możliwe jest identyfi kowanie strony oraz że podpis złożony jest 
w intencji potwierdzenia oświadczeń zawartych w ugodzie (art. 4(2) konwencji). Podpis mediatora 
na ugodzie nie jest konieczny, gdyż niektóre kultury prawne to wykluczają, głównie z uwagi na 
zamiar uniknięcia odpowiedzialności mediatora oraz o podkreślenie autonomii stron. Konwencja 
przyjęła standardowe klauzule nieważności ugody per se. Są w nich wymienione: niezdolność 
strony do zawarcia umowy; nieważność ugody analogiczna do polskich przepisów z k.c. (null and 
void, inoperative or incapable of being performer). Warto jednak podkreślić, że zarzut nieważności 
nie może być oparty na argumencie „z mediatora”, iż nie posiadał on licencji lub kwalifi kacji (na-
wet jeśli wymagane były przez prawo krajowe), ale może dotyczyć braku neutralności mediatora, 
zmowy ze stroną lub podstępu. Klasycznym także zarzutem utrzymanym przez konwencję jest 
zarzut wykonania ugody. 

IV. Umowy bilateralne (BIT) w prawie Unii Europejskiej 
oraz konwencja singapurska jako wyzwanie dla UE

Działania inwestorów w prawie UE objęte są przepisami dotyczącymi swobody przepływu ka-
pitału (art. 63–66 TFUE). Dotyczy to także relacji z podmiotami z państw trzecich, które przyznają 
inwestorom pozycję odpowiadającą podmiotom z UE. Materia szczegółowa rozstrzygania sporów 
inwestycyjnych tzw. wewnątrz wspólnotowych, tj. takich, w których inwestycje zamykają się w te-
rytorialnym zakresie stosowania prawa UE, zwłaszcza w sytuacji, gdy umowy BIT były zawarte 
przed przystąpieniem państwa do UE lub nawet przed zawarciem traktatów, napotkała na różne 
podejścia (zob. Bĕlohlávek, 2010; Kułaga, 2017; Różalska-Kucal, 2017). Wykonanie niektórych 
orzeczeń arbitrażowych w państwach członkowskich (co do zasady państwa nie mogły sprzeciwić się 
wykonaniu) traktowane było niekiedy przez Komisję Europejską jako forma niedozwolonej pomocy 
publicznej państwa i prowadziło do nałożenia na przedsiębiorstwa obowiązku zwrotu tej pomocy27. 

27 Uwagi teoretyczne w tym zakresie przedstawia P. Adriaanse (2012). 
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Drugim istotnym zagadnieniem, które zaistniało na obszarze UE w związku z wykonaniem orzeczeń 
arbitrażowych jest kwestia klauzuli porządku publicznego, która mocno wybrzmiała w orzeczeniu 
Eco Swiss vs. Benetton28. W orzeczeniu istotne stało się uwzględnienie prawa konkurencji jako 
elementu porządku publicznego i niemożność uwolnienia się od reżimu reguł konkurencji poprzez 
poddanie sporu jurysdykcji sądu arbitrażowego. Obecnie los arbitrażu inwestycyjnego został prze-
sądzony orzeczeniem w sprawie Achmea, którego konkluzje można wyrazić stwierdzeniem, że 
mechanizm rozstrzygania sporów inwestor – państwo w umowach o popieraniu i ochronie inwe-
stycji zawartych między państwami członkowskimi (tzw. intra-EU BIT) są sprzeczne z prawem UE 
z uwagi na niedostateczną kontrolę orzeczeń wydanych przez trybunały arbitrażowe przez sądy 
krajowe29. Kontrola zgodności orzeczenia arbitrażowego z prawem powszechnie obowiązującym 
odbywa się bowiem na podstawie prawa wewnętrznego państwa-miejsca arbitrażu (lex arbitri). 
Główny nurt rozważań TSUE skoncentrowany był na dopuszczalności poddania wykładni traktatów 
innemu sądowi niż TSUE (co podważałoby zasadę z art. 344 TFUE). Można także przypuszczać, 
że mimo iż TSUE nie odniósł się wprost do Traktatu Karty Energetycznej, to także jego przepisy 
zostałyby uznane za sprzeczne z prawem UE. 

Jeżeli natomiast chodzi o samo obowiązywanie umów inwestycyjnych (ich status prawny, nie-
zależnie od trybu rozwiązania sporu) zawartych przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony, część 
stanowisk przyjmowała, że jest to materia wewnątrzwspólnotowa z uwagi na treść art. 351 TFUE, 
a tym samym w całości poddana jest prawu UE. Inni, kwestionując wyłączną kompetencję UE, 
uznawali, że jest to materia prawa międzynarodowego publicznego, a tym samym podlega nade 
wszystko Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów z 23 maja 1969 roku. Oczywiście jeżeli roz-
ważamy istniejące umowy BIT zawarte przez państwa członkowskie, to aktualnie ich realizacja 
(a raczej tryb rozwiązania) poddana jest aktywności na podstawie deklaracji państw członkowskich 
z 15 stycznia 2019 r., która musi być traktowana jako porozumienie państw członkowskich zmie-
rzające do wykonania zobowiązań traktatowych w świetle orzeczenia TSUE. Dla państw, które nie 
złożyły deklaracji, wykonanie umów poddane jest normom zawartym w art. 351 TFUE, a przez ich 
pryzmat dostrzegalna jest tendencja do akceptowania poglądu o zasadności renegocjacji umów, 
a niekiedy nawet ich rozwiązania30. Do czasu rozwiązania umowy państwa członkowskie mają 
obowiązek zastosowania wszelkich właściwych środków w celu wyeliminowania stwierdzonych 
niezgodności z traktatem, a w razie potrzeby obowiązane są do udzielenia sobie wzajemnej po-
mocy dla osiągnięcia celu i przyjęcia wspólnej postawy31. Sytuacja inwestorów wydaje się być 
przesądzona (zob. Dąbroś, 2015, s. 45–59). 

Na obszarze UE sytuacja dotycząca ochrony inwestycji, w które zaangażowane są państwa 
trzecie uległa znacznemu uproszczeniu (lub jak wolą niektórzy patrzący z innego punktu widze-
nia – skomplikowaniu) od wejścia w życie Traktatu z Lizbony, który włączył do wyłącznych kompe-
tencji UE wspólną politykę handlową (art. 207 TFUE). W efekcie umowy BIT z państwami trzecimi 

28 Orzeczenie TSUE z 1.06.1999 r. w sprawie C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd. przeciwko Benetton International NV, opubl. Zb. Orz. 1999, s. I-03055.
29 Zaznaczyć także należy, że stanowisko TSUE odnośnie do braku dostatecznej kontroli sądów krajowych nad orzeczeniami arbitrażowymi jest o tyle 
niespójne, że gdyby kontrola TSUE była wyłączona lub niemożliwa, to nie mogłoby zaistnieć orzeczenie w sprawie Eco Swiss oraz Achmea.
30 Zob. orzeczenie ETS z 19.11.2009 r. w sprawie C-118/07 Komisja przeciwko Finlandii ECLI:EU:C:2009:715; orzeczenie ETS z 3.03.2009 r. 
w sprawie C-205/06 Komisja przeciwko Austrii ECLI:EU:C:2009:118; orzeczenie ETS z 3.03.2009 r. w sprawie C-249/06 Komisja przeciwko Szwecji 
ECLI:EU:C:2009:119.
31 Zob. także opinia TSUE z 16.05.2007 r. 2/15 op. cit. ECLI:EU:C:2017:376.
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stają się domeną prawa UE (w zakresie inwestycji bezpośrednich) na podstawie art. 207 TFUE 
w związku z art. 218 i 351 TFUE. 

Przechodząc do zagadnień związanych z konwencją singapurską można rozważać czy UE 
ma kompetencje (zob. Roszkiewicz, 2021, s. 4–10) do kreowania reguł służących rozwiązywaniu 
sporów? Materia taka musiałaby się mierzyć także z pytaniem czy spór dotyczy „interesów UE” 
i czy jest wynikiem realizacji wspólnej polityki handlowej. Jeżeli bowiem jego wymiar nie uzy-
skiwałby kwantyfi katora polityki handlowej – to kompetencja wyłączna mogłaby być wątpliwa. 
Pytając jednak o model rozwiązywania sporów, pytamy pośrednio o element, który zawsze jest 
powiązany z praworządnością i kształtowaniem kultury prawnej, dlatego kompetencja UE byłaby 
przesądzona z uwagi na wartości UE oraz jej cele (art. 232 i 333 TUE). Tym samym Unia Europejska 
zawsze mogłaby powołać się na argument, że wspiera polubowne rozwiązywanie sporów jako 
element harmonijnego rozwoju gospodarczego i budowania pokoju oraz dobrobytu (relacje dłu-
goterminowe). Taka interpretacja prowadziłaby do uznania kompetencji UE dla przystąpienia 
do konwencji singapurskiej. Nie wydaje się jednak by mogła to być kompetencja wyłączna. Ze 
względu na różnorodność mechanizmów możliwych do ukształtowania w ramach konwencji oraz 
zasady funkcjonowania rynku jednolitego, wydaje się, że UE powinna współpracować z państwa-
mi członkowskimi. Za takim stanowiskiem przemawia analiza kompetencji UE do rozwiązywania 
sporów w świetle opinii 2/15 dotyczącej projektu umowy BIT z Singapurem oraz ukształtowanego 
mechanizmu rozwiązywania sporów. 

Można by rozważyć także czy materia tego obszaru poddana jest regułom art. 19 TUE – po-
szanowanie prawa34 w wykładni i stosowaniu traktatów. Z tego punktu widzenia mechanizm zawie-
rania ugód realizuje zasadę bezpośredniego stosowania prawa UE, a przez to umyka z obszaru 
zarzutów, które wyrosły na gruncie orzeczeń arbitrażowych i niedostatecznego zakresu kontroli ze 
strony sądów krajowych. Warto zaznaczyć, że zawężenie pola rozważań do już wydanych orzeczeń 
sądowych i pozasądowych jest w przypadku konwencji singapurskiej nierelewantne, gdyż wyłą-
cza ona swoje zastosowanie do rozstrzygnięć sądowych. Nawet gdyby tak nie było, to należałoby 
uwzględnić, że UE wydała dyrektywy nie tylko dotyczące uznania i wykonania orzeczeń wydanych 
w jednym z państw członkowskich (rozporządzenie 1215/201235), lecz także dyrektywę 2008/52 
dotyczącą mediacji36, a przez to nabyła kompetencję zgodnie z doktryną zajętego pola. 

Czy konwencja singapurska może posłużyć rozwiązywaniu sporów inwestycyjnych w UE? 
Wydaje się, że tak37. Nie tylko może, ale nawet powinna. Uwalnia ona proces rozwiązywania sporów 
od wielu bolączek (zob. Tujakowska, 2020), na które napotykały procesy arbitrażowe. Biorąc pod 
uwagę treść konwencji singapurskiej, warto zaznaczyć, że nie dotyczy ona rozstrzygania sporów, 
ale ich rozwiązywania na drodze polubownej z udziałem neutralnego mediatora. Tym samym UE 
oraz jej państwa członkowskie, jak również inwestorzy zachowują autonomię podmiotową, a tym 

32 „Art. 2 TUE Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również 
poszanowania praw człowieka (…)”.
33 „Art. 3 TUE Celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów (…).” 
34 Pojęcie „prawa” może mieścić normy prawa międzynarodowego, w tym także normy zwyczajowe czy ogólne zasady prawa (art. 38 Statutu MTS).
35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1215/2012 r. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych 
oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Dz. Urz. UE L 351, s. 1. 
36 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych 
i handlowych, Dz. Urz. UE L 136, s. 3.
37 IMI survey results overview: How Users View the Proposal for a UN Convention on the Enforcement of Mediated Settlements. Pozyskano z: https://
imimediation.org/2017/01/16/users-view-proposal-un-convention-enforcement-mediated-settlements/.
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samym utrzymują kontrolę nad wykonaniem zobowiązań traktatowych poprzez własne akty woli 
i wiedzy (realizowane w procesie ustalenia treści ugody//umowy). Nie ma więc ryzyka wkroczenia 
w obszar problemów wygenerowanych przez arbitraż inwestycyjny oraz skutki orzeczenia w spra-
wie Achmea. Rozwiązywanie sporów, w tym także sporów inwestycyjnych, może być poddane 
w całości autonomii woli stron, nawet przy konfi guracji państwa jako strony postępowania, a to 
z uwagi na przewidywalność zachowania państwa i obowiązek bezpośredniego stosowania pra-
wa UE przez to państwo, także w zakresie ugód, które zawiera przy udziale neutralnego podmiotu, 
pełniącego funkcję mediatora (Jurkowska-Gomułka, 2013). Można pokusić się o stwierdzenie, że 
z punktu widzenia prawa konkurencji ugoda w sporze inwestycyjnym będzie musiała pozostawać 
w szczególnej zgodności z przepisami art. 101 i 102 TFUE. 

Normy umów bilateralnych i normy kolizyjne dotychczas okazywały się instrumentem niewy-
starczającym (zob. Włosińska, 2002)38. „Zbieg przestrzeni prawnych” powodował, że normy ma-
terialne różnych państw odpowiednio implementowane do kontraktów w procesie wyboru prawa 
właściwego dla rozwiązania sporu, konkurowały między sobą, przyczyniając się do tworzenia forum 
shopping. W efekcie zgłębienie znajomości norm dotyczących jurysdykcji krajowej i skuteczności 
orzeczeń stało się domeną trudną, obarczoną ryzykiem wielu spekulacji, a dla inwestorów ob-
szarem niepewności na wypadek niepomyślnego rozwoju inwestycji39. Niewątpliwy sukces kon-
wencji nowojorskiej przyczynił się do rozwoju arbitrażu na całym świecie (Gomuła, 2017). W Unii 
Europejskiej międzynarodowe orzeczenia arbitrażowe z trudem torowały sobie jednak drogę 
do trwania40, a uzyskanie orzeczenia w sprawie Achmea przesądziło losy arbitrażu. Na etapie 
dyskusji nad rozporządzeniem Bruksela I państwa członkowskie zgodnie uznawały, że kwestie 
uznania i wykonania umów i orzeczeń arbitrażowych są uregulowane w wystarczający sposób 
w konwencji nowojorskiej i dlatego nie muszą być regulowane przepisami prawa UE. Obecnie 
to stanowisko poddane jest dyskusji, z uwagi na orzeczenia, w których państwa członkowskie, 
a niekiedy i sama Komisja Europejska sięgają do klauzuli porządku publicznego41, kształtowa-
nego przez prawo UE42. Obecnie nie ulega wątpliwości, że orzeczenia arbitrażowe są uznawa-
ne za element przestrzeni prawnej43. Sądy arbitrażowe nie mają jednak prawa zadawać pytań 
prejudycjalnych na podstawie art. 267 TFUE44, gdyż ich orzeczenia poddane są co do zasady 
kontroli następczej przez sąd krajowy (zazwyczaj w spłaszczonej, jednoinstancyjnej procedurze 
opartej na wąskich przesłankach), co powoduje, że to właśnie sądy krajowe są zobowiązane do 
rozstrzygnięcia wątpliwości lub zadania pytania prejudycjalnego. Orzeczenia arbitrażowe, aby 
38 Unia Europejska zmierzyła się z zagadnieniem poprzez próbę ujednolicenia norm kolizyjnych, co doprowadziło do zawarcia w preambułach aktów 
prawnych (np. punkt 6 preambuły rozporządzenia Rzym I i Rzym II), uzasadnienia o konieczności wskazywania przez krajowe prawo kolizyjne tych 
samych norm dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego.
39 Rozwiązaniem trudności miała być gradacja metod wskazywania prawa właściwego. Kolejność postulatów deklarowanych w doktrynie poddana jest 
sekwencji: (1) wskazanie prawa najbardziej związanego z sytuacją za pomocą łącznika, którego opis zawiera norma kolizyjna; (2) możliwość odstępstw 
indywidualnego, w przypadku „ściślejszego związania” z innym prawem; (3) postulat dotyczący tzw. autonomii woli stron, czyli zezwolenia na wybór 
prawa przez strony w sposób dowolny lub regulowany w ograniczonym zakresie; (4) postulat dotyczący wskazania osiągnięcia pożądanego rezultatu 
materialnego np. ochrony słabszej strony kontraktu (zob. szerzej Czepelak, 2015, s. 430–440). 
40 Szczególnie ciekawe wnioski nasuwają się po analizie tzw. raportów krajowych przedstawionych w Zielonej Księdze w sprawie przeglądu rozpo-
rządzenia Rady (WE) 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonania w sprawach cywilnych i handlowych z dnia 
21.04.2009 r., dostępne na stronie http://www.ipr.uni-heildelberg.de/studie2/national_reports.htm. (stan na 7.06.2009 r. w związku z dyskusją nad roz-
porządzeniem Bruksela I).
41 Dec. KE 2015/1470 na podstawie art. 107 (1) nakazująca przedsiębiorcom solidarny zwrot pomocy (sprawa MICULA); Dz. Urz. L 232 s. 43.
42 Kwestia, które normy prawa UE kształtują porządek publiczny jest przedmiotem trwającej dyskusji (zob. także von Papp, 2013, s. 1039). Na temat 
granic wyboru prawa zob. np. Pacuła, 2015.
43 Zob. orzeczenie ETS z 25.07.1991 r. w sprawie C-190/89 Marc Rich & Co. AG przeciwko Società Italiana Impianti PA, ECLI:EC:C:1991:319, pkt 12.
44 Zob. orzeczenie ETS z 23.03.1982 r. w sprawie C-102/81 Nordsee Deutsche Hochseefi schereiGmbH przeciwko Reederei Mond Hochseefi scherei 
Nordstern AG & Co. KG and Reederei Friedrich Hochseefi scherei Nordsern AG & KG) ECLI:EU:C:1982:107.
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mogły być wykonywane w państwach członkowskich muszą spełniać warunek zgodności z pra-
wem Unii Europejskiej, w takim zakresie, w jakim prawo UE konstytuuje porządek publiczny45. 
Jednakże z uwagi na szczupłość kontroli orzeczeń arbitrażowych przez sądy krajowe TSUE uznał, 
że potencjalnie wyłączają one kontrolę stosowania prawa UE. Wyjściem z impasu po orzeczeniu 
Achmea mogłoby być przystąpienie do konwencji singapurskiej nie tylko przez samą UE, lecz 
także przez jej państwa członkowskie. Zdaniem autorki dobrym rozwiązaniem byłoby wdrożenie 
obu mechanizmów z art. 8 konwencji, tj. możliwości zawierania ugód przez państwa i ich ema-
nacje oraz poddania sporów konwencji singapurskiej tylko w tych wypadkach, w których strony 
w samej ugodzie wyrażą wolę jej zastosowania. Każdorazowa klauzula byłaby wystarczającym 
mechanizmem ochronnym i ostrzegawczym, a jej ewentualne pominięcie w konkretnej ugodzie 
mogłoby być następczo usunięte czy uzupełnione dodatkowym oświadczeniem stron. Konfi guracja 
podmiotowa UE i jej państwa członkowskie jako strona umowy przecięłaby spór kompetencyjny 
(UE czy państwa członkowskie lub UE i jej państwa członkowskie) oraz pozwoliłaby państwom UE 
na wypracowanie akceptowalnego i dogodnego dla wszystkich mechanizmu jednolitego stoso-
wania konwencji singapurskiej na całym obszarze UE. 

Istota rozwiązywania sporu inwestycyjnego sprowadza się do uzyskania przez strony słuszne-
go w sensie uczciwości kupieckiej rozwiązania, nawet przy zmianie stosunków46. Ugoda pozwala 
państwu zachować twarz oraz wygenerować mechanizm słusznego zrekompensowania wkładu 
inwestycyjnego. Doświadczenie mediacyjne wskazuje, że dobre ugody to takie, z których strony 
są niezadowolone, jednakże uznają, że zawarcie ugody jest lepsze, niż kontynuowanie sporu na 
drodze sądowej arbitrażowej lub przed sądem powszechnym. 

V. Podsumowanie
Po sześćdziesięciu latach obowiązywania systemu arbitrażu dla wielu stało się jasne, że system 

jest coraz droższy, obarczony cieniem utraty niezależności przez głównych aktorów procesu arbi-
trażowego, obciążony podejrzeniem co do roli biegłych w postępowaniu arbitrażowym47, a wreszcie 
poddany coraz bardziej skrupulatnym procesom kontroli w państwach wykonania wyroku arbitrażo-
wego – co do jakości wydawanych orzeczeń (zob. Suliński, 2018). Niezadowolone z rozstrzygnięć 
strony coraz częściej sięgają po klauzule porządku publicznego w celu ograniczenia skutków wy-
roków arbitrażowych, a w sposób ukryty – ochrony własnych interesów, pobudzając w ten sposób 
judykaturę krajową, ale także unijną do tworzenia precedensów wypaczających prywatnoprawny 
charakter arbitrażu. W efekcie społeczność międzynarodowa rozpoczęła poszukiwania nowych 
dróg rozwiązywania sporów, wolnych od ryzyka, na które napotyka prawo międzynarodowe (zarów-
no prywatne, jak i publiczne) oraz arbitraż. Taką odpowiedzią może być konwencja singapurska.

W dniu ogłoszenia konwencji singapurskiej podpisy złożyło 46 państw, w tym tak istotni gra-
cze na rynku międzynarodowym, jak Stany Zjednoczone, Chiny (1994), Indie i Arabia Saudyjska, 
a z obszaru bliższego np. Białoruś, Iran, Katar. Unia Europejska była aktywną stroną nego-
cjacji, jednakże jej stanowisko nie przyczyniało się do progresu w negocjacjach. Wydaje się, 

45 Przełomowym orzeczeniem w tym zakresie było orzeczenie ETS z 1.06.1999 r. w sprawie C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd przeciwko Benetton 
International NV, opubl. Zb. Orz. 1999, s. I-3079.
46 Na temat racjonalności podejmowania decyzji, w tym także biznesowych zob. Thaler, 1994.
47 O roli biegłych w arbitrażu zob. Kos, Krużewski, Łaszczuk, Modzelewska de Raad, Morek, Pietkiewicz, Sadowski, Surdek i Szpara, 2016.
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że rzeczywistym powodem wstrzemięźliwości była niepewność co do podstawy prawnej oraz 
samych kompetencji UE w zakresie przedmiotu regulacji konwencji48. Zgodnie z opinią TSUE 
w sprawie umowy BIT z Singapurem kompetencje Unii w sferze stosunków międzynarodowych 
oraz jej zdolność do zawierania umów międzynarodowych obejmują w sposób konieczny upraw-
nienie do podporządkowania się decyzjom sądu, utworzonego lub wyznaczonego na mocy 
umowy, rozstrzygającego w zakresie wykładni oraz stosowania jej postanowień (pkt 298 opinii). 
Natomiast regulacja rozstrzygania sporów stanowi część instytucjonalnych ram postanowień 
prawa materialnego przewidywanej umowy. Ponieważ owa regulacja dotyczy sporów między 
Unią a Republiką Singapuru, w odróżnieniu od regulacji rozstrzygania sporów między inwesto-
rem a państwami (ustanowionej w sekcji B rozdziału 9 umowy), nie może ona wykluczać sporów 
z zakresu kompetencji sądów państw członkowskich lub Unii. W tych okolicznościach zastoso-
wanie ma opracowana w orzecznictwie zasada kompetencji dzielonych (pkt 303 opinii). Część 
zobowiązań (zobowiązania zawarte w sekcji A rozdziału 9 umowy) wchodzi w zakres wspólnej 
polityki handlowej Unii i w związku z tym należą do jej wyłącznej kompetencji na podstawie art. 3 
ust. 1 lit. e) TFUE w zakresie, w jakim dotyczą bezpośrednich inwestycji zagranicznych obywateli 
Singapuru w Unii i vice versa. Natomiast w zakresie, w jakim dotyczą innych rodzajów inwestycji, 
wchodzą w zakres kompetencji dzielonej między Unią i państwami członkowskimi na podstawie 
art. 4 ust. 1 i art. 4 ust. 2 lit. a) TFUE (pkt 243 opinii). 

Mając na uwadze treść powyższej opinii, ale także stanowisko wyrażane przez TSUE przy okazji 
negocjacji i oceny projektów umów dotyczących innych organizacji49, wydaje się, że kompetencja 
do przystąpienia do konwencji singapurskiej może być realizowana przez państwa członkowskie 
tak długo, jak sama UE nie zdecyduje się na zawarcie przedmiotowej umowy50, realizując w ten 
sposób postulat ułatwienia przepływu kapitału zarówno wewnątrz UE, jak i z państwami trzecimi. 
Optymalną konfi guracją podmiotową jest przystąpienie do konwencji singapurskiej przez UE i jej 
państwa członkowskie z jednej strony łącznie. Najistotniejszym elementem jest bowiem ustalenie, 
że mechanizm rozwiązywania sporów inwestycyjnych nie będzie naruszał wyłącznej kompetencji 
Trybunału Sprawiedliwości do dokonywania ostatecznej wykładni prawa Unii, co w przypadku 
konwencji singapurskiej jest zapewnione i nie wydaje mi się możliwe podważenie wyboru doko-
nanego w ten sposób przez umawiające się strony51.
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Decyzja Autorité de la Concurrence dotycząca naruszenia 
praw pokrewnych wydawców prasy przez Google

Spis treści
I. Wprowadzenie
II. Kontekst prawny i stan faktyczny
 1. Prawo pokrewne wydawców publikacji prasowych w prawie UE
 2. Implementacja prawa pokrewnego wydawców publikacji prasowych we Francji
III. Stan faktyczny analizowany przez Autorité
 1. Zakres eksploatacji publikacji prasowych przez Google
 2. Zmiana polityki Google w zakresie wyświetlania materiałów prasowych
IV. Analiza prawnokonkurencyjna w rozstrzygnięciach Autorité de la Concurrence i SA w Paryżu
 1. Rynek właściwy i pozycja rynkowa Google
  1.1. Ustalenia Autorité
  1.2. Ustalenia Sądu Apelacyjnego w Paryżu
 2. Uprawdopodobnione naruszenia prawa konkurencji
  2.1. Narzucanie nieuczciwych warunków umownych przez Google
   2.1.1. Ustalenia Autorité
   2.1.2. Ustalenia Sądu Apelacyjnego w Paryżu
  2.2. Dyskryminacja wydawców przez Google
  2.3. Obejście prawa przez Google
  2.4. Brak obiektywnego uzasadnienia
 3. Środki zaradcze zastosowane wobec Google
V. Komentarz

Streszczenie 
Artykuł omawia decyzję zabezpieczającą wydaną przez francuski organ ochrony konkurencji 
w kwietniu 2020 r. w związku z odmową podjęcia przez Google negocjacji z francuskimi wydaw-
cami prasy w zakresie określenia wysokości wynagrodzenia za eksploatację publikacji chronio-
nych prawem pokrewnym wydawców prasy. Francja była pierwszym krajem UE, który w 2019 r. 
implementował dyrektywę w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku 
cyfrowym, wdrażając wspomniane uprawnienie do porządku krajowego. Prawo to wiąże się z wy-
łączną możliwością kontrolowania eksploatacji w formie zwielokrotniania i udostępniania publikacji 
prasowych w formacie cyfrowym. Google, by uniknąć konieczności płacenia uprawnionym jakiej-
kolwiek rekompensaty za zgodę na wykorzystanie publikacji, postanowił przestać zamieszczać 

* Adwokat; doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego; e-mail: maciej.janik@edu.uni.lodz.pl: ORCID https://orcid.
org/0000-0002-4034-5367.



109109 Maciej Janik            Decyzja Autorité de la Concurrence dotycząca naruszenia praw pokrewnych wydawców prasy przez Google

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 3(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.3.10.6

chronione treści w swoich serwisach, dopóki nie uzyska od wydawców bezpłatnej licencji w tym 
zakresie. Organ nałożył na Google obowiązek podjęcia negocjacji. Omawiana decyzja pokazuje, 
w jaki sposób prawo konkurencji może stać się instrumentem o charakterze redystrybucyjnym 
na rzecz realizacji celów społecznie użytecznych, do jakich zalicza się ochrona prasy przed za-
grożeniami ze strony gospodarki cyfrowej

Słowa kluczowe: platforma internetowa; rynki dwustronne; prawo pokrewne wydawców prasy; 
wyszukiwarki internetowe; nadużycie pozycji dominującej; narzucanie nieuczciwych warunków 
umownych; dyskryminacja pozacenowa; obejście prawa; neutralność wyszukiwania.

JEL: K20, K21, K24, K42

I. Wprowadzenie
W ramach decyzji zabezpieczającej z 9 kwietnia 2020 r.1 Autorité de la Concurrence nałożyła 

na Google2 szereg zobowiązań3, które miały stanowić odpowiedź na żądania sformułowane we 
wnioskach podmiotów reprezentujących sektor prasowy we Francji4. Wnioskodawcom udało się 
przekonać francuski organ ochrony konkurencji (dalej: Autorité), że noszące znamiona szantażu 
działania amerykańskiego koncernu internetowego wobec francuskich podmiotów prasowych wy-
magały podjęcia niezwłocznej interwencji na rynku postawionym w obliczu poważnego i trudnego 
do usunięcia zagrożenia dla konkurencji. Google, zamiast podjąć się negocjacji w sprawie uzyska-
nia płatnej licencji od podmiotów prasowych5 na wykorzystanie ich materiałów w swoich serwisach 
zgodnie z wymogami ustawy implementującej nowe unijne regulacje prawnoautorskie, postawił 
swych kontrahentów przed trudnym dylematem. Wydawcy mogli albo udzielić koncernowi zgody 
na bezpłatną eksploatację fragmentów artykułów, zdjęć, grafi k lub nagrań wideo6, albo całkowicie 
zrezygnować z ich wyświetlania w serwisach Google. Z uwagi na bezkonkurencyjną pozycję Google 
na rynku ogólnych usług wyszukiwania w Internecie oraz znaczenia, jakie usługi te odgrywają dla 
przyciągnięcia internautów do stron wydawców i uzyskania przychodów z wyświetlanych przy każdej 
odsłonie reklam, wybór ten dla wydawców, zmagających się od wielu lat z kryzysem ekonomicznym 
(zwłaszcza jeśli chodzi o nakłady wydań papierowych), okazał się w praktyce iluzoryczny. 

Choć nie była to pierwsza decyzja Autorité, której adresatem był Google7, stanowi ona dowód 
szczególnej odwagi urzędu w stawianiu czoła bezprecedensowym wyzwaniom gospodarki cyfro-

1 Dec. 20-MC-01 z dnia 9 kwietnia 2020 r. dotyczącą wniosków o zastosowanie środków tymczasowych skierowanych przez Syndicat des Éditeurs de 
la Presse Magazine, Alliance de la Presse d’Information Générale i innych oraz Agence France-Presse (dalej: Decyzja 20-MC-01).
2 W rzeczywistości adresatami były trzy podmioty należące do grupy kapitałowej Alphabet Inc.: Google LLC, Google Ireland Ltd. oraz Google France SARL.
3  Dec. 21-D-17 z 13 lipca 2021 r. Autorité nałożyła na Google karę w wysokości 500 milionów euro za niezastosowanie się do zobowiązań z kwietnia 
2020 r. Decyzja ta nie została uwzględniona w artykule, gdyż została wydana dopiero po upływie terminu na składanie tekstów do redakcji (przyp. aut.).
4 Były nimi: Syndicat des Éditeurs de la Presse Magazine (dalej: „SEPM”), Alliance de la Presse d’Information Générale, Syndicat de la Presse 
Quotidienne Nationale, Syndicat de la Presse Quotidienne Régionale, Syndicat de la Presse Quotidienne Départementale oraz Syndicat de la Presse 
Hebdomadaire Régionale (dalej łącznie: APIG), które reprezentują interesy wydawców znacznej liczby gazet i magazynów we Francji, a także Agence 
France-Presse (dalej: AFP).
5 Zgodnie z przepisami benefi cjantami nowych praw mieli być wydawcy tytułów prasowych oraz agencje prasowe (dalej: podmioty prasowe lub wy-
dawcy prasy/prasowi).

 6 Tzw. snippetów pozwalających użytkownikom serwisów Google na wstępne zapoznanie się z zawartością internetowych publikacji prasowych bez 
klikania w link.
7 Por. dec. 19-MC-01 z dnia 3 stycznia 2019 r. dotyczącą wniosku o zastosowanie środków tymczasowych skierowanego przez Amadeus. 
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wej (Colomo, 2020). Bezprecedensowy jest choćby sam kontekst prawny rozstrzygnięcia, które 
wykorzystuje przepisy prawa konkurencji jako środka dla zapewnienia prawidłowego stosowania 
przepisów mających na celu ułatwienie osiągnięcia zwrotu z inwestycji na rzecz tworzenia pub-
likacji prasowych, których eksploatacja w środowisku internetowym daje się kontrolować jedynie 
z wielkim trudem. 

Tym samym prawo antymonopolowe jawi się tu jako swego rodzaju narzędzie redystrybucyjne 
mające pomóc wyrównać szanse wydawców w kontaktach z dostawcami usług internetowych, którzy 
czerpią korzyści fi nansowe z eksploatacji materiałów prasowych bez uiszczania rekompensaty na 
rzecz uprawnionych z praw własności intelektualnej. Za takim postrzeganiem roli prawa antymo-
nopolowego opowiedział się paryski sąd apelacyjny (Cour d’appel de Paris; dalej: SA w Paryżu), 
który w wyroku z 8 października 2020 r. podtrzymał decyzję Autorité8, która nałożyła na Google 
m.in. właśnie obowiązek podjęcia z wydawcami prasy negocjacji warunków, na jakich mają być 
udzielane licencje za wykorzystanie treści prasowych w serwisach cyfrowych przedsiębiorcy.

II. Kontekst prawny i stan faktyczny

1. Prawo pokrewne wydawców publikacji prasowych w prawie UE

Francja na mocy ustawy nr 2019-7759 dokonała bardzo wczesnej implementacji art. 15 dy-
rektywy 2019/79010 do francuskiego porządku prawnego11. Przepis ten zobowiązuje państwa 
członkowskie do wprowadzenia prawa pokrewnego12 na rzecz podmiotów prasowych mających 
siedzibę w państwach członkowskich UE, polegającego na zapewnieniu wyłącznego prawa do 
zezwalania lub zabraniania bezpośredniego lub pośredniego, tymczasowego lub stałego zwie-
lokrotniania publikacji prasowych oraz wyłącznego prawa do zezwalania lub zabraniania na 
jakiekolwiek podawanie do publicznej wiadomości publikacji prasowych w zakresie sposobów 
korzystania on-line przez dostawców usług cyfrowych13.

Prawa te nie mogą ograniczać prywatnego i niekomercyjnego korzystania z publikacji pra-
sowych przez użytkowników indywidualnych. Nie mogą również powstrzymać linkowania do ma-
teriałów prasowych14. Ponadto ochronie nie mogą podlegać publikacje prasowe sprowadzające 
się do pojedynczych słów lub bardzo krótkich fragmentów publikacji prasowej15. Jednakże biorąc 
pod uwagę ogromne agregację i wykorzystywanie publikacji prasowych przez dostawców usług 
cyfrowych, zdaniem prawodawcy unijnego ważne jest, aby wyłączenie dotyczące bardzo krótkich 
fragmentów zostało zinterpretowane w sposób niewpływający na skuteczność praw przewidzia-
nych w dyrektywie 2019/79016.

 8 Wyr. SA w Paryżu z dnia 8 października 2020 r., sygn. akt RG 20/08071 (dalej: wyr. 20-MC-01).
 9 Loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profi t des agences de presse et des éditeurs de presse (Ustawa nr 2019-775 z dnia 
24 lipca 2019 r. zmierzająca do wprowadzenia prawa pokrewnego na rzecz agencji prasowych oraz wydawców prasowych; dalej: usta-wa 2019-775). 
10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym 
rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (dalej: dyrektywa 2019/790).
11 Art. 29 ust. 1 Dyrektywy 2019/790 nakłada na państwa członkowskiego obowiązek jej transpozycji do dnia 7 czerwca 2021 r.
12 Prawa pokrewne to zbiorcze określenie niejednolitej kategorii praw wyłącznych do przejawów niematerialnej aktywności człowieka niestanowiących 
utworu, jednak związanych z jego eksploatacją. Są one więc podobne do praw autorskich, lecz zasadnicza różnica polega na tym, że prawa pokrewne 
przysługują osobom, którym nie można przypisać autorstwa utworu (Sewerynik, 2019).
13 Dyrektywa 2019/790, art. 15 ust. 1.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Ibidem, motyw 58.
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Zgodnie z art. 2 pkt 4) dyrektywy 2019/790 „publikacją prasową” jest zbiór złożony głównie 
z utworów literackich o charakterze dziennikarskim, mogący jednakże obejmować także inne 
utwory lub inne przedmioty objęte ochroną. Na powyższe prawo pokrewne nie można się powo-
łać, jeżeli utwór lub inne dobro chronione (np. innymi prawami ochronnymi) zostały włączone do 
publikacji prasowej na podstawie licencji niewyłącznej17. Wynagrodzeniem uzyskanym z tytułu 
wykonywania nowego prawa pokrewnego, wydawcy prasy muszą się podzielić z twórcami utwo-
rów włączonych do publikacji prasowych18.

Prawo pokrewne wydawców prasy wygasa po dwóch latach od dnia opublikowania danej 
publikacji prasowej. Termin ten liczy się od dnia 1 stycznia roku następującego po dniu, w którym 
ta publikacja prasowa została opublikowana. Prawo to obejmuje publikacje prasowe opublikowane 
po raz pierwszy po 6 czerwca 2019 roku19.

Intencją, jaka przyświecała prawodawcy unijnemu w związku z wprowadzeniem ww. upraw-
nień dla wydawców prasy było zapewnienie odpowiedniego wynagrodzenia za organizacyjny 
i fi nansowy wkład, jaki wnoszą w tworzenie publikacji prasowych. Jest to bezpośrednia reakcja 
na kryzys ekonomiczny trawiący europejski rynek prasy od wielu lat i próba stworzenia zachę-
ty ekonomicznej dla podmiotów, aby wzmocnić stabilność branży wydawniczej, a tym samym 
zwiększyć dostępność rzetelnych informacji20. Zgodnie z danymi przytoczonymi przez Autorité 
wydawcy prasy we Francji w okresie 2007–2017 stracili ponad jedną trzecią swoich obrotów (w su-
mie ok. 4 miliardy euro, z czego największy spadek na poziomie ok. 2,7 miliardów euro dotyczył 
przychodów z reklamy), a całkowity roczny nakład tytułów prasowych zmniejszył się o 55% (czyli 
każdego roku o ok. 7,8%)21. 

Swą interwencję prawodawca unijny uzasadnia koniecznością ochrony wolnej i pluralistycznej 
prasy ze względu na znaczenie, jakie odgrywa w prawidłowym funkcjonowaniu demokratycznego 
społeczeństwa. Jest ona niezbędna do zapewnienia wysokiej jakości dziennikarstwa i dostępu 
obywateli do informacji, czym gwarantuje odpowiedni kształt debaty publicznej. Szeroki dostęp do 
publikacji prasowych w Internecie jest zapewniany za pośrednictwem nowych usług on-line, takich 
jak agregatory wiadomości lub usługi monitorowania mediów, dla których eksploatacja publikacji 
stanowi ważny element ich modelu biznesowego i źródła przychodów. Jednocześnie wydawcy 
prasowi mają trudności z udzielaniem licencji na internetowe korzystanie z ich publikacji dostaw-
com tych usług, co utrudnia im osiągnięcie zwrotu z inwestycji22. We Francji wydawcy przysługu-
ją autorskie prawa majątkowe do całej publikacji jako utworu zbiorowego, a do poszczególnych 
części mających samodzielne znaczenie (czyli np. pojedynczych artykułów prasowych) prawa 
przysługują ich twórcom23. Natomiast obecnie walka o uwagę internautów toczy się w oparciu 
o publikacje prasowe, a nie całe tytuły prasowe24. W przypadku gdy wydawców publikacji praso-
wych nie uznaje się za podmioty uprawnione do poszczególnych publikacji prasowych, udzielanie 

17 Ibidem, art. 15 ust. 2.
18 Ibidem, art. 15 ust. 5.
19 Ibidem, art. 15 ust. 4.
20 Ibidem, motyw 55.
21 Dec. 20-MC-01, pkt 15, 16. 
22 Dyrektywa 2019/790, motyw 54. 
23 Podobnie jest w Polsce – por. art. 11 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
24 Dec. 20-MC-01, pkt 79. 
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licencji i egzekwowanie praw dotyczących korzystania publikacji przez dostawców usług cyfrowych 
w Internecie jest często skomplikowane i nieefektywne25.

2. Implementacja prawa pokrewnego wydawców publikacji prasowych we Francji

Jak wspomniano, ustawodawca francuski dokonał implementacji art. 15 dyrektywy 2019/790 
niemal dwa lata przed upływem wskazanego w niej terminu transpozycji. Ustawa 2019-775 wpro-
wadziła szereg zmian do francuskiego kodeksu własności intelektualnej, których wejście w życie 
zostało przewidziane w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia nowych zasad26. Tempo prac legisla-
cyjnych podyktowane było koniecznością pilnej reakcji na kryzysową sytuację, w której zdaniem 
prawodawcy znalazł się francuski sektor prasowy. W sprawozdaniach z prac parlamentarnych 
podnoszona jest kwestia stale topniejących zasobów wydawców i agencji prasowych, podczas 
gdy – jak zresztą wprost podkreśla uzasadnienie projektu ustawy 2019-775 – „wyszukiwarki 
internetowe zwielokrotniają i rozpowszechniają miliony nielicencjonowanych tekstów, fotografi i 
i nagrań wideo na swoich stronach internetowych, tak jak gdyby nikomu nie przysługiwały do nich 
prawa, co powoduje znaczne straty ekonomiczne po stronie agencji prasowych i ich autorów. Te 
wyszukiwarki stały się prawdziwymi bazami informacji i danych, eksploatując treści, których ani nie 
stworzyły, ani nie sfi nansowały i za które nie płacą odpowiedniego wynagrodzenia”27. Internauci 
po zapoznaniu się z wyświetlanym przez wyszukiwarki podglądem informacji prasowych często 
nie czują potrzeby, by kliknąć na link prowadzący do strony tytułu prasowego i wygenerować dla 
niego przychód z reklamy lub subskrypcji. Tym samym celem nowego prawa pokrewnego wy-
dawców prasowych jest wyrównanie dotychczasowego rozkładu sił pomiędzy dostawcami usług 
cyfrowych a podmiotami prasowymi tak, by te ostatnie mogły w większym stopniu korzystać 
z udziału w wartości generowanej przez ich publikacje28.

Najistotniejszym przepisem z punktu widzenia omawianej decyzji 20-MC-01 jest wpro-
wadzony ustawą 2019-775 art. L.218-4 KWI, który określa parametry brane pod uwagę przy 
ustalaniu wynagrodzenia należnego wydawcom z tytułu eksploatacji materiałów prasowych. 
Stanowi on, że kwota ta powinna bazować na przychodach, bezpośrednich i pośrednich, osią-
ganych na wykorzystywaniu publikacji prasowych, a jeśli to niemożliwe w niektórych przypad-
kach oprzeć się na ryczałcie. Wysokość wynagrodzenia powinna uwzględniać czynniki, takie 
jak ponoszone przez wydawców lub agencje prasowe inwestycje w zasoby ludzkie, materialne 
i fi nansowe, wkład publikacji prasowych w kształtowanie informacji o aktualnościach politycz-
nych i sprawach bieżących, a także zakres wykorzystania tych publikacji przez dostawców 
usług cyfrowych. Ponadto dostawcy ci powinni udostępniać wydawcom dane dotyczące eks-
ploatacji publikacji prasowych przez użytkowników usług cyfrowych, jak również wszelkie inne 
informacje niezbędne dla przejrzystej oceny wysokości ww. wynagrodzenia i jego dalszego 
podziału pomiędzy uprawnionych. Zdaniem ustawodawcy francuskiego przepis ten stwarza 
ramy dla prowadzenia przez wydawców wyrównanych i transparentnych negocjacji w zakresie 

25 Dyrektywa 2019/790, motyw 54. 
26 Wprowadzony po raz pierwszy do krajowego porządku prawnego za pośrednictwem loi no 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété 
intellectuelle (ustawą nr 92-597 z 1 lipca 1992 r. dotyczącą kodeksu własności intelektualnej); dalej: KWI.
27 Dec. 20-MC-01, pkt 79.
28 Ibidem, pkt 77.
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należnego im od dostawców usług cyfrowych wynagrodzenia z tytułu eksploatacji materiałów 
cyfrowych29. 

III. Stan faktyczny analizowany przez Autorité

1. Zakres eksploatacji publikacji prasowych przez Google

W dużym uproszczeniu model biznesowy Google opiera się z jednej strony na oferowaniu 
użytkownikom końcowym formalnie bezpłatnych usług w zamian za ich dane osobowe, a z dru-
giej zaś dla swych kontrahentów biznesowych usług reklamy internetowej, z których czerpie naj-
większe przychody. Aby zmaksymalizować uwagę i czas poświęcone przez internautów, koncern 
udostępnia wiele serwisów wyświetlających treści prasowe – chodzi tu zwłaszcza o wyszukiwarkę 
(Google Search), agregator wiadomości Google News, a także aplikację na urządzenia mobilne 
Google Discover.

Materiały prasowe mogą pojawić się w wyszukiwarce wśród standardowych wyników wy-
szukiwania. Oprócz tytułu, adresu internetowego oraz fragmentu tekstu ze strony (tzw. snippet) 
dla przyciągnięcia uwagi wyświetlane są miniatury zdjęć lub grafi k występujących bezpośrednio 
na stronie30. Google Search posiada również funkcjonalności dedykowane do wyszukiwania 
i przeglądania aktualności prasowych – pasek „Najważniejsze wiadomości” (Top Stories) w głów-
nej zakładce wyszukiwarki oraz odrębna zakładka „Wiadomości”. Pasek zawiera selekcję kilku 
artykułów, które znaleźć można w zakładce „Wiadomości”, dla których wyświetlony zostaje tytuł, 
data publikacji, nazwa wydawcy źródłowego tytułu prasowego oraz bardzo często przyciągający 
wzrok element grafi czny. Zakładka „Wiadomości”, widniejąca u góry głównej strony wyszukiwarki 
Google Search prezentującej wyniki wyszukiwania, stanowi wyciąg tych wyników danego wyszu-
kiwania, które zawierają linki do materiałów prasowych. Ich prezentacja jest podobna do znanego 
już z paska „Najważniejszych Wiadomości”, ale dodatkowo pod każdym artykułem pojawia się 
jego krótki fragment. Serwis mobilny Google Discover automatyzuje działanie Google Search 
poprzez wyszukiwanie i wyświetlanie treści, które mogą zainteresować użytkownika w spersona-
lizowanym kanale opartym na zainteresowaniach zgłoszonych przez użytkownika. Wyświetlanie 
materiałów prasowych opiera się na podobnej zasadzie, jak w wyszukiwarce Google, na której 
Google Discover bazuje. 

Materiały prasowe, jak wszystkie treści dostępne w wyszukiwarce, pozwalają powyższym ser-
wisom osiągać bezpośrednie przychody. Google udostępnia przedsiębiorcom w ramach serwisów 
wirtualną powierzchnię reklamową, na której pojawiają się reklamy skierowane do użytkowników 
serwisów Google odpowiednio spersonalizowane w oparciu o zebrane od nich dane osobowe. 
Treści prasowe, takie jak snippety, ułatwiają zdobycie i zatrzymanie uwagi internautów, co zwięk-
sza ilość czasu spędzoną prze nich na stronie, a tym samym również zwiększa dla nich szansę 
kliknięcia na linki reklamowe. Przychody pośrednie Google osiąga natomiast w oparciu o usługi 
pośrednictwa reklamowego kierowane m.in. właśnie do wydawców prasowych, by umożliwić im 
monetyzację odwiedzin ich stron internetowych przez użytkowników.

29 Ibidem, pkt 80 i 87. 
30 Google przez pojęcie snippet rozumie tylko fragment tekstu publikacji prasowej pojawiającej się pod wynikami w wyszukiwarce. Dlatego w dalszej 
części artykułu, podobnie jak Autorité, posługiwał się będę szerszym pojęciem „treści prasowych” lub „materiałów prasowych”, które obejmują zarówno 
chronione treści w formie tekstu, zdjęć, grafi ki lub nagrań wideo. 
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Google News jest natomiast oddzielnym od Google Search serwisem zbierającym w jednym 
miejscu („agregującym”) najważniejsze materiały prasowe z różnych publikacji, pogrupowane 
według kategorii, np. tematycznych, językowych, regionalnych. Użytkownicy mogą też wyszuki-
wać treści na podstawie słów kluczowych. Sposób prezentacji treści prasowych jest tu inny niż 
w Google Search – wyświetlony zostaje tytuł, data publikacji, nazwa wydawcy źródłowego tytu-
łu prasowego oraz czasami element grafi czny. Nie towarzyszy im natomiast tekstowy snippet. 
Jednocześnie strona Google News nie wyświetla reklam. Oprócz serwisu internetowego Google 
News dostępne jest w formie aplikacji mobilnych, których treści w odróżnieniu od wymienionych 
wcześniej serwisów udostępniane są na bazie odrębnych umów licencyjnych z wydawcami prasy.

W przypadku wspomnianych serwisów internetowych udostępnianie i indeksowanie treści 
prasowych odbywa się w oparciu o zautomatyzowaną pracę robotów (tzw. crawlerów), specjali-
stycznych programów służących do automatycznego odnajdywania i analizowania witryn interne-
towych przez podążanie za linkami od strony do strony, którym wydawcy prasowi mogą wydawać 
instrukcje, np. za pomocą mechanizmów Robots Exclusion Protocol (REP)31. Udostępnienie treści 
opiera się głównie na modelu opt-out, gdyż dopiero zastosowanie ww. mechanizmów umożliwiało 
wyłączenie indeksacji stron. Google udostępnia również specjalne narzędzia pozwalające wydaw-
com kontrolować wyświetlanie treści w swoich serwisach np. Publisher Center do zarządzania 
Google News.

Współpraca Google z wydawcami dotyczyła również działalności reklamowej tych ostatnich, 
którzy w środowisku internetowym działają zarówno w roli dostawców powierzchni reklamowej, 
jak i reklamodawców. W tym pierwszym aspekcie Google świadczy usługi pośrednictwa reklamo-
wego (np. poprzez Google Ad Exchange), pomagając wydawcom w zamian za prowizję sprze-
dawać powierzchnię reklamową zainteresowanym przedsiębiorcom (w systemie aukcyjnym bądź 
w oparciu o bezpośrednie umowy). Natomiast działając jako reklamodawcy, wydawcy mogą we 
współpracy z Google Ads np. promować swoje strony internetowe w formie sponsorowanych lin-
ków przypisanych do zakupywanych słów kluczowych. Ponadto Google oferuje szeroki wachlarz 
płatnych usług choćby do analizy ruchu na stronie internetowej32. 

2. Zmiana polityki Google w zakresie wyświetlania materiałów prasowych

Mając na względzie wejście w życie ustawy 2019-775, 25 września 2019 r. Google poinfor-
mował wydawców o zmianie swojej polityki dotyczącej wyświetlania ich treści w swoich serwisach. 
Tego dnia na blogu Google pojawił się komunikat, w którym koncern przedstawił swój zamiar, 
by wraz z obowiązywaniem nowego prawa zaprzestać wyświetlania zapowiedzi materiałów pra-
sowych, o ile nie otrzyma od wydawców wyraźnej autoryzacji na ich dalszą eksploatację w ser-
wisach przedsiębiorcy, w tym w formie wyników wyszukiwania w Google Search. W tym celu 
Google wprowadził nowe znaczniki (tagi)33, których umieszczenie w kodzie źródłowym umożliwiało 

31 Na przykład poprzez wpisanie odpowiednich poleceń w kodzie źródłowym swoich stron tzw. znaczniki meta lub umieszczenie odpowiedniego pliku 
w katalogu głównym serwera strony.
32 Dec. 20-MC-01, pkt 59.
33 Były nimi znaczniki: „max-snippet” dotyczący autoryzacji na wykorzystanie fragmentów tekstów materiałów prasowych przez serwisy Google (wydawca 
mógł odmówić zgody w ogóle, określić dopuszczalną ilość znaków fragmentu, bądź zgodzić się na wykorzystanie tekstów bez żadnych ograniczeń co 
do ilości znaków); „max-image preview” dotyczący autoryzacji na wykorzystanie przez serwisy Google zdjęć lub elementów grafi cznych jako miniatur 
towarzyszących np. wynikom (zgoda mogła obejmować wykorzystania zdjęć w standardowej lub szerokiej, nawet najlepszej jakości); „max-video-preview” 
dotyczący autoryzacji na wykorzystanie przez serwisy Google nagrań wideo (przy czym przy wyrażeniu zgody możliwe było określenie maksymalnego 
czasu trwania takiego nagrania). Por. dec. 20-MC-01, pkt 93.
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robotom wykorzystanie treści prasowych i w praktyce było równoznaczne z udzieleniem licencji 
na rzecz koncernu34. I to licencji bezpłatnej, gdyż przedsiębiorca wyraźnie zakomunikował, że 
nie zamierza płacić wydawcom wynagrodzenia za eksploatację ich treści. Powodem miał być 
charakter świadczonych usług – działanie wyszukiwarki bazuje bowiem na jakości i znaczeniu 
wyszukanej zawartości, a nie na zobowiązaniach umownych, które mogłyby podważyć zaufanie 
użytkowników do serwisu35. 

Wydawcy36 otrzymali więc czas do końca października 2019 r., by podjąć decyzję w sprawie 
utrzymania dostępu Google do ich materiałów prasowych i wprowadzić odpowiednie rozwiązania 
techniczne, by to umożliwić. Zdecydowana większość z nich udzieliła zgody na wykorzystywanie 
przez koncern materiałów prasowych bez rekompensaty37. Jednocześnie wydawcy ci wysyłali 
do Google pisma, w których informowali koncern, że zgoda, którą wyrazili, będąca następstwem 
jednostronnej decyzji przedsiębiorcy o zmianie swojej polityki wyświetlania treści, nie może być 
traktowana jako zrzeczenie się przyznanego im na mocy ustawy 2019-775 prawa do wynagro-
dzenia za eksploatację chronionych treści prasowych. Google do chwili wydania decyzji nie podjął 
się negocjacji warunków fi nansowych z żadnym z wydawców38.

Ci z wydawców, którzy nie zastosowali się do reguł wynikających ze zmienionej polityki 
Google, odnotowali odczuwalne spadki ruchu na swoich stronach internetowych, które w niektó-
rych przypadkach sięgały 50% (w odniesieniu do odwiedzin będących wynikiem przekierowania 
przez wyszukiwarki)39. Jednocześnie postępowanie przeprowadzone przez Autorité wskazało na 
istnienie związku przyczynowo-skutkowego między dostępnością chronionych treści prasowych 
w serwisach Google a współczynnikiem klikalności (click-through rate) stron wydawców oraz ich 
pozycjonowaniu przez algorytm Google. Gorsze wyniki pozycjonowania zresztą również obniżają 
klikalność stron, co potęguje negatywny efekt usunięcia chronionych materiałów z serwisów kon-
cernu40. Choć odmowa indeksowania i eksploatacji chronionych treści prasowych nie sprawia, że 
linki do stron znikają np. z wyników danego wyszukiwania, z uwagi na mniejszą atrakcyjność (brak 
elementów przykuwających uwagę) i gorszą pozycję w rankingu ich szansa na zachęcenie internau-
tów do kliknięć i wejść na odnośne strony jest mniejsza. To z kolei powoduje utratę relewantności 
i dalszy spadek w pozycjonowaniu przez algorytm41. Przekłada się to na duże prawdopodobieństwo 
zmniejszenia obrotów wydawców, którzy nie przystali na udzielenie Google dostępu do ich chro-
nionych treści na zmienionych zasadach. Brak odwiedzin użytkowników oznacza brak przychodów 

34 Żaden z nowych znaczników nie dotyczył udzielenia autoryzacji na wykorzystanie nagłówków materiałów prasowych. Wynikało to z faktu, że Google 
uznał nagłówki za objęte wyłączeniem dla bardzo krótkich fragmentów tekstu. W przypadku niektórych nieraz bardzo rozbudowanych nagłówków może 
to budzić uzasadnione wątpliwości w świetle brzmienia implementującego wyłączenie art. L. 211-3-1 KWI, który odnosi się do „pojedynczych słów lub 
bardzo krótkich fragmentów”, co uzasadnia podejście a casu ad casum. Por. dec. 20-MC-01, pkt 251.
35 Dec. 20-MC-01, pkt 94.
36 Zmianą polityki dotknięte, choć bardziej pośrednio, były również agencje prasowe, których publikacje wykorzystywane są przez nabywających je 
wydawców.
37 Z informacji udostępnionych przez wnioskodawcę APIG wynika, że spośród 199 stron internetowych biorących udział w ankiecie przeprowadzonej 
w grudniu 2019 r. aż 123 zastosowało nowe znaczniki. Co więcej, inne badanie wykazało, że aż ok. 87% wydawców umożliwiających dostęp do swoich 
treści zgodziło się na nieograniczone wykorzystanie fragmentów tekstów w snippetach i elementów grafi cznych w najwyższej jakości obrazu. Jednocześnie 
APIG wskazała, że 98 stowarzyszonych wydawców nie ma własnej strony i dzieli się jedną stroną z innymi. W przypadku innych powodem niewpro-
wadzenia znaczników był nie zawsze sprzeciw wobec zmian w polityce Google, lecz np. braki wyspecjalizowanego personelu, który mógłby dokonać 
takich zmian, czy choćby bardzo wczesny etap „ucyfrowienia” oferowanych przez wydawcę treści prasowych (co miało zwłaszcza miejsce w przypadku 
mniejszych, regionalnych tygodników lub innych mniejszych publikacji). Por. dec. 20-MC-01, pkt 106, 108, 109.
38 Co ciekawe, jeszcze na początku lutego 2021 r. koncern nie wszedł z żadnym z wydawców w właściwe negocjacje dotyczące kwoty wynagrodzenia 
(Masmi-Dazi, 2021).
39 Dec. 20-MC-01, pkt 122.
40 Por. ibidem, pkt 111.
41 Por. ibidem, pkt 116.
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z reklam umieszczanych na ich stronach (często również za pośrednictwem serwisów reklamowych 
Google) oraz brak szansy na zakupienie przez nich abonamentu. Według prognoz jednego z wy-
dawców straty przychodów generowanych przez jego stronę mogą wynieść między 30 a 50%42.

IV. Analiza prawnokonkurencyjna w rozstrzygnięciach 
Autorité de la Concurrence i SA w Paryżu

Zgodnie z francuskim kodeksem handlowym (Code de Commerce) Autorité może na wniosek 
określonych podmiotów, po wysłuchaniu stron postępowania, orzec środki tymczasowe zgodnie 
z wnioskiem lub własnym uznaniem. Takie środki mogą zostać powzięte wyłącznie, jeśli objęte 
wnioskiem praktyki mają poważny i niezwłoczny wpływ na gospodarkę jako całość lub określony 
jej sektor, na interesy konsumentów czy na wnioskodawcę. Środki te mogą obejmować nakaz 
zawieszenia przedmiotowych praktyk lub przywrócenia stanu poprzedniego. Środki te muszą być 
ograniczone tylko do tego, co niezbędne, by przeciwdziałać zagrożeniu. Ze względu na doraźny 
charakter tego rozstrzygnięcia wystarczające jest, by okoliczności wskazane we wnioskach zo-
stały w toku postępowania uprawdopodobnione, a nie udowodnione.

Autorité w ramach postępowania dokonała analizy przedstawionego stanu faktycznego 
w świetle unijnego i krajowego prawa konkurencji oraz krajowych przepisów o przeciwdziałaniu 
nadużyciom stanu zależności ekonomicznej (naruszenia niemającego swojego odpowiednika 
w przepisach prawa UE). Decyzja 20-MC-01 koncentruje się jednak na analizie prawnokonkuren-
cyjnej, pozostawiając pełną analizę kwestii możliwości zastosowania pozostałych przepisów na 
dalsze etapy postępowania43. Jak wspominano, decyzja 20-MC-01 pozytywnie przeszła kontrolę 
sądową przeprowadzoną przez SA w Paryżu w związku z odwołaniem Google. 

Poniżej dokonano omówienia wniosków prawnych dotyczących kwestii antymonopolowych 
płynących z rozstrzygnięć obu organów. 

1. Rynek właściwy i pozycja rynkowa Google 

1.1. Ustalenia Autorité

Autorité w swojej wstępnej defi nicji rynku oparła się na ustaleniach dokonanych przez Komisję 
Europejską w decyzjach kończących dotychczasowe postępowania przeciwko Google44, jako że 
okazały się spójne z materiałem dowodowym zebranym w sprawie francuskiej. 

Rynek działalności Google w analizowanej sprawie został określony jako krajowy rynek ogól-
nych usług wyszukiwania w Internecie45. Podtrzymana więc została jego odrębność od rynku dla 
stron internetowych dostarczających treści oraz rynku dla portali społecznościowych. Powodem 
jest model działania wyszukiwarek, które mają na celu kierowanie internautów do stron źródło-
wych odpowiadających kryteriom wyszukiwania. Strony dostarczające treści oraz portale spo-
łecznościowe mają natomiast skupić i zatrzymać uwagę odwiedzających na swojej zawartości46. 
Co prawda, Facebook w trakcie postępowania zakwestionował ideę tego podziału, twierdząc, że 

42 Por. ibidem, pkt 125.
43 Ibidem, pkt 181.
44 Dec. KE: z 27 czerwca 2017 r., AT.39740 Google Search (Shopping), pkt 155 i nast.; z 18 lipca 2018 r., AT.40099 Google Android, pkt 323 i nast.
45 Nazywanego też rynkiem ogólnych wyszukiwarek internetowych.
46 Dec. 20-MC-01, pkt 137–139. 
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konkuruje z każdym graczem rynkowym chcącym zająć czas internauty47. To zdaje się przemawiać 
na rzecz możliwości wyróżnienia rozważanego przez doktrynę tzw. rynku uwagi, wykraczającego 
poza podziały kategorii usług, które oferują, który być może lepiej oddaje charakter konkurencji 
w środowisku cyfrowym (Kanton, Łukawski i Murek, 2018). Zdaniem Autorité jednakże taka per-
spektywa nie oddaje szczególnego charakteru popytu i podaży usług portali społecznościowych 
na tle usług wyszukiwania internetowego – choć oba rynki bazują na podobnym modelu fi nanso-
wania w oparciu o reklamy wyświetlane na stronach48. Rozważana przez organ kwestia możliwo-
ści wyróżnienia odrębnego rynku wyszukiwania materiałów prasowych nie stała się przedmiotem 
pogłębionego badania na tym etapie postępowania. 

O krajowym charakterze rynku zdaniem Autorité przesądzają wskazane przez Komisję 
Europejską kwestie językowe, a także ograniczenia w możliwości rozbudowania technologii wy-
szukiwania poza granice krajowe i językowe (nawet dla największych międzynarodowych koncer-
nów proces globalizowania ich usług wyszukiwania wiązał się z wysokimi kosztami). Rola języka 
widoczna jest zwłaszcza w tym aspekcie działania wyszukiwarek, która interesuje reklamodaw-
ców – kupują oni bowiem słowa kluczowe w języku docelowej grupy internautów49.

Na tak określonym rynku Google zajmuje bezkonkurencyjną pozycję. Komisja Europejska 
w swoich decyzjach wyróżniła kilka sposobów na określanie udziału rynkowego w odniesieniu 
do usług wyszukiwania w oparciu o parametry ilościowe, takie jak liczba zapytań, liczba użytkow-
ników, liczba odwiedzin na stronie czy liczba sesji. Niezależnie od przyjętej metody określania 
udziałów rynkowych uczestników Google zawsze plasował się na poziomie ok. 90%, podczas 
gdy należąca do Microsoft wyszukiwarka Bing, największy konkurent Google Search, osiągała 
udział na poziomie ok. 5%50.

Jeśli chodzi o charakterystykę rynku usług wyszukiwania, Autorité przywołała wnioski z wcześ-
niejszych postępowań przeciwko Google51, wskazując na wysokie bariery wejścia i ekspansji. 
Obecność na tym rynku wiąże się przede wszystkim z opracowaniem zaawansowanego techno-
logicznie algorytmu, który wymaga ciągłego udoskonalania, posiadaniem infrastruktury o potężnej 
pamięci i mocy obliczeniowej do przeprowadzania analizy zebranych danych, a także rozwiązań 
z zakresu cyberbezpieczeństwa chroniących algorytm i dane przed atakami hakerskimi52. Zgodnie 
z informacjami uzyskanymi od Microsoft roczne koszty zakupu i utrzymania powyższych inwestycji 
mogą osiągać kwoty rzędu wielu milionów euro. Inną barierą są wydatki marketingowe, które mają 
zachęcić użytkowników do skorzystania z rozwiązań informatycznych danego dostawcy. Kombinacja 
wszystkich ww. elementów stanowi dużą przeszkodę dla potencjalnych nowych graczy chcących wejść 
na rynek usług wyszukiwania. Sytuacja dodatkowo komplikuje się przez samonapędzający wpływ 
efektu sieciowego właściwego dla większości dwustronnych rynków platformowych, a szczególnie 
tych bazujących na przetwarzaniu danych. W przypadku Google Search użytkownikami końcowymi 
platformy z jednej strony są internauci, z drugiej zaś – reklamodawcy. Im bardziej zwiększa się liczba 
i zróżnicowanie wyszukiwań, tym bardziej relewantne są wyniki kolejnych wyszukiwań (algorytm 

47 Ibidem, pkt 141.
48 Ibidem.
49 Ibidem, pkt 147–149.
50 Ibidem, pkt 162.
51 Por. przypis 6.
52 Dec. 20-MC-01, pkt 165. 
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bierze pod uwagę, które z wyszukiwanych stron są następnie odwiedzanie przez użytkowników). 
To z kolei jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność wyszukiwarki dla użytkowników, a przez to i dla 
reklamodawców. Funkcjonowanie dwóch stron rynku w przypadku usług wyszukiwania jest ze sobą 
ściśle powiązane – wzrost liczby użytkowników zwiększa szansę na skorzystanie przez nich z reklam, 
które oparte na większej liczbie danych osobowych stają się coraz lepiej spersonalizowane. Większa 
klikalność reklamowanych stron (która zwiększa szansę zakupu oferowanych na nich produktów lub 
usług) może prowadzić z kolei do wzrostu cen płaconych Google przez reklamodawców53.

1.2. Ustalenia Sądu Apelacyjnego w Paryżu

W swym odwołaniu Google zakwestionował prawidłowość defi nicji rynku właściwego z uwagi 
na fakt, że oferowane przez niego usługi skierowane są do użytkowników, a nie do wydawców 
prasowych. Ruch na ich stronach internetowych jest jedynie pośrednią konsekwencją udzielania 
odpowiedzi na zapytania internautów, co stawia pod znakiem zapytania możliwość uznania wy-
dawców jako kontrahentów koncernu. Dlatego w odniesieniu do wydawców chodzi o inny rynek 
właściwy, mianowicie o rynek dostawy ruchu internetowego do stron internetowych wydawców, 
na którym zdaniem Google nie ma on pozycji dominującej. SA w Paryżu uznał jednak, że nieza-
sadne jest dzielenie rynku w oparciu o kategorie podmiotów zainteresowanych funkcjonowaniem 
platformy. Złożony charakter tego rynku sprawia, że jego użytkownikami są nie tylko internauci, ale 
i np. właśnie reklamodawcy czy dostawcy treści, dla których wyszukiwarka odgrywa rolę platformy 
generującej ruch na ich stronach. Z punktu widzenia Google wszystkie te grupy użytkowników są 
niezbędnymi elementami składowymi modelu biznesowego funkcjonowania wyszukiwarki, a dzia-
łania koncernu zmierzające do jej optymalizacji mają na celu przyciągnięcie nie tylko internautów, 
lecz także reklamodawców oraz dostawców treści. Dzięki tym ostatnim bowiem osiąga on przy-
chód równoważący (a nawet przewyższający) koszty świadczenia bezpłatnej usługi wyszukiwania 
internautom. Z tego względu bezzasadne jest twierdzenie, że przy przyjętej przez Autorité defi nicji 
rynku niemożliwe jest uznanie wydawców za kontrahentów Google54. 

2. Uprawdopodobnione naruszenia prawa konkurencji

Autorité w swojej decyzji uznała za uprawdopodobnione zakwalifi kowanie działań podjętych 
przez Google wobec wydawców prasy jako naruszenie prawa konkurencji w postaci nadużywa-
nia jego prawdopodobnej pozycji dominującej na francuskim rynku ogólnych usług wyszukiwa-
nia w Internecie poprzez: (i) narzucanie nieuczciwych warunków umownych; (ii) dyskryminację; 
(iii) obejście prawa. Jednocześnie w toku postępowania organ nie dostrzegł obiektywnego uza-
sadnienia dla przyjętych przez Google praktyk.

2.1. Narzucanie nieuczciwych warunków umownych przez Google

2.1.1. Ustalenia Autorité

Powołując się na art. 102 lit a) TFUE, Autorité stwierdziła, że nadużywanie pozycji dominującej 
przez narzucanie nieuczciwych warunków umownych może odnosić się również do warunków in-
nych niż cena zakupu lub sprzedaży, a także – w świetle orzecznictwa – może do niego dochodzić 
53 Ib idem, pkt 169 i 170.
54 Wyr. 20-MC-01, pkt 80 i 81.



119119 Maciej Janik            Decyzja Autorité de la Concurrence dotycząca naruszenia praw pokrewnych wydawców prasy przez Google

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 3(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.3.10.6

w sposób bezpośredni i pośredni55. O nadużyciu będzie przy tym mowa, jeżeli warunki zostały 
nie tylko jednostronnie narzucone, ale same w sobie były nieuczciwe. Jak wskazuje przywołany 
wyżej wyrok, ocena nieuczciwości będzie musiała uwzględniać możliwość uzasadnionej ochrony 
interesów gospodarczych dominanta. 

O narzuceniu wydawcom nowych warunków świadczy zdaniem Autorité brak jakiejkolwiek 
inicjatywy ze strony Google do podjęcia negocjacji, które miały być podstawowym sposobem na 
realizację implementowanych ustawą 2019-775 nowych praw pokrewnych wydawców do swych 
publikacji. Koncern na miesiąc przed wejściem w życie nowych przepisów jednostronnie oświad-
czył, że nie będzie już wykorzystywał chronionych treści prasowych, o ile nie otrzyma autoryzacji 
na ich dalszą bezpłatną eksploatację, co będzie równoznaczne z udzieleniem licencji w rozumie-
niu ustawy 2019-775. Google w praktyce dał wydawcom miesięczne „wypowiedzenie zmieniają-
ce” ich dotychczasowych, pozaumownych relacji opartych na dorozumianej zgodzie wydawców 
(poprzez udzielenie odpowiednich instrukcji robotom za pomocą narzędzi REP) na wyświetlanie 
chronionych materiałów prasowych w wynikach wyszukiwarki. Zaproponowane warunki zastępcze 
nie podlegały jakimkolwiek negocjacjom, a pozostały wydawcom wybór między ich przyjęciem 
a odrzuceniem był całkowicie iluzoryczny, biorąc pod uwagę znaczne straty w odwiedzinach 
stron, z jakimi najprawdopodobniej wiązałaby się odmowa zastosowania się do nowej polityki 
wyświetlania treści prasowych, głównie ze względu na znaczenie, jakie dla przychodów z reklam 
internetowych wyświetlanych na stronach wydawców odgrywają odwiedziny internautów przekie-
rowywanych przez wyszukiwarki56. Utracony ruch na stronie jest też według Autorité „dobrem” nie 
do odzyskania, gdyż zostaje natychmiast przechwycony, np. przez konkurentów, którzy ugięli się 
pod presją ekonomiczną Google57. W ten sposób praktyczna realizacja uprawnień wynikających 
z ustawy 2019-775 stawała się niemożliwa. 

Nieuczciwość narzuconych warunków wynika zdaniem Autorité z faktu, że zastosowana 
przez Google jednolita, „zerowa” stawka wynagrodzenia za zgodę na korzystanie z chronionych 
prawem materiałów prasowych nie stanowi uzasadnionego działania. Jest tak zwłaszcza, że 
Google osiąga korzyści gospodarcze z eksploatacji tych materiałów, a celem wprowadzonego 
ustawą 2019-775 prawa pokrewnego jest częściowa redystrybucja tych środków na rzecz podmio-
tów, które tworzą lub fi nansują powstanie generujących te przychody treści prasowych. Google 
wskazał, że prawo pokrewne wydawców prasy w rozumieniu dyrektywy 2019/790 jest prawem za-
kazowym, a nie prawem do wynagrodzenia czy żądania zawarcia umów licencyjnych58. Jednakże 
według Autorité intencją prawodawcy unijnego i krajowego było właśnie zapewnienie wydawcom 

55 Np. narzucanie przez organizację zbiorowego zarządzania swoim członkom warunków, które nie są absolutnie niezbędne do osiągnięcia celów 
dominanta, a przy tym w sposób nieuczciwy ograniczają tym członkom możliwość wykonywania swoich praw będzie stanowiło formę nadużywania. 
Por. wyr. TSUE z 30 stycznia 1974 r. w sprawie 127-73 BRT p. SABAM i Fonior (ECLI:EU:C:1974:6).
56 Udział przychodów ze sprzedaży cyfrowych treści oraz reklam internetowych, w chwili wydania decyzji, stanowił małą część obrotów wydawców 
prasy. Jednocześnie zebrane w trakcie postępowania dowody wskazują na rosnące znaczenie działalności wydawców w Internecie. Spada natomiast 
czytelnictwo wydań wyłącznie papierowych (tzn. bez równoległego korzystania z treści cyfrowych) – w niektórych przypadkach nawet o ok. 25% wszyst-
kich czytelników (L’Equipe). Tym samym udział przychodów wydawców z ich oferty cyfrowej i ich znaczenie dla ich modelu biznesowego będą tylko 
rosły. Por. dec. 20-MC-01, pkt 222, 225, 227, 230.
57 Odwiedziny użytkowników przekierowanych na strony wydawców przez wyszukiwarki wynoszą zdaniem większości wydawców ankietowanych przez 
SEPM i APIG stanowią co najmniej 50% ze wszystkich odsłon ich stron internetowych. Przekierowania pochodzące od Google według APIG (w oparciu 
o informacje od jej 258 członków) wynoszą ok. 45% wszystkich odwiedzin. Zdaniem badanych przez Autorité wydawców inne źródła generujące odwie-
dziny użytkowników na ich stronach (portale społecznościowe, agregatory wiadomości czy nawet bezpośrednie odwiedziny) z uwagi na ich odmienną 
specyfi kę nie są w stanie zastąpić wyszukiwarek (np. zgodnie z raportem przedstawionym w ramach postępowania przez Google portale społecznościowe 
odpowiadają za jedynie 12,6% odsłon). Tym samym blokada wyświetlania chronionych treści danego wydawcy w wyszukiwarce skutkowałaby utratą 
widoczności jego strony, której nie mógłby zrekompensować obecnością na innych serwisach. Por. dec. 20-MC-01, pkt 220 i 221. 
58 Dec. 20-MC-01, pkt 205, 207. 
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odpowiedniego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji ich materiałów przez dostawców usług 
cyfrowych59. 

Choć ustawa 2019-775 nie wyklucza możliwości udzielenia przez wydawcę licencji bezpłatnej, 
to jednak biorąc pod uwagę zawarte w niej wytyczne dotyczące zasad kalkulacji należnego za 
wykorzystanie chronionych treści prasowych wynagrodzenia, przyjęcie jednakowej dla wszystkich, 
„zerowej” stawki zdaje się całkowicie sprzeczne z wolą ustawodawcy. Nie ma przy tym znacze-
nia, że usługi świadczone przez Google wpływają na wysokość przychodów osiąganych przez 
wydawców, dzięki zwiększeniu liczby odwiedzin użytkowników przekierowanych na ich strony 
internetowe. Intencją ustawodawcy była bowiem dalsza redystrybucja funkcjonującego dotąd 
podziału zysków na korzyść wydawców i agencji prasowych. 

Nie ma też znaczenia argument Google, że treści prasowe mają jedynie niewielkie znaczenie 
dla funkcjonowania modelu biznesowego ich przeglądarki ze względu na niewielką ilość zapytań 
dotyczących tematów aktualności prasowych, a przychody z reklam powiązanych z takimi hasłami 
prasowymi są niezbyt wysokie. Autorité w ramach swojej analizy dostrzegła jednak wiele korzyści, 
jakie Google czerpie z eksploatacji treści prasowych w ramach swoich serwisów. Oprócz korzyści 
bezpośrednich, wynikających z (nawet niewielkich) przychodów reklamowych, wskazała również 
znaczenie treści prasowych jako elementu zwiększenia atrakcyjności wyszukiwarki dla internau-
tów oraz zapewnienia im lepszych wrażeń z użytkowania serwisu. Jakość i sposób prezentacji 
treści w wyszukiwarce (w tym treści prasowych), nad których optymalizacją stale pracuje Google, 
stanowi zachętę do wyszukiwań (np. w oparciu o tematy poruszone w materiałach prasowych), 
a także zwiększa ilość czasu spędzonego w środowisku wyszukiwarki. To z kolei przekłada się 
na ilość pozostawionych przez użytkownika danych oraz szansę na kliknięcie na któryś ze spon-
sorowanych linków60. 

Autorité zwróciło również uwagę, że twierdzenia Google o pozytywnym wpływie przekie-
rowań internautów na możliwości monetyzacji treści prasowych pomijają jedną istotną okolicz-
ność. Mianowicie, że także w tym przypadku koncern czerpie dodatkowe korzyści ze względu na 
swą rolę czołowego pośrednika w zakresie reklamy internetowej, z którego usług korzysta wielu 
wydawców61. W ten sposób Google, w odróżnieniu od wydawców, może generować przychody 
z każdego udostępnienia chronionych treści prasowych – niezależnie od tego czy będzie miało 
ono formę wyświetlenia w wynikach wyszukiwania dotyczącego aktualności, czy w jakikolwiek 
sposób np. wejście na stronę wydawcy. Oprócz przychodów reklamowych z ruchu na serwisach 
Google, koncern otrzymuje również przychody za odwiedziny na stronach wydawców z uwagi 
świadczone na ich rzecz usługi pośrednictwa reklamowego. Wydawcy zaś osiągają przychód 
tylko w oparciu o odsłony ich własnych stron62. 

Nieuczciwość narzuconych przez Google warunków wynikała również zdaniem Autorité 
z faktu, że zmiana polityki wyświetlania przez koncern wiązała się dla wydawców z akceptacją 
dużo mniej korzystnych warunków umownych niż tych obowiązujących przed wejściem w życie 
ustawy 2019-775. Wprowadzając nowe znaczniki do kodu swoich stron, wydawcy w praktyce 

59 Dyrektywa 2019/790, motyw 55.
60 Dec. 20-MC-01, pkt 210. 
61 Ibidem, pkt 212 i 213.
62 Ibidem, pkt 216. 
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najczęściej udzielali zgody w maksymalnym zakresie. W przypadku znacznika odpowiadającego 
za umożliwienie wyświetlania snippetów w serwisach Google oznaczało to zgodę na wykorzy-
stanie tekstu bez ograniczenia liczby wyświetlanych znaków, tj. w praktyce nawet całego tekstu 
publikacji. Przed wejściem w życie nowej polityki Google sam ograniczał liczbę wyświetlanych 
znaków do maksymalnie około 300. Tym samym „licencja” uzyskana przez Google na wyko-
rzystanie chronionych nowym prawem treści była nie tylko bezpłatna, ale i obejmowała dużo 
szerszy niż dotychczas zakres eksploatacji63. Narzucając takie warunki, zdaniem Autorité kon-
cern działał całkowicie wbrew celom nowego prawa pokrewnego, co łączy się z kolejnym kie-
rowanym przez organ zarzutem, tzn. nadużywania pozycji dominującej poprzez obejście prawa 
(por. pkt 2.3 artykułu).

2.1.2. Ustalenia Sądu Apelacyjnego w Paryżu

W swym odwołaniu Google zarzucił Autorité zbyt szeroką wykładnię prawa pokrewnego dla 
wydawców prasy, która wbrew brzmieniu przepisów zamiast prawa zakazowego uczyniła z niego 
prawo do gwarantowanego wynagrodzenia. Nie wzięła również pod uwagę, że wykorzystywane 
fragmenty są najprawdopodobniej objęte ustawowym wyłączeniem dla bardzo krótkich fragmen-
tów. Zdaniem koncernu decyzja 20-MC-01 nie wyważyła też należycie korzyści, jakie wydawcy 
czerpią z bezpłatnego wyświetlania ich chronionych treści użytkownikom serwisów Google, z rze-
czywistymi przychodami osiąganymi przez koncern z tego tytułu64. 

Sąd Apelacyjny w Paryżu opowiedział się po stronie wykładni przepisów wprowadzających 
prawo pokrewne wydawców przyjętej przez Autorité. Dyrektywa 2019/790, a w szczególności im-
plementująca ją w tym zakresie ustawa 2019-775, przewiduje, że prawo to może zostać przenie-
sione lub stać się przedmiotem licencji, a wynagrodzenie za eksploatację chronionych materiałów 
prasowych powinno bazować na przychodach osiąganych, bezpośrednio lub pośrednio, na tej 
eksploatacji. Google nie może uzasadniać przyjęcia jednakowej „zerowej” stawki wynagrodzenia 
dla wydawców za eksploatację ich chronionych treści (i) możliwością zastosowania wyjątku dla 
bardzo krótkich fragmentów; (ii) korzyściami osiąganymi przez wydawców z racji wyświetlania 
tych treści w serwisach koncernu. Po pierwsze, taka interpretacja wyjątku, która czyni z niego 
w praktyce regułę mającą zastosowanie do wszystkich krótkich fragmentów bez analizy danego 
przypadku eksploatacji, w istocie pozbawia wydawców możliwości skorzystania z nowo nabytych 
uprawnień. Po drugie, wprowadzenie prawa pokrewnego wydawców prasy miało na celu zmianę 
zasad podziału zysków z eksploatacji publikacji prasowych, jakie w praktyce ukształtowały się 
w środowisku internetowym. Prawodawca unijny i francuski mieli pełną świadomość korzyści, ja-
kie wydawcy czerpią z wyświetlania ich chronionych treści w Google Search. Jednakże doszli do 
wniosku, że wynikające z tego dla nich dochody nie były wystarczające, by pokryć koszty i inwe-
stycje związane z tworzeniem materiałów prasowych. Dlatego też nowe prawo ma wyraźnie na 
celu zmianę istniejącej sytuacji rynkowej i redystrybucję dochodów osiąganych na treściach pra-
sowych. Jednocześnie, aby zapewnić ochronę interesów wydawców prasy oraz dostawców usług 
internetowych, prawodawcy uznali, że redystrybucja ta powinna opierać się na wolnorynkowych 

63 Ibidem, pkt 244 i nast. 
64 Przychody Google wynoszą w tym zakresie zaledwie 25 milionów euro rocznie, gdyż tematy dotyczące aktualności prasowych stanowią jedynie 6% 
wszystkich wyszukiwań. Wyr. 20-MC-01, pkt 83 i 84.
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mechanizmach negocjacyjnych. Przyjęcie argumentacji Google całkowicie niweczyłoby efekt, jaki 
w założeniu osiągnąć miało nowe prawo65.

SA w Paryżu wskazał również, że w odróżnieniu od Google jego konkurenci (np. operato-
rzy wyszukiwarek Bing i Qwant) podjęli negocjacje z wydawcami prasy. To dobitnie pokazuje, 
że przyjęta przez koncern polityka była możliwa wyłącznie dzięki jego niemal monopolistycznej 
pozycji, a także roli nieuniknionego kontrahenta z uwagi na znaczenie generowanego przez 
Google Search ruchu internautów na stronach wydawców, których odwiedziny – jak wykazała 
Autorité – mają charakter „dobra” niezastępowalnego. Biorąc pod uwagę powyższe, Google cał-
kowicie świadomie wykorzystał wynikającą z jego pozycji dominującej możliwość swobodnego 
zachowania się w dużej mierze niezależnie od presji konkurentów i kontrahentów66, aby uzyskać 
bezpłatne licencje na eksploatację chronionych nowym prawem materiałów prasowych67. Tym 
samym działania koncernu utrudniają ukształtowanie się warunków niezbędnych do rozwoju ryn-
ku płatnych licencji na rzecz wydawców prasy, a także wywierają negatywny wpływ na postawę 
i sytuację konkurentów, którzy chcieliby przystąpić do negocjowania wysokości wynagrodzenia 
dla wydawców za eksploatację ich materiałów68.

2.2. Dyskryminacja wydawców przez Google

Zdaniem Autorité zastosowanie jednolitych, jednorodnych zasad w ramach nowej polityki 
Google do tak zróżnicowanej grupy podmiotów, jak wydawcy było działaniem o charakterze dys-
kryminującym – zwłaszcza w świetle jasnego określenia przez ustawodawcę kryteriów ustalania 
wynagrodzenia, które ułatwiają różnicowanie sytuacji dla poszczególnych wydawców. Z dys-
kryminacją mamy bowiem do czynienia albo wtedy, gdy podmioty znajdujące się w identycznej 
(porównywalnej) sytuacji są traktowane niejednakowo albo wtedy, gdy podmioty znajdujące się 
w różnych sytuacjach traktowane są w sposób jednolity, a brakuje obiektywnego uzasadnienia 
dla takiego traktowania69. 

2.3. Obejście prawa przez Google

Bazując na orzecznictwie TSUE70, Autorité uznała, że takie działania Google jako dominan-
ta choć formalnie zgodne z przepisami, w braku obiektywnego uzasadnienia, świadczą o chęci 
obejścia celu tego prawa i zakłócenia konkurencji na rynku71.

W badanej sprawie działanie Google zdaje się iść wbrew celom przyświecającym usta-
wie 2019-775 wprowadzającej prawo pokrewne wydawców prasy, które miało doprowadzić do 
zmiany istniejącego podziału korzyści wynikających z eksploatacji chronionych treści prasowych. 
Benefi cjentami tych zmian mieli być wydawcy, którzy mogli uzyskać bardziej sprawiedliwy udział 
w przychodach generowanych przez te treści w oparciu o wynegocjowaną stawkę wynagrodzenia 

65 Wyr. 20-MC-01, pkt 99. 
66 Por. wyr. TSUE z dnia 14 lutego 1978 r. w sprawie 27/76 United Brands p. Komisji Wspólnot Europejskich (ECLI:EU:C:1978:22).
67 Wyr. 20-MC-01, pkt 119 i 120.
68 Ibidem, pkt 131.
69 Wyr. TSUE z 17 lipca 1963 r. w sprawie 13-63, Republika Włoska p. Komisji Europejskiej Wspólnoty Gospodarcze, (ECLI:EU:C:1963:20), pkt 4 (A).
70 Wyr. TSUE z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie C-457/10 P AstraZeneca p. Komisji Europejskiej (ECLI:EU:C:2012:770; dalej: wyr. AstraZeneca).
71 W tym kontekście należy przypomnieć, że to na przedsiębiorstwie, które zajmuje pozycję dominującą, spoczywa szczególna odpowiedzialność 
w tym względzie i że nie może ono […] korzystać z procedur prawnych w taki sposób, by uniemożliwić lub utrudnić wejście konkurentów na rynek, 
w przypadku braku przyczyn związanych z obroną słusznych interesów przedsiębiorstwa prowadzącego konkurencję niecenową lub braku obiektywnego 
uzasadnienia. Por. pkt 134 Wyroku AstraZeneca.
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licencyjnego. Jednakże Google, korzystając ze swojej niemal monopolistycznej pozycji na ryn-
ku usług wyszukiwania w Internecie, pozyskał od większości francuskich wydawców, w zgodzie 
z brzmieniem nowych przepisów, zezwolenie na bezpłatne wykorzystanie ich materiałów, mimo że 
z chwilą wejścia w ustawy 2019-775 miały być one silniej chronione. Tym samym koncern nie tylko 
udaremnił cel nowego prawa, ale jeszcze uzyskał dla siebie korzystniejsze niż dotychczas warunki 
eksploatacji treści prasowych (por. pkt 2.1.1 powyżej). Nie wywiązał się również z przewidzianego 
ustawą 2019-775 obowiązku przekazywania wydawcom prasowym danych dotyczących wykorzy-
stania publikacji prasowych przez użytkowników usług cyfrowych, a także informacji niezbędnych 
do transparentnej oceny wysokości wynagrodzenia należnego za eksploatację tych publikacji72.

2.4. Brak obiektywnego uzasadnienia

Według Autorité działania Google, których antykonkurencyjny efekt został uprawdopodobniony 
nie miały żadnego obiektywnego uzasadnienia wskazującego na ich konieczność i odpowiedniość 
do urzeczywistnienia słusznych interesów gospodarczych koncernu. 

Takim uzasadnieniem nie była przywołana przez przedsiębiorcę zasada neutralności, na 
której rzekomo bazuje funkcjonowanie wyszukiwarki. Płatności na rzecz wydawców byłyby nie-
akceptowalne, gdyż mogłyby naruszyć zaufanie użytkowników serwisu co do rzetelności i bez-
stronności algorytmu, a także kłóciłyby się z modelem biznesowym opartym na bezpłatności usług 
oferowanych użytkownikom. Jednocześnie wnioskodawca AFP wskazał, że zawarł z Google przy 
kilku okazjach porozumienia dotyczące wynagrodzenia za eksploatację treści prasowych agencji 
(najczęściej w efekcie podejmowanych przeciwko przedsiębiorcy działań sądowych)73.

Autorité nie przekonała również argumentacja koncernu, zgodnie z którą próba uzyskania 
zgody wydawców na bezpłatną eksploatację ich publikacji była rozwiązaniem najbardziej oczywi-
stym i zgodnym z słusznymi interesami przedsiębiorcy. Podjęcie przewidzianych ustawą 2019-775 
negocjacji z wydawcami prasy nie wyklucza bowiem możliwości osiągnięcia korzystnego dla 
koncernu rozwiązania, w tym bezpłatnej licencji, a jednocześnie nie pozbawia wydawców z góry 
należnego im zgodnie z intencją ustawodawcy wynagrodzenia.

Google powołał się również na stanowisko wyrażone w 2015 r. przez niemiecki organ ochrony 
konkurencji w podobnej sprawie dotyczącej przepisów o prawach pokrewnych wydawców prasy 
w Niemczech (niestanowiących jednakże implementacji dyrektywy 2019/790). Bundeskartellamt 
uznał, że odmowa wyświetlania przez koncern treści prasowych wydawców, którzy wcześniej 
wystąpili z pozwem o naruszenie praw, o ile nie udzielą bezpłatnej zgody na ich eksploatację, 
jest obiektywnie uzasadniona realnym zagrożeniem odszkodowań. Prawo konkurencji nie po-
winno zmuszać nawet przedsiębiorcy dominującego do wzięcia na siebie tak znacznego ryzy-
ka, a więc Bundeskartellamt nie zdecydował się na wszczęcie postępowania przeciw Google 
(Bundeskartellamt, 2015). Autorité zwróciła jednak od razu uwagę, że nie jest związana ustale-
niami niemieckiego organu ochrony konkurencji. Dostrzegła również, że sam Bundeskartellamt 
odniósł swoje rozstrzygnięcie do bardzo konkretnego kontekstu prawnego i stanu faktycznego 
badanej sprawy. Uznał m.in. że decyzja mogłaby być zupełnie inna, gdyby ustawodawca inaczej 

72 Dec. 20-MC-01, pkt 242–244, 253. 
73 Ibidem, pkt 256, 257.
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uregulował kwestie dotyczące prawa pokrewnego wydawców prasowych74. Przepisy te uległy 
zmianie w związku z wprowadzeniem dyrektywy 2019/790.

3. Środki zaradcze zastosowane wobec Google

W związku z uprawdopodobnieniem wystąpienia negatywnych skutków dla konkurencji 
w następstwie podjęcia przez Google wyżej opisanych działań Autorité w oparciu o żądania wnio-
skodawców APIG, SEPM i AFP nałożyła na koncern następujące zobowiązania w charakterze 
środków zaradczych75:
1) zobowiązanie do podjęcia przez Google negocjacji w dobrej wierze z każdym wydawcą 

prasowym, agencją prasową lub organizacją zbiorowego zarządzania, które wystąpią do 
Google z żądaniem o wypłatę wynagrodzenia za eksploatację ich chronionych treści zgodnie 
z warunkami określonymi ustawie 2019-775 i w oparciu o transparentne, bezstronne i nie-
dyskryminacyjne kryteria. Takie negocjacje powinny zostać podjęte w ciągu 3 miesięcy od 
wystąpienia z żądaniem przez odpowiedni podmiot i obejmować eksploatację treści od daty 
wejścia w życie ustawy 2019-775;

2) Google w trakcie trwania negocjacji powinien zapewnić dalsze stosowanie warunków wy-
świetlania chronionych treści obowiązujących w dniu wejścia w życie utawy 2019-775 zgodnie 
z parametrami wybranymi przez wydawców (poprzez REP i znaczniki). Google ma umożliwić 
wydawcom, którzy nie dali koncernowi zgody na eksploatację ich chronionych materiałów, na 
podjęcie negocjacji na wskazanych powyżej zasadach, jeśli taka będzie ich wola. W trakcie 
negocjacji Google nie powinien sprzeciwiać się wyświetlaniu ich chronionych treści na wa-
runkach i zasadach określonych przez tych wydawców podczas negocjacji;

3) Google ma przekazywać uprawnionym podmiotom informacje określone ustawą 2019-775;
4) Google ma podjąć odpowiednie kroki, by zapewnić, że proces negocjacji oraz ich wynik nie 

wpłyną negatywnie na indeksację, klasyfi kację oraz prezentację chronionych treści w serwi-
sach Google;

5) Google ma podjąć odpowiednie kroki, by zapewnić, że proces negocjacji nie wpłynie na ja-
kiekolwiek inne relacje biznesowe między Google a uprawionymi podmiotami (np. poprzez 
pozbawienie efektywności wynegocjowanych warunków, wprowadzając potrącenia z tytułu 
opłat za usługi świadczone przez koncern na rzecz uprawnionych).
Google otrzymał również obowiązek przekazywania Autorité na bieżąco wskazanych w decy-

zji 20-MC-01 informacji (np. wszelkich danych pozwalających organowi dokonać oceny propozycji 
wynagrodzenia przedstawionej uprawnionemu w ramach negocjacji). Środki tymczasowe mają 
pozostać w mocy do czasu wydania przez organ ostatecznej decyzji w analizowanej sprawie.

Autorité doszła do wniosku, że nałożenie powyższych środków zabezpieczających jest uza-
sadnione w świetle groźby poważnej szkody dla sektora prasowego we Francji, zwłaszcza biorąc 
pod uwagę długotrwały kryzys, w którym się znajduje. Swymi działaniami Google uniemożliwia 
wydawcom wygenerowanie przychodów w oparciu o nowo przyznane uprawnienia, które zda-
niem ustawodawcy stanowić mają istotne źródło dochodu dla sektora. Organ podkreśla również, 
że szczególny charakter zagrożenia ekonomicznego dla prasy stworzonego praktykami Google 

74 Ibidem, pkt 263.
75 Ibidem, pkt 304 i nast. 
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wynika z kluczowej roli, jaką sektor ten odgrywa dla prawidłowego funkcjonowania demokratycz-
nego społeczeństwa76.

Pilność potrzeby podjęcia działań wynika natomiast z faktu, że zmiana polityki Google na-
stąpiła na miesiąc przed wejściem w życie ustawy 2019-775, a zatem w kluczowym momencie, 
kiedy pewna część rynku otwiera się na bardziej konkurencyjne warunki funkcjonowania. Działania 
Google mają miejsce w chwili, kiedy wydawcy znajdują się w szczególnie delikatnej sytuacji 
ekonomicznej. Choć koncern twierdzi, że zmiana polityki nie doprowadzi do faktycznej zmiany 
sytuacji wydawców, którzy nigdy dotąd nie otrzymywali wynagrodzenia za eksploatację swoich 
treści, ten argument pomija zmianę kontekstu prawnego oraz jasno wyrażonych oczekiwań, jakie 
ustawodawca ma wobec nowych przepisów. Zawarcie umów licencyjnych między wydawcami 
a dostawcami usług cyfrowych to zresztą jedynie pierwszy krok zmiany funkcjonowania sekto-
ra – w dalszej kolejności odpowiednia część osiągniętych przychodów ma zostać przekierowana 
do dziennikarzy i innych podmiotów odpowiedzialnych za powstawanie publikacji prasowych77.

SA w Paryżu zgodził się ze stanowiskiem wyrażonym przez Autorité co do powagi zagro-
żenia oraz pilności podjęcia działań zaradczych z uwagi na prawdopodobnie antykonkurencyjny 
charakter działań Google mogących stanowić nadużycie pozycji dominującej koncernu. Odniósł 
się również do zarzutów o nieproporcjonalności zobowiązań nałożonych w decyzji 20-MC-01. 

Przewidziany w decyzji francuskiego organu ochrony konkurencji obowiązek podjęcia negocjacji 
nie może być traktowany jako nadmierna ingerencja w swobodę działalności koncernu z uwagi na 
zbyt szeroką interpretację uprawnień wynikających z nowych przepisów. Dla SA w Paryżu cele, 
jakie realizować ma ustawa 2019-775 zostały klarownie określone przez ustawodawcę, który chciał 
by z chwilą wejścia w życie nowego prawa eksploatacja chronionych treści prasowych odbywała 
się w oparciu o co do zasady płatne licencje udzielane dostawcom usług cyfrowych. W związku 
z tym nie można uznać, by postawiony Google wymóg podjęcia negocjacji na przewidzianych 
prawem warunkach zgodnie z oczekiwaniami ustawodawcy był nieproporcjonalny78. 

Wręcz przeciwnie to Google, narzucając jednolite, niezróżnicowane i niekorzystne warunki 
wydawcom, pokazuje chęć obejścia prawa, która z dużym prawdopodobieństwem świadczyć może 
o nadużywaniu przez koncern swojej monopolistycznej pozycji rynkowej. Jednocześnie nałożone 
przez Autorité zobowiązanie nie oznacza obowiązku dokonywania płatności na rzecz wydawców. 
Google musi po prostu w odpowiedzi na żądanie wydawców wyjść z uczciwą propozycją rekom-
pensaty obliczonej na podstawie obiektywnych, transparentnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, 
bazując na parametrach wskazanych w przepisach wprowadzonych ustawą 2019-775. Wynikiem 
negocjacji nie musi być przy tym w każdym przypadku odpłatność uzyskanej licencji, jako że ta 
powinna pozostawać w proporcji do przychodów osiąganych dzięki eksploatacji. Powinna być 
ona jednak wynikiem porozumienia stron, a nie jednostronnej decyzji o niemal monopolistycznej 
pozycji rynkowej. Sam obowiązek prowadzenia negocjacji jest ograniczony w czasie79.

Nie będzie też źródłem ryzyka dla Google obowiązek wyświetlania chronionych treści w cza-
sie prowadzenia negocjacji. Nie stanowi on naruszenia praw pokrewnych wydawców, gdyż albo 

76 Ibidem, pkt 275–277.
77 Ibidem, pkt 284, 285.
78 Wyr. 20-MC-01, pkt 219, 221. 
79 Ibidem, pkt 222, 223.
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jest powiązany ze zgodą na eksploatację wyrażoną przed podjęciem negocjacji, albo też wynika 
z wyraźnego żądania strony przystępującej do tych negocjacji. Takie wyświetlanie nie musi ko-
niecznie narażać Google na koszty, ponieważ efektem negocjacji może być udzielenie licencji 
o charakterze bezpłatnym. W innym przypadku zostanie po prostu objęte kwotą wynegocjowa-
nego wynagrodzenia80. 

SA w Paryżu przychylił się jednak do argumentacji przedstawionej przez Google w odniesie-
niu do obowiązku zapewnienia, by negocjacje nie wpływały negatywnie na indeksację, klasyfi ka-
cję oraz prezentację chronionych treści w serwisach koncernu. Choć cel warunku jest zasadny 
ze względu na konieczność ochrony interesów wydawców i utrzymania poziomu należnych im 
przychodów w trakcie negocjacji, przyjęte brzmienie warunku jest zbyt ogólne i przez to wykracza 
poza to, co jest niezbędne dla realizacji tego celu. Konieczne jest bowiem, by koncern zachował 
możliwość dalszego udoskonalania i optymalizacji swoich serwisów, a jedynie powstrzymał się 
od takich modyfi kacji, które mogą mieć konsekwencje dla uprawnionych z tytułu nowego prawa 
pokrewnego81. Sąd dokonał więc odpowiedniej zmiany brzmienia warunku.

V. Komentarz
Decyzja zabezpieczająca Autorité jest niezwykle istotna, gdyż wskazuje na możliwe kierunki 

rozwoju prawa antymonopolowego, które może ewoluować w kierunku bardziej wszechstronnego 
narzędzia regulacyjnego pozwalającego na ochronę interesu publicznego rozumianego szerzej 
niż tylko w kategoriach stricte ekonomicznych. Francuski organ oprócz konieczności ochrony fran-
cuskich wydawców prasy przed praktykami Google o potencjalnie eksploatacyjnym charakterze, 
wskazuje również na szerszy kontekst funkcjonowania prasy w społeczeństwach demokratycz-
nych i jej znaczenia dla utrzymania wysokiego poziomu debaty publicznej. Oba te wątki nabierają 
szczególnego znaczenia w kontekście funkcjonowania gospodarki cyfrowej, który zmusza do po-
nownego przemyślenia defi nicji nadużywania pozycji dominującej i jej przejawów. Jest tak m.in. ze 
względu formalną bezpłatność wielu cyfrowych usług, co komplikuje zasady podziału przychodów 
generowanych np. przez udostępniane za ich pośrednictwem treści chronionych prawem włas-
ności intelektualnej (Melamed i Petit, 2019). Usługi cyfrowe coraz częściej uznawane są jednak 
za zagrożenie dla demokracji (Stark i Stegman, 2020).

Utrzymanie w mocy decyzji Autorité przez sąd rozpatrujący odwołanie jest ważnym sygna-
łem dla podmiotów z innych krajów UE, które również mierzą się obecnie z wyzwaniami, jakie 
niesie ze sobą implementacja dyrektywy 2019/790. Rozstrzygnięcia zapadłe we Francji mogą 
być wskazówką dla uprawnionych z innych krajów Europy, jak dochodzić realizacji nowych praw 
w starciu z tak silnymi graczami, jak Google. Prawo antymonopolowe może też stać się środkiem 
przymuszającym potężne platformy cyfrowe, by zasiąść przy stole negocjacyjnym z uprawnio-
nymi, kiedy przedmiotem rozmów będą uprawnienia wynikające z innych przepisów dyrektywy, 
np. warunki wynagrodzenia za masową eksploatację w Internecie treści chronionych prawem 
autorskim. Jednocześnie taka funkcja prawa konkurencji budzi uzasadnione obawy, zwłaszcza 
że poszerza jeszcze bardziej i tak już szeroki zakres szczególnej odpowiedzialności, jaka ciąży 
na podmiotach dominujących, które coraz częściej sankcjonowane są za działania całkowicie 
80 Ibidem, pkt 234–237.
81 Ibidem, pkt 241, 242.
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zgodne z normami innych gałęzi prawa (Szmigielski, 2018). Powołane przez Autorité nadużycie 
w postaci tzw. obejścia celów prawa nie zostało wprost stypizowane w orzecznictwie TSUE jako 
samodzielne naruszenie. Zdaniem komentatorów powinno ono co najwyżej pełnić funkcję pomoc-
niczą, która uprawdopodabnia abuzywny charakter innych praktyk. Jako samoistne nadużycie 
pozycji dominującej stwarza natomiast bardzo duże ryzyko dla przedsiębiorców o silnej pozycji 
rynkowej, gdyż m.in. wystawia ich na masowe dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych związa-
nych z tym rzekomym naruszeniem prawa antymonopolowego (Giovannini, 2020).

Jednocześnie decyzja ta jest ważna, gdyż potwierdza znaczenie środków zabezpieczają-
cych jako narzędzia ochrony sytuacji konkurencyjnej na danym rynku przed zagrożeniem szkodą 
antymonopolową. Ma to szczególne znaczenie dla gałęzi gospodarki, takich jak sektor cyfrowy, 
który charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju oraz z uwagi na wspomniane bariery wejścia 
faworyzuje silnych graczy rynkowych. To wskazuje na rosnące zapotrzebowanie wykorzystywania 
decyzji zabezpieczających w prawie konkurencji, które potwierdziła zresztą Margrethe Vestager 
przy okazji wydania decyzji Komisji w sprawie Broadcom (KE, 2019). Co ciekawe, w prawie UE 
takie środki były przez długi czas bardzo rzadko stosowane ze względu na niekorzystną dla 
Komisji interpretację przepisów rozporządzenia 1/2003 przez Sąd, ułatwiającą zawieszenie ich 
stosowania w przypadku wykazania w odwołaniu poważnych wątpliwości co do ważności decyzji 
Komisji (Pitesa, 2020)82. Wyrok SA w Paryżu może jednak stanowić zachętę do stosowania tego 
typu środków zarówno przez unijne, jak i krajowe organy ochrony konkurencji. 
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Międzynarodowa Konferencja 
pn. „10th International PhD Students’ Conference 

on Competition Law: Enhancing Competition Enforcement 
by the Competition Authorities of the EU Member States: 

Procedural Issues”,
2 lipca 2021 r.

W dniu 2 lipca 2021 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się 
Międzynarodowa Konferencja pn. „10th Interna tional PhD Students’ Conference on Competition 
Law: Enhancing Competition Enforcement by the Competition Authorities of the EU Member 
States: Procedural Issues” („10. Międzynarodowa Konferencja Doktorancka dotycząca Prawa 
Konkurencji: Wzmacnianie egzekwowania prawa konkurencji przez organy ochrony konkurencji 
Państw Członkowskich UE: zagadnienia proceduralne”). W wydarzeniu uczestniczyli badacze 
z pięciu ośrodków naukowych z Czech, Francji, Wielkiej Brytanii i Polski. Tematem przewodnim 
konferencji były problemy proceduralne związane z implementacją do krajowych porządków praw-
nych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r., mającej 
na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skutecz-
niejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego 
(dalej: dyrektywa 2019/1). Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Prawa Własności 
Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy Wydziału Prawa Uniwersytetu 
w Białymstoku w ramach projektu realizowanego przez zespół w składzie dr hab. Anna Piszcz, 
prof. UwB, dr Magdalena Knapp oraz dr Paulina Korycińska-Rządca. Projekt był realizowany w ra-
mach programu wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Czechami 
pt. „Wzmacnianie egzekwowania prawa konkurencji przez organy ochrony konkurencji Państw 
Członkowskich UE: Problemy proceduralne w Czechach i w Polsce” współfi nansowanego przez 
Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Konferencję otworzyła dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB, Prodziekan Wydziału Prawa 
ds. Nauki, witając uczestników. Po części wprowadzającej, prof. Anna Piszcz otworzyła główną 
sesję. Z pierwszym referatem pt. „Access to fi le, NCA’s priorities and other procedural issues: 
A Czech Perspective” („Dostęp do akt, priorytety krajowego organu ochrony konkurencji oraz inne 
kwestie proceduralne: perspektywa czeska”) wystąpił dr Michal Petr (Uniwersytet im. Palackiego 
w Ołomuńcu). Prelegent wskazał, że projekt ustawy implementującej dyrektywę został złożony 
w październiku 2020 r., ale do tej pory nie został przyjęty. Jednak już teraz większość przepisów 
prawa czeskiego jest zgodna z przepisami dyrektywy 2019/1. Następnie dr Petr omówił zagad-
nienie dostępu do akt postępowania, podkreślając, że przepisy w tym zakresie były wielokrotnie 
nowelizowane i wciąż są przedmiotem ożywionej debaty publicznej. Obecnie strony postępowa-
nia mają dostęp do akt sprawy, ale nie mogą kopiować dokumentów i sporządzać z nich notatek. 
Dr Petr wskazał, że takie utrudnienie może prowadzić do ograniczenia prawa do obrony, zwłaszcza 
w skomplikowanych postępowaniach wymagających zastosowania analizy ekonomicznej dużej 
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liczby danych. Z tego względu kwestia ta powinna być ujęta w ustawie nowelizującej, której projekt 
w żaden sposób nie odnosi się do tego problemu. Kolejne omówione zagadnienia dotyczyły ustala-
nia przez organ ochrony konkurencji priorytetów polityki konkurencji, terminów przedawnienia oraz 
instytucji dobrowolnego poddania się karze. Dr Petr stwierdził, że obecne przepisy pozwalają na 
skuteczne egzekwowanie prawa konkurencji, mimo występowania pewnych obszarów, w których 
należałoby wzmocnić kompetencje organu ochrony konkurencji. Projekt ustawy implementującej 
dyrektywę 2019/1 miał wypełnić te luki, ale w obecnym kształcie nie spełnia swojej funkcji.

Po przedstawieniu pierwszej prezentacji dr Petr przeszedł do drugiego wystąpienia pt. „NCA’s 
Powers in the ECN+ Directive: A Czech Perspective” („Uprawnienia krajowego organu ochrony 
konkurencji w Dyrektywie ECN+: perspektywa czeska”). Prelegent na wstępie podkreślił, że 
uprawnienia krajowego organu ochrony konkurencji są w większości zgodne z wymogami prawa 
unijnego. Przepisy wymagające dostosowania odnoszą się do niektórych uprawnień dochodze-
niowych organu, w szczególności braku możliwości korzystania z pomocy policji przy prowadzo-
nych przeszukaniach i kontrolach. Długo oczekiwaną zmianę w tym zakresie przewiduje projekt 
ustawy implementującej dyrektywę 2019/1. Dr Petr zauważył, że uprawnienie organu do żądania 
informacji nie wymaga nowelizacji, ale transpozycja dyrektywy 2019/1 mogła być okazją do roz-
wiązania niektórych problemów praktycznych w tym zakresie, z którymi mierzą się organ i strony 
postępowania. Dodał, że wątpliwości budzą także rozwiązania dotyczące środków zaradczych 
o charakterze strukturalnym, z uwagi na to, że nie było jeszcze przypadku, w którym czeski organ 
by z nich skorzystał. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku środków tymczasowych – mimo że 
prawo czeskie przewiduje je, prawie nigdy nie są stosowane przez organ. Dr Petr w podsumowa-
niu stwierdził, że projekt ustawy implementującej dyrektywę 2019/1 w niedostatecznym stopniu 
odnosi się do kwestii decyzji zobowiązujących, których regulacja prawna również wymaga zmian.

Zagadnienie uprawnień polskiego organu ochrony konkurencji rozwinęła dr Paulina Korycińska-
Rządca w referacie pt. „NCAs’ Powers in the ECN+ Directive: A Polish Perspective” („Uprawnienia 
krajowych organów ochrony konkurencji w Dyrektywie ECN+: perspektywa polska”). Swoją pre-
zentację rozpoczęła od przedstawienia danych statystycznych dotyczących decyzji o uznaniu 
praktyki za ograniczającą konkurencję wydanych przez Prezesa UOKiK w latach 2015–2020. 
Analiza ta jednoznacznie wskazała na małą liczbę wydawanych decyzji, co naturalnie rodzi pytania 
o skuteczność uprawnień dochodzeniowych organu. Następnie dr Korycińska-Rządca przeszła 
do omówienia zagadnień związanych z uprawnieniami organu do przeprowadzenia przeszukania, 
żądania informacji oraz przeprowadzania przesłuchań, poddając krytycznej analizie zakres zmian 
proponowanych w procesie implementacji dyrektywy 2019/1. Na koniec dr Korycińska-Rządca 
stwierdziła, że przy implementacji dyrektywy 2019/1 nie można zapominać, że wzmocnienie orga-
nów ochrony konkurencji nie jest jedynym celem tej dyrektywy. Zmiany zaproponowane w Polsce 
w odniesieniu do uprawnień dochodzeniowych nakierowane są przede wszystkim na wzmocnienie 
uprawnień dochodzeniowych Prezesa UOKiK. W ocenie dr Korycińskiej-Rządcy zbyt mało uwagi 
poświęcono ochronie praw podstawowych, które mogą zostać naruszone w toku korzystania przez 
organ z tych kompetencji. W związku z tym potrzebne są dalsze prace na projektem ustawy, tak by 
znaleźć równowagę między zapewnieniem skuteczności organu a ochroną praw podstawowych.

W kolejnym wystąpieniu pt. „NCA’s powers in the ECN+ Directive: A French Perspective” 
(„Uprawnienia krajowego organu ochrony konkurencji w Dyrektywie ECN+: perspektywa francuska”) 
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Diogo Costa Cunha (Uniwersytet Tuluza I – Capitole) przedstawił zmiany w zakresie uprawnień 
francuskiego organu ochrony konkurencji wprowadzone w związku z transpozycją dyrektywy 
2019/1. Prelegent wskazał, że francuski organ w wyniku transpozycji zyskał dodatkowe uprawnie-
nia do odrzucania wniosków o wszczęcie postępowania. A mianowicie może on odrzucić wniosek 
złożony przez przedsiębiorcę, jeśli uzna, że sprawa nie wpisuje się w ustalone priorytety działań 
tego organu. Prelegent dodatkowo podkreślił, że podstawy do podjęcia decyzji o odrzuceniu 
wniosków są wyjątkowo mało przejrzyste, ponieważ nie ma żadnych wytycznych ani przepisów 
określających przesłanki, na podstawie których organ podejmuje decyzje w tej kwestii. Kolejna 
zmiana dotyczy środków tymczasowych, które będą mogły być nałożone przez organ z własnej 
inicjatywy. Przed podjęciem działań organ zobowiązany jest wysłuchać strony, na które mają zo-
stać nałożone środki tymczasowe oraz przeprowadzić konsultacje ze wskazanym w przepisach 
organem administracji publicznej. Jednak opinia stron oraz wskazanego organu nie jest wiążąca 
dla francuskiego organu ochrony konkurencji, dlatego należy stwierdzić, że jest to znaczne roz-
szerzenie jego uprawnień. Na koniec prelegent omówił przepisy dotyczące zbierania materiału 
dowodowego, które umożliwiają organowi wykorzystanie w toku postępowania dowodów, które 
do tej pory był uważane za niedopuszczalne.

Ostatni referat w sesji pt. „Fundamental rights in the ECN+ Directive: A Polish Perspective” 
(„Prawa podstawowe w Dyrektywie ECN+: perspektywa polska”) został wygłoszony przez prof. 
Annę Piszcz (Uniwersytet w Białymstoku) oraz dr Magdalenę Knapp (Uniwersytet w Białymstoku) 
i był poświęcony zagadnieniu praw podstawowych stron postępowania antymonopolowego. 
Prof. Piszcz przeanalizowała przepisy dotyczące prawa do obrony, ochrony tajemnicy komuni-
kacji pomiędzy niezależnym prawnikiem a klientem (legal professional privilege; dalej: LPP) oraz 
szczegółowego uzasadnienia zarzutów (dalej: SUZ). Prof. Piszcz wskazała, że przepisy projek-
tu ustawy implementującej dyrektywę 2019/1 mają wąski zakres podmiotowy w zakresie LPP, 
a jednocześnie rozszerzają uprawnienia Prezesa UOKiK przez przyznanie organowi dostępu do 
tej kategorii dokumentów. Kolejne uwagi odnosiły się do przepisów regulujących zakres SUZ. 
Zdaniem prof. Piszcz propozycja zawarta w projekcie ustawy nowelizującej może być niezgod-
na z wymogami ustanowionymi w stosunku do tego narzędzia w dyrektywie 2019/1. Następnie 
dr Magdalena Knapp przedstawiła zagadnienie wolności od samooskarżenia. Wprawdzie ustawa 
nowelizująca uzupełnia katalog przypadków, w których strona może powołać się na to prawo, 
jednak jest ono ograniczone jedynie do osób fi zycznych. Projekt ustawy implementującej dyrek-
tywę 2019/1 nie odnosi się w tym zakresie do osób innych niż osoby fi zyczne przedsiębiorców. 
W kwestii dostępu do akt postępowania projekt ustawy kładzie nacisk głównie na ochronę po-
ufności oświadczeń leniency i wniosków o dobrowolne poddanie się karze. Dr Knapp wskazała, 
że planowane zmiany dodatkowo ograniczają dostęp do informacji publicznej poprzez odmowę 
dostępu nie tylko do danych wrażliwych (związanych z wnioskami leniency oraz instytucją do-
browolnego poddania się karze), lecz także informacji uzyskanych lub stworzonych w związku 
z wykonywaniem obowiązków zawodowych przez pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów.

Główna sesja konferencji została podsumowana dyskusją. Uczestnicy omówili różnice 
w kompetencjach poszczególnych krajowych organów ochrony konkurencji i rozważyli możliwe 
przyczyny istniejących rozbieżności.
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Drugą sesję konferencji otworzyła dr Magdalena Knapp, zapraszając dr. Marka Martyniszyna 
(Queen’s University Belfast) do wygłoszenia referatu na temat ram prawnych regulujących 
transgraniczne praktyki antykonkurencyjne oraz dr hab. Mateusza Błachuckiego, prof. INP PAN 
(Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk) do dyskusji z referentem. Dr Martyniszyn w swo-
jej prezentacji pt. „Competitive Harm Crossing Borders: Regulatory Gaps And A Way Forward” 
(„Szkoda przekraczająca granice: luki regulacyjne i sposoby ich usunięcia”) wskazał na istnieją-
ce luki regulacyjne, które sprawiają, że niektóre praktyki ograniczające konkurencję nie są wy-
krywane i zwalczane przez organy ochrony konkurencji. Stwierdził, że źródłami problemu mogą 
być: niechęć do zwalczania przez państwa praktyk, które można uznać za antykonkurencyjne 
w prawie krajowym, ale wyrządzających szkodę tylko na rynkach zagranicznych, brak wiążących 
porozumień międzynarodowych oraz ograniczony zakres jurysdykcji krajowych organów ochrony 
konkurencji. Prelegent następnie omówił doświadczenia w zakresie egzekwowania prawa konku-
rencji poszczególnych państw, które próbowały zastosować przepisy prawa krajowego do trans-
granicznych naruszeń. W dalszej kolejności wskazał na wyzwania proceduralne, z jakimi mierzą 
się krajowe organy ochrony konkurencji na różnych etapach stosowania prawa. Dr Martyniszyn 
w podsumowaniu wystąpienia przedstawił propozycje wprowadzenia środków, które mogą roz-
wiązać ten problem. Obejmują one wzmocnienie krajowych ram regulacyjnych przede wszystkim 
w zakresie jurysdykcji i sankcji. Następnie prof. Błachucki podzielił się swoimi uwagami i wska-
zał na dodatkowe kwestie, które należałoby uwzględnić przy próbach rozwiązania wskazanego 
problemu, uzupełniając tym samym wnioski przedstawione przez dr. Martyniszyna. Druga sesja 
zakończyła się krótką dyskusją na temat proponowanych środków przeciwdziałania transgranicz-
nym praktykom ograniczającym konkurencję.

Konferencja była doskonałą platformą do wymiany doświadczeń w zakresie egzekwowania 
prawa konkurencji w różnych państwach członkowskich UE. Różnorodność tematów badawczych 
i sposoby transpozycji dyrektywy 2019/1 zaprezentowane przez poszczególnych badaczy dodat-
kowo potwierdziły potrzebę prowadzenia dyskusji na ten temat.
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Richness of diversity in non-economic values of competition law (from the Volume Editor)

Keynote Introductory Words (Krystyna Kowalik-Bańczyk) 

ARTICLES

Kamil Bułakowski, Living wage agreements from the perspective of the prohibition of anticompetitive 
agreements
Table of contents:
I. Introduction
II. The notion of the living wage 
III. Agreements with the object of wage-fi xing
 1. Collective bargaining agreements
  1.1. Protection of employees
  1.2. Protection of ‘self-employed’
 2. Wage-fi xing agreements
  2.1. Anticompetitive nature of wage-fi xing agreements
  2.2. Decisional practice of EU Member States’ competition authorities
IV. Legal assessment of living wage agreements
 1. Nature of living wage agreements
 2. Living wage agreements as joint-purchase agreements
 3. Living wage agreements as standardization agreements
 4. Individual exemption in the context of living wage agreements
 5. Living wage agreements as agreements realizing the goals of the Treaties of the European 

Union
V. Conclusions
 1. Summary and suggested risk-mitigating solutions
 2. Current trends and actions of the national competition authorities
Summary: The article discusses the issue of living wage agreements in the context of the prohibition 
of anticompetitive agreements. The article discusses the concept of the living wage and analyzes 
wage-fi xing agreements, including collective bargaining agreements, naked wage-fi xing agreements 
and living wage agreements. A legal evaluation of the admissibility of living wage agreements is 
presented, including the most signifi cant risks associated with their application. Additionally, the 
article presents the latest directions of potential developments of competition policy regarding the 
discussed practices.
Key words: anticompetitive agreements; wage-fi xing agreements; living wage.
JEL: K21, K31, J38
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Jan Polański, The Antitrust Déjà Vu? Freedom of Speech in the Antitrust Analysis
Table of contents:
I. Introduction
II. Discussions in Poland
 1. Digital markets
 2. The press market
 3. The involvement of the Polish Competition Authority
III. Analogies outside Poland
IV. Markets for goods and the marketplace of ideas
 1. Possible sources of inspiration
 2. Possible ways forwards in Poland
  2.1. Ex-post analysis
  2.2. Ex-ante analysis
V. Retrospect and prospects
VI. Conclusion
Summary: Since antitrust laws are enforced in virtually all fi elds of economic activity, their scope 
is exceptionally broad. In consequence, antitrust can also be relatively easily linked with various 
issues which, at a given time, attract the attention of the ‘public opinion’ and decision-makers. In 
practical terms, this may concern both general industrial policies and specifi c policies, such as 
sustainable growth, ‘social goals’ present in the times of a sudden economic decline, and other 
goals which go beyond narrow ‘consumer welfare’. In the age of digital economy based on the 
fl ows of information, one of the issues which can be seen as a ‘non-economic’ interest is free 
speech, that is, the ability to freely communicate information (views, opinions, beliefs). Freedom of 
speech is in particular invoked in the context of ‘private censorship’, but in Poland it also attracted 
attention due the 2021 decision of the Polish ombudsman to appeal an antitrust decision consenting 
to a merger between a press conglomerate and a state-owned oil company. The article shows 
that the free speech narrative, which started to appear in Poland, is in fact closely connected to 
similar discussions in the United States, which took place in the past and are again occurring today. 
The article discusses possible ways of including free speech values in an antitrust analysis and 
obstacles in doing so. The article concludes that the discussion about antitrust and free speech 
can be seen as part of broader trends affecting antitrust.
Key words: antitrust; Big Tech; Chicago School; competition law; freedom of press; freedom of 
speech; marketplace of ideas; media; merger control; neobrandeisianism; neoliberalism; ordoliberalism; 
pluralism.
JEL: K21

Natan Waśniowski, Market dualism in EU merger control: a review of the assessment of the notifying 
parties’ market shares in the EU and in the global market on the example of Decision M.8677 
and other selected EC decisions.
Table of contents:
I. Introduction
II. Siemens/Alstom – M.8677
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 1. Relevant market
 2. Competition assessment 
 3. Competition assessment – competitiveness of Asian suppliers 
 4. Competition assessment – CRRC’s competitiveness
III. Criticism of Decision M.8677
 1. Criticism of CRRC’s assessment 
  1.1. CRRC in the Chinese railroad market 
  1.2. CRRC’s entry into the European railroad market 
  1.3. Uncompetitiveness of the CRRC 
 2. European Championship and the Acquisition-Trap Strategy 
 3. Summary of criticism of Decision M.8677
IV. Alstom/Bombardier – M. 9779
V. GE/Alstom – M.7278
VI. Analysis of the decisions 
VII. Imperativeness of overriding EU interest
VIII. Conclusion 
Summary: This article presents concentration decisions of the European Commission (EC) in 
terms of assessing the market shares of the participants in the proceedings whose merger was 
deemed to adversely affect EU competition. Particular attention is given to the EC’s opposition 
to the M.8677 SIEMENS/ALSTOM concentration. The conditional approval decisions M.9779 
ALSTROM/BOMBARDIER and M.7278 GE/ALSTROM are presented in comparison. The review 
of the process of assessing economic effects of a concentration is considered in the context of 
the frequent exclusion of China from the relevant global geographic market, while it is increasingly 
the Chinese players that exert a competitive pressure on the global market both vertically or 
horizontally. The second part of the article provides the author’s argumentation in moving away 
from an EU-centric economic assessment of concentration towards a global, objectifi ed approach, 
specifi cally taking into account the EU market, and notes the absence of an overriding EU interest 
imperative catalogue.
Key words: merger control; European championship; competition law development; relevant 
market; entry barriers; competitive pressure from Chinese entrepreneurs; overriding EU interest; 
imperatives; Acquisition-Trap Strategy.
JEL: K21 

Aleksander Stawicki, Rights of undertakings as a prerequisite for effective enforcement of 
competition law – considerations concerning the implementation of the ECN+ Directive
Table of contents:
I. Introduction – why rights of undertakings are important? 
II. Protecting the confi dentiality of communications between an undertaking and its lawyer (legal 

professional privilege) 
III. Changes in the scope of requests for documents and information 
IV. Apparent privilege against self-incrimination 
V. Conclusion
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Summary: The implementation of the ECN+ Directive will certainly be a crucial moment for the 
enforcement of competition law rules in Poland. The investigative powers of the President of the 
Offi ce of Competition and Consumer Protection will be signifi cantly extended. Also, the liability of 
undertakings for violations of the provisions will be increased. It is also diffi cult to fi nd an adequate 
strengthening of the rights of each of the parties in antitrust proceedings. The proposed changes 
will also apply to the protection of confi dentiality of written communications between an undertaking 
and its lawyer, disclosed in the course of dawn raid. The new wording of the provisions raises 
a number of doubts, primarily with respect to the disproportionate expansion of the authority’s 
powers. Equally controversial changes are proposed in the provisions regarding requests for 
information or access to the fi le. Extending the group of entities obliged to cooperate with the 
antitrust authority will lead to a disproportionate expansion of the authority’s “investigative” powers. 
Moreover, the new amendments do not seem to properly implement the ECN+ Directive, as the 
proposed solutions do not guarantee the privilege against self-incrimination for undertakings and 
individuals. In these areas, Polish solutions do not follow the standards developed in EU law and 
in law of other Member States. The amendment should have been seen as a unique opportunity 
to catch up with the existing backlog in this area. Unfortunately, its current form indicates that 
this chance will not be taken. Even worse, if the legislator does not change its approach to the 
amendments, which are crucial from this point of view, we risk taking a step backwards. Meanwhile, 
guarantees of undertakings’ rights are – in the author’s opinion – one of the necessary conditions 
for a truly effective enforcement of competition law. Without safeguards of these rights, the risk of 
wrong decisions (both false negatives and false positives) is signifi cantly higher. The work carried 
out in the course of the proceedings both by representatives of the Offi ce and by the parties (and 
their representatives) serves the same purpose, which is to issue a substantively correct decision 
in a manner that is consistent with the law (in its procedural aspect).
Key words: ECN+ Directive; Legal Professional Privilege; privilege against self-incrimination; 
fi ne; request for information; liability of individuals and dawn raid.
JEL: K 21; K 40; L 40

Małgorzata Kożuch, The Singapore Convention and the Settlement of Investment Disputes
Table of contents:
I. Introduction
II. Arbitration in investment cases 
III. Issues on mediation  
IV. Bilateral agreements (BIT) in the European Union law and the Singapore Convention as the 

challenge for the EU
V. Summary
Summary: In 2020, the international legal space was enriched with a new legal instrument, the 
Singapore Convention on Mediation. Its use in the amicable settlement of investment disputes 
depends on the activity of the Member States and the EU, which may access it or may remain 
outside its area of enforcement. In the EU legal order, following the CJEU ruling C-284/16, the 
entry into force of the Convention could add an instrument that meets similar objectives as the 
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case law of arbitration courts in investment disputes. However, the take-up of this instrument 
requires thinking outside the legal box.
Key words: Arbitration, Mediation, Singapore Convention, Dispute Resolution, ADR, Investment, BIT. 
JEL: K33, K42

CASE COMMENTS

Maciej Janik, The decision of the Autorité de la Concurrence concerning Google’s infringement 
of related right for press publishers
Table of contents:
I. Introduction
II. Legal context and facts of the case
 1. The related rights for press publishers in EU law
 2. The implementation of related rights for press publishers in France
III. The facts of the case analysed by the Autorité
 1. The scope of the exploitation of press publications by Google
 2. Changes in Google’s policy concerning the display of news content
IV. Antitrust analysis in the decisions of the Autorité de la Concurrence and the Court of Appeal 

in Paris
 1. The relevant market and Google’s market position
  1.1. Conclusions of the Autorité
  1.2. Conclusions of the Court of Appeal in Paris
 2. The likely infringement of competition law
  2.1. Imposition of unfair trading conditions by Google
  2.2. Discrimination of press publishers by Google
  2.3. Circumvention of the law by Google
  2.4. Lack of objective justifi cation
 3. Interim measures applied against Google
V. Commentary
Summary: The article discusses the interim decision adopted by the French competition authority in 
April 2020 in connection with Google’s refusal to enter into negotiations with French press publishers 
in order to establish the amount of remuneration for the use of publications protected by related 
rights for press publishers. France was the fi rst EU country that partly implemented the Directive 
on Copyright in the Digital Single Market as early as 2019 by introducing the aforementioned right 
into the national legal order. These related rights make it possible for press publishers to control 
the exploitation of their press publications in the digital format by means of their reproduction and 
communication to the public. Google, in order to avoid the necessity of paying any remuneration 
to the rights-holders for their consent to make use of their press publications, decided to stop 
displaying the protected content in it services until it obtains a free license for this type of exploitation 
from the publishers. The authority obliged Google to enter into negotiations with the publishers 
in order to agree on the amount of remuneration that Google would have to pay for the related
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rights. The discussed decision shows how competition law may become a redistributive instrument 
for the realization of socially relevant objectives, which include the protection of the press from 
dangers generated by the digital economy. 
Key words: internet platform; two-sided markets; related right for press publishers; internet browsers; 
abuse of a dominant position; imposition of unfair trading conditions; non-price discrimination; 
circumvention of the law; browser neutrality.
JEL: K20, K21, K24, K42
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“10th International PhD Students’ Conference on Competition Law: Enhancing 
Competition Enforcement by the Competition Authorities of the EU Member States: 
Procedural Issues”, 2 July 2021 (Magdalena Knapp, Paulina Korycińska-Rządca)
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