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Rola sądu w prawie ochrony konkurencji
(od redaktora prowadzącego)

Znaczenie sądu i postępowania sądowego w egzekwowaniu reguł konkurencji w Polsce 
jest przedmiotem dyskusji niemal od samego początku powstania obecnego systemu prawa 
konkurencji po przełomie, jaki nastąpił w 1989 roku. W szczególności wiele miejsca poświęcono 
wadom i zaletom kontroli decyzji wydawanych przez polski organ ochrony konkurencji opartej na 
sądownictwie administracyjnym, wobec obecnie obowiązującego modelu nazywanego hybrydo-
wym, sprowadzającego się w istocie do uprawnienia do wniesienia pozwu do sądu powszechnego 
przez stronę niezadowoloną w decyzji wydanej przez wymieniony wyżej organ. 

Wskazane powyżej skrótowo zagadnienie to bardzo wąskie, choć jednocześnie bardzo waż-
ne ujęcie roli sądów, w szczególności sądów powszechnych, w systemie egzekwowania prawa 
konkurencji. Jak bowiem konkurencja i jej ochrona, będące połączeniem nauki i praktyki prawa, 
ekonomii i rynku, ma wiele twarzy, tak, będące w państwach demokratycznych nieodłącznym 
elementem funkcjonowania systemu ochrony konkurencji, sądownictwo pełni w nim wiele bar-
dzo istotnych funkcji. Najistotniejszym, choć nie wyłącznym zadaniem sądów w funkcjonowaniu 
tego systemu jest zapewnienie, aby decyzje podejmowane przez organ ochrony konkurencji były 
bezstronne, sprawiedliwe, a także pozbawione wad zarówno w odniesieniu do meritum sprawy, 
jak i formalnych postępowania. Orzecznictwo sądowe powinno także, w dłuższej perspektywie, 
wpływać nie tylko na realizację wymienionych wyżej wartości, lecz także prowadzić do podniesienia 
jakości rozstrzygnięć wydawanych przez organ ochrony konkurencji. W powyższym kontekście 
szczególnie istotna jest rola sądów w polskim systemie prawa konkurencji, ze względu na cechy 
instytucjonalne tego systemu, w szczególności miejsce polskiego organu ochrony konkurencji 
w systemie organów administracji publicznej. Na wady takiego rozwiązania wskazał Sąd Unii 
Europejskiej w jednym z niedawnych orzeczeń (zob. wyrok w sprawie T-791/19, Sped-Pro S.A. 
przeciwko Komisji Europejskiej). 

Jak zostało jednak nadmienione na początku, rola sądów w polskim systemie egzekwowa-
nia prawa konkurencji oraz działania polskiego organu ochrony konkurencji są wielowymiarowe. 
Zwłaszcza biorąc pod uwagę stałe poszerzanie i rozbudowywanie zakresu działania i kompetencji 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (m.in. zatory płatnicze, przewaga kontrak-
towa, prywatnoprawne egzekwowanie prawa konkurencji itd.), które z klasycznym rozumieniem 
prawa antymonopolowego nie mają już wiele wspólnego, proporcjonalnie wzrasta także rola są-
downictwa. To właśnie rolą sądownictwa jest zapewnienie realizacji wskazanych powyżej wartości, 
w szczególności bezstronności i sprawiedliwości rozstrzygnięć wydawanych przez organ antymo-
nopolowy. Należy przy tym pamiętać, iż rola sądów w prawie konkurencji, to w naszym przypadku 
zarówno rola sądów krajowych, jak i orzeczenia wydawane przez sądy unijne, w szczególności 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). 

Wymieniona wyżej wieloaspektowość roli sądów w ochronie konkurencji, podobnie jak obecnie 
bardzo szerokie rozumienie tego obszaru, znajduje odzwierciedlenie w tematach, które zdecydowali 



66 Dominik Wolski            Rola sądu w prawie ochrony konkurencji (od redaktora prowadzącego)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022, nr 3(11)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

się poruszyć autorzy artykułów zamieszczonych w niniejszym numerze iKAR-a. Naszą podróż 
przez obszar będący tematem wiodącym numeru rozpoczynamy zatem od omówienia przyjętego 
w orzecznictwie sądów administracyjnych pojęcia „grupy kapitałowej” w prawie konkurencji w kon-
tekście franchisingu. Przenosząc się z kolei w obszary unijnego egzekwowania prawa konkurencji, 
znajdujemy opracowanie poświęcone funkcjonariuszowi ds. przesłuchań w postępowaniach z za-
kresu konkurencji prowadzonych przez Komisję Europejską. Kolejny artykuł kieruje naszą uwagę 
bezpośrednio na zagadnienia dotyczące roli sądu jako gwaranta ochrony praw stron postępowania 
antymonopolowego, a następny, nie mniej ciekawy, dotyczy ugody w sprawie odwołania do Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Część numeru obejmującą artykuły merytoryczne zamyka 
artykuł omawiający ważki temat błędów proceduralnych organu w postępowaniu antymonopolo-
wym w relacji do kompetencji Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W przeglądzie prawa i orzecznictwa znajdziemy omówienie wyroku TSUE w sprawie C-882/19, 
Sumal SL przeciwko Mercedes Benz Trucks España SL, który dotyczy obszaru prywatnego egze-
kwowania prawa konkurencji. Ponadto, w tej części znajdziemy glosę do wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego (WSA) w sprawie VI SA/Wa 721/16 dotyczącego decyzji z zakresu ewi-
dencji usług hotelarskich, której obecność na łamach iKAR-a potwierdza otwartość redakcji na 
zamieszczanie w tym periodyku opracowań mieszczących się w bardzo szerokim rozumieniu 
obszaru antymonopolowego i regulacyjnego.

Bieżący numer iKAR-a zamyka przegląd piśmiennictwa, w którym znalazła się recenzja 
bardzo interesującej i poruszającej niezwykle ważki temat, szczególnie w kontekście obecnej 
sytuacji polityczno-prawnej w krajach Unii Europejskiej, a mianowicie książki Macieja Bernatta, 
Populism and Antitrust the illiberal infl uence of populist government on the competition law system 
oraz sprawozdanie z organizowanego przez CARS międzynarodowego seminarium pt. Private 
Antitrust Enforcement – Mapping Challenges. To trzeci już akcent poświęcony private antitrust 
enforcement, jaki znalazł się w słowie wprowadzającym od redaktora numeru, co potwierdza stałą 
aktywność CARS-u w tym obszarze, a równocześnie jest obszarem badawczym bliskim redak-
torowi bieżącego numeru iKAR-a. 

Zapraszam zatem Czytelników do lektury, komentowania, publikowania na łamach iKAR-a 
oraz aktywnego udziału w wydarzeniach i projektach realizowanych przez CARS!

Dr Dominik Wolski 
adiunkt, Akademia Górnośląska w Katowicach,

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych
 (obszar prywatnego egzekwowania prawa konkurencji)

https://orcid.org/0000-0003-0721-4573
e-mail: dominik.wolski@akademiagornoslaska.pl
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  2.5. Konsekwencje naruszeń umowy
  2.6. Ocena franczyzy w sprawie VI SA/Wa 738/20 – podsumowanie  
 3. Franczyza jako grupa kapitałowa – „skutki uboczne” 
 4.  Argumenty wykładni WSA przeciw włączeniu franczyzobiorcy do grupy kapitałowej 

franczyzodawcy 
V. Podsumowanie 

Streszczenie
Artykuł przedstawia rozbieżności w rozumieniu franczyzy i grupy kapitałowej na tle prawa kon-
kurencji oraz prawa farmaceutycznego. Organy inspekcji farmaceutycznej uznają czasem, że 
franczyzobiorca wchodzi w skład grupy kapitałowej franczyzodawcy organizującego sieć aptek. 
W sytuacji stwierdzenia, że zbyt wiele aptek zostało skupionych w jednej grupie kapitałowej, orga-
ny odmawiają wydania zezwolenia na prowadzenie apteki. Skargi na decyzje organów inspekcji 
farmaceutycznej są rozpoznawane przez wojewódzkie sądy administracyjne, które w niektórych 
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przypadkach uznają, że włączenie franczyzobiorców do grup kapitałowych franczyzodawców 
było słuszne. Stanowisko, że franczyzobiorca jest częścią grupy kapitałowej franczyzodawcy 
jest odmienne od przyjętego w przepisach, doktrynie i orzecznictwie prawa konkurencji, gdzie 
franczyzobiorcę uznaje się za niezależnego przedsiębiorcę, działającego we własnymi imieniu 
i na własny rachunek. Niezrozumiały jest rozdźwięk w interpretacji, ponieważ przepisy prawa 
farmaceutycznego nie zawierają własnej defi nicji grupy kapitałowej, lecz odsyłają do defi nicji 
w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Artykuł prezentuje poglądy prawa konkurencji 
na franczyzę i grupę kapitałową, porównując je z poglądami wyrażanymi w orzecznictwie sądów 
administracyjnych w ramach prawa farmaceutycznego. Wskazuje na potrzebę systemowej wy-
kładni prawa dla uniknięcia rozbieżności w jego stosowaniu. 

Słowa kluczowe: franczyza; franchising; grupa kapitałowa; kontrola; przejęcie kontroli; prawo 
farmaceutyczne; inspekcja farmaceutyczna.

JEL: K12, K21, K23

I. Wprowadzenie
Prawo konkurencji reguluje zachowania rynkowe przedsiębiorców w interesie publicznym 

(zob. Kępiński, 2014, s. 3). To „regulowanie” może być postrzegane przez uczestników rynku 
jako ograniczenie swobody działalności gospodarczej. Jednak wynika ono z założenia, że nie-
które ograniczenia są niezbędne, aby rynek mógł poprawnie funkcjonować. Ograniczenia nie 
powinny jednak wykraczać poza to, co niezbędne, a przepisy powinny być wykładane spójnie. 
W szczególności należy dążyć do tego, aby defi nicje ustawowe nakładające te ograniczenia były 
interpretowane jednakowo przez stosujące je organy administracyjne. W artykule omawiamy po-
tencjalny „rozdźwięk” w tym zakresie, wywołany niektórymi orzeczeniami wojewódzkich sądów 
administracyjnych (i poprzedzającymi je decyzjami organów administracji). Orzeczenia te dotykają 
„punktów styku” prawa konkurencji i prawa farmaceutycznego, którymi są antykoncentracyjne 
przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne1, przeciwdziałające skupieniu zbyt wielu aptek ogól-
nodostępnych w jednych rękach. 

Artykuł przedstawia poglądy prawa konkurencji na grupę kapitałową i franczyzę, zestawiając 
je z tym, jak są one interpretowane w niektórych rozstrzygnięciach na tle prawa farmaceutyczne-
go. Autorzy postulują, aby stosując prawo farmaceutyczne, unikać takiej wykładni pojęcia „grupy 
kapitałowej”, która jest niespójna z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów. Ta niespój-
ność wynika z ustalenia, że franczyzodawca i franczyzobiorca apteczny tworzą grupę kapitałową, 
podczas gdy w prawie konkurencji franczyza jest systemem dystrybucji między niezależnymi 
przedsiębiorcami. Zagadnienie to było już przedmiotem rozważań (Chojna-Duch i Zapadka, 2022) 
i podzielamy przedstawione w tych rozważaniach poglądy. Artykuł w szerszym zakresie odnosi 
się do dorobku krajowego i europejskiego ustawodawstwa i orzecznictwa z zakresu prawa ochro-
ny konkurencji. Wskazuje on, że poprawna, systemowa wykładania pojęcia „grupy kapitałowej” 

1 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1977).
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przez organy inspekcji farmaceutycznej (i sądy administracyjne) powinna prowadzić do takiej 
samej oceny instytucji franczyzy, jak w prawie konkurencji. Choć nie wyczerpuje on zagadnienia, 
to pozwala przybliżyć czytelnikom problem i jego potencjalne skutki.

II. Grupa kapitałowa i kontrola w prawie konkurencji

1. Grupa kapitałowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

Zgodnie z art. 4 pkt 14) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: uokik) przez 
grupę kapitałową rozumiemy wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bez-
pośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Ustawa 
nie defi niuje przy tym czym jest „kontrolowanie”, wskazuje jednak kiedy następuje „przejęcie 
kontroli” jednego przedsiębiorcy nad drugim. Zgodnie z art. 4 pkt 4) uokik przez przejęcie kontroli 
rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę 
uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub 
faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przed-
siębiorców. Ustawa nie poprzestaje na tej otwartej defi nicji (Stawicki, 2016), lecz podaje także 
przykłady (Skoczny, 2014) sytuacji, w których ten decydujący wpływ będzie wywierany. Zgodnie 
z art. 4 pkt 4 lit. a)–f) uokik, uprawnienia umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na 
przedsiębiorcę tworzą w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólni-

ków albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie 
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi 
osobami;

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nad-
zorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień 
z innymi osobami;

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu 
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego);

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej 
albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi 
osobami;

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego);
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub prze-

kazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.
Podstawą kontroli jest zatem posiadanie przez jednego przedsiębiorcę uprawnień, które 

dają możliwość decydowania lub współdecydowania w sprawach istotnych, kluczowych (strate-
gicznych) (Skoczny, 2015, s. 12; Chojna-Duch i Zapadka 2022, s. 36). W skład grupy kapitałowej 
danego sprawującego kontrolę (czyli dominującego)przedsiębiorcy wejdą ci przedsiębiorcy, na 
których wywiera on decydujący wpływ. Ten wpływ będziemy oceniać z uwzględnieniem wszelkich 
okoliczności faktycznych i prawnych. Sam przedsiębiorca dominujący również wejdzie w skład 
grupy kapitałowej. 
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2. Przejęcie (sprawowanie) kontroli

Z uwagi na konstrukcję przepisów katalog przypadków, gdy doszło do przejęcia kontroli nad 
przedsiębiorcą nie jest zamknięty. Dlatego chcemy przedstawić czytelnikom przykłady podejścia 
do tej kwestii w orzecznictwie. 

Sąd Najwyższy2 w wyroku z 16 stycznia 2003 r. wypowiedział się na temat stosunków między 
producentem a współpracującymi z nim hurtownikami. Chodziło o przedsiębiorców funkcjonujących 
w ramach wertykalnego systemu dystrybucji, czyli na różnych szczeblach obrotu. SN oceniał czy 
w ramach takiej relacji producent może narzucać ceny odsprzedaży oraz zakazywać odsprzedaży 
do konkurentów producenta. Sąd stwierdził, że takie narzucanie woli przez podmiot nadrzędny 
na podległe mu hierarchicznie jednostki organizacyjne byłoby dopuszczalne tylko w przypadku 
istnienia takiej zależności, która odbiera podporządkowanemu podmiotowi samodzielność gospo-
darczą i prawną na tyle, że pełni on jedynie funkcje wykonawczo-pomocnicze względem innego 
podmiotu. Zdaniem sądu, hurtownicy, mimo pewnych, przewidzianych w umowach uzależnień 
prawno-gospodarczych od producenta, zachowali samodzielność gospodarczą i prowadzili dzia-
łalność na własny koszt i ryzyko. Zaznaczamy, że mimo zmiany przepisów, poglądy wyrażone 
w tym wyroku SN pozostają aktualne3. Powtórzył je Sąd Apelacyjny4 w wyroku z 17 kwietnia 
2015 r. w sprawie dotyczącej zmowy na rynku farb i lakierów. Sąd uznał, że relacja producenta 
z dystrybutorami, mimo współzależności stron, nie stworzyła „wewnętrznego” systemu stosunków 
między nimi na potrzeby stosowania prawa konkurencji. 

Widzimy więc, że nawet w przypadku silnych powiązań między przedsiębiorcą-dostawcą 
a przedsiębiorcą-dystrybutorem nie będzie to oznaczało „przejęcia kontroli” nad tym drugim. 
Przedsiębiorcy ci, mimo że blisko współpracujący, pozostawali niezależni, a w efekcie narzuce-
nie zakazu odsprzedaży towarów konkurentom było niedopuszczalne, dystrybutor zaś powinien 
zachować swobodę w ustalaniu swoich cen odsprzedaży.

O kwestii przejęcia kontroli nad przedsiębiorcą (bez wymaganego zgłoszenia koncentracji) 
szczegółowo wypowiedział się SOKiK w niedawnym wyroku z dnia 16 lutego 2022 roku5. Sąd 
badał relację między przedsiębiorcami, którzy zabezpieczyli roszczenia z umowy dystrybucyjnej 
zastawem na udziałach jednego z nich. Sąd uznał, że doszło do przejęcia kontroli bez uprzed-
niego zgłoszenia zamiaru koncentracji. Zastawnik uzyskał bowiem uprawnienia umożliwiające 
wywieranie decydującego wpływu na przejętego przedsiębiorcę poprzez nałożenie na niego 
m.in.: obowiązku informowania o planowanych zgromadzeniach wspólników i przedstawiania 
planowanego sposobu głosowania nad uchwałami. Co bardzo istotne – zastawnikowi przysługi-
wało nawet prawo wskazania wiążącego dla wspólników sposobu głosowania. Podjęcie uchwał 
niezgodnych z wytycznymi zastawnika lub bez powiadomienia zastawnika we właściwym trybie 
stanowiło podstawę dochodzenia zaspokojenia wierzytelności. Wspólnicy przejętego w ten spo-
sób przedsiębiorcy zostali zobowiązani, aby przez czas trwania umowy oraz bez pisemnej zgody 
nie sprzedawać udziałów, nie przelewać ich ani nie obciążać prawami osób trzecich, jak również 

2 Wyr. SN z 16 stycznia 2003 r., I CKN 1200/00 (OSNC 2004/4/58).
3 Aktualnie obowiązująca w tym zakresie ustawa, tj. ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów weszła w życie 21 kwietnia 2007 r.
4 Wyr. SA w Warszawie z 17 kwietnia 2015 r., VI ACa 1935/13 (LEX nr 1808794).
5 Tak wyr. SOKiK w Warszawie z 16.02.2022 r., XVII AmA 2/21 (LEX nr 3321479), wydany na tle dokonania koncentracji bez uprzedniego zgłoszenia 
Prezesowi UOKiK.
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nie obejmować nowych udziałów w kapitale zakładowym spółki. Bogaty „zestaw” uprawnień, któ-
re nabył przedsiębiorca przejmujący kontrolę, obejmował również prawo pobierania dywidendy. 

Uważamy, że w tym przypadku uprawnienia nabyte w ramach zastawu na udziałach wykra-
czały daleko poza niezbędne zabezpieczenie wierzytelności. Zwłaszcza możliwość narzucania 
wspólnikom treści uchwał i pobierania dywidendy w zasadzie przenosiła kierowniczą rolę w spół-
ce na zastawnika. W efekcie spółka, na udziałach której ustanowiono zastaw, była tylko biernym 
wykonawcą woli przedsiębiorcy będącego zastawnikiem.

3. Znaczenie grupy kapitałowej dla stosowania prawa konkurencji 

To, czy wskutek przejęcia kontroli, jeden przedsiębiorca wszedł do grupy kapitałowej drugiego 
ma w prawie konkurencji znaczenie przede wszystkim dla stosowania przepisów o koncentracji 
przedsiębiorców (Stawicki, 2016). Przykładowo, przedsiębiorcy nie muszą zgłaszać do organów 
ochrony konkurencji koncentracji (np. połączenia przedsiębiorców lub utworzenia przez nich 
wspólnego przedsiębiorcy) dokonywanych w ramach grup kapitałowych6. Oznacza to, że organy 
ochrony konkurencji (np. Prezes UOKiK) nie będą sprawdzały czy takie koncentracje ograniczają 
konkurencję lub tworzą pozycję dominującą. Wynika to stąd, że na potrzeby prawa konkurencji 
przedsiębiorcy należący do jednej grupy kapitałowej traktowani są jak jeden organizm gospodar-
czy (jeden przedsiębiorca) (tak UOKiK, 2015, s. 24). 

Wejście w skład grupy kapitałowej rzutuje też na to, jak organy ochrony konkurencji będą 
oceniały porozumienia ograniczające konkurencję zawierane między przedsiębiorcami w ramach 
grupy. Zgodnie z koncepcją jednej jednostki gospodarczej (single economic unit)7 podmioty dzia-
łające w ramach grupy kapitałowej nie podlegają zakazowi zawierania porozumień ograniczają-
cych konkurencję (chyba że, mimo formalnych związków, faktycznie rywalizują ze sobą na rynku) 
(Stawicki, 2016). Prawo konkurencji traktuje podmioty wchodzące do tej samej grupy kapitałowej 
jako jeden organizm8, w związku z czym tracą one zdolność do zawarcia antykonkurencyjnego 
porozumienia. Taka ocena wynika z założenia że swoboda zachowań rynkowych przedsiębiorców 
w grupie kapitałowej jest ograniczona9. 

Działalność w ramach grupy kapitałowej może mieć również skutek w postaci „rozlania się” 
odpowiedzialności za niedozwolone ograniczenie konkurencji. Mianowicie, jeżeli przedsiębiorca 
dominujący zawrze ze swoimi konkurentami antykonkurencyjne porozumienie, to jego spółki za-
leżne w ramach grupy kapitałowej również mogą być odpowiedzialne (cywilnoprawnie) za szkodę 
wyrządzoną tym porozumieniem osobom trzecim10. Taka odpowiedzialność może powstać nawet 
wtedy, kiedy decyzja organu ochrony konkurencji stwierdzająca antykonkurencyjną zmowę nie 
wymienia spółki zależnej jako „sprawcy” zabronionej zmowy rynkowej. 

 6 Art. 14 pkt 5) uokik.
 7 Nazywane też „koncepcją jednego podmiotu gospodarczego”, a w języku angielskim niekiedy jako single economic entity. 
 8 Tak wyr. SOKiK z 13 grudnia 2013 r., XVII AmA 173/10 (LEX nr 2155803). 
 9 Por. wyr. Sądu Pierwszej Instancji z 16 grudnia 1999 r., T-198/98, Micro Leader Business v. Komisja (ECLI:EU:T:1999:341), zgodnie z którym zakaz 
zawierania porozumień ograniczających konkurencję nie może mieć zastosowania do decyzji podjętych w ramach grupy tworzącej jedną jednostkę 
gospodarczą, zmierzających do zorganizowania stosunków między różnymi elementami grupy, gdy przedsiębiorcy w jej w ramach nie posiadają rzeczy-
wistej autonomii w określaniu swojego sposobu działania na rynku. 
10 Por. wyr. TSUE z 6 października 2021 r., Sumal S.L. przeciwko Mercedes Benz Trucks España S.L., C-882/19 (ECLI:EU:C:2021:800), dotyczący 
odpowiedzialności hiszpańskiej spółki zależnej, tj. Mercedes Benz Trucks España SL za naruszenie prawa konkurencji dokonane przez „centralę” fi rmy, 
czyli Daimler AG, polegające na ogólnoeuropejskiej zmowie cenowej na rynku samochodów ciężarowych.
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III. Franczyza w prawie konkurencji 
1. Defi nicja franczyzy

Franczyza (franchising) to jeden z systemów dystrybucji11. Jest to system wertykalny, tj. dzia-
łający między podmiotami na różnych szczeblach obrotu gospodarczego12. Umowa franczyzy13 
zawiera przyznanie licencji dotyczącej udzielenia praw własności intelektualnej, w szczególności 
w zakresie korzystania ze znaków towarowych (oznaczeń) oraz udostępnienia know-how w celu 
dystrybucji towarów lub usług. Najczęściej franczyzodawca zapewnia franczyzobiorcy, w czasie 
trwania umowy, pomoc handlową lub techniczną, a franczyzobiorca płaci franczyzodawcy wyna-
grodzenie. Licencja i pomoc są nieodłącznymi składnikami prowadzenia działalności w formie 
franczyzy. Najczęściej umowa franczyzy nakłada też różnorodne ograniczenia na franczyzobiorcę. 
Komisja Europejska zakłada przy tym, że wiele z ograniczeń nałożonych na franczyzobiorcę bę-
dzie zazwyczaj zgodnych z prawem konkurencji, wymieniając w tym m.in.: zakaz konkurowania, 
zobowiązanie do nienabywania udziałów w konkurencyjnym przedsiębiorstwie (które dawałoby 
możliwości wpływania na jego postępowanie gospodarcze), zobowiązanie do nieujawniania know-
-how, zobowiązania do przekazania franczyzodawcy wszelkich doświadczeń zdobytych podczas 
trwania umowy franchisingu i przyznania mu licencji niewyłącznej do know-how wynikającego 
z tych doświadczeń, zobowiązanie do nieprzenoszenia praw i obowiązków wynikających z umo-
wy franczyzy bez zgody franczyzodawcy14. Ponadto, charakterystycznym elementem franczyzy 
jest daleko posunięty stopień ujednolicenia sposobu sprzedaży („ustandaryzowanie”, „spójność 
standardów”, „format”, „model biznesowy”) (Bolecki, 2013, s. 61–62). Warto również podkreślić, 
że ta umowa ma charakter adhezyjny (Chojna-Duch i Zapadka, 2022, s. 4).

Warto podkreślić, że powyższe cechy są typowe dla franczyzy jako systemu dystrybucji funk-
cjonującego między niezależnymi przedsiębiorcami. Wniosek ten wynika stąd, że tylko w takim 
przypadku konieczne jest regulowanie franczyzy jako porozumienia, które – pod określonymi 
warunkami – nie narusza prawa konkurencji15. Gdyby ustawodawca uznał, że franczyzobiorca – 
z uwagi na silne związki z franczyzodawcą – zostaje włączony do jego grupy kapitałowej, to nie 
wprowadzono by szczegółowych regulacji dotyczących porozumień wertykalnych między nimi. 
W takim przypadku franczyzodawca i franczyzobiorca stanowiliby jeden organizm gospodarczy, 
a regulowanie tych kwestii byłoby zbędne. 

2. Charakter franczyzy w orzecznictwie prawnokonkurencyjnym

Organy ochrony konkurencji zbudowały jednolitą ocenę prawną systemu franczyzy. Już w tym 
miejscu zaznaczamy, że jest to ocena odmienna od tej, która wyłania się z orzeczeń niektórych 
organów farmaceutycznych (prezentujemy ją w dalszej części artykułu).

11 Por. defi nicja systemu dystrybucji franchisingowej z § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych 
rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1012). 
12 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 330/2010 z 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (Dz. Urz. UE L 102/1).
13 Treść umowy franczyzy ustalona na podstawie Komunikatu Komisji (UE) z 19 maja 2010 r. Wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych, pkt 189 
(Dz. Urz. 2010 C 130.1); dalej: Wytyczne Wertykalne 2010.
14 Wytyczne Wertykalne 2010, pkt 45.
15 Por. Wytyczne Wertykalne 2010, pkt 189. 
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Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyznaczył sposób postrzegania franczyzy w unij-
nym prawie konkurencji w wyroku w sprawie Pronuputia16. TSUE scharakteryzował franchising 
jako system, w którym przedsiębiorca, który uzyskał uznanie na rynku i w związku z tym rozwinął 
pewne metody prowadzenia biznesu, udziela prawa niezależnemu przedsiębiorcy, za opłatą, do 
prowadzenia działalności na innych rynkach, z użyciem nazwy handlowej i metod działalności, 
które zapewniły mu sukces. Miałby to być system, który pozwala przedsiębiorcom bez odpowied-
niego doświadczenia na dostęp do metod, których nie mogliby się nauczyć bez znacznego wysiłku 
oraz który pozwala im korzystać z renomy nazwy handlowej franczyzodawcy. Cechą odróżniającą 
franczyzę od innych umów miałoby być m.in. stosowanie jednolitych metod prowadzenia działal-
ności w zamian za uiszczanie opłat licencyjnych. Kończąc tę charakterystykę, Trybunał stwierdził, 
że taki system, który pozwala franczyzodawcy czerpać korzyści z jego sukcesu sam w sobie nie 
narusza prawa konkurencji17. 

W decyzji w sprawie Yves Rocher Komisja Europejska wskazała, że nie narusza prawa kon-
kurencji zobowiązanie do udostępniania franczyzodawcy informacji o stanach magazynowych 
franczyzobiorcy oraz o jego rachunkach i bilansie18. Komisja potwierdziła przy tym, że w przed-
stawionym jej stanie faktycznym (obejmującym takie obowiązki) franczyzobiorcy Yves Rocher 
pozostają niezależnymi przedsiębiorcami19. 

W uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie20 w sprawie stosowania cen sztyw-
nych w sieci gastronomicznej Sphinx wskazano, że system franczyzowy polega „na ścisłej i cią-
głej współpracy pomiędzy prawnie i fi nansowo odrębnymi oraz niezależnymi przedsiębiorcami”. 
W związku z tym zarówno Prezes UOKiK21, jak i sądy rozpoznające kolejne środki odwoławcze 
w sprawie22 uznały, że narzucenie franczyzobiorcom prowadzącym restauracje cen sztywnych 
stanowiło porozumienie ograniczające konkurencję. Świadczy to, że bliskie związki organizatora 
sieci franczyzowej z franczyzobiorcami nie przekreślały ich niezależności. Dlatego też organy 
ochrony konkurencji uznały za niedopuszczalne narzucanie przez franczyzodawcę franczyzo-
biorcom cen odsprzedaży.

Zbliżając się do polskich realiów i prawa farmaceutycznego, należy wskazać na decyzję 
Prezesa UOKiK nr DKK – 50/201723, w sprawie wydania zgody na koncentrację przedsiębiorców 
z branży farmaceutycznej. Prezes UOKiK musiał ocenić rolę podmiotu dotkniętego koncentracją, 
który był organizatorem sieci aptek franczyzowych pod nazwą „Apteka Gemini”. W sprawach do-
tyczących koncentracji zagadnieniem podstawowym jest ustalenie jakie podmioty są nią objęte. 
Prezes UOKiK przeanalizował umowy franczyzowe m.in. w zakresie ustalania oferowanego asor-
tymentu, wyboru dostawców, ustalania cen czy wysokości marż i stwierdził, że nie ograniczają one 
samodzielności franczyzobiorcy. W związku z powyższym, Prezes UOKiK, analizując zgłoszony 

16 Wyr. TS z 28 stycznia 1986 r. w sprawie Pronuptia de Paris GmbH przeciwko Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis, C-161/84 (EU:C:1986:41), co 
do charakterystyki franczyzy.
17 Ibidem, pkt 15 wyr. (tłumaczenie własne). 
18 Dec. KE z 17 grudnia 1986 r., Yves Rocher, IV/31.428, pkt 50.
19 Ibidem, pkt 45.
20 Wyr. SA w Warszawie z 10 stycznia 2018 r., VII Aga 828/18 (niepubl.). 
21 Dec. Prezesa UOKiK z 25 czerwca 2013 r., DOK-1/2013.
22 Wyr. SOKiK z 6 października 2014 r., XVII AmA 123/13 (LEX nr 1855138), oddalający odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK. Od wyr. wniesiono 
apelację, którą SA w Warszawie uznał za częściowo zasadną wyr. z 10 stycznia 2018 r., VII Aga 828/18 i obniżył karę nałożoną na przedsiębiorcę. 
SN wyr. z 9 października 2019 r., I NSK 89/18 (LEX nr 2683752) oddalił skargę kasacyjną od wyr. SA.
23 Dec. Prezesa UOKiK z 31 marca 2017 r., DKK-50/2017. 
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zamiar koncentracji, nie znalazł podstaw ku temu, aby przy ocenie koncentracji uwzględniać także 
apteki działające na podstawie umowy franczyzowej. Skoro Prezes UOKiK uznał apteki działające 
w formie franczyzy za obojętne z punktu widzenia dokonywanej koncentracji, to ocenił, że apteki 
franczyzowe nie wchodzą w skład grupy kapitałowej podmiotów objętych koncentracją. 

IV. Franczyza a grupa kapitałowa – 
wykładnia na tle prawa farmaceutycznego 

1. Do czego potrzebna jest wykładnia „grupy kapitałowej” w prawie farmaceutycznym?

Potrzeba wykładni pojęcia „grupy kapitałowej” wynika z art. 99 ust. 3 pkt 3) i ust. 3a pkt 3) 
w zw. z art. 104a prawa farmaceutycznego. Zgodnie z nimi, jeżeli przedsiębiorca nabywa aptekę 
(przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego), to organ inspekcji farmaceutycznej 
przenosi zezwolenie na prowadzenie apteki na przedsiębiorcę nabywającego aptekę. Podmiot 
przejmujący musi wówczas spełnić warunki uzyskania zezwolenia, w tym nie spełniać przesłanek 
negatywnych z art. 99 prawa farmaceutycznego (dalej: pf), dotyczących udziałów aptek z jego 
grupy kapitałowej w rynku. Organy inspekcji farmaceutycznej odmawiają wydania pozwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej podmiotowi, który nabył taką aptekę (tj. nie przenoszą 
zezwolenia), jeśli udział grupy kapitałowej podmiotu starającego się o zezwolenie przekroczy 
pewien próg. Ten próg to prowadzenie przez członków grupy kapitałowej, której częścią jest 
wnioskodawca (nabywca apteki) na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych 
(art. 99 ust. 3 pkt 3 pf). Organy nie wydają pozwolenia także wówczas, gdy wnioskodawca, partner 
lub wspólnik spółki będącej wnioskodawcą jest członkiem grupy kapitałowej, której członkowie 
prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne (art. 99 ust. 3a pkt 3 pf). Uogólniając, 
można powiedzieć, że organy inspekcji farmaceutycznej oceniają czy doszło do zbytniego sku-
mulowania aptek ogólnodostępnych we władztwie jednego podmiotu, a jeżeli stwierdzą taką 
sytuację, odmawiają przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki. Organami właściwymi 
do rozpoznawania takich spraw są Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni (dalej: WIF) oraz 
Główny Inspektor Farmaceutyczny (dalej: GIF), rozpoznający odwołania od decyzji WIF. Skargi 
na decyzje organów inspekcji farmaceutycznej są rozpoznawane przez wojewódzkie sądy 
administracyjne. 

Co kluczowe, ustawa – Prawo farmaceutyczne nie zwiera odrębnej defi nicji pojęcia „gru-
pa kapitałowa”. Artykuł 99 prawa farmaceutycznego odsyła w tym zakresie do defi nicji zawar-
tej w art. 4 pkt 14) w zw. pkt 4) ustawy o ochronie konkurencji i konkurentów. Organy inspekcji 
farmaceutycznej oraz sądy administracyjne powinny więc stosować pojęcie „grupa kapitałowa” 
zgodnie z jego znaczeniem w prawe ochrony konkurencji. Przepisy te są podstawą do wydania 
przez organy inspekcji farmaceutycznej decyzji o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie apteki 
lub odmowie jego udzielenia. 

W dalszej części artykułu analizujemy orzecznictwo sądów administracyjnych, kontrolujących 
decyzje organów inspekcji farmaceutycznej w zakresie ich legalności. Kontrola ta obejmuje więc 
również zgodność decyzji organów inspekcji farmaceutycznej z prawem ochrony konkurencji. 
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2. Argumenty wykładni WSA za włączeniem franczyzobiorcy 
do grupy kapitałowej franczyzodawcy 

Wbrew znaczeniu i interpretacji pojęcia „grupy kapitałowej”, a także wbrew ocenie relacji fran-
czyzodawca – franczyzobiorca w prawie konkurencji, w orzecznictwie sądowo-administracyjnym 
pojawiają się poglądy, w myśl których przedsiębiorca będący franczyzobiorcą zostaje uznany za 
wchodzącego w skład grupy kapitałowej franczyzodawcy. W związku z taką wykładnią niektóre 
sądy administracyjne uznają, że organy inspekcji farmaceutycznej zasadnie odmawiają przedsię-
biorcy wydania zezwolenia na prowadzenie apteki (względnie: przeniesienia zezwolenia na tego 
przedsiębiorcę), jeżeli przedsiębiorca jest franczyzobiorcą. Wynika to ze spełnienia negatywnej 
przesłanki wydania takiego zezwolenia, tj. przekroczenia antykoncentracyjnych progów liczby aptek 
skupionych w jednej grupie kapitałowej. Sądy administracyjne w kilku sprawach uznały, że wnio-
skodawca będący franczyzobiorcą sieci aptek wchodzi w skład grupy kapitałowej franczyzodawcy 
(tak np.: wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: z dnia 24 lipca 2020 r., 
VI SA/Wa 738/20, z dnia 21 października 2020 r., sygn. akt VI SA/Wa 929/20, z dnia 28 stycznia 
2021 r., sygn. akt VI SA/Wa 707/20, z dnia 14 maja 2021 r. sygn. akt Vl SA/Wa 886/20). 

Poniżej posłużymy się pierwszym z przytoczonych orzeczeń (tj. wyrokiem WSA w Warszawie, 
VI SA/Wa 738/20) jako przykładem24 dla zobrazowania istoty problemu. Zdaniem sądu, szeroki 
dostęp franczyzodawcy do działalności gospodarczej franczyzobiorcy, w tym w wymiarze bizne-
sowym, organizacyjnym i fi nansowym, świadczył o tym, że wchodził on w skład grupy kapitałowej 
franczyzodawcy. Przyjrzyjmy się wybranym kwestiom, które zdaniem sądu administracyjnego 
wskazują na przejęcie kontroli nad franczyzobiorcą, a więc które miały doprowadzić do włączenia 
go do grupy kapitałowej franczyzobiorcy. Każde takie cząstkowe zagadnienie opatrzymy naszym 
krótkim komentarzem.

2.1. Przekazywanie wytycznych co do modelu działalności i ich egzekwowanie

Sąd25 stwierdził, że pozycja franczyzodawcy jako dającego wytyczne, zalecającego, instruu-
jącego oraz wprowadzającego procedury dotyczące działalności apteki i je egzekwującego miała-
by wskazywać bezpośrednio na podległość i podporządkowanie franczyzodawcy w prowadzeniu 
działalności franczyzobiorcy. Franczyzodawca, wdrażając model współpracy franczyzowej, był 
zobligowany do współpracy z franczyzodawcą przy prowadzeniu działalności gospodarczej oraz 
innych czynnościach, wdrażaniu procesów, jak również do prowadzenia polityki zgodnej z założe-
niami franczyzodawcy. Stąd konstatacja sądu, że franczyzodawca będzie mógł wywierać realny 
wpływ na czynności podejmowane przez franczyzodawcę.

Uważamy, że cechy te są typowymi elementami umowy franczyzy, która, ze swej istoty, za-
kłada tworzenie sieci placówek wykonujących działalność ścisłe według koncepcji i wskazówek 
franczyzodawcy (Koch, 2019, s. 164) i nie świadczą o przejęciu kontroli nad nim. Odmienne po-
dejście sprawiałoby, że każda umowa franczyzy zawierałaby w sobie element „przejęcia kontroli” 
nad franczyzobiorcą, a to jest sprzeczne z ugruntowanymi poglądami na temat franczyzy w prawie 
konkurencji. System franczyzy opiera się na przerzuceniu „ciężaru” określenia procedur danej 

24 Sprawa VI SA/738/20 dotyczyła wprawdzie umowy subfranczyzy, co jednak nie zmienia jej oceny prawnej. 
25 Wyr. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24.07.2020 r., VI SA/Wa 738/20.
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działalności gospodarczej na podmiot mający renomę, doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. 
Na niezależnego uczestnika sieci franczyzowej spada zaś ryzyko faktycznego wykonywania 
działalności w tych ramach. Aby model franczyzowy działał, przestrzeganie wytycznych musi 
być monitorowane przez organizatora sieci, m.in. dla utrzymania renomy czy sposobu postrze-
gania marki (de Pree i The, 2016). Działalność franczyzowa prowadzona np. w gastronomii jest 
ujednolicona do tego stopnia, że klienci mogą nie mieć świadomości, że są klientami różnych 
przedsiębiorców w każdej restauracji26. Nie oznacza to przecież tworzenia grup kapitałowych, 
skoro działalność prowadzona jest wciąż na własny rachunek i własne ryzyko indywidualnego 
franczyzobiorcy. Gdyby ustawodawca zakładał, że zawieranie umów franczyzowych prowadzi do 
powstania grupy kapitałowej, to zbędne byłoby zaliczanie systemu franczyzowego jako specyfi cz-
nego systemu dystrybucyjnego do porozumień wyłączonych (Jurkowska-Gomułka, 2018, s. 616). 
Przykładami postrzegania przez ustawodawcę franczyzy jako porozumienia dwóch niezależnych 
przedsiębiorców jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyłą-
czenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających 
konkurencję (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1012)27 oraz unijne rozporządzenie Komisji (UE) nr 330/2010 
z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (Dz. Urz. UE L 2010 
Nr 102, str. 1)28 wraz z wytycznymi Komisji Europejskiej do tego rozporządzenia29, a także nowe 
rozporządzenie Komisji (UE) nr 2022/720 z dnia 10 maja 2022 w  sprawie stosowania art. 101 
ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk 
uzgodnionych (Dz. Urz. L 2022 Nr 134, str. 4), które weszło w życie 1 czerwca br., wraz z wytycz-
nymi Komisji do tego rozporządzenia30. 

2.2. Dostęp do dokumentacji i udostępnienie systemów oraz zakaz obciążania majątku 

Zdaniem sądu, na przejęcie kontroli nad przedsiębiorcą prowadzącym aptekę w ramach umów 
franczyzowych miałoby wskazywać to, że organizator sieci uzyskuje dostęp do tajemnic przed-
siębiorstwa i dokumentacji franczyzobiorcy. Franczyzodawca udostępnia system informatyczny, 
sprzęt i oprogramowanie, kompatybilne z systemem informatycznym używanym przez franczyzo-
biorcę, który zaś miałby udostępniać swoje dane sprzedażowe. Należy ponownie stwierdzić, że 
taki element organizacyjnej „synchronizacji” jest typowy dla franczyzy z każdej branży – najczęściej 
jest on niezbędny dla efektywnego wykorzystania know-how (czyli wdrażanego modelu działania 
„dostarczanego” przez franczyzodawcę). Działanie wspólnego systemu informatycznego między 
franczyzobiorcą a franczyzodawcą, stanowiącego integralną część sieci franczyzowej nie jest 
kwestionowane w prawie konkurencji31. Dane sprzedażowe są natomiast często udostępniane na 
potrzeby obliczenia wynagrodzenia należnego franczyzodawcy, obliczanego od dochodu z dzia-

26 Ujednolicenie standardów w ramach franczyzy restauracji McDonalds sięga tak daleko, że tzw. Big Mac Index, oparty na cenie kanapki Big Mac 
w różnych krajach jest używany przez tygodnik The Economist do mierzenia parytetu siły nabywczej. 
27 Por. § 4, § 3 pkt 6) w zw. z pkt 3) rozporządzenia.
28 Por. art. 1 lit f), g), art. 2, w zw. z art. 5 ust. 3 rozporządzenia.
29 Wytyczne Wertykalne 2010.
30 Komunikat Komisji (UE) z 30 czerwca 2022 r. Wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych (Dz. Urz. C 2022.248.1); dalej Wytyczne Wertykalne 2022.
31 Komisja Europejska informowała o decyzji greckiego organu ochrony konkurencji ws. Carrefour Nr 495/VI/2010 z 6 lipca 2010 r. dotyczącej narzucania 
cen franczyzobiorcom. Grecki organ antymonopolowy uznał porozumienie za ograniczenie konkurencji m.in. dlatego, że system IT utrudniał franczyzo-
biorcom samodzielne ustalanie cen. Samo funkcjonowanie wspólnego systemu IT między franczyzobiorcą a franczyzodawcą nie stanowiło problemu dla 
organów ochrony konkurencji. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/competition/ecn/brief/04_2010/el_carrefour.pdf (27.03.2022). 
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łalności przedsiębiorcy wykonywanej w ramach franczyzy32. Nie jest to więc żadna nadzwyczajna 
cecha umowy franczyzowej zidentyfi kowanej przez sąd w tej sprawie. Na miano wyjątkowości 
zasługuje natomiast szeroko dyskutowany fakt wciągnięcia franczyzobiorcy do grupy kapitałowej 
franczyzodawcy (Mazurkiewicz, 2018). 

Co do zakazu obciążania majątku apteki, to Komisja Europejska zarówno w swoim obwiesz-
czeniu33, jak i w indywidualnych decyzjach34 wskazuje, że franczyzobiorca działa na własny rachu-
nek nawet wtedy, kiedy korzysta z aktywów (majątku) franczyzobiorcy. Skoro tak, to tym bardziej 
zakaz obciążania majątku należącego do franczyzobiorcy nie może świadczyć o tym, że przestał 
on być samodzielnym przedsiębiorcą.

2.3. Współpraca przy zakupach asortymentu 

Kolejnym elementem, który miałby świadczyć o całkowitym podporządkowaniu franczy-
zodawcy jest wsparcie franczyzobiorcy w zakresie negocjowania warunków zakupu asorty-
mentu (w tym z uwzględnieniem zniżek i rabatów wypracowanych przez franczyzodawcę), 
a także wspieranie franczyzobiorcy w zarządzaniu dostawami towarów i zapasami produktów 
w aptece. 

Takie rozwiązanie należy ocenić jako element tzw. pakietu franchisingowego. Skoro franczy-
za może mieć postać także udostępnienia poufnych informacji odnośnie do technologii produkcji, 
często ze składników dostarczonych przez franczyzodawcę (Koch, 2019), to podane okoliczności 
nie świadczą o jakimś nadzwyczajnym (ponadstandardowym) związaniu tego franczyzobiorcy 
aptecznego, względem rozwiązań funkcjonujących na innych rynkach. 

2.4. Współpraca marketingowa 

Jako „zacieśniający system powiązań” sąd określił postanowienie umowy franczyzy, które 
uprawniało franczyzodawcę do kształtowania polityki marketingowej i wizerunkowej realizowanej 
przez franczyzobiorcę, a na franczyzobiorcę nakładało obowiązek stosowania wytycznych polityki 
marketingowej i wizerunkowej przekazanych przez franczyzodawcę. Franczyzobiorca miałby sto-
sować określone przez franczyzodawcę działania marketingowe i zasady postępowania w celu 
efektywniejszego prowadzenia działalności oraz maksymalizacji zysków. 

Ponownie, taka konstatacja w zasadzie powtarza istotę „zwykłej” (tj. zupełnie oderwa-
nej od branży aptecznej) franczyzy. Dopuszczalne jest ograniczenie swobody franczyzobiorcy 
w prowadzeniu własnych akcji marketingowych35 oraz nakazanie franczyzobiorcy uczestnicze-
nia w ogólnokrajowych akcjach marketingowych (Bolecki, 2013, s. 65–66). Franczyzobiorca, 
przyjmując dobrodziejstwo know-how prowadzenia biznesu od organizatora sieci franczy-
zowej, realizuje politykę tej sieci, co jednak nie jest jednoznaczne z byciem częścią grupy 
kapitałowej. Wyobraźmy sobie najbardziej typową sieć franczyzową, zajmującą się gastrono-
mią – sprzedażą zdrowej żywności, w której franczyzobiorca odchodzi od marketingowego 

32 Dostrzegł to z resztą sam Główny Inspektor Farmaceutyczny, por. Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie umów franczyzy 
na rynku detalicznego obrotu produktami leczniczymi z 15 września 2021, s. 2. Pozyskano z: https://www.gov.pl/web/gif/komunikat-glownego-inspektora-
-farmaceutycznego-z-dnia-15-wrzesnia-2021-roku (dalej: Komunikat GIF).
33 Por. Skonsolidowane obwieszczenie Komisji dotyczącego kwestii jurysdykcyjnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z 16 kwietnia 
2008 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, pkt 19 (Dz. Urz UE 2008 C 95/1).
34 Por. Dec. KE z 9 lipca 1997 r. w sprawie UBS/Mister Minit, IV/M.940, pkt 14–15.
35 Dec. KE z 17 grudnia 1986 r., Yves Rocher, IV/31.428, pkt 50.
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przekazu podkreślania właśnie tego wymiaru zdrowotnego. Jest to działanie nie do zaakcepto-
wania dla franczyzodawcy, które mogłoby podważać model franczyzowy „sprzedawany” przez 
franczyzodawcę36. 

2.5. Konsekwencje naruszeń umowy

Sąd administracyjny odniósł się także do konsekwencji naruszeń umowy między organiza-
torem sieci aptek franczyzowych a franczyzobiorcą. I tak, zdaniem sądu, za przejęciem kontroli 
nad franczyzobiorcą przemawiać miały m.in. możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy 
w przypadku sprzedaży udziałów lub przedsiębiorstwa franczyzobiorcy, jego upadłości, likwidacji, 
konsolidacji lub niezdolności (fi zycznej lub psychicznej) lub śmierci wspólnika franczyzobiorcy, 
a także w przypadku prowadzenia działalności konkurencyjnej w okresie obwiązywania umowy 
franczyzy czy utrudniania kontroli przez franczyzobiorcę. Te postanowienia umożliwiają franczy-
zodawcy rozwiązanie umowy w przypadku istotnej zmiany okoliczności. 

Niewątpliwie czynnikiem odgrywającym istotną rolę przy dobieraniu franczyzobiorcy jest pe-
wien stopień zaufania – który może się zmienić w przypadku zbycia przedsiębiorstwa należącego 
do sieci franczyzowej na rzecz innego podmiotu (a więc np. na rzecz konkurenta organizatora 
sieci). Inne okoliczności powołane przez sąd są albo konsekwencjami stanów obiektywnych (takich 
jak psychiczna niezdolność do prowadzenia działalności, w czym zapewne mogłoby mieścić się 
np. ubezwłasnowolnienie całkowite), albo braku współpracy właścicieli apteki przy wykonywaniu 
umowy (np. utrudnianie kontroli). 

2.6. Ocena franczyzy w sprawie VI SA/Wa 738/20 – podsumowanie 

Sąd wskazał, że każda umowa franczyzy podlega indywidualnej ocenie. Jednocześnie uznał, 
że postanowienia umowy franczyzy badane w tej sprawie „podporządkowały franczyzobiorcę tak, 
że jego możliwości kreowania własnej działalności gospodarczej są iluzoryczne”. 

Dla porządku należy przypomnieć, że katalog form przejęcia kontroli nad przedsiębiorcą po-
zostaje otwarty (art. 4 pkt 4) uokik), a wskazane w ustawie wyliczenie, gdy takie przejęcie zachodzi 
(skutkujące włączeniem do grupy kapitałowej), jest przykładowe. Uważamy jednak, że w związ-
ku ze stosowaniem przepisów uokik i odsyłających do nich przepisów prawa farmaceutycznego 
jako wyjątku od zasady swobody działalności gospodarczej, należy intepretować je zawężająco. 
Dostrzegł to także Główny Inspektor Farmaceutyczny37. Przed pojawieniem się orzeczeń WSA na 
tle prawa farmaceutycznego, za przykłady przejęcia kontroli Prezes UOKiK podawał np. przejęcie 
zarządzania funduszem38, nauka prawa z kolei wskazywała np. umowę dzierżawy przedsiębior-
stwa (Karasiewicz, Stankiewicz i Wierzbowski, 2014, s. 1061). 

Żadna z okoliczności wskazanych przez sąd ani także ich suma nie mogą świadczyć 
o „przejęciu kontroli” nad przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 4 uokik. „Bezpośrednie” przy-
czyny wskazano przy tym powyżej, odnosząc się do poszczególnych, przykładowych przejawów 
tej kontroli. Co bardzo istotne, stan faktyczny powołany przez sąd administracyjny nie wskazuje 
na to, aby organizator sieci franczyzowej ingerował w dobór dostawców, ceny ani marże apteki 
36 Por. wyr. w cytowanej już sprawie Pronuptia, pkt 50, gdzie TSUE wskazał, że postanowienia umowy franczyzy, które ustanawiają nad franczyzobiorcą 
kontrolę ściśle niezbędną do utrzymania tożsamości i reputacji sieci nie stanowią ograniczeń konkurencji.
37 Komunikat GIF, s. 3.
38 Tak: dec. Prezesa UOKiK z 26 lutego 2008 r., DKK-23/2008, wyrażająca zgodę na koncentrację. 
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będącej franczyzobiorcą. Są to cechy wskazujące na niezależność franczyzodawcy w jego działal-
ności na rynku. Sąd administracyjny w istocie zidentyfi kował typowe cechy umów franczyzowych, 
dostrzegane dotychczas w prawie zarówno umów gospodarczych, jak i konkurencji. Natomiast, 
jak dotąd, te cechy nie prowadziły do uznania, że franczyzobiorca jest częścią grupy kapitałowej 
organizatora sieci franczyzowej. Jest to pogląd niemożliwy do pogodzenia z dotychczasowym 
ujęciem umów franczyzy jako systemu dystrybucji, produkcji czy świadczenia usług z franczyzo-
biorcą jako niezależnym przedsiębiorcą. Dlatego też należy postulować szersze uwzględnienie 
przez sądy administracyjne dorobku krajowego i unijnego orzecznictwa z zakresu prawa konku-
rencji przy wykładaniu pojęcia „grupy kapitałowej”. 

3. Franczyza jako grupa kapitałowa – „skutki uboczne” 

Warto  zastanowić  się,  jakie  skutki  wywołuje  stanowisko  WSA  wyrażone  w  sprawie 
VI SA/Wa 738/20 przy szerszym spojrzeniu na sytuację przedsiębiorców stosujących system fran-
czyzowy. Artykuł 4 pkt 14) w zw. pkt 4) uokik jest przecież stosowany względem franczyzobiorcy 
i franczyzodawcy na gruncie nie tylko prawa farmaceutycznego, lecz także prawa konkurencji. 
Zgodnie z zasadą pewności prawa39, w tym samym stanie faktycznym i prawnym rezultaty wy-
kładni tego samego przepisu powinny być takie same. To czy wykładni dokonuje organ stosujący 
ten przepis przez odesłanie z prawa farmaceutycznego (WIF/GIF/WSA), czy stosujący je wprost, 
na podstawie uokik (np. Prezes UOKiK, SOKiK) nie powinno zmieniać rezultatu wykładni. 

Wykładnia, dotycząca oceny czym są franczyza i grupa kapitałowa, przedstawiona w niektórych 
decyzjach inspekcji farmaceutycznej i niektórych wyrokach WSA nie uwzględnia w wystarczają-
cym stopniu przepisów, doktryny i orzecznictwa prawa konkurencji. Rozumowanie przedstawione 
w tych sprawach nie wpisuje się w bardzo ważny postulat zachowania spójności systemu prawa. 
Spójność ta jest szczególnie ważna tam, gdzie przepisy nakładają ograniczenia na przedsiębiorców. 
Organy i sądy administracyjne w swej wykładni powinny wyjść od tego, że racjonalny ustawodawca 
świadomie skonstruował w prawie farmaceutycznym odesłanie do przepisów uokik, gdy chodzi 
o ocenę rozumienia grupy kapitałowej. W ramach uokik franczyza nie tworzy grupy kapitałowej 
i mimo że relacja między franczyzobiorcą a franczyzodawcą jest bardzo bliska, pozostają oni 
niezależnymi przedsiębiorcami. Organy stosujące prawo konkurencji wielokrotnie potwierdziły to 
stanowisko. Taki stan rzeczy potwierdza również sam ustawodawca, który opisał franczyzę jako 
rodzaj systemu dystrybucji wertykalnej, funkcjonujący między niezależnymi przedsiębiorstwami. 
Rezultat wykładni polegający na uznaniu, że franczyzobiorca wchodzi do grupy kapitałowej fran-
czyzodawcy nie daje się więc pogodzić z systemową wykładnią prawa. 

Zaskoczenie takimi rozstrzygnięciami jest tym większe, że antykoncentracyjne przepisy pra-
wa farmaceutycznego są wyjątkiem od zasady swobody działalności gospodarczej. To sprawia, 
że organy i sądy je stosujące powinny je wykładać zawężająco (ściśle). 

Organy ochrony konkurencji, tak polskie, jak i unijne, jak również sądy (TSUE i SOKiK), 
konsekwentnie orzekają, że franczyzobiorca pozostaje niezależnym przedsiębiorcą. Co trzeba 
podkreślić – czynią to mimo świadomości wielowymiarowych i ścisłych związków franczyzodawcy 
z organizatorem sieci franczyzowej. Należy więc postawić pytanie: czy nie jest zasadnym oczekiwać 
podobnej wykładni przy stosowaniu przepisów uokik na tle prawa farmaceutycznego? Uznanie, 
39 Por. art. 14 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2021, poz. 162 z późn. zm.).
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że umowa franczyzy przypisuje franczyzobiorcę do grupy kapitałowej franczyzodawcy jest też nie 
do pogodzenia z celowościową wykładnią antykoncentracyjnych przepisów prawa farmaceutycz-
nego. Przepisy te mają zapobiegać nadmiernej koncentracji na rynku aptek ogólnodostępnych. 
Tymczasem bywają niesłusznie stosowane tam, gdzie tej koncentracji nie ma, odbierając przed-
siębiorcom prawo do decydowania o sposobie prowadzenia swojej działalności – w tym przypadku 
wykluczając dystrybucję w formie franczyzy. 

Zwracamy uwagę, że stan faktyczny sprawy VI SA/Wa 738/20 nie wskazuje na to, że ścisła 
współpraca w ramach franczyzy wyeliminowała kluczowy element konkurencji, tj. możliwość ry-
walizacji cenowej między poszczególnymi aptekami tej samej sieci franczyzowej. 

Argumenty WSA za włączeniem franczyzobiorcy do grupy kapitałowej (wyrok w sprawie 
VI SA/Wa 738/20) skonfrontujemy teraz ze zgoła przeciwnym wyrokiem sądu administracyjnego 
również dotyczącym aptek w systemie dystrybucji franczyzowej, tj. wskazującym, że franczyzo-
biorca nie wchodzi w skład grupy kapitałowej franczyzodawcy. 

4. Argumenty wykładni WSA przeciw włączeniu franczyzobiorcy 
do grupy kapitałowej franczyzodawcy

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 września 2018 r., 
VI SA/Wa 701/18, również rozstrzygającym skargę na decyzję inspekcji farmaceutycznej (a więc 
na tle art. 99 pf), wyrażono kategoryczny pogląd, że sieć franczyzowa nie stanowi grupy kapita-
łowej ani też kontroli, o której mowa w uokik. Uzasadnienie wyroku wskazuje na dobre zrozumie-
nie istoty franczyzy w obrocie gospodarczym. Zdaniem tego składu orzekającego WSA umowa 
franczyzy pozostaje umową nienazwaną, stąd rekonstrukcja warunków takiej umowy jest zawsze 
wyzwaniem. Sąd stwierdził m.in., że „Obowiązek poddania się przez franczyzobiorcę kontroli ze 
strony franczyzodawcy wpisany jest w istotę umowy franczyzowej”. Dalej zauważył, że jest to ele-
ment tworzenia jednolitej sieci franczyzowej i obejmuje kontrolę franczyzobiorcy, np. w zakresie 
jakości świadczonych usług, metod prowadzenia działalności. Zdaniem sądu obejmuje to także 
poddanie się przez franczyzobiorcę kontroli w zakresie dokumentacji handlowej i księgowej przed-
siębiorstwa. Sąd – ze znajomością praktyki obrotu – wywodził, że jest to uzasadnione zwłaszcza 
wówczas, gdy obrót stanowi podstawę wynagrodzenia należnego franczyzodawcy. Sąd podkre-
ślił, że mimo wyżej określonego kształtu relacji „(…) franczyzobiorca działa cały czas zawsze na 
własny rachunek. Kontrola, wynikająca z umów franczyzy bezwzględnie nie może być traktowana 
jako sprawowanie kontroli bezpośredniej czy pośredniej, o których mowa w art. 4 pkt 4 ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów”. 

Takie rozstrzygnięcie oceniamy jako prawidłowe. Przede wszystkim, sąd uwzględnił, że roz-
strzygając sprawę, musi zastosować defi nicję grupy kapitałowej z uokik z uwzględnieniem całego 
dorobku orzeczniczego prawa ochrony konkurencji, takim jakie ono jest.

V. Podsumowanie
Z zestawienia wyżej przedstawionych wyroków WSA w Warszawie w sprawach VI SA/Wa 738/20 

oraz VI SA/Wa 701/18 widać, że nie wykształciła się orzecznicza spójność oceny instytucji franczyzy 
na potrzeby stosowania art. 99 prawa farmaceutycznego. 
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Pogląd wyrażony w niektórych orzeczeniach wojewódzkich sądów administracyjnych, ja-
koby prowadzenie apteki w formie franczyzy wciągało franczyzobiorcę do grupy kapitałowej 
franczyzodawcy jest nieuzasadniony i niebezpieczny dla pewności prawa. W tym miejscu na-
stępuje rozdźwięk z interpretacją dokonywaną przez krajowe i europejskie organy ochrony 
konkurencji. 

Organy i sądy stosujące prawo konkurencji „na co dzień” (np. Prezes UOKiK, TSUE), uważają 
bowiem franczyzobiorcę za podmiot niezależny od franczyzodawcy, mimo że ściśle z nim współ-
pracujący. Prawo konkurencji zakłada, że franczyza jest formą porozumienia dystrybucyjnego 
(wertykalnego) między dwoma lub więcej przedsiębiorcami. Tymczasem, niektóre organy inspekcji 
farmaceutycznej i sądy administracyjne (stosując te same przepisy) niesłusznie zrównują status 
aptecznego franczyzobiorcy ze statusem spółki zależnej franczyzodawcy (mimo braku powiązań 
na gruncie prawa handlowego). Doszły one do wniosku, że franczyza może być formą wewnętrz-
nego zorganizowana grupy kapitałowej przedsiębiorcy, tym samym pozbawiając franczyzobiorcę 
przymiotu niezależności. Widać więc, że są to poglądy przeciwstawne, nie dające się pogodzić. 

Uważamy, że te same przepisy (tj. art. 4 pkt 14) w zw. z pkt 4) uokik) nie mogą tworzyć dwóch 
różnych pojęć „grupy kapitałowej”, odmiennych w zależności od tego, jaki organ lub jaki sąd je 
stosują. Sytuacja taka wprowadzałaby ogromną niepewność, niszcząc zaufanie przedsiębiorców 
do działalności państwa. Ponieważ przepisy będące przedmiotem tak istotnych rozbieżności wy-
wodzą się z działu prawa konkurencji, uważamy, że przy ich stosowaniu należy uwzględnić wy-
kładnię systemową w ramach tego działu prawa. Taka wykładnia powinna uwzględniać dorobek 
orzecznictwa prawa konkurencji w tym zakresie, który wskazuje, że franczyzobiorca, mimo często 
bardzo bliskiej, wielowymiarowej współpracy z franczyzodawcą, pozostaje jednak niezależnym 
przedsiębiorcą, działającym we własnymi imieniu i na własny rachunek. Organy i sądy stosujące 
prawo powinny zakładać, że racjonalny ustawodawca świadomie i rozważnie zawarł w prawie 
farmaceutycznym odesłanie do rozumienia grupy kapitałowej w prawie konkurencji. W przeciw-
nym wypadku antykoncentracyjne przepisy prawa farmaceutycznego z pewnością zawierałyby 
własną defi nicję grupy kapitałowej. Skoro tak nie jest, to za nieuzasadnioną i błędną uznajemy 
wykładnię, w myśl której franczyzobiorca apteczny wchodzi do grupy kapitałowej franczyzodawcy, 
jak uznał  WSA w sprawie VI SA/Wa 738/20. Z aprobatą natomiast przyjmujemy orzeczenie WSA 
w sprawie VI SA/Wa 701/18, gdzie sąd prawidłowo stwierdził, że franczyza to nie grupa kapitałowa 
ani kontrola w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 
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2004 r. odnoszącego się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu WE (Dz. U. UE 2004 L 123/18); dalej: rozpo-
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w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji 
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ze wskazanych tłumaczeń. 



2424 Justyna Kownacka            Funkcjonariusz ds. przesłuchań w postępowaniach z zakresu konkurencji…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022, nr 3(11)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.3.11.2

I. Wstęp

Zapewnienie jak największej skuteczności reguł konkurencji wymaga współdziałania dwóch 
narzędzi – egzekwowania prawa na drodze prywatnoprawnej na mocy prawa cywilnego oraz 
egzekwowanie prawa na drodze publicznoprawnej przez organy ochrony konkurencji2. Osią 
prywatnoprawnego egzekwowania prawa konkurencji są sankcje cywilne, natomiast publiczno-
prawnego – sankcje administracyjne lub karne. Niezależnie od podkreślanej tendencji do krymi-
nalizacji naruszeń prawa konkurencji (Jurkowska-Gomułka, 2013, s. 85; Powolny, 2020, s. 14) 
oraz promowania drogi prywatnoprawnej, administracyjnoprawny model wdrażania prawa kon-
kurencji pozostaje podstawowym. Cechą charakterystyczną tego modelu jest skupienie funkcji 
dochodzeniowych, oskarżycielskich i orzeczniczych w jednym organie. 

Z punktu widzenia instytucjonalnego, na poziomie państw członkowskich można wyodrębnić 
w UE trzy zasadnicze systemy egzekwowania konkurencji3. Polska reprezentuje ten najpowszech-
niejszy, tj. administracyjny system monistyczny. Konstrukcja zakładająca powierzenie jednemu 
organowi tak daleko idących uprawnień, wymusza jednocześnie wprowadzenie swoistych bez-
pieczników, aby zostały zachowane tak bazowe prawa, jak prawo do wysłuchania oraz prawo do 
obrony stron postępowań prowadzonych przez organy antymonopolowe. 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 lit. a) Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej4 prawo każdego do 
bycia wysłuchanym, zanim zostaną podjęte indywidualne środki mogące negatywnie wpłynąć na 
jego sytuację, stanowi element składowy prawa do dobrej administracji, defi niowanego jako prawo 
każdego do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej sprawy w rozsądnym terminie 
przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii. Wysłuchanie pełni także istotną funkcję 
w dążeniu do zapewnienia sprawiedliwości proceduralnej, którą można defi niować jako „zbiór war-
tości, których zagwarantowanie w normach procesowych i faktyczne wdrażanie w postępowaniu 
wpływa na jego sprawiedliwy przebieg i umożliwia jego pozytywną ocenę” (Bernatt, 2011, s. 49). 

Jedną z instytucji pomyślanych jako wspomniany powyżej bezpiecznik jest funkcjonariusz 
ds. wysłuchania (Hearing Offi cer; dalej: HO). Jest to podmiot, który wykonuje funkcje w postę-
powaniach z zakresu konkurencji prowadzonych przez Komisję Europejską zgodnie z rozporzą-
dzeniem Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł 
konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (dalej: rozporządzenie 1/2003); rozporządze-
niem Komisji 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnoszącym się do prowadzenia przez Komisję 
postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu WE; rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 
z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw)5 oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 802/2004 
z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie 

2 Preambuła do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących 
dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa 
krajowego (Dz. Urz. UE 2014 L 349/1), pkt 6, zd. 1 (szerzej: Jurkowska-Gomułka, 2013). 
3 Administracyjny model monistyczny (organ administracyjny łączy funkcje inkwizycyjne i orzecznicze); administracyjny model dualistyczny (opierają-
cy się na podziale funkcji inkwizycyjnych oraz orzeczniczych pomiędzy odrębne organy administracyjne) oraz model administracyjno-sądowy (funkcje 
inkwizycyjne przypisane są organowi administracyjnemu, funkcje orzecznicze sądowi) (ECN Working Group Cooperation Issues and Due Process 
Decision-Making Powers Report. 31.10.2012, s. 5–9).
4 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2012 C 326/391).
5 Rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE 2004 L 24/1).
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kontroli koncentracji przedsiębiorstw6. W tym kontekście należy poczynić dwa zastrzeżenia. Po 
pierwsze, niniejszy artykuł ogranicza się do omówienia pozycji Hearing Offi cer w postępowaniach 
prowadzonych zgodnie z rozporządzeniem 1/2003. Po drugie, jakkolwiek rozporządzenie 1/2003 
stanowi podstawę stosowania unijnych reguł konkurencji przez KE oraz krajowe organy antymo-
nopolowe państw członkowskich UE w indywidualnych sprawach, to instytucja funkcjonariusza 
ds. przesłuchań występuje wyłącznie w postępowaniach przed Komisją Europejską, zgodnie 
z postanowieniami rozporządzenia 773/2004. Nie zmienia to faktu, że w niektórych państwach 
członkowskich na wzór Hearing Offi cer ukonstytuowano urzędników z podobnym zakresem upraw-
nień. Mając w pamięci, iż Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie jest już 
członkiem UE, jako przykład wskazać można rozjemcę w sprawach proceduralnych w Offi ce of 
Fair Trading7 (Procedural Adjudicator).

Rola HO w postępowaniach prowadzonych przez KE została esencjonalnie opisana w art. 1 
ust. 2 decyzji Przewodniczącego w sprawie zakresu uprawnień. Konstrukcyjnie jest on urzędni-
kiem gwarantującym skuteczne wykonywanie praw procesowych8 w toku całego postępowania 
z zakresu konkurencji przed KE w celu wykonania art. 101 i 102 Traktatu oraz na podstawie roz-
porządzenia (WE) nr 139/2004. Przy czym takie ujęcie jego roli w żadnym stopniu nie zmienia 
odpowiedzialności Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji) za przestrzeganie 
praw procesowych podmiotów biorących udział w postępowaniu. Potwierdza to brzmienie pkt 8 
preambuły do ww. decyzji, w którym wskazano, że funkcjonariusz ds. przesłuchań ma „działać 
jako niezależny arbiter, który dąży do rozwiązania kwestii mających wpływ na skuteczne wyko-
nywanie praw procesowych zainteresowanych stron, innych stron uczestniczących, skarżących 
lub zainteresowanych osób trzecich, w przypadkach gdy kwestie te nie mogły zostać rozwiązane 
w ramach wcześniejszych kontaktów służb Komisji odpowiedzialnych za przeprowadzenie postę-
powania z zakresu konkurencji, które są zobowiązane do ich poszanowania”. 

Zaznaczenia przy tym wymaga, że pozycja Hearing Offi cer pozostaje immanentnie zwią-
zana z prawem do bycia wysłuchanym (prawem wysłuchania). W postępowaniu przed Komisją 
Europejską prawo do wysłuchania realizuje się poprzez pisemne ustosunkowanie się do posta-
wionych przez KE zarzutów oraz poprzez wysłuchanie ustne9. Jego ramy czasowe wyznacza 
przedstawienie zarzutów przez KE (Statement of Objections) – początek oraz wydanie decyzji – 
koniec. Decyzja Przewodniczącego w sprawie zakresu uprawnień w pkt 19) preambuły następu-
jąco streszcza cel wysłuchania: „Spotkanie wyjaśniające umożliwia stronom, do których Komisja 
skierowała przedstawienie zarzutów10, oraz innym stronom uczestniczącym dalsze korzystanie 
z ich prawa do bycia wysłuchanym poprzez rozwinięcie argumentów ustnie przed Komisją, która 

 6 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw (Dz. U. UE 2004 L 133/1). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. rozporządzenia: „Formalne wysłuchania prowadzi funkcjonariusz 
ds. wysłuchań całkowicie niezależnie”.
 7 Opinia Rzecznika Generalnego Macieja Szpunara przedstawiona w dniu 21 lipca 2016 r., sprawa C-162/15 P.
 8 Zgodnie z pkt 2) preambuły do decyzji Przewodniczącego w sprawie zakresu uprawnień: Komisja ma obowiązek prowadzić postępowania z zakresu 
konkurencji w sposób sprawiedliwy, bezstronny i obiektywny oraz „zapewnić poszanowanie praw procesowych zainteresowanych stron”, jak określono 
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2003 (…), rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 (…), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 773/2004 (…) oraz rozpo-
rządzeniu Komisji (WE) nr 802/2004 (…), a także odpowiednim orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Zgodnie z pkt 37) rozporządzenia 1/2003: 
Niniejsze rozporządzenie respektuje podstawowe prawa i uznaje zasady przyjęte w szczególności w Karcie Podstawowych Praw Unii Europejskiej; a tym 
samym także prawa zagwarantowane przez Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. 
 9 Rozdział V. Wykonywanie prawa do wysłuchania Rozporządzenia 773/2004. 
10 W ofi cjalnym tłumaczeniu decyzji Przewodniczącego w sprawie zakresu uprawnień statement of objections to pisemne zgłoszenie zastrzeżeń. W ni-
niejszej publikacji stosowane będzie tłumaczenie ww. terminu z rozporządzenia 773/2004 jako przedstawienie zarzutów. 
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powinna być reprezentowana przez dyrektora generalnego ds. konkurencji, a także inne służby, 
które swoją pracą wnoszą wkład w dalsze przygotowanie decyzji, która ma zostać podjęta przez 
Komisję. Powinno ono dawać dodatkową możliwość zadbania o to, by wszystkie istotne fakty – bez 
względu na to, czy są one korzystne czy niekorzystne dla zainteresowanych stron, w tym elementy 
stanu faktycznego związane z wagą i czasem trwania domniemanego naruszenia – wyjaśniono 
najdokładniej jak to możliwe (…)”.

II. Geneza utworzenia instytucji funkcjonariusza ds. przesłuchań
Propozycja powołania funkcjonariusza ds. przesłuchań została zgłoszona po raz pierwszy 

w XI Sprawozdaniu KE z polityki konkurencji w 1981 roku. Dotyczyła ona wyłącznie postępowań 
z zakresu porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania pozycji dominującej. 
Komisja Europejska akcentując fakt, że zasadnicza część postępowania posiada formę pisemną, 
co koresponduje ze skomplikowaną naturą rozpoznawanych spraw, zauważyła, że przesłuchania 
ustne są dogodnym instrumentem wyjaśniania kwestii, które nie zostały przesądzone w trakcie 
pisemnej części procedury. Dostrzegła jednak pewne niedostatki w zakresie przeprowadzania 
wysłuchań ustnych i zarekomendowała wprowadzenie środków wzmacniających ich obiektywny 
charakter. Zgodnie z ofi cjalnym uzasadnieniem, kluczowe miało być zlecenie przewodniczenia 
wysłuchaniom nowo powołanemu, cieszącemu się realną autonomią funkcjonariuszowi ds. prze-
słuchań. Prawdziwym jednak impulsem do zmiany sposobu prowadzenia wysłuchań była sprawa 
IBM przeciwko KE dotycząca nadużywania pozycji dominującej11. Napięcia istniejące pomiędzy 
IBM a personelem Komisji Europejskiej w tej sprawie były szeroko komentowane przez prasę 
i opatrywane komentarzem, że w gruncie rzeczy KE wyrobiła już sobie opinię; w domyśle, wysłu-
chanie ustne pozbawione jest praktycznego znaczenia. Spodziewając się zatem, że planowane 
wysłuchanie może stać się miejscem ostrego konfl iktu, zdecydowano się powierzyć jego prowa-
dzenie osobie z zewnątrz, byłemu dyrektorowi Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji12. Ten, będąc 
osobą i ujmującą, i stanowczą, sprawnie przekierował przesłuchanie na wymianę argumentów 
merytorycznych, a nie natury osobistej (Forrester, 2009, s. 834). Znalezione pod presją chwili 
rozwiązanie przyniosło rezultaty. Postanowiono więc je zinstytucjonalizować, oddając na stałe 
prowadzenie i organizację wysłuchań ustnych (oral hearing) powołanemu w tym celu urzędnikowi. 
Stąd zapewne tytuł Hearing Offi cer. Jako alternatywę analizowano wprowadzenie sędziów prawa 
administracyjnego na wzór amerykański, ale pomysłu tego nie rekomendowano13.

11 International  Business  Machines  Corporation  v  Commission  of  the  European  Communities  C  60/81.  Pozyskano  z: 
 https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=60/81&td=ALL (29.03.2022). 
12 W literaturze przedmiotu wskazywane są także odmienne, niekoniecznie wzajemnie się wykluczające powody, dla których KE zdecydowała się 
na utworzenie stanowiska HO. Podnosi się, iż powołanie HO było bezpośrednią odpowiedzią Komisji na wynik postępowania w sprawie stwierdzenia 
nieważności decyzji Komisji w sprawie 85/76 Hoffman – Le Roche p. Komisji (Kowalik-Bańczyk, 2012, s. 220). Bezsprzecznie wspomniany wyrok przy-
czynił się do uznania prawa do wysłuchania za fundamentalną zasadę prawa unijnego w sprawach, w których nakładane są sankcje. Trybunał wskazał, 
iż „przestrzegania prawa do wysłuchania we wszystkich postępowaniach, w których mogą zostać nałożone sankcje, w szczególności zaś grzywny lub 
kary pieniężne, jest fundamentalną zasadą prawa wspólnotowego i powinno być zagwarantowane nawet jeżeli dane postępowanie ma charakter admi-
nistracyjny”. Inspiracją mogło również być Sprawozdanie Komisji Specjalnej ds. Wspólnot Europejskich Izby Lordów z 1982 r., w którym zasugerowano 
powołanie niezależnej osoby (Independent Person) do prowadzenia ustnych wysłuchań, z tzw. świeżym spojrzeniem na prowadzoną następczo sprawę, 
co miało przeciwdziałać zarzucanemu brakowi obiektywizmu postępowań toczących się przed KE (Albers i Jourdan, 2011, s. 186). 
13 European Commission. (2011). Eleventh report on competition policy : published in conjunction with the ‚Fifteenth General Report on the Activities 
of the European Communities in 1981’, Publications Offi ce [XI Sprawozdanie KE z polityki konkurencji z 1981 r.], s. 31. Pierwsze Sprawozdanie zostało 
sporządzone przez Komisję w roku 1972 w następstwie uchwały Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 1971 r., w której PE zwrócił się do KE 
o przedstawianie corocznych sprawozdań z rozwoju polityki konkurencji – Pierwsze Sprawozdanie z polityki konkurencji z 1971 r. Pozyskano z: https://
op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/418817dc-c69b-42b1-a787-013fd545017d/language-en/format-PDF/source-253800913 (25.03.2022).
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Ostatecznie Komisja utworzyła stanowisko funkcjonariusza ds. przesłuchań ze skutkiem od 
1 września 1982 r., wyznaczając mu jako główne zadanie zapewnienie, aby wysłuchania były 
prawidłowo prowadzone, co powinno przełożyć się na ich obiektywny przebieg oraz na bezstron-
ność następczej w stosunku do niego decyzji, jakakolwiek by nie była jej treść14. Poza tym KE, 
w celu szczegółowego poinformowania zainteresowanych stron o dokładnym zakresie obowiązków 
oraz odpowiedzialności, z chwilą powołania funkcjonariusza ds. przesłuchań opracowała Zakres 
uprawnień funkcjonariusza ds. przesłuchań (Terms of reference of the Hearing Offi cer), który zo-
stał opublikowany jako załącznik do Sprawozdania Komisji z polityki konkurencji z 1983 roku15. 
Podkreśliła nadto, że obowiązkiem Hearing Offi cer jest zagwarantowanie, aby prawa obrony były 
respektowane nie tylko w trakcie właściwego wysłuchania, lecz także na etapie je poprzedzają-
cym, jak i po nim następującym. Od 1990 r. funkcjonariusz ds. przesłuchań występuje także w po-
stępowaniach dotyczących kontroli koncentracji. Towarzyszyło temu wydanie przez KE decyzji 
z 23 listopada 1990 r. w sprawie wdrożenia wysłuchań w związku z procedurami stosowania art. 85 
i 86 Traktatu EWG oraz art. 65 i 66 Traktatu EWWiS, będącej załącznikiem do Sprawozdania 
Komisji z polityki konkurencji z 1990 roku16. Wyżej wymieniona decyzja w swojej treści stanowiła 
właściwie literalne powtórzenie Zakresu uprawnień z 1982 roku. 

W kolejnych latach pozycja HO poddawana była dalszemu badaniu. Przykładowo, pokło-
siem zorganizowanej przez Komisję Europejską we wrześniu 1993 r. konferencji na temat praw 
proceduralnych były zalecenia co do dalszego zwiększenia zakresu jego kompetencji (m.in. de-
cyzji w sprawie wydłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi na przedstawienie zarzutów czy 
dostępu do mających znaczenie akt, dokumentów i informacji)17. Rzeczone dyrektywy wdrożono 
w wydanej w 1994 r.18 decyzji KE poszerzającej zakres jego uprawnień w kierunku zapewnienia 
odpowiedniej ochrony praw uczestników postępowania m.in. w zakresie dopuszczenia zwrócenia 
się przez stronę, która otrzymała przedstawienie zarzutów i ma powody przypuszczać, że Komisja 
jest w posiadaniu dokumentów, które nie zostały jej ujawnione, a są one niezbędne do właści-
wego skorzystania z prawa do bycia wysłuchanym, z wnioskiem o dostęp do tych dokumentów; 
oraz wprowadzenia możliwości zwrócenia się o wydłużenie terminu na ustosunkowanie się do 
dokumentów wyspecyfi kowanych w art. 4 ust. 3 ww. decyzji. 

Następne zmiany na drodze do dalszej niezależności HO przyniosła decyzja Komisji z dnia 
23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych 

14 European Commission. (2011). Twelfh report on competition policy: published in conjunction with the ‚Sixteenth General Report on the Activities of 
the European Communities in 1982’, Publications Offi ce [XII Sprawozdanie KE z polityki konkurencji z 1982 r.], s. 41. 
15 European Commission. (1996). Thirteenth Report on Competition Policy, Publications Offi ce [XIII Sprawozdanie KE z polityki konkurencji z 1983 r.], 
s. 64–65. Pozyskano z: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/161bd425-29e6-4ac0-9b3d-0766ecdda8cd (24.03.2022). Administracyjnie 
HO został przyporządkowany do Generalnej Dyrekcji ds. Konkurencji. Gdyby HO nie mógł wypełniać swojej funkcji, Dyrektor Generalny, działając z nim 
w porozumieniu, wyznaczy innego urzędnika tego samego szczebla, ale niezaangażowanego w konkretną sprawę, do wykonania uprawnień HO. 
Funkcjonariusz ds. przesłuchań miał również obowiązek zapewnienia, aby w trakcie opracowywania projektu decyzji Komisji w sprawach konkurencji 
należycie uwzględniono wszystkie istotne dla sprawy fakty, niezależnie od tego czy są one korzystne czy niekorzystne dla zaangażowanych stron. Wiele 
miejsca w Zakresie uprawnień funkcjonariusza ds. przesłuchań poświęcono samej organizacji wysłuchania oraz jego przebiegu. HO po zakończonym 
wysłuchaniu przedkładał sprawozdanie Dyrektorowi Generalnemu ds. Konkurencji, w którym w kontekście rekomendacji co do dalszego przebiegu postę-
powania mógł wskazać na potrzebę uzyskania dodatkowych informacji, wycofania pewnych zarzutów, czy wręcz przeciwnie – sformułowania dodatkowych. 
16 European Commission. (1991). XXth Report on Competition Policy, Publications Offi ce [XX Sprawozdanie KE z polityki konkurencji z 1990 r.], s. 71. 
Pozyskano z: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d15a0d3f-4d8d-4ca2-9ccc-c1e5854b73a9/language-en (24.03.2022). 
17 European Commission. (1995). Directorate-General for Competition, Secretariat-General, XXIIIrd Report on competition policy 1993, Publications Offi ce 
[XXIII Sprawozdanie KE z polityki konkurencji z 1993 r.], s. 116–118. Pozyskano z: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7db4a243-39f3-
-4ba4-a5b7-1cb48f8ca6d3 (24.03.2022). 
18  Dec. Komisji z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w postępowaniach dotyczących konkurencji 
przed Komisją (Dz. Urz. 1994 L 330/67).
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postępowaniach z zakresu konkurencji19. Tym razem nie tylko odniesiono się do jego zadań, lecz 
także postanowiono dokonać przetasowań o charakterze administracyjnym poprzez przyporząd-
kowanie go do członka Komisji odpowiedzialnego za konkurencję zamiast Dyrekcji Generalnej ds. 
Konkurencji. W celu zwiększenia przejrzystości trybu powoływania zdecydowano się natomiast 
na publikację informacji o nominacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Poza tym 
uznano za sensowne mocniejsze osadzenie HO w procesie zmierzającym do podjęcia decyzji 
poprzez nałożenie na dyrektora odpowiedzialnego za prowadzenie śledztwa w danej sprawie 
powinności informowania go o rozwoju postępowania aż do etapu powstania projektu decyzji, 
łącząc to z przyznaniem prawa do przedstawiania uwag w każdej kwestii, wynikającej z każdego 
postępowania KE z zakresu konkurencji, upoważnionemu członkowi Komisji Europejskiej20.

III. Tryb powoływania oraz zakres uprawnień Hearing Offi cer 
w świetle decyzji Przewodniczącego Komisji Europejskiej 

z dnia 13 października 2011 roku 
Obecnie tryb powoływania oraz zakres uprawnień funkcjonariusza ds. przesłuchań reguluje 

decyzja Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 roku. 
Potencjalnym kandydatom do objęcia stanowiska Hearing Offi cer Komisja stawia dość ogó-

lne wymagania, przy czym uwagę zawraca kolejność, w jakiej są one wymieniane. HO może 
bowiem zostać osoba niezależna, posiadająca doświadczenie w kwestiach z dziedziny konku-
rencji i odznaczająca się etyką zawodową niezbędną do tego, by przyczynić się do obiektywno-
ści, przejrzystości i efektywności postępowań (pkt 3 preambuły do ww. decyzji). Funkcjonariusz 
ds. przesłuchań jest powoływany przez KE zgodnie z zasadami ustanowionymi w regulaminie 
pracowniczym urzędników i warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. 
Dodatkowym wymogiem – nie przewidzianym w tych zasadach zatrudnienia – jest publikacja in-
formacji o jego powołaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co zapoczątkowała decyzja 
Komisji z 2001 roku. Funkcjonariusz ds. przesłuchań pozostaje przypisany do członka Komisji 
Europejskiej odpowiedzialnego za konkurencję. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że chodzi 
jedynie o przyporządkowanie administracyjne i w żadnym stopniu nie oznacza to, że Komisarz 
ds. Konkurencji może wydawać HO wiążące polecenia w sprawach, w których bierze on udział. 
Ponadto, jednym z przejawów jego pełnej niezależność od Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji jest 
możliwość adresowania do niego kwestii spornych zaistniałych pomiędzy wspomnianą Dyrekcją 
a stroną postępowania, w celu rozstrzygnięcia21.

Przypisane Hearing Offi cer w decyzji Przewodniczącego w sprawie zakresu uprawnień 
uprawnienia można podzielić na cztery kategorie22. 

Po pierwsze, jest on zaangażowany bezpośrednio w prowadzenie postępowania. Organizuje 
i przeprowadza więc wysłuchanie ustne oraz podejmuje decyzje czy osoby trzecie mają zostać 

19 Dec. Komisji z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konku-
rencji (Dz. Urz. UE 2001 L 162/21). Uwagi krytyczne zob. Flattery, 2010.
20 Szerzej na temat ewolucji uprawnień Hearing Offi cer zob.: Albers, Jourdan, 2011, s. 185–188. 
21 Zawiadomienie Komisji w sprawie najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia postępowań w związku z art. 101 i 102 TFUE (Dz. Urz. UE 2011 
C 308/61), pkt 79, zd. 2.
22 Za: Wils, 2012, s. 8–28.
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wysłuchane23. W części dotyczącej tych obowiązków, aby zapewnić należyte przygotowanie 
wysłuchania, ale zarazem podkreślić wagę ustnej części procedury, a tym samym dialogowania 
pomiędzy uczestnikami całego procesu, funkcjonariusz ds. przesłuchań może po konsultacji 
z dyrektorem odpowiedzialnym przeprowadzić spotkanie z osobami zaproszonymi na spotkanie 
wyjaśniające oraz (w odpowiednich sytuacjach) ze służbami Komisji w celu przygotowania do 
samego spotkania wyjaśniającego24. 

Po drugie, uczestnicy postępowania mogą poddać kwestie dotyczące skutecznego wykony-
wania ich praw procesowych funkcjonariuszowi ds. przesłuchań do niezależnego rozpatrzenia. 
Jest to szeroka kategoria uprawnień. Zasadne jest więc wyodrębnienie w niej trzech podkategorii 
w postaci uprawnień: decyzyjnych, sprawozdawczych oraz do wydawania zaleceń. W ramach 
pierwszej z wymienionych podkategorii, HO podejmuje decyzje w sprawach: przedłużenia termi-
nów wyznaczonych na udzielenie odpowiedzi na decyzję o dostarczenie koniecznych informacji25; 
poinformowania przez Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji przedsiębiorstw lub związków przedsię-
biorstw o ich statusie w prowadzonym postępowaniu26; dostępu do akt, dokumentów i informacji27; 
przedłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi na przedstawienie zarzutów28 oraz sprzeciwów 
dotyczących ujawnienia informacji, które mogą stanowić tajemnicę handlową lub innego rodzaju 
informację poufną przedsiębiorstwa29. Z kolei podkategoria uprawnień sprawozdawczych zosta-

23 Art. 13 ust. 1 rozporządzenia 773/2004: „Jeżeli osoby fi zyczne lub prawne inne, niż te określone w art. 5 i 11, wnioskują o bycie wysłuchanym 
i wykazują wystarczające zainteresowanie, Komisja poinformuje je pisemnie o charakterze i przedmiocie procedury i wyznaczy termin, w którym mogą 
one pisemnie przedstawić swoje opinie”. Art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze decyzji Przewodniczącego w sprawie zakresu uprawnień: „Wnioski o bycie wy-
słuchanym pochodzące od osób innych niż te, o których mowa w art. 5 i 11 rozporządzenia (WE) nr 773/2004 (…) składane są zgodnie z art. 13 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 773/2004 (…). Art. 5 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Decyzji: Urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające podejmuje decyzję 
o tym, czy osoby trzecie mają zostać wysłuchane, po konsultacji z dyrektorem odpowiedzialnym”. W pkt. 12 oraz 13 decyzji Przewodniczącego w sprawie 
zakresie wprowadzono pewne przesłanki, jaki HO powinien się kierować przy podejmowaniu przedmiotowej decyzji. I tak towarzyszenia konsumentów, 
które wnioskują o wysłuchanie, należy na ogół traktować jako posiadające wystarczający interes, w przypadku gdy postępowanie dotyczy produktów 
lub usług używanych przez konsumenta końcowego albo produktów lub usług, które stanowią bezpośredni wkład w takie produkty lub usługi. Poza tym 
HO powinien każdorazowo kierować się wkładem, jaki te osoby mogą wnieść w wyjaśnienie istotnych faktów sprawy.
24 Zob. też regulacje dotyczącą State of Play meetings: Zgodnie z pkt 2.9.60 i 2.9.61 zdanie od pierwszego do trzeciego Zawiadomienia Komisji 
w sprawie najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia postępowań w związku z art. 101 i 102 TFUE: „W trakcie całej procedury Dyrekcja Generalna 
ds. Konkurencji stara się umożliwić, z własnej inicjatywy lub na żądanie, stronom objętym postępowaniem udział w otwartej i szczerej dyskusji i przed-
stawienie ich stanowiska. Uwzględnia przy tym stan zaawansowania postępowania wyjaśniającego. Z tego względu na pewnych etapach procedury 
Komisja proponuje spotkania na temat stanu prac. Takie spotkania, w których strony uczestniczą całkowicie dobrowolnie, mogą przyczynić się do poprawy 
jakości i efektywności procesu decyzyjnego, zapewnienia jego przejrzystości oraz skutecznej komunikacji pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. Konkurencji 
a stronami. Przede wszystkim służą informowaniu stron o stanie zaawansowania postępowania w kluczowych momentach procedury”.
25 Art. 4 ust. 2 lit. c) dec. Przewodniczącego w sprawie zakresu uprawnień: gdy adresat decyzji z wezwaniem do udzielenia informacji na podstawie 
art. 18 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 uważa, że termin wyznaczony na odpowiedź jest zbyt krótki, może w odpowiednim czasie przed upływem 
pierwotnie wyznaczonego terminu przekazać tę sprawę urzędnikowi przeprowadzającemu spotkanie wyjaśniające. Urzędnik przeprowadzający spot-
kanie wyjaśniające decyduje, czy należy przedłużyć termin, biorąc pod uwagę obszerność i złożoność wezwania do udzielenia informacji oraz wymogi 
postępowania wyjaśniającego.
26 Art. 4 ust. 2 lit. d) dec. Przewodniczącego w sprawie zakresu uprawnień: przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw objęte jednym z działań wyjaś-
niających (dochodzeniowych) Komisji (..) mają prawo do informacji o swoim statusie w prowadzonym postępowaniu (...). Jeżeli takie przedsiębiorstwo lub 
taki związek przedsiębiorstw uważa, że nie otrzymał od Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji odpowiedniej informacji o swoim statusie w prowadzonym 
postępowaniu, może przekazać tę sprawę do rozstrzygnięcia urzędnikowi przeprowadzającemu spotkanie wyjaśniające. Urzędnik przeprowadzający 
spotkanie wyjaśniające podejmuje decyzję, że Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji poinformuje przedsiębiorstwo lub związek przedsiębiorstw, które 
wystąpiły z żądaniem, o ich statusie w prowadzonym postępowaniu (…).
27 Art. 7 ust. 1 dec. Przewodniczącego w sprawie zakresu uprawnień: Jeżeli strona, która skorzystała z prawa dostępu do akt, ma powody przypusz-
czać, że Komisja jest w posiadaniu dokumentów, które nie zostały tej stronie ujawnione, i że te dokumenty są niezbędne do właściwego skorzystania 
z prawa do bycia wysłuchanym, może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem o dostęp do tych dokumentów do urzędnika przeprowadzającego spotkanie 
wyjaśniające, z zastrzeżeniem przepisów art. 3 ust. 7.
28 Art. 9 ust. 1 dec. Przewodniczącego w sprawie zakresu uprawnień: Jeżeli adresat pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń uważa, że termin wyznaczony 
na udzielenie odpowiedzi na to zgłoszenie jest zbyt krótki, może wystąpić o jego przedłużenie, składając uzasadniony wniosek do dyrektora odpowie-
dzialnego (…). Jeżeli wniosek zostanie odrzucony lub adresat pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń występujący z wnioskiem nie zgadza się z okresem, 
o który termin przedłużono, może przekazać tę sprawę do urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające przed upływem pierwotnego terminu. 
Po wysłuchaniu dyrektora odpowiedzialnego urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające decyduje, czy przedłużenie terminu jest niezbędne, aby 
umożliwić adresatowi pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń skuteczne skorzystanie z jego prawa do bycia wysłuchanym, mając jednocześnie na uwadze 
konieczność unikania zbędnej zwłoki w postępowaniu (…). 
29 Art. 8 ust. 2 dec. Przewodniczącego w sprawie zakresu uprawnień: Jeżeli zainteresowane przedsiębiorstwo lub zainteresowana osoba sprzeciwia 
się ujawnieniu danych informacji, może przekazać tę sprawę urzędnikowi przeprowadzającemu spotkanie wyjaśniające. Jeżeli urzędnik przeprowa-
dzający spotkanie wyjaśniające uzna, że informacje mogą zostać ujawnione, ponieważ nie stanowią tajemnicy handlowej ani innego rodzaju informacji 
poufnej lub ponieważ istnieje nadrzędny interes w ich ujawnieniu, odnotowuje się to w uzasadnionej decyzji, o której powiadamia się zainteresowane 
przedsiębiorstwo lub zainteresowaną osobę (…). Na kanwie art. 8 został wydany wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2017 r., C-162/15 P, 
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ła opisana w art. 15 decyzji Przewodniczącego w sprawie zakresu uprawnień i dotyczy sytuacji, 
w których (aby zapewnić sobie możliwość skutecznego wykonywania praw procesowych) strony 
postępowania, które proponują zobowiązania, aby uwzględnić zastrzeżenia wyrażone wobec 
nich przez Komisję w ocenie wstępnej na podstawie art. 9 rozporządzenia 1/2003 oraz strony 
postępowania w sprawach kartelowych, które angażują się w rozmowy ugodowe na podstawie 
art. 10a rozporządzenia (WE) nr 773/2004 mogą zwrócić się do funkcjonariusza ds. przesłuchań 
na każdym etapie ich odnośnej procedury. Zalecenia wydawane przez urzędnika dotyczą oceny 
zastosowania wolności od samooskarżenia30 oraz prawniczej tajemnicy zawodowej31.

Po trzecie, w przypadku respektowania praw procesowych w toku postępowania Hearing Offi cer 
(jako gwarant ich skutecznego wykonywania) nie jest ograniczony inicjatywą uczestników postępo-
wania w tym sensie, że powinien dokonywać bieżącej oceny stanu przestrzegania tych praw nieza-
leżnie od aktywności, a nawet jej braku ze strony uczestników postępowania. Powyższe znajduje 
odbicie w obowiązkach sprawozdawczych funkcjonariusza ds. przesłuchań. W toku postępowania 
składa on dwa rodzaje sprawozdań: okresowe oraz końcowe. Sprawozdania okresowe zawierają 
wyciągnięte przez HO wnioski ze spotkania wyjaśniającego (jeżeli takie się odbędzie) oraz w kwestii 
skutecznego wykonywania praw procesowych. Co jednakże kluczowe, do sprawozdania okreso-
wego nie mają dostępu strony (art. 14 ust. 1 zdanie pierwsze decyzji Przewodniczącego w sprawie 
zakresu uprawnień). W sprawozdaniu końcowym HO dokonuje oceny przestrzegania skutecznego 
wykonywania praw procesowych na każdym etapie postępowania (art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze 
ww. decyzji). Z uwagi na to, że podstawą decyzji wydanej przez Komisję mogą być wyłącznie zarzuty, 
co do których strony mogły się wypowiedzieć (art. 27 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia 1/2003), 
a projekt decyzji przed jej przyjęciem nie jest okazywany stronom, logiczne, a zarazem konieczne 
staje się dokonanie przez Hearing Offi cer w sprawozdaniu końcowym ustalenia czy projekt decyzji 
dotyczy jedynie zastrzeżeń, co do których strony miały możliwość przedstawienia swoich stanowisk 
(art. 16 ust. 1 zdanie drugie ww. decyzji). Realne znaczenia sprawozdania końcowego umniejsza 
niemniej jednak przypisywany temu dokumentowi charakter prawny. Traktowane jest ono jako 
„wyłącznie dokument wewnętrzny Komisji, którego celem nie jest uzupełnienie lub skorygowanie 
argumentów przedsiębiorstw i który nie zawiera zatem jakiegokolwiek decydującego aspektu, który 
sąd wspólnotowy musiałby uwzględnić przy wykonywaniu swej kontroli”32. 

wzmacniający pozycję Hearing Offi cer w postępowaniu, w którym Trybunał uznał, że: art. 8 dec. Przewodniczącego Komisji Europejskiej 2011/695/UE 
(…) ma na celu urzeczywistnienie, na płaszczyźnie proceduralnej, oferowanej przez prawo Unii ochrony informacji, które Komisja uzyskała w ramach 
postępowań w sprawach z zakresu konkurencji. Ochronę tę należy rozumieć jako dotyczącą wszystkich powodów mogących uzasadniać ochronę pouf-
ności przedmiotowych informacji. Oznacza to, że ochronę informacji w postępowaniu przed KE można opierać na wszystkich normach prawa UE, a nie 
tyko na przepisach dedykowanych ochronie informacji; w szczególności, podstawą ochrony mogą być zasady uzasadnionych oczekiwań oraz równości. 
30 Art. 4 ust. 2 lit. b) dec. Przewodniczącego w sprawie zakresu uprawnień: gdy adresat wezwania do udzielenia informacji (żądania informacji) na 
podstawie art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 odmawia odpowiedzi na pytanie zawarte w takim wezwaniu, powołując się na wolność od sa-
mooskarżenia, jak określono w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, może przekazać tę kwestię, w odpowiednim czasie po otrzymaniu wezwania, 
urzędnikowi przeprowadzającemu spotkanie wyjaśniające. W stosownych przypadkach, mając na uwadze potrzebę unikania zbędnej zwłoki w postę-
powaniu, urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające może sformułować uzasadnione zalecenie co do tego, czy wolność od samooskarżenia 
ma zastosowanie (…). W pkt. 10 preambuły do ww. decyzji doprecyzowano, że rozpatrując przypadki powoływania się na wolność od samooskarżenia, 
urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające może rozważyć, czy przedsiębiorstwo nie wysuwa ewidentnie bezzasadnych roszczeń o ochronę, 
wyłącznie dla zyskania na czasie.
31 Art. 4 ust. 2 lit. a) dec. Przewodniczącego w sprawie zakresu uprawnień: przedsiębiorstwo lub związek przedsiębiorstw może zwrócić się do urzędnika 
przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające o zbadanie twierdzeń, że dokument, którego Komisja żąda przy wykonywaniu uprawnień (…), a który nie 
został przekazany Komisji, jest rzekomo objęty ochroną z tytułu poufności wymiany informacji między prawnikiem a klientem (…). urzędnik przeprowa-
dzający spotkanie wyjaśniające może sformułować uzasadnione zalecenie do właściwego członka Komisji, nie ujawniając przy tym treści dokumentu, 
która może być objęta tajemnicą (…). 
32 Wyr. z dnia 30 września 2009 r. w sprawie T161/05 Hoechst GmbH p. KE. Pozyskano z: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jses
sionid=1B4977F9A2294B6511BF5BA3912C1C7A?text=&docid=78349&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=fi rst&part=1&cid=5259731 
(28.03.2022). 
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W końcu, Hearing Offi cer posiada również pewne uprawnienia doradcze polegające na tym, 
że może on przedstawiać swoje uwagi w dowolnej kwestii wynikającej z jakiegokolwiek postępo-
wania Komisji Europejskiej z zakresu konkurencji właściwemu jej członkowi (art. 3 ust. 5 decyzji 
Przewodniczącego w sprawie zakresu uprawnień) oraz w ramach uzupełnienia sprawozdania 
okresowego może przekazać oddzielne uwagi w sprawie dalszego postępu i bezstronności po-
stępowania (art. 14 ust. 2 ww. decyzji). 

IV. Ocena instytucji i postulaty de lege ferenda
Niezależnie od tego, że w relatywnie krótkim czasie doszło do istotnego rozwinięcia zakresu 

uprawnień funkcjonariusza ds. przesłuchań podyktowanego przede wszystkim dążeniem KE do 
podniesienia obiektywizmu prowadzonych postępowań antymonopolowych, dyskusja co do jego 
roli, ale i użyteczności wciąż się toczy. Przejście od stadium, w którym był on zaledwie prowa-
dzącym i organizującym niezbyt przecież liczne wysłuchania do etapu, w którym stał się w swej 
istocie strażnikiem przestrzegania praw proceduralnych, wciąż nie wyczerpuje pełnego potencjału 
tej funkcji. Dominuje przekonanie, że instytucja HO – gdyby ją zmodyfi kować – wciąż ma szansę 
na rozwój, wzrost znaczenia, z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron. 

W rozważaniach na ten temat wysuwane są różne, niejednokrotnie sprzeczne względem 
siebie propozycje, koncentrujące się jednak bardziej na pozycji funkcjonariusza ds. przesłu-
chań w postępowaniach w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, pozostawiając poza 
zakresem deliberacji postępowania w sprawie koncentracji. Jedno wydaje się dość oczywiste. 
Analizując zaprezentowane w sposób ramowy uprawnienia Hearing Offi cer, samonarzucający 
wydaje się wniosek o nieadekwatności aktualnej nazwy tego stanowiska. Skutkiem stopniowego 
poszerzenia jego zadań i obowiązków jest to, że obecna nomenklatura tylko częściowo nawiązu-
je do tego, czym zajmuje się HO. Właściwszym określeniem byłoby przykładowo the Procedural 
Rights Offi cer lub the Procedural Rights Guardian. 

W aspekcie trybu powoływania i odwoływania funkcjonariusza ds. przesłuchań postuluje 
się, aby przed objęciem funkcji istniała możliwość przesłuchania przez Parlament Europejski. 
Wprawdzie, w kwestii polityki konkurencji rola PE zasadniczo sprowadza się do kontroli organów 
wykonawczych, ale podniosłoby to transparentność procesu nominacyjnego. Z kolei przyporząd-
kowanie bezpośrednio Przewodniczącemu KE podkreśliłoby jego niezależność. Podnoszona jest 
też niewystarczająca ilość tych urzędników – jest ich teraz dwóch, co wydaje się zupełnie nieodpo-
wiednią liczbą w proporcji do dedykowanych im zadań (CCBE, 2010, s. 16–17). Wyeliminowanie 
tego problemu nie wymaga nawet zmiany stanu prawnego skoro art. 1 ust. 1 decyzji w sprawie 
zakresu uprawnień stanowi, że do postępowań z zakresu konkurencji wyznacza się jednego 
urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające lub kilku takich urzędników. Wskazuje się 
ponadto na potrzebę uregulowania przesłanek odwołania funkcjonariusza ds. przesłuchań w ten 
sposób, aby jego usunięcie było możliwe tylko z powodu poważnych uchybień (CCBE, 2000, s. 4).

Dyskurs toczy się również wokół szerszego zagadnienia, tj. kim powinien być Hearing Offi cer? 
Prezentowany jest pogląd by pozycję prawną Hearing Offi cer zbliżyć do zajmowanej przez hea-
ring examiner (po zmianach administrative law judge) w postępowaniu przed Federalną Komisją 
ds. Handlu, czyli osoby, która ma wkład w dokonanie ustaleń stanu faktycznego, a czasami stanu 
prawnego, przy jednoczesnym zachowaniu pełni uprawnień decyzyjnych pod stronie FTC. Autorzy 



3232 Justyna Kownacka            Funkcjonariusz ds. przesłuchań w postępowaniach z zakresu konkurencji…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022, nr 3(11)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.3.11.2

tego zapatrywania zastrzegają, iż ich zamiarem nie jest podważenie lub zmiana administracyjnego 
modelu postępowania przed KE. Prezentują oni natomiast opinię, którą należy podzielić, że rela-
tywnie niewielkie zmiany mandatu i zakresu uprawnień HO pozwoliłyby przekształcić wysłuchanie 
ustne w mechanizm w lepszym stopniu służący ustaleniom stanu faktycznego i prawnego (Calvani 
i Leahy, 2018, s. 213–230). Znacznie dalej idącą sugestią, wkraczająca już w model egzekwowa-
nia prawa konkurencji na poziomie unijnym, jest powołanie niezależnego względem KE urzędu 
ds. konkurencji na wzór Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), 
który zastąpił Jednostkę Koordynacji Zwalczania Nadużyć Finansowych (UCLAF) będącą zależ-
ną wobec KE i ocenianą jako niezdolną do wykonywania przypisanych jej funkcji w sposób sku-
teczny. Nowo utworzony urząd ds. konkurencji koncentrowałyby swoje działania na ustaleniach 
stanu faktycznego, a jego rola kończyłaby się z momentem przedstawienia zarzutów. Następnie 
sprawa kierowana byłaby do hearing offi cer, względnie hearing tribunal, czyli jednostki lub gru-
py osób niezaangażowanych w etap śledczy będących przedstawicielami sądownictwa, świata 
nauki lub praktykami prawa. Osoba pełniąca funkcję HO wydaje się być idealnym kandydatem do 
zajęcia stanowiska w tej nowej strukturze (Forrester, 2009, s. 841–842). W szczególności należy 
popierać poszerzenie zakresu uprawnień funkcjonariusza ds. przesłuchań w kierunku uczynienia 
go odpowiedzialnym nie tyle za wykonywanie prawa wysłuchania, ile prawa do obrony, w tym 
powierzenia mu rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących praw procesowych w toku postę-
powania. Poza tym, Hearing Offi cer powinien być już zaangażowany w sprawę od etapu docho-
dzeniowego, przykładowo od momentu przeprowadzania inspekcji w siedzibie przedsiębiorstwa, 
a w określonych okolicznościach również w innych lokalach, w tym lokalach prywatnych. Otwartą 
kwestią pozostaje uczynienie go odpowiedzialnym za bieżące przesądzanie czy dokumenty zaję-
te w trakcie przedmiotowych czynności nie są chronione tajemnicą, względnie wykraczają poza 
zakres sprawy (Albers i Jourdan, 2011, s. 199). 

W zakresie dotyczącym samego przebiegu wysłuchania podkreśla się, że wciąż wiele pozo-
staje do zrobienia w kwestii uczynienia Hearing Offi cer aktywną stroną w trakcie prowadzonych 
spotkań wyjaśniających. Przede wszystkim powinien on uzyskać prawo do przesłuchania świad-
ków tak, aby mógł wyrobić sobie zdanie na temat każdej spornej okoliczności faktycznej czy prze-
pisu prawa. Jeżeli będą tego wymagały okoliczności konkretnego przypadku, także organizacja 
przesłuchania powinna być bardziej elastyczna. Niekoniecznie powinna się ona koncentrować na 
prezentacji przygotowanych przez strony wystąpień, które można częściowo zastąpić przesłucha-
niami stron, biegłych i innych osób co do okoliczności pomocnych do poczynienia niezbędnych 
ustaleń (Calvani i Leahy, 2018, s. 228). Wysłuchanie stałoby się wartościowsze, gdyby Hearing 
Offi cer miał realne upoważnienie do dokonywania przesłuchania krzyżowego (cross-examina-
tion) zarówno stron, jak i członków zespołu Dyrekcji Generalnej prowadzących sprawę (Calzado 
i De Stefano, 2012, s. 5–6). Podnoszone są też uwagi krytyczne co do samego wysłuchania, 
które w przeciwieństwie do rozprawy nie odbywa się publicznie, co w założeniu ma gwarantować 
wszystkim jego uczestnikom możliwość swobodnego wypowiadania opinii33.

33 Zawiadomienie Komisji w sprawie najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia postępowań w związku z art. 101 i 102 TFUE (Dz. Urz. UE 2011 C 308/61), 
pkt 107, zd. 3. W tym kontekście interesująca jest relacja zachodząca pomiędzy tzw. przesłuchaniem za zamkniętymi drzwiami rozumianym jako spotkanie strony 
i organu decyzyjnego bez obecności innych stron, którego przyznanie na wniosek strony pozostaje uprawnieniem dyskrecjonalnym funkcjonariusza ds. przesłu-
chań (w przeciwieństwie do przesłuchania, które nie jest otwarte dla publiczności) a prawem do obrony. Szerzej na ten temat w Opinii Rzecznika Generalnego 
Nilsa Wahla przedstawionej w dniu 3 września 2015 r. w sprawie C-154/14 P oraz wyr. TS z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie C-154/14 P. Pozyskano 
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Można także rozważać zmianę znaczenia przypisywanego sporządzanemu przez funkcjo-
nariusza ds. przesłuchań sprawozdaniu końcowemu, czy jego obligatoryjną częścią nie powinny 
być (obok tych dotyczących poszanowania praw proceduralnych) także wnioski co do meritum 
sprawy. Nie zmieniając charakteru prawnego tego dokumentu, ważne byłoby zawarcie w nim 
ustaleń co do istniejących potencjalnych dowodów oczyszczających z zarzutów i sposobu, w jaki 
odniosła się do nich KE (Calvani i Leahy, 2018, s. 228). Dobrym pomysłem jest zaś wprowadzenie 
obowiązku przedkładania przez Hearing Offi cer sprawozdania z działalności Komisji Europejskiej 
lub jej Przewodniczącemu (CCBE, 2000, s. 4). 

V. Hearing Offi cer – perspektywa polska
Polskie prawo antymonopolowe nie zna instytucji funkcjonariusza ds. przesłuchań. Prawo 

do wysłuchania realizuje się m.in. za pośrednictwem rozprawy, której przeprowadzenie w toku 
postępowania nie jest obligatoryjne. Ustawodawca zdecydował się na pozostawienie tej, jakże 
fundamentalnej kwestii, uznaniu organu antymonopolowego. Sfera tego uznania jest szeroka, 
ponieważ w uokik34 jedyną wskazówką pozwalającą na zidentyfi kowanie sytuacji, w których prze-
prowadzenie rozprawy byłoby oczekiwane jest brzmienie art. 60 ust. 3 uokik, który zezwala orga-
nowi ochrony konkurencji wezwać na rozprawę i przesłuchać strony, świadków oraz zasięgnąć 
opinii biegłych. Jeżeli więc w sprawie konieczne jest przesłuchanie stron, świadków lub zasięg-
nięcie opinii biegłych, rozprawa powinna się odbyć. Jest to o tyle zaskakujące, że użyteczność 
rozprawy dla wyjaśnienia okoliczności sprawy nie jest faktem kontrowersyjnym, zwłaszcza biorąc 
pod uwagę, jak zawiłe bywają sprawy antymonopolowe. Osobista styczność tego, kto decyduje 
z tym, kogo sprawa dotyczy pozwala choćby na łatwiejsze zidentyfi kowanie obszarów spornych 
i ewentualne (wzajemne) przekonanie się co do racji drugiej strony, co może wydatnie przyczynić 
się do skrócenia postępowania. 

Krajowe rozwiązanie w tym zakresie odbiega od zasad odbywania wysłuchań ustnych (oral 
hearing) przez KE. Rozporządzenie 773/2004 przewiduje w art. 12, że stronom, do których 
skierowała przedstawienie zarzutów, Komisja daje możliwość przedstawienia ich argumentów 
podczas przesłuchania ustnego, jeżeli zażądają tego w swoich pisemnych uwagach. W polskim 
postępowaniu antymonopolowym nawet przekonująco uzasadniony wniosek o przeprowadzenie 
rozprawy nie pociąga za sobą żadnych obowiązków dla Prezesa UOKiK. Na marginesie główne-
go nurtu rozważań, nie czyniąc konkluzji o konieczności przeprowadzenia w toku postępowania 
rozprawy administracyjnej w celu zapewnienia karnoprocesowego standardu prawa do obrony, 
w tym zapewnienia możliwości wysłuchania (Bernatt i Turno, 2015, s. 91), należy opowiedzieć 
się za zmianą uokik polegającą na wprowadzeniu obowiązku odbycia rozprawy w co najmniej 
dwóch przypadkach: o ile zwróci się o to strona oraz – na wzór k.p.a.35 – gdy zachodzi potrzeba 
uzgodnienia interesów stron.

Prawo ochrony konkurencji Unii Europejskiej poddawane jest stałym zmianom w kierunku jego 
dalszej harmonizacji. W ostatnich latach emblematycznym wyrazem tej tendencji była dyrektywa 

z:   https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180323&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=fi rst&part=1&cid=1386407 
(31.07.2022). 
34 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2021, poz. 275).
35 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm.). 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r., mająca na celu nadanie 
organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień, w celu skuteczniejszego egze-
kwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego36 (dalej: dyrekty-
wa ECN+). Ustawodawca unijny w ww. akcie prawa pochodnego położył nacisk na wzmocnienie 
pozycji krajowych organów ochrony konkurencji oraz ustanowienie gwarancji poszanowania praw 
przedsiębiorców w ich kontaktach z krajowym organem ochrony konkurencji, utrzymując wszelako 
kurs decentralizacji kompetencji Komisji Europejskiej na rzecz państw członkowskich. Jakkolwiek 
termin implementacji dyrektywy ECN+ upłynął 4 lutego 2021 r., to Polska wciąż nie dokonała 
odpowiedniej zmiany prawa krajowego37, sytuując się tym samym w dość nielicznym gronie 
„spóźnialskich”. Debatowana w powyższych realiach nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów mogłaby stać się okazją do odważniejszych, a jednocześnie – jak się wydaje – 
potrzebnych zmian instytucjonalnych. Można bowiem w tym miejscu i w tym kontekście postawić 
pytanie, czy instytucja Hearing Offi cer jest potrzebna polskiej procedurze antymonopolowej oraz 
czy mogłaby rozwiązać chociaż część podnoszonych od lat problemów, identyfi kowanych niedo-
statków? Zacząć wypada od tego, że propozycja wprowadzenia osoby pełniącej funkcję Hearing 
Offi cer w polskim postępowaniu antymonopolowym, czy szerzej wprowadzenia systemu wewnętrz-
nej kontroli prowadzonych postępowań jest obecna w doktrynie od dawna. Już po wejściu w życie 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów38 w ramach dokonywanej 
oceny tej regulacji podniesiono, iż ustawodawca, decydując się na jednoosobowy model organu 
ochrony konkurencji, „nie ustanowił żadnego pomocniczego ciała doradczego, ani nie wprowa-
dził mechanizmu wewnętrznej kontroli przebiegu postępowania (…). We wspólnotowych postę-
powaniach antymonopolowych udział bierze (…) rzecznik ds. wysłuchań, którego zadaniem jest 
przede wszystkim czuwanie nad przestrzeganiem prawa do obrony w postępowaniach, przypada 
mu więc rola podmiotu wewnętrznej kontroli sposobu prowadzenia przez organ wspólnotowego 
postępowania antymonopolowego” (Janusz, Sachajko i Skoczny, 2001, s. 199). Wskazywano 
też, że „ze względu na brak podstaw prawnych, nie jest możliwe utworzenie niezależnego od 
Prezesa UOKiK urzędu rzecznika ds. postępowań antymonopolowych albo ciała doradczego 
w sprawach antymonopolowych” (Wojtniuk-Janusz, 2002, s. 227). Zgłaszane następczo postulaty 
mieszczą się w dość szeroki spektrum: począwszy od ogólnych, w swoim wydźwięku neutralnych, 
dotyczących wprowadzenia do polskiego prawa instytucji Hearing Offi cer, który miałby stanowić 
przeciwwagę do bardzo szerokich uprawnień dochodzeniowych Prezesa UOKiK (Sawicki, 2021, 
s. 50), ale równocześnie nie byłby alternatywą dla środka odwoławczego od żądania przekazania 
wszelkich koniecznych informacji i dokumentów kierowanego przez Prezesa UOKiK na podstawie 
art. 50 uokik, ponieważ rozstrzygnięcia co do zasadności i celowości żądania wciąż pozostawałyby 
w gestii organu antymonopolowego (Kanton, 2020), a skończywszy na bardziej szczegółowych, 

36 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. mająca na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw 
członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (Dz. Urz. UE 
2019 L 11.3).
37 Od 26 października 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji nie pojawiły się nowe informacje dotyczące projektu zmiany ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów dokonującej wdrożenia dyrektywy ECN+ (numer z wykazu: UC69). W czasie posiedzenia z dnia 16 września 
2021 r. sejmowej Komisji do spraw Unii Europejskiej Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazał, że przyczyną opóźnień jest prze-
de wszystkim brak uzgodnienia z Ministerstwem Sprawiedliwości i z Prokuratorem Krajowym i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w kwestii prawidłowości wdrożenia art. 23 ust. 2 lub ust. 3 dyrektywy ECN+, ale także m.in. konieczności dokonania wnikliwej analizy i wszechstronnej 
oceny zgodności obecnie obowiązujących przepisów z dyrektywą ECN+. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji do spraw Unii Europejskiej, s. 6. 
Pozyskano z:  https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/biuletyny.xsp?view=2&komisja=SUE (13.03.2022).
38 Ustawa z 15.12.2001 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319, ze zm.).
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nawołujących do wprowadzenia „instytucji niezależnego pracownika, który rozpatrywałby zażale-
nie na postanowienie (wydawane na podstawie art. 69 ust. 1 uokik) w toku samokontroli; byłaby 
to osoba niezaangażowana w sprawę, która obiektywnie potrafi łaby ocenić standard ochrony” 
(Affre, Kozak i Wawruch, 2018; s. 70). 

Udzielając na postawione powyżej pytania odpowiedzi twierdzącej, należy optować za roz-
wiązaniem ewolucyjnym, a nie rewolucyjnym, tj. za wprowadzeniem do uokik na potrzeby prowa-
dzonych postępowań antymonopolowych instytucji Hearing Offi cer wyposażonego co do zasady 
w sformułowane w sposób otwarty kompetencje doradczo-opiniodawcze. Takie podejście ma 
dwie zalety. Z jednej strony stwarza możliwość dalszego rozwoju instytucji już osadzonej w pol-
skim porządku prawnym oraz ewentualnych korekt w oparciu o wnioski wyciągnięte z jej funk-
cjonowania – na drodze legislacyjnej. Z drugiej zaś – daje osobie sprawującej funkcję szansę na 
uszczegółowienie w praktyce ram treściowych przypisanych jej zadań, stosownie do posiadanych 
wiedzy oraz doświadczenia, ale i siły charakteru oraz osobowości, w obszarze zidentyfi kowanych 
braków niewymagających działań legislacyjnych. Bez wątpienia bowiem do pełnienia tej funkcji 
powinien zostać powołany (optymalnie przez Prezesa Rady Ministrów) wybitny specjalista z za-
kresu prawa konkurencji, posiadający doświadczenie zawodowe na stanowiskach, których główną 
cechą zatrudnienia była niezależność. Co do zakresu uprawnień, to powinien on mieć możliwość 
zajęcia stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących praw proceduralnych stron biorących 
udział w tych postępowaniach przedstawianych mu na bieżąco, w formie opinii udostępnianych 
stronom i Prezesowi UOKiK. Z inicjatywą sporządzenia przedmiotowej opinii mogłyby zwracać 
się strony i organ antymonopolowy, ale Hearing Offi cer mógłby też działać z własnej inicjatywy. 
Jego rola (jak słusznie podnosi się w doktrynie) miałaby szczególne znaczenie w przypadku za-
żalenia na postanowienia składane w toku postępowania, ponieważ zaangażowanie niezależne-
go urzędnika stwarzałoby warunki do rzeczywistego, obiektywnego i sprawiedliwego wyważenia 
interesów skarżących stron, których prezentacja w formie opinii w ramach samokontroli organowi 
antymonopolowemu mogłaby przyczynić się do podniesienia jakości i wydajności prowadzonych 
postępowań. Należy również rekomendować wprowadzenie obowiązku odniesienia się przez 
Prezesa UOKiK w każdym orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie do ustaleń HO co do 
poszanowania praw procesowych stron zawartych w składanym sprawozdaniu końcowym, a także 
wyposażenie go w możliwość żądania odbycia w sprawie rozprawy. Ponadto, mając na uwadze już 
wyżej zgłaszane zastrzeżenie co do braku adekwatności tytułu Hearing Offi cer w postępowaniu 
przed KE, próbując znaleźć trafny tytuł na potrzeby polskie, pewną inspiracją może być brytyjska 
nazwa stanowiska – Procedural Adjudicator, czyli rozjemca w sprawach proceduralnych. 

VI. Podsumowanie
Bezspornie funkcjonariusz ds. przesłuchań jest podmiotem, który od momentu swojego po-

wstania, w 1982 r., miał niebagatelny wpływ na zobiektywizowanie unijnych postępowań antymo-
nopolowych przed Komisją Europejską. Próbując dokonać podsumowania jego roli i znaczenia 
można powiedzieć, że aktualnie jest on strażnikiem i gwarantem przestrzegania praw procesowych 
podmiotów biorących udział w postępowaniu przed KE, pozbawionym wszelako realnego wpły-
wu na wynik tego postępowania. Instytucjonalnie jest kimś w rodzaju wewnętrznego kontrolera. 
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Biorąc natomiast pod uwagę, że od wydania ostatniej decyzji w sprawie zakresu jego uprawnień 
z 2011 r. minęła ponad dekada, co jest wystarczającym czasem do prześledzenia funkcjonowania 
danej regulacji w czasie, a ciężar gatunkowy i stopień złożoności spraw, którymi zajmują się orga-
ny antymonopolowe stale wzrasta, wydaje się, że istnieją przekonujące argumenty za podjęciem 
działań zmierzających do dalszego umocnienia jego pozycji i znaczenia. Choć są i głosy, że jego 
wkład jako osoby niebędącej specjalistą w obszarze spraw mających dla rozpatrywanej sprawy 
relewantne znaczenie pozostaje formalny, a nie merytoryczny (Teleki, 2021, s. 166). Obserwacje 
praktyków są jeszcze bardziej krytyczne: „Funkcjonariusz ds. przesłuchań dbał o to, żeby kawa 
była podawana we właściwym czasie i żeby tłumacze nie byli zbyt zmęczeni”39. 

W ramach tzw. planu minimum należy opowiedzieć się w pierwszej kolejności za powoły-
waniem Hearing Offi cer na określoną, raczej dłuższą niż krótszą bo dającą większą stabilności 
i niezależność, kadencję. Końcem sprawowania funkcji przez HO byłby albo upływ kadencji albo 
rezygnacja albo odwołanie, które jednak mogłoby mieć miejsce wyjątkowo. Po drugie, należa-
łoby doprecyzować, iż funkcjonariusz ds. przesłuchań gwarantuje skuteczne wykonywanie nie 
tylko praw procesowych, lecz także prawa do obrony w toku całego postępowania z zakresu 
konkurencji przed KE w celu wykonania art. 101 i 102 Traktatu oraz na podstawie rozporządze-
nia (WE) nr 139/2004. Po trzecie, powinien on być władnym do zajęcia stanowiska w każdym 
sporze dotyczącym praw proceduralnych wynikłych na każdym etapie prowadzonego postępowa-
nia. Po czwarte, jego podstawowa funkcja osoby zarządzającej wysłuchaniem ustnym powinna 
zostać uzupełniona w sposób jednoznaczny o instrumenty czyniącego go uczestnikiem procesu 
decyzyjnego, np. poprzez wprowadzenie jako obligatoryjnych elementów sprawozdania końco-
wego ustaleń co do stanu faktycznego oraz prawnego sprawy. Patrząc zaś całościowo, można 
rozważać zmianę umiejscowienia wysłuchania w sensie przesunięcia z etapu kontradyktoryjnego 
postępowania na etap wstępnego dochodzenia. To ostatnie koncentruje się na ustaleniu faktów, co 
podniosłoby przydatność samego wysłuchania. Jak bowiem podnoszą biorący udział w postępo-
waniach prawnicy, panuje powszechne przekonanie, że kiedy prowadzone są wysłuchania, KE już 
dawno wyrobiła sobie opinię o sprawie, co pozbawia je – z punktu widzenia stron – użyteczności40. 

„Przeszczepienie” na grunt polski funkcji funkcjonariusza ds. przesłuchań z pewnością nie 
mogłoby się odbyć poprzez proste przeniesienie regulacji unijnej na grunt prawa polskiego. 
Niezbędne jest zidentyfi kowanie obszarów, w których funkcjonariusz ds. przesłuchań mógłby 
wypełnić istniejące luki czy niedociągnięcia oraz umiejscowienie go w istniejącej strukturze in-
stytucjonalnej, jak również wyposażenie go w zakres uprawnień, które optymalnie współgrałyby 
z przyznanymi mu obowiązkami. W niniejszym artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na 
tak postawione pytania. Zwłaszcza, że Hearing Offi cer mógłby stać się „rozwiązaniem” realizu-
jącym dwa cele dyrektywy ECN+ – wzmocnienia pozycji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów oraz kreowania gwarancji poszanowania praw przedsiębiorców w kontaktach 
z krajowym organem ochrony konkurencji. 

Można też próbować podejścia bardziej holistycznego przejawiającego się w zarzuceniu 
punktowych zmian uokik na rzecz nowelizacji bardziej kompleksowej. Zasadnym byłoby połączenie 

39 DG Competition Stakeholder Survey. Stakeholder Report – Lawyers. August 2010, s. 23 za: Albers i Jourdan, 2011, s. 185.
40 DG Competition Stakeholder Survey. Lawyers Report. December 2014. Pozyskano z: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8690e400-
108d-44b8-93dd-9671339a3c9d/language-en, s. 25. 
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koniecznego przecież wdrożenia dyrektywy ECN+ z toczoną od dawna dyskusją o utworzeniu 
kolegialnego organu ochrony konkurencji opierającego się na faktycznym rozdzieleniu funkcji 
inkwizycyjnych i orzeczniczych41 oraz z debatą nad powołaniem i ulokowaniem HO w polskich 
realiach. Tym bardziej, że zagadnienia te pozostają ze sobą w związku. Skoro dyrektywa ECN+ 
„wymusiła” weryfi kację statusu Prezesa UOKiK pod kątem jego niezależności, to w sposób niejako 
naturalny pojawia się przestrzeń dla wprowadzenia urzędnika, który mógłby stać się gwarantem 
skutecznego realizowania praw procesowych stron, co umacniałoby pozycję przedsiębiorców. 
A nawet, gdyby istniejący model zachować, czyli pozostać przy braku wewnętrznego rozdzielenia 
funkcji dochodzeniowej, oskarżycielskiej i orzeczniczej Prezesa UOKiK, funkcjonariusz ds. prze-
słuchań mógłby stać się jego przeciwwagą, wewnętrznym kontrolerem w każdym prowadzonym 
postępowaniu. Uprzedzając ewentualny zarzut o niepotrzebnym mnożeniu bytów prawnych, jako 
kontrargument można podnieść, że 40 lat istnienia tej instytucji na polu unijnym potwierdziło jej 
wartość. Przedstawiciele doktryny oraz praktycy prawa konkurencji nie tylko nie chcieliby likwida-
cji Hearing Offi cer,  lecz także w swej większości opowiadają się za dalszym umacnianiem jego 
niezależności i wzbogacaniem jego uprawnień, co w samo w sobie ma walor zachęty.
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Streszczenie 
Celem artykułu jest przedstawienie stale kształtującej się roli SOKiK w postępowaniu odwoławczym 
od decyzji Prezesa Urzędu oraz wyzwań, które stoją przed SOKiK w związku z dynamicznym roz-
wojem prawa konkurencji Unii Europejskiej oraz w konsekwencji – prawa krajowego. Autorzy do-
konują tego przedstawienia na tle niedawno wydanych jednej decyzji Prezesa Urzędu oraz dwóch 
rozstrzygnięć sądowych. W przywołanej decyzji Prezesa Urzędu koncepcja single economic unit wy-
korzystana została po raz pierwszy jako narzędzie egzekwowania przestrzegania prawa konkurencji. 
Pierwsze ze wspomnianych postępowań dotyczy wyznaczenia granicy, do której przeprowadzenie 
przez SOKiK pełnego postępowania dowodowego winno prowadzić do uchylenia decyzji Prezesa 
Urzędu, nie zaś wydania rozstrzygnięcia o charakterze reformatoryjnym. Drugie z nich dotyczy na-
tomiast dopuszczalności wstąpienia do postępowania odwoławczego od decyzji Prezesa Urzędu 
przez podmiot, który nosi się z zamiarem wszczęcia postępowania prywatnoprawnego dotyczącego 
tego samego naruszenia prawa konkurencji, co naruszenie ustalone w spornej decyzji ww. orga-
nu. Opierając się na przedstawionych rozstrzygnięciach autorzy uzasadniają tezę o rosnącej roli 
SOKiK w zapewnieniu spójności stosowania prawa konkurencji, rosnących oczekiwaniach wobec 
SOKiK oraz znaczeniu uważnego i wyważonego podejścia SOKiK do przedstawionych zagadnień 
prawnych dla ochrony interesów stron postępowania dotyczącego naruszenia prawa konkurencji. 

Słowa kluczowe: naruszenie prawa konkurencji; uchylenie decyzji Prezesa Urzędu; rozstrzyg-
nięcie SOKiK; private enforcement.

JEL: K15, K21, K41, K42
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I. Wprowadzenie
Prawo ochrony konkurencji rozwija się obecnie niezwykle dynamicznie. Przyczyny tej dy-

namiki są przy tym zróżnicowane. Nie ulega wątpliwości, że na praktykę stosowania ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: uokik)1 istotny wpływ ma prawotwórcze orzeczni-
ctwo sądów unijnych. Orzecznictwo to rzutuje bezpośrednio na sferę podmiotową i przedmiotową 
zastosowania prawa konkurencji oraz na krąg adresatów środków prawnych przewidzianych 
w uokik. Przyjęta w prawie Unii Europejskiej koncepcja single economic unit jest tu znakomitym 
przykładem. Pomimo że koncepcja ta nie znalazła odzwierciedlenia w przepisach ww. ustawy, 
znalazła ozastosowanie w praktyce jej stosowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (dalej: Prezes Urzędu). 

Rozwój prawa konkurencji widoczny jest również w obszarze egzekwowania zakazu zawie-
rania antykonkurencyjnego porozumienia w rozumieniu art. 6 uokik. Niedawne rozstrzygnięcie 
zapadłe w postępowaniu odwoławczym od decyzji Prezesa Urzędu pozwala na kompleksową 
rekonstrukcję powinności Prezesa Urzędu w zakresie wykazania konstruktywnych elementów 
takiego porozumienia oraz granic, do których nieprawidłowe wskazanie jednego z tych elementów 
może skutkować wydaniem przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK)2 roz-
strzygnięcia reformatoryjnego. W przywołanym rozstrzygnięciu analizie poddana została kwestia 
nieprawidłowego wyznaczenia przez Prezesa Urzędu rynku właściwego, na którym miało mieć 
miejsce zarzucane porozumienie – jak ocenił SOKiK – merytoryczne rozpoznanie sprawy „na 
nowo”, mające miejsce w postępowaniu zainicjowanym wniesieniem odwołania od decyzji Prezesa 
Urzędu, może nastąpić jedynie wówczas, gdy dotyczyłoby tego samego naruszenia, które zostało 
stwierdzone przez Prezesa Urzędu, tj. inter alia mającego miejsce na ustalonym w kwestionowanej 
decyzji rynku właściwym. Zagadnienia prawidłowego wyznaczenia rynku właściwego przez Prezesa 
Urzędu i dopuszczalności weryfi kacji takiego wyznaczenia w toku postępowania odwoławczego 
były na przestrzeni ostatnich lat przedmiotem ożywionej wypowiedzi doktryny oraz sądów unij-
nych i krajowych. Konieczność ich uporządkowania była konieczna ze względów systemowych. 

Istotny wpływ na rozwój prawa konkurencji wywiera także ustawa o roszczeniach o naprawienie 
szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (dalej: ustawa o roszczeniach)3. Wejście 
w życie tej ustawy wyznacza bowiem moment, od którego działania Prezesa Urzędu mogą być 
podjęte w sposób niezależny i równoległy w stosunku do działań sądu cywilnego, rozstrzygające-
go w przedmiocie prywatnoprawnego powództwa o odszkodowanie z tytułu szkód poniesionych 
na skutek naruszenia prawa konkurencji, tzw. private enforcement, przy czym oba organy badają 
naruszenie tych samych materialnych przepisów prawa konkurencji i realizują swoje kompetencje 
wobec częściowo tożsamej grupy podmiotów. To novum wymusza nadto na Prezesie Urzędu więk-
szą uważność w doborze materialnoprawnych podstaw rozstrzygnięcia – prawomocna decyzja 
Prezesa Urzędu stwierdzająca naruszenie prawa konkurencji stanowić będzie bowiem (stosownie 
do art. 30 ustawy o roszczeniach) źródło niewzruszalnego domniemania prawnego co do faktu 
naruszenia prawa konkurencji, w toku postępowania odszkodowawczego wszczętego już po wyda-
niu decyzji przez Organ oraz po uzyskaniu przez nią waloru prawomocności. Zasadnicze motywy 
1 Ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275).
2 SO w Warszawie, XVII Wydział – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3 Ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz. U. poz. 1132).
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uzasadnienia decyzji będą istotną wskazówką dla sądu orzekającego w przedmiocie powództwa 
odszkodowawczego. Szczególne znaczenie będą miały ustalenia Prezesa Urzędu dotyczące 
charakteru naruszenia, okresu jego trwania, rynku właściwego, na którym miało ono miejsce czy 
ustalenia dotyczące podmiotów, które dopuściły się naruszenia prawa konkurencji. Poprawność 
tych elementów oceny Prezesa Urzędu będzie zatem decydować nie tylko o szansach na uzy-
skanie przez decyzję waloru prawomocności, lecz także wpływać będzie na ocenę powództwa 
private enforcement zbudowanego w oparciu o fakt jej wydania oraz jej sentencję. Jednocześnie 
zarówno na Prezesie Urzędu, jak i na SOKiK oraz na sądach odwoławczych spoczywa obecnie 
ciężar prawidłowego rozgraniczenia i objęcia ochroną interesów stron w obu wspomnianych ty-
pach postępowań, tj. administracyjnym i sądowo-odwoławczym, zainicjowanym wniesieniem od-
wołania od decyzji Prezesa UOKiK oraz private enforcement. Pomimo bowiem zaangażowania 
w ww. postepowania zbliżonej grupy podmiotów, mają one charakter odrębny. 

Zdaniem autorów niedawne rozstrzygnięcia SOKiK, zapadłe w aktualnie toczących się 
sprawach, pozwalają na wyodrębnienie trzech istotnych zagadnień wpisujących się w ten pro-
ces zmian, omówionych w dotychczasowym orzecznictwie fragmentarycznie bądź będących dla 
praktyki postępowań sądowo-odwoławczych zagadnieniami nowymi, a które bezdyskusyjnie win-
ny być brane pod uwagę w praktyce stosowania uokik i prowadzenia postępowań przed SOKiK. 
Jak zostanie omówione, mają one ścisły związek z ochroną praw przedsiębiorcy, w stosunku do 
którego egzekwowane są nakazy i zakazy wynikające z przepisów uokik. 

Wspomniane zagadnienia nie stanowią wyczerpującej analizy bieżącej praktyki Prezesa 
Urzędu oraz orzecznictwa SOKiK, lecz stanowią wybór autorów będący wynikiem ich oceny 
dotyczącej tego, jakie elementy tej praktyki czy orzecznictwa są istotne, mają bądź mogą mieć 
znaczenie dla większej ilości spraw i posiadają wyraźny kontekst systemowy. 

Pierwsze z tych zagadnień dotyczy włączenia do praktyki stosowania uokik koncepcji single 
economic unit jako narzędzia egzekwowania prawa konkurencji. Drugie z nich dotyczy wyznacze-
nia granicy, do której przeprowadzenie przez SOKiK pełnego postępowania dowodowego winno 
prowadzić do uchylenia decyzji Prezesa Urzędu, nie zaś wydania rozstrzygnięcia o charakterze 
reformatoryjnym. Trzecie zaś – spoczywającego na SOKiK ciężaru badania uwarunkowań pod-
miotowych zawisłego postępowania wywołanego wniesieniem odwołania od decyzji Prezesa 
Urzędu w kontekście potencjalnych bądź równolegle wszczętych postępowań prywatnoprawnych. 
Zdaniem autorów zagadnienia te są istotne dla praktyki stosowania prawa konkurencji oraz ochro-
ny podmiotów, wobec których prawo to jest egzekwowane. 

II. Koncepcja single economic unit jako narzędzie 
egzekwowania prawa konkurencji

Doktryna (teoria) tzw. jednego organizmu gospodarczego4 (single economic unit) wypraco-
wana została na gruncie orzecznictwa sądów unijnych. Zgodnie z tą doktryną za przedsiębiorstwo 
w rozumieniu prawa konkurencji uznawana jest jednostka dająca się funkcjonalnie wyodrębnić 
pod względem gospodarczym (ekonomicznym) (por. Materna, 2009, s. 130). Jednostka ta może 
składać się z wielu formalnie (prawnie) niezależnych podmiotów (osób fi zycznych i prawnych), 

4 Nazywanym też przez niektórych przedstawicieli doktryny teorią pojedynczej jednostki ekonomicznej (np. K. Kohutek, Glosa do wyroku SN z 16 stycz-
nia 2003 r., sygn. akt I CKN 1200/00).
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jeżeli w praktyce rynkowej realizują one wspólnie tożsamy cel gospodarczy, zachowując się jed-
nolicie w taki sposób, że niemożliwe jest uznanie ich za wzajemnych konkurentów5. Do takich 
podmiotów nie powinny mieć zastosowania zakazy wynikające z art. 101 ust. 1 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej.

Co do zasady powiązania takie występują w grupie kapitałowej pomiędzy spółką macierzystą 
a jej podmiotami zależnymi6, gdzie uznaje się, że to podmiot dominujący określa kierunki działań 
rynkowych podmiotów zależnych (por. Jones i Surfi n, 2004, s. 103; za: Materna, 2009, s. 131). 
W konsekwencji, porozumienia między spółkami z tej samej grupy kapitałowej traktowane są, co 
do zasady, jako działanie jednego podmiotu gospodarczego (por. również Kozak, 2011, s. 42)7. 
Za grupę kapitałową, uznaje się z kolei wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w spo-
sób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę8. 
Posiadanie kontroli to zasadniczo wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania 
przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich oko-
liczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego 
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców9. Posiadanie kontroli jest to zatem pewien stan faktyczny, 
nie zaś wyłącznie formalny. Głównym kryterium przesądzającym o fakcie posiadania kontroli jest 
posiadanie decydującego wpływu podmiotu dominującego na zachowania podmiotów zależnych.

W orzecznictwie sądów unijnych ugruntowane zostało domniemanie prawne, że w sytuacji, 
gdy cały kapitał spółki zależnej jest w posiadaniu spółki dominującej, to faktycznie wywiera ona 
decydujący wpływ na jej politykę handlową10. Domniemanie to jest wzruszalne i podmiot dominu-
jący może wykazać, że podmiot formalnie od niego zależny działa autonomicznie11.

W pewnym zakresie doktryna „jednego organizmu gospodarczego” uwzględniana była do-
tychczas również na gruncie prawa polskiego zarówno przez Prezesa Urzędu12, jak i sądy orze-
kające w sprawach związanych z ochroną konkurencji13, w związku z oceną czy przedsiębiorcy są 
wobec siebie konkurentami (tj. czy mogą zawrzeć pomiędzy sobą porozumienie, o którym mowa 
w art. 6 ust. 1 uokik). Jednakże zakres tego uwzględnienia nie stanowił dotychczas narzędzia 
egzekwowania prawa konkurencji przez Prezesa Urzędu.

Tymczasem, we wciąż nieprawomocnej decyzji nr DOK-5/2020 z 3 grudnia 2020 r., dotyczą-
cej porozumienia na warszawskim rynku ciepła, właśnie w oparciu o tę doktrynę wniosek leniency 
złożony przez spółkę córkę został oceniony jako obejmujący również spółkę matkę14, pomimo że 
uokik przyznaje status wnioskodawcy leniency „przedsiębiorcy”, nie zaś grupie czy jakiemukolwiek 
 5 Tak m.in. wyr. TSUE z 14 grudnia 2006 r. w sprawie C-217/05 CEEES, ECLI:EU:C:2006:784, pkt 40–41; wyr. Sądu Pierwszej Instancji z 16 grudnia 
1999 r. w sprawie T-198/98 Micro Leader Business, ECLI:EU:T:1999:341, jak również wyr. SAo w Warszawie z 13 lutego 2007 r., sygn. akt VI ACa 819/06.
 6 Tak wyr. TSUE z 24 października 1996 r. w sprawie C-73/95 P Viho, ECLI:EU:C:1996:405, pkt 16.
 7 Tak wyr. TSUE z 24 października 1996 r., w sprawie C-73/95 P Viho.
 8 Por. art. 4 pkt 14 uokik.
 9 Por. art. 4 pkt 4 uokik. 
10 Tak np. wyr. TSUE z 25 października 1983 r. w sprawie C-107/82 AEG, ECLI:EU:C:1983:293, pkt 50; z 16 listopada 2000 r. w sprawie C-286/98 P 
Stora, ECLI:EU:C:2000:630, pkt 29; z 10 września 2009 r. w sprawie C-97/08 P Akzo, ECLI:EU:C:2009:536, pkt 60 i nast. oraz z 29 września 2011 r. 
w sprawie C-520/09 P Arkema SA, ECLI:EU:C:2011:619, pkt 37 i nast.
11 Tak TSUE w wyr.: z 20 stycznia 2011 r., w sprawie w sprawie C-90/09 P General Quimica SA, ECLI:EU:C:2011:21 oraz z 29 września 2011 r., w spra-
wie C-520/09 P Arkema SA, ECLI:EU:C:2011:619, pkt. 37 i nast.; por. też Król-Bogomilska, 2013, s. 130 i nast. Autorka opierając się na orzecznictwie 
sądów unijnych przedstawia przesłanki jakie powinny być brane pod uwagę przy badaniu istnienia domniemania „decydującego wpływu”.
12 Zob. dec. Prezesa UOKiK z 14 marca 2007 r. nr DOK-34/07 (w sprawie Telekomunikacji Polskiej SA i Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel) oraz 
z 31 grudnia 2010 r. nr DOK-11/2010 (w sprawie Ogrody Polskie i inni).
13 Zob. np. wyr. SN z 16 stycznia 2003 r., sygn. akt I CKN 1200/00, z 19 stycznia 2001 r., sygn. akt I CKN 1036/98; wyr. SA w Warszawie z 13 lutego 
2007 r., sygn. akt VI ACa 819/06, z 17 stycznia 2013 r., sygn. akt VI ACa 995/12.
14 Por. pkt 542 dec. Prezesa UOKiK nr DOK-5/2020 z 3 grudnia 2020 r.
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innemu zbiorowi przedsiębiorców15. Oparcie się przez Prezesa Urzędu na koncepcji single econo-
mic unit w takim kontekście poprzedzone zostało przy tym wyrażeniem w literaturze poglądu, że 
byłoby to racjonalne i najprostsze rozwiązanie problemu „kolejki” do odstąpienia od wymierzenia 
kary pieniężnej lub jej obniżenia, która tworzy się w przypadku, gdy równocześnie indywidualne 
wnioski leniency składają przedsiębiorcy ze sobą powiązani (por. Turno, 2016, art. 113(a)). Teraz, 
wraz z zastosowaniem tej koncepcji przez Prezesa Urzędu w konkretnej sprawie, zostanie ona 
zweryfi kowana przez SOKiK badający odwołanie od wymienionej decyzji. 

Ta sama doktryna posłużyła Prezesowi Urzędu również do postawienia zarzutów naruszenia 
art. 6 ust. 1 uokik spółkom matkom – obok spółek córek – za działania tych drugich. Dotychczas 
ustalanie odpowiedzialności za naruszenie zakazów antykonkurencyjnych, opartej na domnie-
maniu wywierania decydującego wpływu przez spółkę matkę na swoje spółki zależne (spółki cór-
ki) odgrywało istotną rolę, jednakże na gruncie przepisów unijnego prawa konkurencji. Zgodnie 
z utrwalonym już orzecznictwem sądów unijnych: „niezgodne z zasadami konkurencji zachowa-
nie przedsiębiorstwa można przypisać innemu przedsiębiorstwu wtedy, gdy jego zachowanie 
na rynku nie jest wynikiem autonomicznej decyzji, ale zasadniczo zastosowania wytycznych 
wydanych przez inne przedsiębiorstwo ze względu na istniejące między nimi powiązania natury 
ekonomicznej i prawnej”16. Sądy unijne przyjmowały, że w takiej sytuacji odpowiedzialność może 
być przypisana również podmiotom sprawującym kontrolę nad przedsiębiorcą, który dopuścił się 
bezpośredniego naruszenia zakazów wynikających z prawa konkurencji. Prezes Urzędu skorzy-
stał z tej doktryny już dwukrotnie – poza wskazanym postępowaniem dotyczącym warszawskiego 
rynku ciepła, zakończonym decyzją nr DOK-5/2020 z 3 grudnia 2020 r., Prezes Urzędu przypisał 
odpowiedzialność także spółce matce w sprawie tzw. kartelu ciężarówek, zakończonej decyzją 
nr DOK-8/2021 z 23 grudnia 2021 r. 

W pierwszej z ww. decyzji Prezes Urzędu uznał, że spółki matki uczestniczyły w porozumieniu 
opisanym w jej uzasadnieniu, ponieważ rozpoczęły rozmowy, które doprowadziły do nawiązania 
współpracy między spółkami córkami, uczestniczyły w uzgadnianiu warunków tej współpracy, 
a także posiadały wiedzę o naruszeniu spółek córek oraz wyrażały na nie zgodę17. W drugiej – 
Prezes Urzędu dopatrzył się natomiast po stronie spółek-matek działań, które ocenił jako mające 
charakter koordynacji działań rynkowych spółek córek18. Również w tej drugiej sprawie wniesione 
zostało odwołanie. 

W literaturze wskazuje się, że koncepcja single economic unit pozwala na obciążenie odpo-
wiedzialnością oraz sankcją karną podmiotu rzeczywiście odpowiedzialnego za naruszenie. Jeżeli 
bowiem z pozoru niezależny przedsiębiorca realizuje de facto decyzje podjęte w ramach centrum 
decyzyjnego, znajdującego się w jednym organizmie gospodarczym, cały ten organizm powinien 
ponieść odpowiedzialność za swoje działanie (tak Semeniuk, 2015, s. 34). W tym kontekście 
koncepcja ta pozwala na przypisanie odpowiedzialności np. spółce matce z tytułu działania spółki 
córki na zasadzie odpowiedzialności za działania „własne”, nie zaś na zasadzie ryzyka. Powyższe 
chroni spółkę córkę w tym sensie, że umożliwia przypisanie jej sprawstwa wyłącznie tych działań, 

15 Art. 113a ust 1 uokik.
16 Wyr. Sądu Pierwszej Instancji z 27 września 2006 r. w sprawie T-314/01 Cooperatieve Verkoop- en Productievereniging van Aardappelmeel 
en Derivaten Avebe, ECLI:EU:T:2006:266, pkt 141; za: Materna, 2009, 135.
17 Por. pkt 284 dec. Prezesa UOKiK nr DOK-5/2020 z 3 grudnia 2020 r.
18 Por. pkt 344 dec. Prezesa UOKiK nr DOK-8/2021 z 23 grudnia 2021 r.
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za które ponosi ona rzeczywistą, a nie formalną odpowiedzialność. Jednocześnie stanowi ona 
istotne ułatwienie w dochodzeniu odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej naruszeniem pra-
wa konkurencji, dochodzonego w oparciu o prawomocną decyzję Prezesa Urzędu stwierdzającą 
takie naruszenie – obie spółki, i matka i córka, będą bowiem wobec poszkodowanego odpowiadać 
solidarnie. W jaki sposób koncepcja ta zostanie przyjęta przez SOKiK w sprawach wywołanych 
wniesieniem odwołania od przedstawionych decyzji Prezesa Urzędu, okaże się w najbliższych 
latach. Wprzekonaniu autorów, jej unijne „korzenie” nakazują spodziewać się raczej pełnej ak-
ceptacji dla jej stosowania narzędzia egzekwowania prawa konkurencji. 

III. Rozpoznanie sprawy de novo a ochrona praw przedsiębiorcy
Drugie ze wskazanych zagadnień wymaga zdaniem autorów szerszego wprowadzenia. Otóż 

trwająca przez wiele lat debata na temat zakresu kontroli decyzji Prezesa Urzędu w ramach po-
stępowania sądowo-odwoławczego zakończyła się zdefi niowaniem charakteru tego postępowania 
i roli w nim SOKiK. Jak podnosi się obecnie w literaturze, postępowanie to ma charakter „hybrydo-
wy” – „[z] jednej bowiem strony kontrola sądowa ma charakter merytoryczny, z drugiej obejmuje 
wszak kwestie związane z oceną prawidłowości prowadzenia postępowania administracyjnego” 
(Kwieciński i Witkowska, 2016, art. 81)19. Nie podlega obecnie dyskusji, że wniesione przez przed-
siębiorcę odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu wszczyna pierwszoinstancyjne, kontradyktoryjne 
postępowanie cywilne20. W tym kontekście, poprzedzające je postępowanie administracyjne wa-
runkuje jedynie dopuszczalność drogi sądowej, a „SOKiK powinien osądzić sprawę od początku” 
(Turczyn, 2022, art. 479(28))21. 

Postępowanie z odwołania od decyzji Prezesa Urzędu ma zatem na celu merytoryczne roz-
poznanie sporu między ww. organem a przedsiębiorcą w przedmiocie naruszenia materialnych 
przepisów uokik, a zakres sporu wyznacza wniesione przez przedsiębiorcę odwołanie od decyzji. 
Rolą SOKiK jest ustalenie, w oparciu o argumenty i dowody powołane przez strony, czy doszło do 
naruszenia przepisów uokik, przywołanych w sentencji decyzji, w jakim zakresie doszło do takiego 
naruszenia oraz czy Prezes Urzędu zastosował środki wynikające z uokik zgodnie z przepisami 
tej ustawy oraz wymogami zasady proporcjonalności. Na SOKiK spoczywa w konsekwencji obo-
wiązek poczynienia wszystkich ustaleń, które dają podstawę do zastosowania wskazanej normy 
prawa materialnego lub jej braku (Turczyn, 2022, art. 479(28)).

Jak podkreśla się w orzecznictwie, SOKiK zobowiązany jest rozstrzygnąć sprawę co do 
jej istoty, co może być porównane z wydaniem nowej decyzji22. Tym samym, sąd ten nie może 
ograniczyć się do wskazywania wadliwości decyzji Prezesa Urzędu, ale władny jest usunąć jej 
wady23. W szczególności, uchylenie decyzji Prezesa Urzędu nie jest dopuszczalne w przypadku, 
gdy SOKiK uzna, że organ nie udowodnił zarzucanej praktyki. W takiej sytuacji SOKiK winien prze-
prowadzić samodzielnie postępowanie dowodowe w celu ustalenia czy w decyzji sformułowano 
zarzut zgodny ze stanem faktycznym (Bernatt, 2011, s. 294 i nast.)24. Dokonanie przez SOKiK 

19 Wyr. SN z 3 października 2013 r., sygn. akt III SK 67/12.
20 Wyr. SN z 19 sierpnia 2009 r., sygn. akt III SK 5/09.
21 Por. również np. wyr. SA w Warszawie z 15 maja 2014 r., sygn. akt VI ACa 1260/13.
22 Wyr. SN z 20 września 2005 r., sygn. akt III SZP 2/05.
23 Wyr. SA w Warszawie z 24 lipca 2008 r., sygn. akt VI ACa 12/08.
24 Por. również wyr. SN z 20 września 2005 r., sygn. akt III SZP 2/05.
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ustaleń faktycznych zbieżnych z ustaleniami Prezesa Urzędu i uznanie działania przedsiębiorcy 
(wnoszącego odwołanie) za praktykę ograniczającą konkurencję świadczy o niepodzieleniu przez 
SOKiK zarzutów powoda w zakresie uchybień w postępowaniu administracyjnym, dotyczących 
nieprawidłowego przeprowadzenia postępowania dowodowego (Bernatt, 2011, str. 286 i przywo-
łany tamże wyr. SA w Warszawie z 9 października 2009 r., sygn. akt VI ACa 86/09)25. Natomiast 
w przypadku, gdy Prezes Urzędu nie udowodni w toku postępowania odwoławczego zasadności 
zarzutów stawianych w decyzji, uzasadniona jest ocena SOKiK, że nie stwierdza on praktyki na-
ruszającej uokik. Nie oznacza to jednak, że praktyka ta (np. rzekome niedozwolone porozumienie) 
nie miała miejsca, lecz że nie została ona należycie udowodniona26. 

Rozpoznanie przez SOKiK sprawy „na nowo” nie oznacza zatem zmiany decyzji Prezesa 
Urzędu w każdym przypadku ustalenia przez SOKiK, że jest ona obarczona wadą. W niektórych 
przypadkach badanie przeprowadzone przez SOKiK doprowadzi do uchylenia rozstrzygnięcia 
ww. organu. Rozpoznanie sprawy „na nowo” wyraża się bowiem w konieczności poczynienia 
przez SOKiK „od początku” ustaleń mających znaczenie dla zastosowania danego, przywołanego 
w sentencji decyzji przepisu materialnego uokik w okolicznościach danej sprawy, tj. w odniesieniu 
do konkretnej, zarzucanej przez Prezesa Urzędu praktyki, nie zaś w konieczności „dostosowania” 
zarzutu przedstawionego w decyzji do okoliczności ustalonych przez SOKiK. 

Konsekwencją stwierdzenia przez SOKiK uchybień w ustaleniach faktycznych dokonanych 
przez Prezesa Urzędu oraz ich samodzielnego dokonania „na nowo” w toku postępowania od-
woławczego, jednakże prowadzącego do odmiennych wniosków, nie będzie zatem wydanie 
rozstrzygnięcia reformatoryjnego dokonującego prawidłowych ustaleń i ich prawidłowej kwali-
fi kacji w świetle przepisów uokik, lecz uchylenie decyzji. Uchybienia dotyczące postępowania 
dowodowego przeprowadzonego przez Prezesa Urzędu, „uzupełnione” w toku postępowania 
odwoławczego uzasadnią natomiast – w przypadku potwierdzenia poprawności zarzutów de-
cyzji – de facto jej utrzymanie. Przeciwne twierdzenie stanowiłoby w rzeczywistości przyzwolenie 
na przejmowanie kompetencji przypisanych stricte organom administracyjnym i wypaczałoby cel 
kontroli sądowej decyzji wydawanych przez te organy. SOKiK może bowiem zmienić zaskarżoną 
decyzję jedynie w sposób niewykraczający poza jej ramy27. Zmiana zarzucanej praktyki w toku 
postępowania sądowego oznaczałaby tymczasem tak naprawdę zmianę postanowienia Prezesa 
Urzędu o wszczęciu postępowania, co jest niedopuszczalne. Zagadnienie to zostało szczegółowo 
wyjaśnione w orzecznictwie Sądu Najwyższego, zgodnie z którym do uchylenia decyzji Prezesa 
Urzędu może dojść w przypadku takich uchybień formalno-proceduralnych decyzji Prezesa Urzędu 
lub przeprowadzonego przez niego postępowania administracyjnego, które nie podlegają konwa-
lidacji w toku postępowania sądowego właśnie z uwagi na odmienne ukształtowanie kompetencji 
Prezesa Urzędu i sądów oraz ich zadań w postępowaniu odwoławczym28.

Wydaje się zatem, że granicę pomiędzy dopuszczalnością wydania przez SOKiK rozstrzyg-
nięcia merytorycznego a koniecznością wydania rozstrzygnięcia kasatoryjnego wyznacza rozkład 

25 Ibidem.
26 Wyr. SN z 10 kwietnia 2008 r., sygn. akt III SK 27/07; wyr. SA w Warszawie z 25 lutego 2010 r., sygn. akt VI ACa 61/09.
27 Wyr. SOKiK z 12 listopada 2008 r. sygn. akt XVII AmA 109/07 (wyr. uchylony przez SA w Warszawie wyr. z 22 kwietnia 2010 r., sygn. akt VI ACa 
607/09, niemniej z przyczyn niemających znaczenia dla przedstawionej tezy). 
28 M.in. wyr. SN z 13 sierpnia 2013 r., sygn. akt III SK 57/12, z 24 czerwca 2015 r., sygn. akt III SK 59/12, z 5 listopada 2015 r., sygn. akt III SK 55/14, 
z 4 sierpnia 2016 r., sygn. akt III SK 42/15.
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ciężaru dowodu na fakt naruszenia norm prawa konkurencji w sposób, w jaki naruszenie to okre-
ślone zostało w zakwestionowanej decyzji. 

Zarówno w toku postępowania administracyjnego, jak i sądowo-odwoławczego, ciężar ten 
spoczywa na Prezesie Urzędu. W przypadku braku udźwignięcia tego ciężaru przez organ, brak 
ten nie może być konwalidowany przez SOKiK. Taka ewentualna konwalidacja naruszałaby przy-
jęty rozkład ciężaru dowodu i wynikające zeń zasady, w tym związany z nim zakres ochrony praw 
przedsiębiorcy. 

Powyższe znalazło potwierdzenie w orzecznictwie sądów odwoławczych wydanym na 
przestrzeni ostatnich lat, jakkolwiek dotychczasowe orzecznictwo zawiera oceny co do zasady 
fragmentarycznie odnoszące się do zagadnień determinujących taką ocenę. Orzecznictwo bie-
żące przedstawia ją natomiast, jak się wydaje, w ujęciu kompleksowym. I tak, jak przesądził Sąd 
Najwyższy w wyroku z 19 sierpnia 2009 r., sygn. akt III SK 5/09, wydanym w sprawie zainicjowa-
nej odwołaniem od decyzji Prezesa Urzędu, rozpatrując odwołanie SOKiK ocenia, czy w świetle 
zgromadzonych przez Prezesa Urzędu dowodów oraz argumentacji przedstawionej w decyzji oraz 
ewentualnych pismach procesowych, a także po uwzględnieniu argumentów wnoszącego odwo-
łanie przedsiębiorcy, doszło do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów wynikających z uokik 
oraz czy Prezes Urzędu w tak ustalonym stanie faktycznym prawidłowo zastosował przepisy tej 
ustawy. Ciężar dowodu w zakresie dotyczącym naruszenia przepisów ustawy spoczywa przy tym 
na Prezesie Urzędu29. Na przedsiębiorcy wnoszącym odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu spo-
czywa natomiast ciężar dowodu w zakresie dotyczącym przesłanek wyłączających zastosowanie 
zakazów wynikających z ustawy. 

W wyroku z 7 lipca 2011 r., sygn. akt III SK 52/10, Sąd Najwyższy podkreślił natomiast, że 
zasady sądowego postępowania dowodowego zostały ukształtowane tak, aby zapewnić stronom 
postępowania możliwość wyrażania stanowiska odnośnie do podstaw rekonstrukcji faktycznej 
podstawy rozstrzygnięcia sprawy. Przedsiębiorca wnoszący odwołanie powinien wskazać dowody, 
nowe lub znajdujące się w aktach postępowania, przemawiające za uwzględnieniem odwołania. 
Prezes Urzędu powinien zaś wskazać sądowi orzekającemu w sprawie z odwołania dowody, 
z których wywiódł naruszenie prawa konkurencji (tj. w sprawie, w której zapadł wskazany wyrok: 
przesłanek zakazu nadużywania pozycji dominującej). 

Zakres faktów, które winny być wykazane przez Prezesa Urzędu w celu udowodnienia na-
ruszenia prawa konkurencji, wynika przy tym z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku 
porozumień ograniczających konkurencję jest to art. 6 ust. 1 uokik. Zgodnie z brzmieniem tego 
przepisu „zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograni-
czenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym”. Przepis ten wskazuje 
zatem expressis verbis, że niedozwolone praktyki mają postać porozumienia ograniczającego 
konkurencję i ujawniają się na konkretnym rynku właściwym. Wyznaczenie rynku właściwego 
determinuje przy tym możliwość przypisania przedsiębiorcy zarzutu dopuszczenia się praktyki 
ograniczającej konkurencję30, a więc prawidłowe zastosowanie art. 6 ust. 1 uokik31. Taką właśnie 
wykładnię przywołanego przepisu Sąd Najwyższy potwierdził w wyroku z 15 października 2019 r., 
29 Z 17 marca 2010 r., sygn. akt III SK 40/09, z 21 września 2010 r., sygn. akt III SK 12/10, z 7 lipca 2011 r., sygn. akt III SK 52/10 oraz z 3 paździer-
nika 2013 r., sygn. akt III SK 67/12.
30 Wyr. SOKiK z 31 grudnia 2013 r., sygn. akt XVII AmA 114/10.
31 Wyr. Sądu Antymonopolowego z 26 października 1994 r., sygn. akt XVII Amr 24/94.
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sygn. akt I NSK 72/18, zauważając, że prawidłowe wyznaczenie rynku właściwego ma „pod-
stawowe znaczenie dla poprawnego zastosowania przepisów ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów”32. 

Taki tok rozumowania przeprowadził również Sąd Apelacyjny w Warszawie w niedawnym 
wyroku z 28 stycznia 2022 r., sygn. akt VII AGa 397/1933. Rozstrzygnięcie to zapadło w sprawie 
odwoławczej od decyzji Prezesa Urzędu z 16 grudnia 2013 r. nr RKT-46/2013, stwierdzającej, że 
trzy spółki zawarły niedozwolone porozumienie obejmujące zmowę przetargową, cenową oraz 
podział rynku. Zarzucone przez Prezesa Urzędu niedozwolone porozumienie dotyczyć miało 
przetargów organizowanych przez kopalnie i spółki węglowe na dostawy klejów poliuretanowych 
oraz pian fenolowych i mocznikowych. W tej sprawie Sąd Apelacyjny w Warszawie ocenił, że to 
na ww. spółkach, tj. wnoszących odwołanie co do zasady spoczywał ciężar dowodu wykazania 
przed sądem odwoławczym, że decyzja Prezesa Urzędu była niezasadna. Nie mogło to jedno-
cześnie oznaczać w przekonaniu ww. sądu, że pozwany Prezes Urzędu nie był zobowiązany 
do zgromadzenia niebudzących wątpliwości i spójnych dowodów na poparcie stawianych przez 
siebie zarzutów. Jak zauważył sąd: „ciężar dowodu naruszenia norm konkurencyjnych spoczywa 
na organie regulacyjnym w sprawach z zakresu ochrony konkurencji”. 

Sąd Apelacyjny w Warszawie zauważył następnie, że określenie rynku właściwego nastę-
puje zarówno w wymiarze produktowym, jak i w wymiarze geografi cznym. Z ustawowej defi nicji 
„rynku właściwego” (zawartej w art. 4 pkt 9 uokik), wynika bowiem, że rynkiem właściwym jest 
rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie oraz właściwości, w tym jakość, są uzna-
wane przez nabywców za substytuty (kryterium produktowe) oraz są oferowane na obszarze, na 
którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje 
konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji 
(kryterium geografi czne). Innymi słowy, rynek właściwy produktowo obejmuje wszystkie towary, 
które służą zaspokajaniu tych samych potrzeb nabywców, mają zbliżone właściwości, podob-
ne ceny i reprezentują podobny poziom jakości. Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Apelacyjny 
w Warszawie uznał, że zdefi niowanie rynku właściwego w taki sposób, że obejmuje on swoim 
zakresem produkty niesubstytucyjne, stanowiło niewłaściwe (zbyt szerokie) określenie tego rynku. 
Sąd zauważył również, że „zbyt ogólne, łączne ujęcie rynku produktowego pozwoliło w każdym 
z tych segmentów przypisać udział w porozumieniu każdemu z powodów lub podmiotów, które 
winny być uczestnikami postępowania, podczas gdy analiza dla każdego z produktów z osobna 
mogła prowadzić do odmiennych rezultatów”. Stało to też w sprzeczności z zasadą dość wąskie-
go defi niowania rynku produktowego, co nie pozwoliło zdefi niować w sposób rzetelny poziomu 
konkurencji na tym rynku34. 

Ergo, niewłaściwe zdefi niowanie rynku mogło potencjalnie rzutować na wynik rekonstrukcji 
stron porozumienia na prawidłowo zdefi niowanych rynkach właściwych, innej niż ta, dokonana 
w decyzji. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie należało zatem ocenić, że Prezes Urzędu nie 
udowodnił naruszenia art. 6 uokik poprzez m.in. brak wykazania, że konkretne podmioty zawarły 
32 Por. wyr. SA w Warszawie z 25 listopada 2016 r., sygn. akt VI ACa 1144/15(„stwierdzić należy, że uchybienia dotyczące określenia rynków właściwych 
i pozycji uczestników porozumienia na nich uniemożliwiają ustalenie, czy przedmiotowe porozumienie było „w stanie zapobiec konkurencji, ograniczyć ją 
albo zakłócić”. Gdyby bowiem okazało się, że uczestnicy badanego porozumienia mieli jedynie śladowe udziały w rynkach właściwych mogłoby okazać 
się, że nie było ono w stanie wywrzeć dostrzegalnego wpływu na konkurencję”).
33 Wyr. niepubl.
34 Podobnie w kwestii zdefi niowania konkurencji na danym rynku SA w Warszawie w wyr. z 6 lutego 2007r., sygn. akt VI ACa 810/06.
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niedozwolone porozumienie na konkretnych, właściwie oznaczonych rynkach. Rozstrzygnięcie 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie doprowadziło do uchylenia decyzji Prezesa Urzędu.

Podobnie, w swoim wcześniejszym wyroku z 17 września 2020 r., sygn. akt. VII AGa 1011/1935, 
Sąd Apelacyjny w Warszawie ocenił, że pomimo, iż SOKiK może dokonać samodzielnych ustaleń 
w zakresie rynku właściwego, nie oznacza to, że władny jest on dokonać konwalidacji decyzji 
Prezesa Urzędu poprzez zamianę rynku właściwego określonego błędnie w decyzji na rynek 
prawidłowy. Takie działanie stanowiłoby bowiem wyjście poza zakres decyzji, a więc naruszenie 
przepisów procedury. SOKiK orzeka bowiem w granicach zawisłego sporu, ten zaś wyznacza 
decyzja Prezesa Urzędu i określona w niej niedozwolona praktyka.

Przywołane rozstrzygnięcie doprowadziło do uchylenia decyzji Prezesa Urzędu z 21 grudnia 
2012 r. nr RKT 48/2012, w której organ uznał za praktykę ograniczającą konkurencję zawarcie przez 
dwie spółki niedozwolonego porozumienia ograniczającego konkurencję na krajowym rynku hurtowej 
sprzedaży części i akcesoriów rowerowych. Prezes Urzędu określił jednak w decyzji nieprawidłowo 
rynek właściwy w zakresie szczebla obrotu. Prawidłowe wskazanie szczebla obrotu stanowi tymczasem 
punkt wyjścia do oceny kwestionowanego porozumienia. Sąd Apelacyjny w Warszawie kierował się 
przy tym wskazówkami sformułowanymi przez Sąd Najwyższy w wyroku z 15 października 2019 r., 
sygn. akt I NSK 72/1836 (wydanym w toku tej sprawy). Sąd Najwyższy wskazał w jego uzasadnie-
niu, że prawidłowe zdefi niowanie rynku właściwego ma podstawowe znaczenie dla zastosowania 
przepisów uokik bez względu na ciężar gatunkowy zarzucanego porozumienia. Czyniąc tę uwagę, 
Sąd Najwyższy wskazał na konieczność odniesienia się przez sąd II instancji do kwestii wadliwość 
zdefi niowania tego rynku przez Prezesa Urzędu (wadliwość ustalenia dotyczyła przyjęcia, że jest 
nim krajowy rynek hurtowej sprzedaży części i akcesoriów rowerowych). 

Sąd Apelacyjny w Warszawie za trafne uznał ustalenia poczynione przez SOKiK, który – 
dokonawszy analizy zebranego materiału dowodowego oraz stanu faktycznego sprawy, w tym 
w szczególności sytuacji rynkowej przedsiębiorcy (tu: grupa zakupowo-sprzedażowa) – stwierdził, 
że ewentualne naruszenie reguł konkurencji mogło pojawić się wyłącznie na rynku sprzedaży 
detalicznej części i akcesoriów rowerowych, nie zaś hurtowej37. Prezes Urzędu nie wykazał przy 
tym, aby w wyniku zawartego porozumienia na określonym w sprawie rynku właściwym wystąpiło 
zagrożenie dla swobodnej konkurencji38. W konsekwencji, zaskarżona decyzja nr RKT 48/2012 
nie mogła się ostać z uwagi na jej bezpodstawność. Postawiony stronom zarzut naruszenia re-
guł konkurencji na rynku właściwym z wadliwie ustalonym szczeblem obrotu pozostał bowiem 
nieudowodniony39. Ewentualne naruszenie – zważywszy na stan faktyczny sprawy i ustalenia 
Prezesa Urzędu poczynione w decyzji – mogło mieć bowiem miejsce jedynie na innym szczeblu 
obrotu – ergo na innym rynku właściwym.

Konwalidowanie przez Sąd Apelacyjny w Warszawie określenia rynku właściwego w żadnej 
z przywołanych spraw nie było przy tym możliwe. Po pierwsze, naruszałoby to prawo przedsię-
biorcy do obrony, rozumiane jako prawo do ustosunkowania się do zarzutów organu w rozumieniu 
art. 74 uokik. Zgodnie z tym przepisem, Prezes Urzędu, wydając decyzję kończącą postępowanie, 

35 Wyr. SN z 15 października 2019 r., sygn. akt I NSK 72/18, LEX nr 2772803.
36 Ibidem.
37 Wyr. SOKiK z 25 maja 2015 r., sygn. akt XVII AmA 71/13.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
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uwzględnia tylko zarzuty, do których strony mogły się ustosunkować. Przyjmuje się, że przepis 
ten uzupełnia wyrażoną w art. 10 k.p.a. powinność zapewnienia stronie przez organ administracji 
publicznej czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz umożliwienia przed wyda-
niem decyzji wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Kluczowe znaczenie dla realizacji tych obowiązków ma postanowienie o wszczęciu postępowania, 
które wyznacza jego zakres podmiotowy i przedmiotowy. Musi ono przede wszystkim w sposób 
jasny określać, jakiego rodzaju naruszenia Prezes Urzędu się dopatruje i jaka jest jego kwalifi ka-
cja prawna40. Brak postanowienia wszczynającego postępowanie albo wykroczenie poza zakres 
w nim wskazany lub też brak określenia w postanowieniu wszczynającym postępowanie w spo-
sób dokładny jego zakresu, narusza art. 10 k.p.a. z tej przyczyny, że pozbawia stronę możliwości 
działania i ochrony swoich praw41. Stąd, zakres postępowania odwoławczego wyznacza decyzja 
Prezesa Urzędu, co należy rozumieć jako zakres wskazanego w decyzji zarzutu naruszenia uokik 
poprzez (w zakresie art. 6 uokik) zawarcie skonkretyzowanego, opisanego w decyzji porozumienia, 
w tym na konkretnym rynku właściwym. Zdefi niowanie przez SOKiK w końcowym rozstrzygnięciu 
innego porozumienia, mającego miejsce na innym rynku właściwym, niż wskazany w zaskarżonej 
decyzji, a w konsekwencji potencjalnie dotyczącego innych przedsiębiorców, pozbawiłoby przed-
siębiorcę prawa do podjęcia pełnej obrony przed tak zredefi niowanym zarzutem. W odwołaniu od 
decyzji Prezesa Urzędu przedsiębiorca przytacza bowiem dowody i twierdzenia dotyczące zarzu-
tów wyłącznie zawartych w decyzji, nie ma ani możliwości, ani obowiązku ustosunkowywania się 
do wszelkich innych zarzutów, które potencjalnie mogłyby zostać mu postawione. 

Po drugie, w przekonaniu autorów dopuszczenie możliwości konwalidowania takiej wady 
decyzji de facto znosiłoby skutki przedawnienia antymonopolowego. „Dodanie” do postępowa-
nia nowego uczestnika – przedsiębiorcy, który zostałby oznaczony jako uczestnik porozumienia 
w wyniku zmiany defi nicji rynku właściwego w toku postępowania odwoławczego, oznaczało-
by, że gwarancje wynikające z art. 93 uokik byłyby iluzoryczne. Tymczasem, celem instytucji 
unormowanej w art. 93 uokik jest ochrona pewności obrotu prawnego (Kohutek, 2014, art. 93; 
Banasiński i Piontek, 2009, art. 93), a jej benefi cjentami – przedsiębiorcy. Jak stwierdził Sąd 
Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 28 stycznia 2022 r., sygn. akt VII AGa 397/19, brak prawid-
łowej rekonstrukcji stron porozumienia nie mógłby zostać konwalidowany na etapie postępowania 
odwoławczego od decyzji czy po ponownym przekazaniu sprawy pozwanemu do rozpoznania, 
w związku chociażby z przedawnieniem możliwości wszczęcia postępowania wobec przedsiębiorcy 
nieobjętego postępowaniem antymonopolowym. Ugruntowanie stanowiska potwierdzającego, że 
konwalidacja uchybień Prezesa Urzędu w zakresie wyznaczenia rynku właściwego w toku postę-
powania odwoławczego jest nieuprawniona, należy więc, w opinii autorów, ocenić jako słuszne 
i zapewniające ochronę praw przedsiębiorców przewidzianą przepisami prawa.

IV. Dostęp do akt postępowania przed SOKiK
Wejście w życie ustawy o roszczeniach sprawiło, że może dojść do sytuacji, w której rów-

nolegle toczyć się będą postępowanie antymonopolowe lub odwoławcze oraz odszkodowaw-
cze. W takiej sytuacji podmioty uczestniczące w postępowaniu odszkodowawczym mogą być 
40 Wyr. SOKiK z 23 lipca 2003 r., sygn. akt XVII Ama 94/02.
41 Krüger,  2016, art. 74. i przywołany tam wyrok SOKiK z 23 lutego 2004 r., sygn. akt XVII Ama 30/03, niepubl.
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zainteresowane pozyskaniem z akt równolegle toczącego się postępowania antymonopolowego, 
dotyczącego tego samego naruszenia prawa konkurencji, z którym powód wiąże powstanie szko-
dy, materiału dowodowego na potrzeby powództwa private enforcement. Zgodnie z ww. ustawą, 
w braku prawomocnej decyzji Prezesa UOKiK stwierdzającej fakt naruszenia prawa konkurencji, 
to na powodzie prywatnoprawnym spoczywa bowiem ciężar wykazania faktu takiego naruszenia, 
zgodnie z ogólną regułą dowodową ustaloną w art. 6 k.c. W sytuacji, w której materiał dowodo-
wy został zgromadzony i poddany wszechstronnej analizie przez Prezesa Urzędu, jak również 
opisany w nieprawomocnej decyzji tego organu, łatwiejszym wydaje się skorzystanie z takiego 
materiału niż poszukiwanie go samodzielnie, nawet z pomocą licznych, wprowadzonych ww. 
ustawą ułatwień dowodowych. 

W praktyce zdarzają się sytuacje, w których powód prywatny stara się uzyskać dostęp do akt 
postępowania odwoławczego od decyzji Prezesa Urzędu za pośrednictwem środka prawnego, 
jakim jest interwencja uboczna. Jeden z podmiotów rozważających złożenie powództwa private 
enforcement bez oczekiwania na prawomocną decyzję Prezesa Urzędu (tj. w praktyce w trybie 
stand-alone) złożył taki właśnie wniosek o dopuszczenie go w charakterze interwenienta do spra-
wy toczącej się przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie w wyniku odwołania od już wspomnianej 
decyzji Prezesa Urzędu nr z 16 grudnia 2013 r. nr RKT-46/2013. Wniosek uzasadniony został 
tym, że rozstrzygnięcie postępowania odwoławczego na korzyść Prezesa Urzędu będzie miało 
istotne znaczenie dla sfery prawnej wnioskodawcy. W przypadku oddalenia odwołania od decyzji 
i jej uprawomocnienia potencjalny powód (tu: interwenient uboczny), występując z roszczeniem 
odszkodowawczym skierowanym przeciwko adresatom decyzji Prezesa Urzędu, opierałby się 
bowiem na art. 30 ustawy o roszczeniach. Zgodnie z tym przepisem, sąd powszechny orzekają-
cy w przedmiocie powództwa odszkodowawczego związany jest ustaleniami co do stwierdzenia 
naruszenia prawa konkurencji, zawartymi w prawomocnej decyzji Prezesa Urzędu. Stąd, decyzja 
Prezesa Urzędu, pomimo że nie jest warunkiem sine qua non dochodzenia odszkodowania w try-
bie prywatnoprawnym, mogła mieć w ocenie wnioskodawcy istotne znaczenie dla dochodzenia 
roszczenia odszkodowawczego, Jeśli bowiem decyzja utrzymałaby się i następnie uprawomocniła, 
wnioskodawca korzystałby z ułatwienia dowodowego, tj. mógłby wykazać w toku postępowania 
odszkodowawczego fakt naruszenia prawa konkurencji wyłącznie w oparciu o prawomocną decyzję 
Prezesa Urzędu. W przeciwnym razie fakt ten podlegałby wykazaniu w oparciu o materiał dowo-
dowy zaoferowany wyłącznie przez ww. podmiot, ze wszystkimi wiążącymi się z tym trudnościami.

Postanowieniem z 30 czerwca 2021 r., sygn. akt VII AGa 387/19, Sąd Apelacyjny w Warszawie 
oddalił tak skonstruowany wniosek interwencyjny, wskazując na brak interesu prawnego po stronie 
wnioskodawcy we wstąpieniu do postępowania. Zgodnie z art. 76 k.p.c., jakkolwiek pojęcie „inte-
resu prawnego” interpretowane winno być szeroko, to jednak nie może ograniczać się wyłącznie 
do interesu faktycznego, tj. majątkowego, gospodarczego czy emocjonalnego (tak np. Gromska-
Szuster, 2021, art. 76, s. 395). Wyrok wydany w sprawie, w której zgłaszana jest interwencja ubocz-
na, oddziaływać musi na sferę prawną interwenienta. W tym kontekście celem przystąpienia do 
sprawy w rozumieniu art. 76 k.p.c. jest prewencyjna ochrona własnego interesu prawnego, który 
jest zagrożony negatywnym rozstrzygnięciem sprawy dla jednej ze stron procesu. Z tego powodu 
interwencję uboczną uważa się za inny niż wytoczenie powództwa środek ochrony praw podmio-
towych realizowany przed sądem. Tymczasem, rozstrzygnięcie w sprawie odwołania od decyzji 
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Prezesa Urzędu nie spowodowałoby bezpośrednich ani też pośrednich negatywnych następstw 
w sferze prawnej wnioskodawcy. Przyszłe rozstrzygnięcie w sprawie (w tym rozstrzygnięcie na 
korzyść Prezesa Urzędu) nie wpłynęłoby na powstanie bądź wyłączenie możliwości wniesienia 
jakiegokolwiek roszczenia pomiędzy interwenientem a stronami postępowania odwoławczego, 
w tym właśnie roszczenia private enforcement, lecz jedynie na sposób realizacji przez interwenienta 
ciężaru dowodu w zakresie wykazania jednej z przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej 
pozwanych w postępowaniu odszkodowawczym (i zarazem adresatów nieprawomocnej decyzji 
Prezesa Urzędu). Taki cel interwencji nie jest legitymizowany przez ustawodawcę. 

Niezależnie jednak od pierwszoplanowej kwestii braku interesu prawnego w przystąpieniu do 
sprawy w charakterze interwenienta, w ocenie autorów uwzględnienie złożonego wniosku wpły-
nęłoby de facto w sposób nieuprawniony na realizację zasady kontradyktoryjności postępowania 
private enforcement. W toku postępowania odszkodowawczego, w przypadku braku pozostającej 
w obrocie prawnym prawomocnej decyzji Prezesa Urzędu, powód winien samodzielnie udowodnić 
fakt naruszenia prawa konkurencji. Uzyskanie dostępu do materiału dowodowego zgromadzo-
nego przez Prezesa Urzędu i sporządzenie z niego kopii na potrzeby pozwu nie wydaje się być 
natomiast rozwiązaniem sprzyjającym realizacji takiego rozkładu ciężaru dowodu. Abstrahując 
od tego, że Prezes Urzędu mógł sformułować w oparciu o dany materiał dowodowy chybione 
wnioski, które zostałyby powielone w pozwie, ich dostępność dla powoda private enforcement 
stanowiłaby dodatkowe pozaprawne ułatwienie dowodowe, które nie zostało przewidziane w usta-
wie o roszczeniach. 

W przypadku zgłoszonej interwencji Sąd Apelacyjny stał się więc de facto gwarantem kon-
tradyktoryjności postępowania private enforcement, niemniej zgłoszona interwencja i tak tę 
gwarancję naruszyła. Wnioskodawca skorzystał na mocy art. 78 § 3 k.p.c. z pełnego uczestni-
ctwa w sprawie do czasu prawomocnego uwzględnienia opozycji, tj. uzyskał dostęp do akt po-
stępowania odwoławczego, w tym antymonopolowego i potencjalnie mógł się z nimi zapoznać. 
Wiedza na temat materiału dowodowego zgromadzonego przez Prezesa Urzędu mogła zostać 
wykorzystana w toku postępowania private enforcement, chociażby w procesie przygotowywania 
wniosków dowodowych, tez dla wnioskowanych świadków czy też w procesie przygotowywania 
założeń dla analizy ekonomicznej wykazującej wysokość dochodzonej szkody (jeśli taka analiza 
byłaby przygotowana). 

Należałoby postawić pytanie, czy można było uniknąć powstania takich skutków art. 78 
§ 3 k.p.c. poprzez niezwłoczne rozpoznanie zgłoszonych opozycji czy niedopuszczenie interwe-
nienta do akt postępowania aż do czasu prawomocnego uwzględnienia opozycji. Wydaje się, że 
odpowiedź na tak postawione pytanie to (w braku zmian legislacyjnych) kwestia praktyki sądowej, 
która dopiero zaczęła się kształtować. 

W tej sytuacji szczególnej wagi nabiera problematyka tajemnicy przedsiębiorstwa adresa-
tów nieprawomocnej decyzji Prezesa Urzędu, zwłaszcza w kontekście wniosków o złagodzenie 
kary (wniosków leniency). Stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy o roszczeniach, dostęp powoda 
private enforcement do niektórych rodzajów dokumentów znajdujących się w aktach postępo-
wania administracyjnego, takich jak właśnie oświadczenia przedsiębiorców składane w ramach 
programów leniency czy propozycje zobowiązań (ugód z Prezesem Urzędu), jest wyłączony. 
Zgodnie natomiast z art. 70 uokik, wszelkie informacje i dowody uzyskane przez Prezesa Urzędu 
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w związku z zastosowaniem programu leniency, w tym informacje o samym wystąpieniu przez 
podmiot z wnioskiem leniency, nie podlegają udostępnieniu. Pozostałe strony postępowania an-
tymonopolowego mają dostęp do nich dopiero przed wydaniem przez Prezesa Urzędu decyzji 
kończącej postępowanie oraz w toku postępowaniu odwoławczego od decyzji Prezesa Urzędu 
w danej sprawie. Informacje i dokumenty mogą być wówczas udostępnione stronom postępowania 
i kopiowane przez nie – jednakże tylko za pisemną zgodą wnioskodawcy leniency. W przypadku 
braku takiej zgody, strona może sporządzić z nich wyłącznie odręczne notatki. Takie ograniczenia 
mają uniemożliwić wykorzystanie informacji i dokumentów o charakterze oświadczeń wniosko-
dawcy leniency w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu porozumień ograni-
czających konkurencję. Dysponowanie przez powoda private enforcement takim dokumentem 
miałoby niewątpliwie istotny walor dowodowy i mogłoby w okolicznościach danej sprawy przesą-
dzić o wykazaniu przez powoda faktu bezprawnego działania pozwanego. Przy czym, gwarancja 
ochrony oświadczeń leniency jest niezbędna dla zachowania równowagi pomiędzy – z jednej 
strony – promowaniem wciąż zmniejszającej się ilości wniosków leniency i zachęceniem poten-
cjalnych wnioskodawców do informowania organu o porozumieniach ograniczających konkurencję, 
z drugiej zaś – zapewnieniem prawa do pełnego odszkodowania dla podmiotów poszkodowanych 
antykonkurencyjnymi działaniami. 

Dostęp do akt podmiotu, który złożył wniosek interwencyjny w postępowaniu odwoławczym 
od decyzji Prezesa Urzędu, wydanej w postępowaniu wywołanym złożeniem wniosku leniency, 
aż do rozstrzygnięcia o tym wniosku interwencyjnym, sprawia, że podmiot „trzeci” w stosunku do 
stron postępowania antymonopolowego może zapoznać się z dokumentami, do których dostęp 
jest bardzo ograniczony, i to w celu ich wykorzystania w sposób, zapobieżeniu któremu miała 
służyć wskazana regulacja ustawowa42. Pomimo kierunkowo słusznej decyzji sądu, uwzględnia-
jącej opozycję przeciwko wstąpieniu potencjalnego powoda do sprawy odwoławczej od decyzji 
i tym samym formalnego zapewnienia ochrony interesów stron postępowania antymonopolowego 
wynikającej z przepisów prawa, w praktyce interes ten został naruszony. Zdaniem autorów po-
szukiwanie stosownego modus operandi w sprawach wniosków interwencyjnych gwarantującej 
ochronę słusznych praw przedsiębiorców także w praktyce poprzez uniemożliwienie interwenientom 
dostępu do informacji chronionych do czasu rozpoznania opozycji, powinno nastąpić w praktyce 
sądowej możliwie pilnie. 

V. Uwagi końcowe
Przywołane sprawy pokazują sygnalizowaną na wstępie dynamikę zmian w prawie konku-

rencji, w kontekście roli powierzonej sądom odwoławczym zarówno w zakresie ich kompetencji 
do rozpoznania sprawy de novo, jak i oczekiwań w zakresie akceptacji dla nowych instytucji 
prawnych służących egzekwowaniu prawa konkurencji. Z jednej strony potwierdzają one rolę 
sądów w postępowaniach odwoławczych oraz uszczegóławiają ją w zakresie, w jakim dotyczy 
ona sprostania przez Prezesa Urzędu ciężarowi udowodnienia, że przedsiębiorca dopuścił się 
praktyki ograniczającej konkurencję na konkretnym rynku właściwym. Z drugiej zaś – ujawniają 

42 Konieczność ochrony oświadczeń w ramach programu łagodzenia kar poprzez ich wyłączenie z zasady ujawniania dowodów służy zapewnieniu 
stałej gotowości przedsiębiorstw do dobrowolnego zgłaszania się do organów ochrony konkurencji z takimi oświadczeniami (tak np. Jurkowska-Gomułka, 
2018, art. 18, s. 327).
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nowy obszar powiązań pomiędzy postępowaniem odwoławczym a postępowaniem private enfor-
cement, rzutujący między innymi na ochronę informacji chronionych. Poruszone w ww. sprawach 
zagadnienia wymagają bezdyskusyjnie zachowania przez sądy dużej uważności w toku badania 
prawidłowości określenia zarzucanego przedsiębiorcy naruszenia prawa konkurencji, w tym – jak 
w przywołanej sprawie – szczegółowego badania sposobu określenia rynku właściwego w zakresach 
zarówno geografi cznym, produktowym, jak i szczebla obrotu. Wymagają również podwyższonej 
czujności w prowadzeniu postępowania, w tym badania czynności podejmowanych przez jego 
uczestników pod kątem ewentualnych kolizji z przepisami między innymi ustawy o roszczeniach. 
Wreszcie, stawiają przed SOKiK nowe wyzwania merytoryczne, takie jak potwierdzenie stoso-
wania doktryny single economic unit jako narzędzia egzekwowania prawa konkurencji. Zdaniem 
autorów konieczne może się okazać sformułowanie w najbliższym czasie wniosków de lege feren-
da w celu przynajmniej częściowego wsparcia sądów w tych nowych wyzwaniach. Takie wnioski 
winny zostać sformułowane po zakończeniu opisanych postępowań.
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Streszczenie
Od ponad dwóch lat w prawie polskim obowiązuje szczególny instrument prawny – ugoda w spra-
wie odwołania do SOKiK, jednak dotychczas zawarto zaledwie jedną taką ugodę. Chociaż nie jest 
to ugoda w tradycyjnym ujęciu, należy uznać ją jako nową formę ugodowego (negocjacyjnego) 
stosowania prawa antymonopolowego i prawa ochrony konsumentów. Przedmiotem owej ugody 
są losy odwołania strony od decyzji Prezesa UOKiK, a jej warunki pozwalają na urozmaicone spo-
soby nie tylko zakończenia postępowania odwoławczego, lecz także ostatecznego zakończenia 
sprawy antymonopolowej. Samo zawarcie ugody nie jest wystarczające (ugoda musi podlegać 
zatwierdzeniu przez SOKiK). Przy ocenie ugody sąd musi uwzględnić określone przepisami kryteria, 
które mogą powodować konieczność odmowy zatwierdzenia ugody. Dlatego problematyczne jest, 
w jakim zakresie SOKiK powinien wykazać się poszanowaniem woli stron co do zawarcia ugody 
(w szczególności woli organu antymonopolowego w zakresie sprawowania polityki konkurencji 
i konsumenckiej), a na ile ugodę konfrontować z ochroną interesu publicznego i oddziaływaniem 
na sytuację prawną osób trzecich.

Słowa kluczowe: postępowanie odwoławcze; ugoda w sprawie odwołania do Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów; ugoda antymonopolowa.

JEL: K21, K41
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I. Wprowadzenie
Jednym ze stosunkowo nowych instrumentów prawnych polskiego prawa antymonopolowego 

jest ugoda w sprawie odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którą ustawodawca 
wprowadził do polskiego porządku prawnego 1 stycznia 2020 r. ustawą z 31 lipca 2019 r. o zmia-
nie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych1. Warto jednak podkreślić, że 
w projekcie wskazanej ustawy zastrzeżono, że – wbrew nazwie – instrument ten nie jest de facto 
ugodą. W uzasadnieniu projektu określono, że instrument ten jest „odrębnym i niezwiązanym 
z ugodą w sprawach cywilnych instytucją prawną”, przy czym ma umożliwiać stronom postępowa-
nia odwoławczego zakończenie sprawy w innym sposób niż poprzez wydanie przez sąd wyroku, 
w tym umożliwiać odwołującemu cofnięcie odwołania (Druk nr 3622). Celem niniejszego artykułu 
jest przeprowadzenie analizy instytucji prawnej ugody w sprawie odwołania do Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów przez pryzmat przepisów o postępowaniu przed Prezesem UOKiK 
oraz zbadanie czy instrument ten znajduje praktyczne zastosowanie. Przeprowadzone w tekście 
rozważania mają za zadanie zweryfi kować hipotezę, że przedmiotowa ugoda – w obliczu ukształ-
towania postępowania przed organem antymonopolowym i wobec publicznego charakteru prawa 
antymonopolowego i publicznej ochrony konsumentów – budzi poważne wątpliwości teoretyczne 
i praktyczne. Osiągnięciu powyższego celu i zweryfi kowaniu hipotezy służyło badanie oparte na 
metodzie dogmatyczno-prawnej wzbogacone analizą danych statystycznych dotyczących postę-
powań odwoławczych przed SOKiK.

II. Przedmiot i warunki ugody w sprawie odwołania do SOKiK
Zgodnie z art. 47930a § 1 k.p.c. ugodę w sprawie odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów strony mogą zawrzeć w przedmiocie przyjęcia ustaleń co do sposobu załatwie-
nia sprawy z odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: 
Prezes UOKiK).

De lege lata należy przyjąć, że taka ugoda może dotyczyć ustalenia przez strony postępowa-
nia sposobu załatwienia sprawy odwoławczej, czyli ma stanowić substytut rozstrzygnięcia Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak wyjaśnia E. Stefańska, rzeczona ugoda może obejmować 
„ustalenie przez strony postępowania, czy odwołanie zasługuje na uwzględnienie, a jeżeli tak, to 
w całości czy w części oraz w jaki sposób. W ramach ustaleń co do sposobu załatwienia odwo-
łania strony mogą uzgodnić m.in. uchylenie lub zmianę decyzji w całości lub w części, uchylenie 
decyzji i umorzenie postępowania w całości lub w części bądź cofnięcie odwołania w całości lub 
w części. Dysponują więc szerszym katalogiem możliwych rozstrzygnięć niż SOKiK. Przedmiotem 
ugody powinno być rozstrzygnięcie sprawy w granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa 
materialnego i prawa proceduralnego właściwe w danej sprawie” (Stefańska, 2021). W konse-
kwencji przedmiotem ugody może być kompleksowe uregulowanie sytuacji prawnej odwołującego 
i organu antymonopolowego, w tym także ustalenie sposobu zastosowania przepisów material-
nego prawa publicznoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów.

Zaprezentowane powyżej rozumienie zakresu przedmiotowej ugody jest spójne z uzasad-
nieniem projektu ustawy wprowadzającej tę instytucję. Wszakże szczególnie akcentowanym 

1 Dz. U. poz. 1495.
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w projekcie ustawy walorem ugody miała być możliwość cofnięcia odwołania. Czy jednak na 
pewno dotychczasowe regulacje nie umożliwiały takiego działania?

Otóż należy przyjąć, że nawet przed wprowadzeniem analizowanej ugody taka możliwość 
występowała. Odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK jest pismem inicjującym postępowanie są-
dowe pierwszoinstancyjne, wobec czego w sensie funkcjonalnym należy je traktować jak pozew 
(Jędrejek i Orecki, 2021). Mimo że postępowanie odwoławcze od decyzji organu antymonopolowego 
należy do kategorii postępowań odrębnych, art. 203 k.p.c. może znajdować w nim zastosowanie 
(Flejszar, 2020). Stanowisko powyższe potwierdza fakt, że w postępowaniu odrębnym stosowa-
ne są ogólne przepisy dotyczące procesu, jednak z uwzględnieniem szczególnych przepisów 
danego postępowania odrębnego (Manowska, 2012, s. 127–147). Wśród przepisów ustanawia-
jących postępowanie odrębne w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów oraz w sprawie 
praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową brakuje przepisu wyłączającego 
możliwość cofnięcia odwołania. A contrario art. 203 k.p.c. winien znajdować w tym postępowaniu 
zastosowanie i na tej podstawie odwołujący dotychczas mógł (i nadal może) cofnąć odwołanie. 
W konsekwencji argumentacja leżąca u podstaw wprowadzenia szczególnego instrumentu ugody 
w sprawie odwołania w tym zakresie jawi się jako niezrozumiała. Niemniej de lege lata cofnięcie 
odwołania może być zawarte w ugodzie w sprawie odwołania.

Z analizy art. 47930c § 2 k.p.c. wynika, że zobowiązaniem organu antymonopolowego okre-
ślonym w ugodzie może być uchylenie zaskarżonej decyzji, jej zmiana, a także podjęcie innych 
czynności. Mając na uwadze, że decyzje Prezesa UOKiK mają różny charakter i wywołują uroz-
maicone skutki prawne nie tylko dla stron, lecz także dla osób trzecich2, a omawiana ugoda ma 
umożliwiać rozstrzygnięcie sporu z wykorzystaniem wszelkich rozwiązań dopuszczalnych prawnie, 
także niedostępnych dla SOKiK, można przyjąć, że ugoda w sprawie odwołania do SOKiK może 
także polegać na zmianie rodzaju decyzji, a przez to – skorzystanie z negocjacyjnego rozstrzyg-
nięcia sprawy w zakresie dopuszczalnym w postępowaniu antymonopolowym przed organem 
(o czym w dalszej części artykułu). Innymi słowy, za dopuszczalne należałoby uznać zawarcie 
ugody, w wyniku której Prezes UOKiK miałby zmienić zaskarżoną decyzję, np. o uznaniu praktyki 
za ograniczającą konkurencję w decyzję zobowiązującą.

III. Problematyka ugodowego rozstrzygania spraw 
publicznoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów 

a ugoda w sprawie odwołania do SOKiK
Istotnym pytaniem dla analizowanego instrumentu prawnego jest, czy w przypadku publiczno-

prawnej ochrony konkurencji i konsumentów dopuszczalne i właściwe jest umożliwienie zawarcia 
ugody pomiędzy organem antymonopolowym a odwołującym.

2 Stwierdzenie to należy wiązać z niuansami dotyczącymi m.in. konsekwencjami wydania przez Prezesa UOKiK decyzji zobowiązującej w kontraście do 
decyzji o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję. Jak wynika z art. 30 ustawy z 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej 
przez naruszenie prawa konkurencji (Dz. U. poz. 1132 z późn. zm.) ustalenia prawomocnej decyzji Prezesa UOKiK o uznaniu praktyki za ograniczającą 
konkurencję lub prawomocnego wyroku wydanego w wyniku wniesienia środka odwoławczego od takiej decyzji wiążą sąd w postępowaniu o naprawienie 
szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, co do stwierdzenia naruszenia prawa konkurencji. Decyzja zobowiązująca w sprawie praktyk 
ograniczających konkurencję takiej wiążącej mocy mieć nie będzie. Ponadto w przypadku decyzji zobowiązującej organ nie nakłada kary pieniężnej 
określonej w art. 106 ust. 1 uokik. Takie zróżnicowanie co do oddziaływania różnych rodzajów decyzji na sytuację prawną osób trzecich nie występuje 
jednak na gruncie postępowania o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolone (Wasilewski, 2020, s. 354–356). W tych sprawach, jak 
i w sprawach dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesu konsumentów, „korzyścią” dla strony jest jedynie uniknięcie nałożenia przez organ 
antymonopolowy kary pieniężnej na podstawie art. 106 ust. 1 uokik.
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Na wstępie odnotować wypada, że w postępowaniu przed Prezesem UOKiK obecnie brakuje 
regulacji pozwalającej na zawarcie ugody w sprawie antymonopolowej (Wasilewski, 2020, s. 12–13). 
Jak przyjmowano w trakcie prac legislacyjnych związanych z nowelizacją uokik, postępowanie 
przed organem antymonopolowym nie ma charakteru spornego (brak stron o spornych interesach), 
więc ugoda w tym postępowaniu jest sprzeczna z istotą ugody administracyjnej (Druk nr 1703). 
Tymczasem ugoda w sprawie odwołania jako instrument występujący w kontradyktoryjnym postę-
powaniu odwoławczym cechuje się spornością co do słuszności decyzji organu antymonopolowego. 

Należy wskazać, że z art. 1 uokik wynika, że rolą organu antymonopolowego jest strzeże-
nie interesu publicznego. Jak słusznie wyjaśnia C. Banasiński, przesłanka interesu publicznego 
zastosowania przepisów uokik współtworzy sferę dyskrecjonalności organu antymonopolowego, 
pozwalając mu na pewien luz decyzyjny co do podjęcia prowadzenia postępowania antymonopo-
lowego z uwagi na spełnienie tej przesłanki (Banasiński, 2015, s. 143). Stanie na straży interesu 
publicznego nie oznacza, że organ antymonopolowy, podejmując postępowanie, nie ma jakiej-
kolwiek swobody w formie zakończenia postępowania. Z tym zagadnieniem związane są z kolei 
zagadnienia ugodowego czy negocjacyjnego stosowania prawa konkurencji3.

Naruszenie zakazów uregulowanych w uokik wiąże się z określoną sankcją, a przepisy ustawy 
konkretyzują, jakie rozstrzygnięcia mogą zapaść w postępowaniu antymonopolowym. Brak ure-
gulowania w owej ustawie ugody nie powoduje braku możliwości zakończenia sprawy w sposób 
ugodowy. Mianowicie wśród przepisów ustawy antymonopolowej można odnaleźć podstawy prawne 
umożliwiające w pewien sposób polubowne zakończenie postępowania przed Prezesem UOKiK. 
Mowa o przepisach regulujących4 decyzje zobowiązujące5, dobrowolne poddanie się karze6, 
procedurę leniency7 (Wieczerzyńska, 2021, s. 485) oraz leniency plus8. Instrumenty te pozostają 
związane ze wspomnianą wcześniej sferą dyskrecjonalności organu antymonopolowego, służąc 
przy tym efektywności ochrony mechanizmów rynkowych (Banasiński, 2015, s. 491 i nast.).

Analizowana ugoda w sprawie odwołania, chociaż występuje już na etapie postępowania 
odwoławczego, z uwagi na jej prawnie dopuszczalny przedmiot, może być także postrzegana 
jako swoisty instrument negocjacyjnego stosowania prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

IV. Rola sądu przy zawieraniu ugody w sprawie odwołania do SOKiK
Według art. 47930c § 1 k.p.c. ugoda wymaga zatwierdzenia przez SOKiK. Z brzmienia wska-

zanego przepisu wynika przy tym, że taką ugodę odwołujący oraz organ antymonopolowy mogą 
zawrzeć zarówno przed, jak i poza sądem (wniosek taki płynie z obowiązku przekazania przez 
stronę ugody do SOKiK). Ustawa akcentuje, że postępowanie zatwierdzające – choć ma zostać 
przeprowadzone niezwłocznie – nie sprowadza się do automatycznego zatwierdzenia każdej 
ugody w sprawie odwołania. Należy bowiem odnotować, że stosownie do art. 47930c § 3 k.p.c. 
SOKiK odmawia zatwierdzenia ugody w całości albo w części, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem 

3 O negocjacyjnym modelu stosowania prawa konkurencji zob. Skoczny, 2016.
4 Wskazany katalog środków negocjacyjnego (ugodowego) rozwiązywania spraw z zakresu publicznoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów nie 
jest jednolicie przytaczany w doktrynie.
5 W sprawach zarówno praktyk ograniczających konkurencję (art. 12 uokik), jak i ochrony konsumentów (art. 23c uokik oraz art. 28 uokik).
6 Art. 89a uokik.
7 Art. 113a i nast. uokik.
8 Art. 113d uokik.
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lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezro-
zumiała lub zawiera sprzeczności. 

Wskazany powyżej przepis stanowi wierne odzwierciedlenie art. 18314 § 3 k.p.c. określającego 
podstawy odmowy nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia przez sąd ugody zawartej 
przed mediatorem. W dużej mierze (z wyłączeniem aspektu niezrozumiałości i niespójności) przepis 
art. 47930c § 1 3 k.p.c. uwzględnia tożsame przesłanki odmowy zatwierdzenia ugody w sprawie 
odwołania, jakie art. 203 § 4 k.p.c. przewiduje dla uznania niedopuszczalności cofnięcia pozwu.

Jak wynika z przytoczonego art. 47930c § 3 k.p.c., rola sądu nie ogranicza się do biernego 
przystania na uzgodnienia stron postępowania odwoławczego, ale wymaga aktywnego badania 
uzgodnień odzwierciedlonych w treści ugody. SOKiK jest zobowiązany do zweryfi kowania, czy 
ugoda zawarta przez odwołującego i organ antymonopolowy jest zgodna z prawem, zasadami 
współżycia społecznego oraz czy nie zmierza do obejścia prawa. Ponadto przedmiotem rozważań 
sądu jest aspekt redakcyjny – należy ocenić czy ugoda jest zrozumiała i wewnętrznie spójna (brak 
w niej sprzeczności). Weryfi kacja ugody przez SOKiK w ramach postępowania o jej zatwierdzenie 
jest rozwiązaniem prawidłowym. Trzeba bowiem mieć na względzie, że stosownie do art. 47930c 
§ 4 k.p.c. do decyzji Prezesa UOKiK lub do innej czynności stosownej do okoliczności sprawy 
w zakresie, w jakim stanowi ona realizację zatwierdzonej ugody w sprawie odwołania do Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stosuje się odpowiednio przepisy o prawomocnej decyzji. 
Tym samym sposób zakończenia sprawy przyjęty w ramach ugody będzie miał charakter osta-
tecznego zakończenia sprawy antymonopolowej.

O ile nie budzi zastrzeżeń weryfi kacja przez SOKiK ugody co do tego, że jest zrozumiała oraz 
co do spójności, o tyle z pewną ostrożnością należy podejść do pozostałych kryteriów weryfi kacji 
ugody. Wprawdzie art. 47930c § 3 k.p.c. wskazuje konkretne kryteria oceny ugody i sąd nie może 
stosować innych niż te, które zostały tam wyszczególnione, a proces zatwierdzenia ugody nie 
może sprowadzać się do merytorycznego rozpoznania sprawy9, jednak „sprzeczność z prawem”, 
„sprzeczność z zasadami współżycia społecznego” oraz „zmierzanie do obejścia prawa” należą 
do pojęć o szerokim zakresie znaczeniowym. Z uwagi na ramy objętościowe pracy i wypracowaną 
interpretację tych pojęć przez procesualistykę cywilną (np. Kunicki, 2019), warto rozważyć pewne 
potencjalne zagrożenia związane ze specyfi ką publicznoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów.

Trzeba pamiętać, że chociaż na gruncie postępowania odwoławczego formalnie organ an-
tymonopolowy jest stroną postępowania, a więc przeciwnikiem procesowym odwołującego, to 
jednak nie reprezentuje własnego interesu, nie chroni własnej sfery praw, lecz działa w intere-
sie publicznym. O ile zatem na gruncie postępowania cywilnego ugoda czy cofnięcie pozwu są 
oceniane przez sądy z poszanowaniem zasady dyspozytywności i woli stron co do rozwiązania 
istniejącego między nimi sporu (decyzji o ich prawach i obowiązkach)10, o tyle w przypadku po-
stępowania odwoławczego od decyzji Prezesa UOKiK takie postrzeganie analizowanego instru-
mentu nie może mieć miejsca.

Stosowanie prawa antymonopolowego i prawa ochrony konkurencji, jak wskazano, opiera się 
na przesłance interesu publicznego, który ma być chroniony przez Prezesa UOKiK (art. 1 uokik). 

 9 Np. postanowienie SA w Poznaniu z 14.01.2014 r., I ACz 2163/13.
10 Jak wskazuje K. Flaga-Gieruszyńska, „[i]ngerencja sądu w wolę stron powinna jednak być bardzo wyważona ze względu na naczelną zasadę procesu 
cywilnego – zasadę dyspozytywności. W tym aspekcie bowiem uznać należy, że wola stron powinna mieć znaczenie decydujące” (Flaga-Gieruszyńska, 
2022a).
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Czy zatem w ramach oceny „sprzeczności z prawem” albo „sprzeczności z zasadami współżycia 
społecznego” nie istnieje obawa, że SOKiK odmówi zatwierdzenia ugody, gdy uzna, że jej zawar-
cie niedostatecznie chroni interes publiczny i stanowi zbyt małą reakcję państwa na naruszenie 
mechanizmów rynkowych oraz interesów konsumentów?

Przykładowo, jak wskazano, w wyniku analizowanej ugody zaskarżona decyzja organu anty-
monopolowego może podlegać zmianie, nie wyłączając także zmiany rodzaju decyzji. Potencjalnie 
wydana pierwotnie przez Prezesa UOKiK decyzja o uznaniu praktyki za ograniczającą konku-
rencję może zostać zastąpiona decyzją zobowiązującą, co będzie rodziło konsekwencje prawne 
dla osób trzecich (brak możliwości skorzystania z art. 30 ustawy o roszczeniach o naprawienie 
szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji). Powyższe prowadzi do pytania, czy 
jeżeli ugoda przedstawiona SOKiK do zatwierdzenia miałaby negatywnie oddziaływać na sytu-
ację prawną innych podmiotów niż organ antymonopolowy i odwołujący, to jest to przyczyna dla 
jej niezatwierdzenia? Wydaje się, że byłoby możliwe uznanie w takiej sytuacji, iż zatwierdzenie 
ugody byłoby sprzeczne co najmniej z zasadami współżycia społecznego. Można obawiać się, że 
taka sytuacja może potencjalnie się zdarzyć. Jest to obawa tym bardziej zasadna, że w piśmienni-
ctwie zwraca się uwagę, że sądy nie wykazują się raczej powściągliwością w zakresie ingerencji 
w stosowanie prawa antymonopolowego przez Prezesa UOKiK, co utrudnia mu realizowanie wy-
pracowanej przez siebie polityki, w tym przede wszystkim polityki karania (Błachucki, 2017, s. 25).

Niemniej w piśmiennictwie postuluje się, aby sądowa kontrola orzeczeń organu antymo-
nopolowego cechowała się powściągliwością i nie ingerowała w obraną politykę organu ani nie 
podważała jego wyspecjalizowania (Bernatt, 2016, s. 36 i nast.; Bernatt, 2016a, s. 18 i nast.; 
Bernatt, 2017, s. 34 i nast.). Istnieją zatem argumenty za stanowiskiem odmiennym, wedle którego 
decyzja organu antymonopolowego (któremu przecież, jak wskazano, przysługuje pewna miara 
dyskrecjonalności) godzącego się na określone rozstrzygnięcie sprawy na warunkach ugody, nie 
powinna być kwestionowana w ramach postępowania o zatwierdzenie ugody.

Problemy w praktyce może powodować również fakt, że expressis verbis zatwierdzenie ugody 
w sprawie odwołania do SOKiK może nastąpić co do całości albo części ugody. Dlatego potencjal-
nie w ramach postępowania o zatwierdzenie ugody może dojść do sytuacji, w której uzgodnienia 
organu antymonopolowego i odwołującego zostaną zaaprobowane jedynie częściowo. W takim 
wypadku mogłoby dojść do sytuacji, kiedy w rzeczywistości zatwierdzona jedynie w części ugoda 
nie będzie odzwierciedlała zamiaru stron, w szczególności zaś Prezesa UOKiK co do prowadzenia 
polityki ochrony konkurencji i konsumentów.

W kontekście roli SOKiK w funkcjonowaniu instrumentu ugody uwzględnienia wymaga także 
zagadnienie zaskarżalności postanowień w przedmiocie zatwierdzenia takiej ugody. Piśmiennictwo 
niejednolicie bowiem podchodzi do kwestii dopuszczalności środków zaskarżenia od postanowienia 
SOKiK dotyczących zatwierdzenia ugody. Mianowicie G. Jędrejek oraz M. Orecki akcentują, że 
wątpliwości ich zdaniem budzi brak podstawy do wniesienia zażalenia na postanowienie w przed-
miocie odmowy zatwierdzenia ugody w sprawie odwołania do SOKiK (Jędrejek i Orecki, 2021a). 
Zdaniem wskazanych autorów zażalenie na postanowienie o odmowie zatwierdzenia ugody nie 
przysługuje. Niemniej trzeba zwrócić uwagę, że według art. 3941a § 1 pkt 14 k.p.c. zażalenie do 
innego składu sądu pierwszej instancji przysługuje na postanowienia tego sądu, których przedmio-
tem jest zatwierdzenie ugody w sprawie odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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Kluczowe dla kierunku wykładni powyższego przepisu jest właściwa interpretacja wyraże-
nia „którego przedmiotem jest”. Należy przyjąć, że sformułowanie to nie determinuje kierunku 
rozstrzygnięcia danej sprawy, ale jedynie materię, która ma być przedmiotem postanowienia. 
Przedmiotem omawianego postanowienia będzie zatem zarówno zatwierdzenie ugody, jak i jej 
niezatwierdzenie (odmowa zatwierdzenia). Taki sposób wykładni wyrażenia „którego przedmiotem 
jest” wydaje się powszechny w procesualistyce cywilnej, a także w orzecznictwie SN. Według 
M. Manowskiej w analogicznych przypadkach przewidzianych w art. 3911a § 1 k.p.c. przez ów 
przedmiot „należy rozumieć decyzję procesową zarówno nadającą, jak i odmawiającą nadania 
tego rygoru […] Wydając postanowienie w tym przedmiocie, sąd może bowiem odnieść się do 
tej kwestii zarówno pozytywnie, jak i negatywnie” (Manowska, 2021). Również SN przyjmuje, 
że „przepis ten reguluje dopuszczalność zażalenia i obejmuje wszystkie formy rozstrzygnięcia 
sądu w tym przedmiocie”11. Za przyjęciem takiego kierunku wykładni art. 3941a § 1 pkt 14 k.p.c. 
opowiadają się E. Stefańska (2021a), M. Łochowski (2019) oraz K. Flaga-Gieruszyńska (2022).

V. Ugoda w sprawie odwołania do SOKiK – praktyka (?)
Wbrew tytułowi niniejszej części artykułu, można z pewną dozą zawodu stwierdzić, że do-

tychczas analizowany instrument w postaci ugody w sprawie odwołania nie był wykorzystywany 
w praktyce w stopniu umożliwiającym szczegółową ocenę jego stosowania. Taki wniosek wysnuć 
można z ofi cjalnych informacji organu antymonopolowego.

Według danych udostępnionych przez Prezesa UOKiK w trybie dostępu do informacji pub-
licznej (stan na 12 lutego 2021 r.) w ani jednej sprawie nie została zawarta tego rodzaju ugoda, 
natomiast tylko jedno postępowanie odwoławcze pozostawało zawieszone12 z uwagi na możli-
wość zawarcia ugody13. Nowsze dane przynoszą bardziej optymistyczne informacje dotyczące 
wykorzystywania analizowanego instrument w praktyce. Wśród kolejnych danych przekazanych 
przez Prezesa UOKiK w ramach dostępu do informacji publicznej (stan na 15 marca 2022 r.) za-
warto informację, że w związku z możliwością zawarcia ugody w sprawie odwołania do SOKiK 
zawieszone były dwa postępowania odwoławcze, ugodę zawarto w jednej ze spraw, a obecnie 
zawieszona pozostaje jedna sprawa14.

Tabela 1. Praktyczne wykorzystanie instytucji ugody w sprawie odwołania do SOKiK

Stan na 
12.02.2021 r.

Stan na 
15.03.2022 r.*

A. Liczba postępowań zawieszonych (art. 47930b k.p.c.) 1 2
B. Liczba zawartych ugód 0 1
C. Współczynnik efektywności ugody (A/D) 0 50%
D. Liczba postępowań zawieszonych (okres zawieszenia) 0 1

* Dane według stanu na 15.03.2022 r. z uwagi na treść wniosku o udzielenie informacji publicznej obejmują także dane liczbowe objęte wcześniejszym 
okresem (stan na 12.02.2021 r.).

Źródło: opracowanie własne.

11 Postanowienie SN z 16.02.2011 r., II CZ 209/10.
12 Zawieszenie postępowania odwoławczego następuje w świetle art. 47930b k.p.c. na podstawie zgodnego wniosku stron (Prezesa UOKiK oraz 
odwołującego), którzy zamierzają zawrzeć ugodę w sprawie odwołania. Co do zasady okres zawieszenia wynosi 3 miesiące, przy czym może zostać 
przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać załatwieniu sprawy w drodze ugody.
13 Pismo z 23.02.2021 r., DPR.0143.98.2021.
14 Pismo z 30.03.2022 r., DPR.0143.150.2022.
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Optymistyczne jest, że ugoda w sprawie odwołania do SOKiK nie pozostaje całkowicie mar-
twym instrumentem prawnym i skorzystano z niej już choć raz15. Okazuje się także, że dotychczas 
ugoda statystycznie była dość skutecznym sposobem zakończenia postępowania odwoławczego, 
skoro zawarto ją w 50% postępowań zawieszonych z uwagi na możliwość jej zawarcia (oprócz 
tego jedno postępowanie odwoławcze pozostaje zawieszone w związku z możliwością zawarcia 
ugody). Konieczne jednak jest zastrzeżenie, że dotychczasowe dane, wobec liczby postępowań 
zawieszonych z uwagi na perspektywę zawarcia ugody, są zbyt skromne, aby wyciągać z nich 
głębsze wnioski. Ewaluacja analizowanego instrumentu na obecnym etapie wydaje się jeszcze 
przedwczesna.

Z uwagi na relatywnie niedługi okres obowiązywania analizowanego instrumentu, wręcz jed-
nostkowe skorzystanie z niego w praktyce nie musi świadczyć o jego dysfunkcjonalności czy też 
braku zainteresowania takim rozwiązaniem sprawy. Przeciwnie, dopiero na skutek upływu czasu 
i rozpropagowania świadomości przedsiębiorców o możliwości zawarcia analizowanej ugody, bę-
dzie można wyprowadzić wniosek czy instrument ten jest efektywny. Wszakże regulacje umożli-
wiające negocjacyjne rozstrzygnięcie samego postępowania antymonopolowego również dopiero 
z biegiem czasu zyskały na popularności (Skoczny, 2016; Wieczerzyńska, 2021, s.  494–496), 
choć od czasu wprowadzenia art. 49a uokik (tzw. wystąpienia miękkie) liczba wydawanych przez 
Prezesa UOKiK decyzji (w tym zobowiązujących) zmniejszyła się. Sytuacja ta może być spowo-
dowana właśnie okolicznością, że organ antymonopolowy zamiast egzekwowania prawa ochro-
ny konkurencji i konsumentów w formalnych ramach postępowania antymonopolowego, może 
dokonywane przez przedsiębiorców naruszenia likwidować właśnie w trybie pozaprocesowych 
wystąpień (Wieczerzyńska, 2021, s. 496–497; Krüger, 2016).

W odróżnieniu jednak od negocjacyjnych instrumentów rozstrzygania spraw w postępowaniu 
antymonopolowym, przyczyną znikomego (co obrazują przedstawione dane liczbowe) zaintereso-
wania praktyki tym rozwiązaniem może być ukształtowanie postępowania przed Prezesem UOKiK, 
a konkretnie tzw. tryb samokontroli decyzji.

Stosownie do art. 81 ust. 3 oraz 3a uokik organ ten może w przypadku wniesienia odwołania 
od jego decyzji skorygować zaskarżone orzeczenie. W konsekwencji, jeżeli organ antymonopolowy 
oceni, że odwołanie jest uzasadnione, to – nie przekazując akt sprawy do SOKiK – może uchylić 
zaskarżoną decyzję i wydać w jej miejsce nowe rozstrzygnięcie. Przyjmując, że analizowane 
odwołanie ma perspektywę zastosowania w sytuacji, w której organ antymonopolowy dostrzega 
choć częściowo racjonalność stanowiska odwołującego, tryb samokontroli decyzji powinien być 
postrzegany jako jeden z mechanizmów niwelujących potencjalne pertraktacje ugodowe na grun-
cie postępowania odwoławczego.

Nadto można przypuszczać, że w przypadku zainteresowania organu antymonopolowego 
w zakończeniu sprawy w sposób uwzględniający stanowisko strony, Prezes UOKiK raczej sko-
rzysta z instrumentów negocjacyjnego rozstrzygania sprawy dostępnych w postępowaniu anty-
monopolowym, nie czekając na ewentualne postępowanie odwoławcze.

15 Pierwszą ugodę zawarto 7.03.2022 r. w sprawie przed SOKiK o sygn. akt XVII AmA 18/20 wywołanej odwołaniem od decyzji Prezesa UOKiK 
nr RKT-9/2019 z 18.12.2019 r., która potwierdziła merytoryczną ocenę organu antymonopolowego o stosowaniu przez przedsiębiorcę praktyki narusza-
jącej zbiorowe interesy konsumentów, jednak zmodyfi kowała sposób usunięcia trwających skutków naruszenia, zmniejszyła nałożoną karę pieniężną 
i zniosła koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym.
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VI. Podsumowanie
Przeprowadzone w niniejszym artykule rozważania prowadzą do wniosku, że chociaż mi-

nęły przeszło dwa lata od wprowadzenia regulacji ugody w sprawie odwołania do SOKiK, jest 
to instrument stosowany wyjątkowo (ugodę taką zawarto zaledwie raz). Analizowana ugoda 
(choć de facto ugodą nie jest, na co zwracał uwagę sam projektodawca w uzasadnieniu pro-
jektu ustawy), ma umożliwiać odwołującemu i Prezesowi UOKiK takie rozstrzygnięcie sprawy, 
które nie będzie skrępowane katalogiem rozstrzygnięć możliwych do wydania przez SOKiK. 
Przedmiotową ugodę należy postrzegać jako nową formę negocjacyjnego (ugodowego) spo-
sobu stosowania prawa antymonopolowego i prawa konsumenckiego, jednak obecną dopiero 
w ramach postępowania odwoławczego, a nie – jak pozostałe formy – postępowania antymono-
polowego. Należy zwrócić uwagę, że samo zawarcie ugody pomiędzy stronami postępowania 
odwoławczego nie kończy sprawy, zawarta ugoda wymaga bowiem zatwierdzenia przez SOKiK. 
W ramach postępowania o zatwierdzenie ugody sąd de lege lata nie może automatycznie czy 
bezrefl eksyjnie aprobować warunków ugody, lecz musi poddawać ją ocenie pod kątem wyrażo-
nych w przepisach prawnych przesłanek. Na tym etapie można zidentyfi kować potencjalne prob-
lemy, związane z tym, jak dalece SOKiK może ingerować w wolę organu antymonopolowego co 
do zawarcia ugody, tj. jaką dozą dyskrecjonalności dysponuje organ antymonopolowy i – czy? 
jak bardzo? – powściągliwy ma być sąd, a także, czy i w jakim zakresie SOKiK powinien oceniać 
zawartą ugodę przez pryzmat interesu publicznego i oddziaływania ugody na sytuację prawną 
osób trzecich.
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I. Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie zakresu kompetencji Sądu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK) w przypadku popełnienia przez Prezesa UOKiK błę-
dów proceduralnych w toku postępowania antymonopolowego w sprawie praktyk ograniczających 
konkurencję. Głównym zagadnieniem poddanym analizie jest pytanie, jaki musi być stopień/ro-
dzaj błędów proceduralnych popełnionych przez organ w toku postępowania, aby wydana przez 
niego decyzja została uchylona przez SOKiK. Poniższe rozważania będą uwzględniać charak-
ter postępowania przed SOKiK, zmiany praktyki stosowanej przez ten sąd, a także w oparciu 
o orzecznictwo wskazywać rodzaje błędów, które mogą skutkować uchyleniem przez SOKiK 
decyzji Prezesa UOKiK.

II. Charakter postępowania 
przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

1. Wątpliwości co do możliwości konwalidowania błędów proceduralnych organu 
przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Postępowanie antymonopolowe przed Prezesem UOKiK toczy się w oparciu o przepisy proce-
duralne zawarte nie tylko w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: uokik) oraz k.p.a., 
ale także w k.p.c. oraz k.p.k. Natomiast postępowanie z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK 
toczy się w oparciu o przepisy procedury cywilnej przed sądem powszechnym, którym jest SOKiK. 
Postępowanie przed SOKiK ma charakter hybrydowy, łączący w sobie zarówno elementy cywil-
nego postępowania pierwszoinstancyjnego, jak i drugoinstancyjnego postępowania kontrolnego, 
w wyniku którego SOKiK – w ramach procedury cywilnej – decyduje o dalszym bycie zaskarżonej 
decyzji administracyjnej (Bernatt, 2011, s. 281–283). 

Przyczyną przekazania przez ustawodawcę spraw z odwołań od decyzji Prezesa UOKiK na 
drogę postępowania cywilnego był zamiar poddania ich treści kontroli merytorycznej, sprawowanej 
przez SOKiK jako sąd powszechny, a nie wyłącznie kontroli pod kątem legalności, charakterystycz-
nej dla sądownictwa administracyjnego. Przedmiotową merytoryczną kontrolę zapewnia możli-
wość wydawania orzeczeń reformatoryjnych przez SOKiK, a także Sąd Apelacyjny w Warszawie 
będący sądem drugiej instancji oraz – w ograniczonym zakresie – przez Sąd Najwyższy (Turliński, 
2005, s. 62). 

Gdyby odwołania od decyzji Prezesa UOKiK w sprawach z zakresu ochrony konkurencji 
rozpoznawane były przez sądy administracyjne, postępowanie takie miałoby typowo kasatoryjny 
charakter. Zgodnie bowiem z art. 145 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(dalej: ppsa) sąd, w wyniku rozpatrzenia odwołania od decyzji, nie jest w istocie uprawniony do 
wydania orzeczenia stricte merytorycznego1. Działalność sądownictwa administracyjnego oparta 
jest bowiem na kontroli zaskarżonego aktu, a nie na zastępowaniu organu w wydawaniu decyzji 
(Woś, 2016, art. 145).

Innymi słowy, z założenia sąd administracyjny nie rozstrzyga sprawy merytorycznie, a je-
dynie dokonuje oceny czy decyzja administracyjna została wydana zgodnie z prawem. Jeśli 

1 Wyjątki od tej zasady przewidują np. art. 145 § 3; art. 146 § 2 i 154 § 1 i 2 ppsa.
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nie została, wówczas sprawa przekazywana jest do ponownego rozstrzygnięcia. Do 2015 roku 
podobnie uregulowane były kompetencje odwoławczych sądów karnych. Sądy te co do zasady 
samodzielnie nie przesądzały o winie oskarżonego, a jedynie oceniały czy wyrok sądu pierwszej 
instancji został wydany zgodnie z prawem (jeśli nie, wówczas to sąd pierwszej instancji wydawał 
nowy, merytoryczny wyrok).

Zgoła odmiennie funkcjonuje sądownictwo cywilne, gdzie sąd odwoławczy ma zasadniczo 
(oczywiście z pewnymi wyjątkami) obowiązek samodzielnego merytorycznego rozpoznania sprawy 
w sytuacji, gdy wyrok sądu pierwszej instancji jest błędny (por. Kłos, 2019, art. 367). 

SOKiK działa na analogicznej zasadzie, z tą jednak różnicą, że jest on sądem pierwszoinstan-
cyjnym. Jako sąd pierwszoinstancyjny SOKiK rozpoznaje sprawę od nowa, dokonując własnych 
ustaleń faktycznych na podstawie własnej oceny. Zakres rozpoznania sprawy (zakres odwołania 
od decyzji Prezesa UOKiK) jest wyznaczony – zgodnie z art. 321 § 1 k.p.c. – zakresem żądania 
powoda (tzn. zakresem wniosków i zawartych w odwołaniu zarzutów). Zakresem tym związany 
jest SOKiK, który wyrokować może tylko co do przedmiotu, który objęty był żądaniem określonym 
w odwołaniu2. Nie budzi przy tym zastrzeżeń, że wszystkie czynności prawidłowo przeprowadzone 
w postępowaniu administracyjnym przez Prezesa UOKiK pozostają w mocy. 

Wątpliwości budzą natomiast sytuacje, kiedy Prezes UOKiK przeprowadził czynności nie-
prawidłowo, w szczególności z naruszeniem zasad postępowania administracyjnego, np. z naru-
szeniem prawa strony do obrony, prowadził postępowanie dowodowe z pominięciem obowiązku 
dojścia do prawdy obiektywnej, czy też wydał decyzję z naruszeniem art. 107 k.p.a. (określającym 
elementy składowe decyzji administracyjnej). Powstaje pytanie, jaki wpływ na orzeczenia SOKiK 
wywierają tego typu uchybienia? (por. Turliński, 2005, s. 63). Odpowiedź na to pytanie jest właś-
ciwym przedmiotem niniejszego artykułu.

Początkowo część doktryny i orzecznictwa przyjmowała, że SOKiK – jako sąd pierwszoinstan-
cyjny – ma obowiązek pełnego naprawienia błędów Prezesa UOKiK popełnionych w postępowa-
niu antymonopolowym. Wynikało to z faktu, że do 30 listopada 2003 r. przepisy k.p.c. nie dawały 
SOKiK prawa do uchylenia decyzji Prezesa UOKiK (bliżej na ten temat w punkcie IIIa). Jednak 
po zmianie przepisów i nadaniu SOKiK uprawnienia do uchylenia decyzji organu taki pogląd na-
dal był utrzymywany (zob. Jędrejek i Orecki, 2021, art. 479(28); Weitz i Gajda-Roszczynialska, 
2013, s.190–192). 

Tymczasem wspomniane ujęcie oznacza, że de facto SOKiK ma skrajnie ograniczoną moż-
liwość uchylenia decyzji Prezesa UOKiK, skoro wszelkie błędy organu winny być konwalidowane 
przez SOKiK w postępowaniu pierwszoinstancyjnym. Podejście takie było logiczną konsekwencją 
statusu SOKiK jako sądu pierwszoinstancyjnego i założenia, że odwołanie od decyzji organu to 
odpowiednik pozwu, który wyznacza całkowicie samodzielną sprawę cywilną, którą SOKiK powi-
nien rozpoznać od początku w pełni samodzielnie (por. Stefańska, 2022, s. 603). 

Tymczasem faktem jest, że postępowanie przed SOKiK poprzedzone jest często obszernym 
i długotrwałym postępowaniem administracyjnym, w trakcie którego organ przeprowadza szereg 
czynności (w szczególności dowodowych) w oparciu o przepisy ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów, k.p.a., k.p.c., a nawet k.p.k. Teza, że prawnie irrelewantne jest to, czy organ do-
konywał tychże czynności zgodnie z prawem, albowiem nawet jeśli nie, to SOKiK i tak powinien 
2 Por. wyr. SN z 25.05.2004 r., III SK 50/04 (OSNP 2005, nr 11, poz. 166).
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dokonać własnych ustaleń faktycznych i prawnych budzi poważne wątpliwości. Prowadzi ona 
do wniosku, że postępowanie przed organem jest de facto zbyteczne, a co najmniej zbędne są 
rządzące nim zasady, skoro nawet jeśli zostało przeprowadzone w sposób całkowicie wadliwy, 
to i tak SOKiK ma obowiązek konwalidować takie wady. Taka konstatacja – przynajmniej w teorii 
– może powodować, że organ mając świadomość, że popełnione przez niego błędy procedural-
ne pozbawione są wpływu na wynik sprawy, będzie ignorował przestrzeganie zasad procedury. 

2. Zarys kompetencji Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zadaniem SOKiK jest przede wszystkim merytoryczne rozpoznanie odwołania i doprowa-
dzenie do zakończenia sprawy3. Jeśli więc w konkretnych okolicznościach sprawy takie działanie 
znajduje uzasadnienie, SOKiK jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych wad zaskarżonej 
decyzji i wydania orzeczenia reformatoryjnego (Bernatt i Błaszczak, 2014, art. 47931a). 

W związku z faktem merytorycznego orzekania przez SOKiK oraz uznaniem, że prowa-
dzone przez niego postępowanie ma charakter pierwszoinstancyjny, SOKiK nie jest związany 
ustaleniami faktycznymi organu. Powinien on zatem dokonywać własnych ustaleń, na podstawie 
całego zgromadzonego, także przez siebie, materiału dowodowego (Flaga-Gieruszyńska, 2022, 
art. 47931a). Powyższe implikuje stwierdzenie, że wskazany sąd zobowiązany jest przy wydawa-
niu wyroku do brania pod uwagę zgodnie z art. 316 § 1 k.p.c. stanu rzeczy istniejącego w chwili 
zamknięcia rozprawy, a nie w chwili wydania decyzji.

Samo odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK jest podobne w swojej formie do pozwu (co nie 
oznacza, że jest ono pozwem). Powyższe wynika z faktu, iż wymagania formalne stawiane odwoła-
niu w art. 47928 § 3 k.p.c. wykazują podobieństwo do tych stawianych pozwowi przez art. 187 k.p.c. 
Przedmiotem odwołania jest stwierdzenie, że dany podmiot nie popełnił naruszeń zarzuconych 
w decyzji organu lub że nie zasługuje na karę (lub że popełnił naruszenia w mniejszym/innym 
zakresie, lub też że wysokość kary jest nadmierna). Tym samym decyzja Prezesa UOKiK stanowi 
i wyznacza przedmiot sporu przed SOKiK (następnie sprecyzowany w odwołaniu) (Łochowski, 
2019, art. 47931a). 

Należy w tym miejscu wspomnieć, że problem umiejscowienia postępowania sądowego zai-
nicjowanego odwołaniem od decyzji Prezesa UOKiK na odpowiednim szczeblu instancji budził na 
przestrzeni lat kontrowersje w orzecznictwie. Warto w tym kontekście przytoczyć uchwałę Sądu 
Najwyższego z 24 września 1993 r.4, w której stwierdzono, że postępowanie antymonopolowe 
jest jednoinstancyjne i zawiera w sobie elementy charakterystyczne dla postępowania w II instan-
cji – „jednoinstancyjne postępowanie przed Sądem Antymonopolowym nie jest postępowaniem 
pierwszoinstancyjnym, lecz odwoławczym, zbliżonym do rewizyjnego”. Następnie w orzecznictwie 
zaczęło dominować z goła odmienne zapatrywanie uznające postępowanie przed sądem anty-
monopolowym za pierwszoinstancyjne5. Zdaniem przedstawicieli takiego poglądu, postępowanie 
przed Prezesem UOKiK warunkuje jedynie dopuszczalność drogi sądowej, a sam sąd powszechny 
powinien osądzić sprawę od początku, opierając się na zasadzie kontradyktoryjności6.

3 Wyr. SN z 6.02.2018 r., III SK 8/17 (LEX nr 2483657).
4 III CZP 92/93 (OSNC 1994, nr 2, poz. 28).
5 Wyr. SN z 24.10.2002 r., I CKN 1465/00 (LEX nr 75278) i cytowane tam orzeczenia; zob. wyr. TK z 12.06.2002 r., P 13/01 (OTK-A 2002, nr 4, poz. 42).
6 Podobnie NSA w postanowieniu z 11.02.2009 r., II GSK 749/08 (LEX nr 551408) – „W szeroko rozumianym postępowaniu związanym z ochroną 
konkurencji i konsumentów ustawodawca wprowadził dwie fazy postępowania, tworzące jedną całość. Pierwsza toczy się w ramach szczególnego 
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Taki charakter postępowania przed SOKiK został także podkreślony w wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 12 czerwca 2002 roku7. Trybunał wskazał, że sprawy antymonopolowe, będące 
sprawami cywilnymi sensu largo, uznaje się za sprawy pierwszoinstancyjne. Postępowanie przed 
Prezesem UOKiK stanowi – zdaniem Trybunału – rodzaj swoistego przedsądu, a co za tym idzie – 
nie można uznawać postępowania przed SOKiK za rodzaj kontroli instancyjnej sensu stricto. 

W ww. wyroku Trybunał uznał, że nie jest zgodne z Konstytucją pozbawienie SOKiK (na 
mocy ówczesnego art. 47931 k.p.c.) prawa do uchylenia decyzji Prezesa UOKiK. W następstwie 
powyższego wyroku od 19 sierpnia 2004 r. ukształtował się obowiązujący do dziś katalog roz-
strzygnięć, do jakich podjęcia uprawniony jest SOKiK w wyniku rozpatrzenia odwołania od decyzji 
Prezesa UOKiK. Stosownie do art. 47931a k.p.c. sąd ten może zatem:
a) uwzględnić odwołanie i zaskarżoną decyzję albo uchylić, albo zmienić w całości lub w części 

i orzec co do istoty sprawy;
b) oddalić odwołanie w przypadku braku podstaw do jego uwzględnienia;
c) odrzucić odwołanie w przypadku wniesienia go po upływie terminu, jego niedopuszczalności 

z innych przyczyn, a także wtedy, gdy braków odwołania nie uzupełniono w wyznaczonym 
terminie.

III. Wpływ błędów proceduralnych organu na orzeczenie 
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

1. Rys historyczny – pogląd o praktycznym braku możliwości uchylania decyzji 
Prezesa UOKiK z uwagi na błędy proceduralne

Niniejszą cześć artykułu warto rozpocząć od spojrzenia na kompetencje SOKiK z perspektywy 
historycznej. Ustawodawca nie zawsze umożliwiał bowiem SOKiK wydanie orzeczenia uchylającego 
decyzję Prezesa UOKiK. Mocą ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumen-
tów8 wprowadzano (z wejściem w życie od 1 kwietnia 2001 r.) w art. 47931 k.p.c. enumeratywny 
katalog rozstrzygnięć ówczesnego sądu antymonopolowego, który nie przewidywał prawa SOKiK 
do uchylenia decyzji Prezesa UOKiK. W uzasadnieniu do projektu ustawy, prawodawca stwierdził, 
że takie ukształtowanie kompetencji SOKiK: „jest konsekwencją uznania postępowania przed 
Sądem Antymonopolowym za postępowanie przed sądem I instancji”9. 

 Powyższe uregulowanie za niezgodne z Konstytucją RP uznał, we wspomnianym już wyroku 
z 12 czerwca 2002 r., Trybunał Konstytucyjny10.  Postępowanie przed Trybunałem zostało zainicjo-
wane w wyniku pytania prawnego SOKiK11, w którym sąd ten słusznie zauważył, że takie ustalenie 
zamkniętego katalogu rozstrzygnięć budzi wątpliwości z perspektywy m.in. art. 78 Konstytucji RP. 
Wskazał on równocześnie na następujące błędy Prezesa UOKiK, które w jego ocenie powinny 
umożliwiać SOKiK uchylenie zaskarżonej przez stronę decyzji:
• nieważność postępowania;

postępowania przed Prezesem UOKiK i kończy wydaniem przez niego odpowiedniej decyzji, druga toczy się już w ramach postępowania cywilnego 
i kończy wydaniem wyroku przez sąd ochrony konkurencji i konsumentów. Ta pierwsza faza postępowania stanowi w istocie «przedinstancję» sądową”.
 7 P 13/01 (OTK-A 2002, nr 4, poz. 42).
 8 Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1319.
 9 Uzasadnienie projektu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, druk Sejmu III kadencji nr 1996 z 6.06.2000 r.
10 Wyr. Trybunału Konstytucyjnego z 12.06.2002 r., P 13/01.
11 Zadanego mocą postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego z 29.08.2001 r. w sprawie XVII Ama 80/01 (niepubl.).
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• brak orzeczenia o istocie wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego;
• potrzeba przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w części albo za po-

mocą środków dowodowych, których przeprowadzenie przed sądem nie jest możliwe.
W wyniku stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP ówcześnie obowiązującego art. 47931 k.p.c. 

uchwalony został obecnie obowiązujący art. 47931a k.p.c. umożliwiający wydanie przez SOKiK 
orzeczenia kasatoryjnego, uchylającego decyzję Prezesa UOKiK. Mimo wyroku TK z 12 czerw-
ca 2002 r. oraz zmiany przepisów, która w konsekwencji umożliwiła SOKiK uchylanie decyzji 
Prezesa UOKiK, jak się wydaje do około 2011 roku przeważała linia orzecznicza podkreślająca 
wyłącznie merytoryczny charakter postępowania przed SOKiK i zakładająca praktyczną niemoż-
ność uchylenia decyzji Prezesa UOKiK z powodu błędów proceduralnych popełnionych w toku 
postępowania administracyjnego (Turno, 2012, s. 33–47). 

W wyroku z 2004 roku SN zaznaczył wprost, że celem postępowania sądowego nie jest 
przeprowadzenie kontroli postępowania administracyjnego12. Podobnie SA w Warszawie w wy-
roku z 2006 roku stwierdził, że „podnoszenie zarzutów naruszenia postępowania administracyj-
nego nie może być podnoszone przed SOKiK, który jako sąd powszechny rozpatruje sprawę od 
nowa, co skutkuje brakiem możliwości uchylenia decyzji zaskarżonej do tego sądu z uwagi na 
naruszenie przepisów postępowania administracyjnego”13. Z kolei SOKiK zdawał się prezento-
wać takie stanowisko jak wyrażone m.in. w wyroku z 24 lipca 2007 r.14, zgodnie z którym: „kwe-
stionowanie prawidłowości postępowania administracyjnego nie może być skutecznym zarzutem 
prowadzącym do uchylenia zaskarżonej decyzji”. Jeszcze dalej poszedł w orzeczeniu z 2011 roku 
SA w Warszawie, konstatując, że: „Kontrola legalności decyzji administracyjnej należy do innych 
organów orzekających, nie do sądów powszechnych. Celem postępowania sądowego przed 
Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest merytoryczne rozstrzygnięcie”15.

2. Aktualne przepisy prawa 

Pogląd o tym, że kompetencje SOKiK są ograniczone praktycznie do rozpoznawania zarzutów 
materialnych, a zarzuty proceduralne w ogóle lub jedynie w bardzo wąskim zakresie powinny 
być uwzględniane przez SOKiK nie opiera się na jednoznacznej podstawie prawnej. Podstawa 
taka została bowiem usunięta w wyniku przytaczanego już wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z 12 czerwca 2002 r.16, zgodnie z którym art. 47931 k.p.c. stracił moc z dniem 30 listopada 2003 roku. 
Jak już wspomniano w wyniku nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 2 lipca 2004 r.17, 
wprowadzono nowy katalog kompetencji SOKiK poprzez dodanie na mocy art. 47931a § 3 k.p.c. 
uprawnienia SOKiK do uchylenia decyzji Prezesa UOKIK. Obecnie zatem, pogląd ten jak się wy-
daje bazuje na celu i istocie postępowania przed SOKiK, którym jest: „merytoryczne rozpoznanie 
sporu między organem antymonopolowym a przedsiębiorcą w przedmiocie naruszenia przepisów 
ustawy, kwalifi kacji tego naruszenia lub sankcji nałożonych z tego tytułu”18.

12 Wyr. SN z 13.05.2004 r., III SK 44/04 (OSNP 2005, nr 9, poz. 136).
13 Wyr. SA w Warszawie z 20.12.2006 r., VI ACa 620/06 (niepubl.).
14 XVII AmA 84/06 (LEX nr 1898471).
15 Wyr. SA w Warszawie z 19.01.2011 r., VI ACa 1031/10 (LEX nr 818495); por. także wyr. SA w Warszawie z 26.01.2012 r., VI ACa 1002/11 (LEX 
nr 1238345).
16 P 13/01 (OTK-A 2002, nr 4, poz. 42).
17 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1804).
18 Wyr. SN z 19.08.2009 r., III SK 5/09 (OSNP 2011, nr 9–10, poz. 144).
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Tymczasem argumenty o tym, że SOKiK ma nie tylko prawo, ale także obowiązek rozpo-
znania (i uwzględnienia jeśli są zasadne) zarówno zarzutów naruszenia prawa materialnego jak 
i procesowego znajduje poparcie w art. 47928 § 3 k.p.c. W wyroku z 8 grudnia 2014 r.19 SOKiK pod-
kreślił, że przepisy prawa (w tym w szczególności art. 47928 § 3 k.p.c.) nie różnicują mocy prawnej 
zarzutów materialnoprawnych i procesowych, wobec czego te ostatnie jak najbardziej mogą być 
podstawą uchylenia decyzji Prezesa UOKiK. 

W świetle ww. przepisu za nieuprawnione należy uznać różnicowanie wagi oraz charakteru 
danych zarzutów, jak i automatyczne wykluczanie możliwości uchylenia decyzji z powodu wad 
proceduralnych, skoro żadne przepisy kodeksu postępowania cywilnego takiego unormowania 
nie przewidują. Powyższy pogląd można rozszerzyć o tezę, że gdyby racjonalny ustawodawca 
chciał wprowadzić rodzaje zarzutów, które uzasadniają podjęcie przez SOKiK danej decyzji proce-
sowej, to by tego dokonał. W przepisach kodeksu postępowania cywilnego odnajdujemy bowiem 
np. w art. 3983 § 1 k.p.c. (statuującym podstawy skargi kasacyjnej) rozróżnienie, jakie naruszenie 
prawa materialnego i procesowego jest konieczne, aby SN mógł przyjąć daną sprawę do rozpo-
znania20. Kolejne uzasadnienie na potwierdzenie powyższej tezy znajdujemy w art. 5059 § 11 k.p.c. 
wprowadzającym model tzw. apelacji uproszczonej (Manowska, 2022, art. 5059). Wskazany prze-
pis stwierdza bowiem, że apelację w tym trybie można oprzeć jedynie na zarzutach: 
a) naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; 
b) naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć wpływ na wynik sprawy. 
Powyższe oznacza, że obecnie celem apelacji w postępowaniu uproszczonym jest przede wszyst-
kim dokonanie kontroli wyroku wydanego przez sąd I instancji, a nie ponowne merytoryczne 
rozpoznanie sprawy (Manowska, 2022, art. 5059). Przepis ten jednoznacznie wprowadza rodzaj 
zarzutów, jakich naruszenie powinien brać pod uwagę sąd II instancji przy wydawaniu orzeczenia. 
Należy zatem uznać, że skoro nie ma podobnej regulacji w zakresie postępowania z odwołania od 
decyzji Prezesa UOKiK, to nie można dokonywać obligatoryjnego rozróżnienia na rodzaj i wagę 
zarzutów, które mogą mieć wpływ na orzeczenie SOKiK, co automatycznie mogłoby wykluczać 
możliwość rozpatrywania zarzutów proceduralnych przez ten sąd. 

3. Złagodzenie dotychczasowego stanowiska – dopuszczenie możliwości uchylenia decyzji 
Prezesa UOKiK z uwagi na błędy proceduralne 

Złagodzenie zapatrywania na kompetencje SOKiK w zakresie błędów proceduralnych popeł-
nionych przez organ w toku postępowania antymonopolowego można odnotować w wyroku SN 
z 19 sierpnia 2009 roku (zob. Bernatt, 2013, s. 89–99)21. W orzeczeniu tym SN podkreślił, że 
przedmiotem rozstrzygnięcia SOKiK jest decyzja Prezesa UOKiK, której uchylenie możliwe jest 
jedynie w przypadku takich błędów, które nie mogą być naprawione w drodze zmiany decyzji na 
etapie postępowania sądowego. Jednocześnie odrzucone zostało stanowisko, zgodnie z którym 
błędy proceduralne Prezesa UOKiK nie podlegają praktycznie żadnej kontroli. W orzeczeniu 
podkreślone natomiast zostało, że wydanie określonego rozstrzygnięcia powinno być uzależnione 
przede wszystkim od stopnia wadliwości decyzji Prezesa Urzędu.

19 XVII AmA 153/13 (LEX nr 2155795).
20 Podobne uregulowania co do skargi kasacyjnej znajdujemy w art. 174 ppsa.
21 III SK 5/09 (OSNP 2011, nr 9–10, poz. 144).
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W ww. wyroku z 19 sierpnia 2009 r. SN wskazał także wprost na następujące (na tyle istotne) 
wady decyzji Prezesa UOKiK, które powodują konieczność wydania orzeczenia kasatoryjnego:
• wydanie decyzji bez podstawy prawnej;
• wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa materialnego;
• wydanie decyzji skierowanej do podmiotu niebędącego stroną w sprawie;
• wydanie decyzji w sprawie już poprzednio rozstrzygniętej decyzją ostateczną;
• wydanie decyzji opartej na tak dużym braku niezbędnych ustaleń, który w konsekwencji 

uniemożliwia rozstrzygnięcie sprawy.
W tym samym okresie, próbując wyjaśnić zasadność poglądów o faktycznym braku możliwo-

ści uchylenia przez SOKiK decyzji Prezesa UOKiK, w jednej ze skarg kasacyjnych przedstawiono 
następujące zagadnienie prawne do rozpoznania przez Sąd Najwyższy: „Czy z uwagi na pierwszo-
instancyjny charakter postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sąd ten 
rozpoznając sprawę z odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
może uchylić decyzję organu antymonopolowego w przypadku stwierdzenia, że została ona wy-
dana z naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego i/lub postępowania antymonopo-
lowego zawartych w Ustawie?”22. Sąd Najwyższy stwierdził, że odpowiedź na tak zadane pytanie 
powinna być co do zasady pozytywna. Uznał przy tym jednak, że uchylenie decyzji z przyczyn 
proceduralnych musi być poprzedzone wykazaniem przez przedsiębiorcę takich uchybień, które 
miałyby znaczenie dyskwalifi kujące wobec zaskarżonej decyzji. Chodziło o uchybienia powodu-
jące brak możliwości wyjaśnienia sprawy w postępowaniu sądowym zainicjowanym odwołaniem, 
takie jak np.: naruszenie podstawy kompetencyjnej działania Prezesa UOKiK lub pogwałcenie 
zasad postępowania, które konstytuują jego ważność. 

Z powyższych wyroków SN można wysnuć wniosek, iż fakt, że SOKiK jest sądem merytorycz-
nym nie wyklucza uwzględniania niektórych zarzutów odnoszących się do błędów proceduralnych 
popełnionych w toku postępowania antymonopolowego. SOKiK musi zatem zbadać postępowa-
nie przed Prezesem UOKiK, zwłaszcza w przypadku, gdy wskazane przez przedsiębiorcę błędy 
proceduralne mogły istotnie wpłynąć na merytoryczną treść zaskarżonej decyzji.

4. Błędy proceduralne dotyczące postępowania dowodowego

Kwestie dotyczące postępowania dowodowego mają doniosłe, jeśli nie podstawowe zna-
czenie praktyczne. Zasadniczo wyróżnić można dwa odległe od siebie stanowiska dotyczące 
wpływu takich błędów na decyzję Prezesa UOKiK. Z jednej strony, klasyczny pogląd z pierwszej 
dekady XXI wieku zakłada, że żadne błędy dowodowe nie mogą być podstawą do uchylenia de-
cyzji Prezesa UOKiK, albowiem SOKiK jako sąd merytoryczny I instancji może i sam powinien 
przeprowadzić postępowanie dowodowe (zob. np. Weitz, 2 007, s. 145–146). 

Z kolei na drugim biegunie można umieścić pogląd o tym, że SOKiK nie powinien być zmu-
szony do prowadzenia postępowania dowodowego w stopniu, który de facto oznacza, że sąd 
ten musi zastąpić czy też wyręczyć Prezesa UOKiK w ustaleniu szeregu faktów niezbędnych do 
rozstrzygnięcia sprawy23. 

22 Zob. postanowienie SN z 29.04.2009 r., III SK 8/09 (LEX nr 1235853).
23 Zob. np. pytanie prawne SOKiK zadane mocą postanowienia z 29.08.2001 r. w sprawie XVII Ama 80/01 (niepubl.).
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W wyroku z 3 października 2013 r.24 SN stwierdził, że nie każdy błąd proceduralny popełniony 
przez Prezesa UOKiK w toku postępowania wpływa na ocenę zasadności całego odwołania. Jako 
przykładowe błędy niepowodujące konieczności uchylenia decyzji Prezesa UOKiK przez SOKiK 
wskazał na takie, które odnoszą się do:
a) ustaleń faktycznych,
b) środków dowodowych,
c) oceny dowodów.

Powyższe SN uzasadnił tym, że SOKiK uprawniony jest do uzupełnienia materiału dowodo-
wego, a także wyciągnięcia odpowiednich wniosków z istniejącego w sprawie stanu faktycznego. 

Na marginesie warto także odnotować, że w powyższym orzeczeniu SN stwierdził wprost, 
że zakresem kontroli w postępowaniach sądowych dotyczących ochrony konkurencji są objęte 
także zarzuty proceduralne odnoszące się do administracyjnego etapu postępowania25. Sąd ten 
podzielił linię orzeczniczą akcentowaną już w sprawach dotyczących rozstrzygnięć innych niż 
Prezes UOKiK organów regulacyjnych, w której stwierdzono, że określone błędy proceduralne 
mogą powodować konieczność uchylenia decyzji prezesa danego urzędu26. SN, uzasadniając 
swoje stanowisko, dodał, iż możliwość nałożenia kary pieniężnej przez Prezesa UOKiK dodatkowo 
wzmacnia konieczność uwzględniania przez SOKiK ewentualnych błędów popełnionych w toku 
postępowania administracyjnego.

Powracając do problematyki błędów w zakresie postępowania dowodowego, wskazać jed-
nak trzeba na wyrok SN z 19 sierpnia 2009 r., w którym Sąd ten uznał, iż podstawą do uchylenia 
decyzji Prezesa UOKiK jest także potrzeba dokonania w całości niezbędnych dla rozstrzygnięcia 
sprawy ustaleń27. Można dodać, że już w 2001 roku SOKiK trafnie wskazał, że potrzeba przepro-
wadzenia postępowania dowodowego w całości lub za pomocą środków dowodowych, których 
przeprowadzenie przed sądem nie jest możliwe, może powodować konieczność uchylenia decyzji 
organu28.

Ten ostatni pogląd należy w mojej ocenie uznać za ważny i prawidłowy. Należałoby go wzmoc-
nić poprzez stwierdzenie, że SOKiK nie powinien uzupełniać materiału dowodowego przynajmniej 
wtedy, kiedy postępowanie dowodowe jest na tyle błędnie przeprowadzone, że jego konwalida-
cja wymagałaby przeprowadzenia go ponownie w całości lub w istotnej części albo za pomocą 
środków dowodowych, których przeprowadzenie przed sądem nie jest możliwe29. Warto zaznaczyć, 
że SOKiK, w porównaniu z Prezesem UOKiK, dysponuje ograniczonymi środkami dowodowymi. 
Jednym z istotnych dowodów w postępowaniu przed Prezesem UOKiK są bowiem pisemne od-
powiedzi na zadawane przez Prezesa UOKiK pytania. Odpowiedzi te w praktyce zawierają dużo 
informacji, gromadzonych w różnoraki sposób przez pracowników przedsiębiorców. Mogą to być 

24 III SK 67/12 (OSNP 2014, nr 5, poz. 79).
25 W opinii przedstawicieli poglądów doktryny, przedmiotowy wyrok miał istotne znaczenie, zmieniając w sposób zasadniczy sytuację przedsiębiorców 
kwestionujących decyzje Prezesa UOKiK (zob. Kulesza, 2013). 
26 Wyr. SN z 21.09.2010 r., III SK 8/10 (OSNP 2012, nr 3–4, poz. 52); wyr. SN z 5.01.2011 r., III SK 34/10 (OSNP 2012, nr 7–8, poz. 104); wyr. SN 
z 20.01.2011 r., III SK 20/10 (LEX nr 794506); wyr. SN z 2.02.2011 r., III SK 18/10 (LEX nr 818603); wyr. SN z 7.07.2011 r., III SK 52/10 (LEX nr 1001322); 
wyr. SN z 24.01.2012 r., III SK 23/11 (OSNP 2013, nr 1–2, poz. 24) oraz wyr. SN z 12.04.2013 r., III SK 26/12 (OSNP 2014, nr 2, poz. 33), w którym 
badano prawidłowość określenia stron postępowania przed Prezesem URE.
27 Wyr. SN z 19.08.2009 r., III SK 5/09 (OSNP 2011, nr 9–10, poz. 144); por. wyr. SOKiK z 11.10.2006 r., XVII Ama 70/05 (Dz.Urz.UOKiK 2007, nr 1, 
poz. 10); wyr. SOKiK z 11.05.2007 r., XVII Ama 96/06 (Dz. Urz. UOKiK 2007, nr 3, poz. 350.
28 Zob. pytanie prawne SOKiK zadane mocą postanowienia z 29.08.2001 r. w sprawie XVII Ama 80/01 (niepubl.).
29 Por. ibidem.
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przykładowo zestawienia cenowe w różnych konfi guracjach, dotyczące znacznej liczby produktów 
i zmiennych. Tymczasem SOKiK nie ma kompetencji do zadawania przedsiębiorcom tego typu 
pytań. Może co najwyżej zobowiązać ich w trybie art. 248 k.p.c. do wyjawienia określonych, ist-
niejących dokumentów, ale już nie do przygotowania zestawień informacji specjalnie na potrzeby 
postępowania sądowego (co wynika wprost z treści art. 248 k.p.c. i dość powszechnej interpre-
tacji tego przepisu w taki sposób). Być może rozwiązaniem byłyby tutaj zeznania świadków na 
piśmie (art. 2711 k.p.c.), co jest jednak dość wątpliwe, instytucja ta bowiem służy innym celom. 
Ponadto, zebranie obszernych danych wymaga współpracy wielu osób, a możliwość współpracy 
potencjalnych świadków przy zbieraniu takich danych w celu złożenia zeznań przez jednego lub 
wielu z nich wydaje się wątpliwa.

W powyższym kontekście warto omówić wyrok SOKiK z 2 grudnia 2019 r.30, w którym uchy-
lono zaskarżoną decyzję Prezesa UOKiK dotyczącą porozumienia ograniczającego konkurencję. 
Sąd w uzasadnieniu ww. orzeczenia uznał, że zgromadzony w toku sprawy materiał dowodowy 
nie może stanowić podstawy do wydania decyzji stwierdzającej naruszenie prawa konkurencji. 
Wynikało to z faktu, że jednym z dowodów, na którym oparta została decyzja, była ustna analiza 
ekonomiczna przeprowadzona przez pracownika UOKiK wspólnie z urzędnikami prowadzącymi 
sprawę, która znalazła odzwierciedlenie w treści uzasadnienia decyzji. Analiza ta miała potwier-
dzać antykonkurencyjny charakter porozumienia zawartego przez strony. Miała także pomocniczo 
potwierdzać, że porozumienie nie może skorzystać z wyłączenia indywidualnego w trybie art. 8 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. SOKiK uznał, że z taką ustną analizą – na etapie 
przed wydaniem decyzji – nie mogły zapoznać się strony postępowania, co naruszyło ich prawo 
do obrony. Także sąd nie miał możliwości zweryfi kowania takiej analizy i w związku z tym doko-
nania jej konfrontacji z innymi dowodami przedstawionymi w sprawie. SOKiK stwierdził, że takie 
naruszenie przepisów postępowania nie może zostać przed nim konwalidowane. Nie zostało to 
wyjaśnione w uzasadnieniu ww. wyroku, ale jak się wydaje SOKiK mógł mieć na względzie fakt, 
że środki dowodowe, którymi dysponują powodowie odwołujący się od decyzji Prezesa UOKiK 
mogą być niewystarczające do szczegółowej analizy rynku, i że taka analiza powinna zostać 
przeprowadzona przez organ w trakcie postępowania administracyjnego. Ponadto w sytuacji, 
w której przedsiębiorca w racjonalny sposób powołuje się na wyłączenie indywidualne, taka ana-
liza może de facto stanowić istotę sprawy, a brak jej przeprowadzenia oznaczać nierozpoznanie 
istoty sprawy skutkujące koniecznością uchylenia decyzji administracyjnej. Wyrok SOKiK został 
wprawdzie uchylony na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego z 29 kwietnia 2021 r.31, niemniej jed-
nak w uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny nie odniósł się do twierdzeń SOKiK przytoczonych 
powyżej.

5. Błędy proceduralne dotyczące m.in. prawa do obrony oraz kształtu decyzji Prezesa UOKiK 

Przenosząc powyższe rozważania na problematykę błędów proceduralnych dotyczących 
prawa do obrony oraz kształtu decyzji Prezesa UOKiK warto odnotować wyrok z 15 paździer-
nika 2012 r.32 – dotyczący wprawdzie ochrony konsumentów, ale znajdujący zastosowanie do 

30 XVII AmA 23/17 (LEX nr 2834490).
31 VII AGa 352/20 (niepubl.).
32 XVII AmA 17/11 (iKAR 2013/1).
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postępowań antymonopolowych – w którym SOKiK uchylił decyzję Prezesa UOKiK z uwagi na 
brak jasnego sprecyzowania w jej sentencji zakazanej praktyki naruszającej zbiorowe interesy 
konsumentów, za którą została nałożona na przedsiębiorcę kara pieniężna. Sąd ten uznał, że 
z powyższego względu, a także faktu, iż uzasadnienie decyzji było wewnętrznie niespójne, uchy-
lenie decyzji jest konieczne, gdyż wydanie decyzji w takiej formie uniemożliwia przedsiębiorcy 
sformułowanie zarzutów i odniesienie się do rozstrzygnięcia, a co za tym idzie znacząco utrudnia 
wniesienie odwołania. Należy uznać podejście prezentowane w przedmiotowym wyroku przez 
SOKiK za jak najbardziej słuszne. Argumentację sądu podbudowuje także fakt, że już wielokrotnie 
zarówno w orzecznictwie ETPCz, jak i SN33 podkreślano, że sankcje za naruszenie prawa ochro-
ny konkurencji stanowią odpowiedzialność quasi-karną, dlatego też przy ich nakładaniu powinien 
być zachowany jak najwyższy standard34.

Kolejnym błędem organu dostrzeżonym w orzecznictwie SN jest zmiana postanowienia 
o wszczęciu postępowania antymonopolowego, jeżeli polega ona na rozszerzeniu zakresu przed-
miotowego postępowania. W wyroku SN z 3 października 2013 r.35 uznano, że zmiana taka jest 
niedopuszczalna i nie podlega konwalidowaniu przez SOKiK. W tym kontekście warto wskazać, 
że zmiana zakresu postępowania antymonopolowego może mieć doniosłe skutki praktyczne, 
istotnie ograniczające prawo przedsiębiorcy do obrony. Będzie tak w szczególności, jeśli okaże 
się, że wyjaśnienia i dowody składane przez przedsiębiorcę w ramach pierwszego zakresu po-
stępowania, stają się dla niego szkodliwe po rozszerzeniu tego zakresu. 

Podobnie, zgodnie z wyrokiem SOKiK z 8 grudnia 2014 r.36 za niemożliwy do konwalidacji 
należało uznać błąd proceduralny Prezesa UOKiK polegający na zmianie postanowienia o wszczę-
ciu postępowania antymonopolowego poprzez rozszerzenie zakresu rynku właściwego, na którym 
przedsiębiorcy mieliby negatywnie oddziaływać na konkurencję37. Sąd ten jednocześnie odrzucił 
argumentację, jakoby rozszerzenie zakresu postanowienia o wszczęciu postępowania stanowiło 
jego dozwolone „doprecyzowanie”, z uwagi na fakt, że za „doprecyzowanie” można uznać jedynie 
określenie jakiegoś zagadnienia w sposób bardziej szczegółowy38. W wyroku SA w Warszawie 
z 14 września 2016 r.39 utrzymującym powyższe orzeczenie, sąd ten podkreślił, że Prezesa UOKiK, 
tak samo jak inne organy administracji publicznej, obowiązuje zasada związania wydanym aktem 
administracyjnym (decyzją, postanowieniem). Co za tym idzie w przypadku ujawnienia nowych 
niezarzucanych wcześniej działań strony, wydanie decyzji obejmującej te działania możliwe jest 
dopiero po wydaniu nowego postanowienia o wszczęciu postępowania40.

33 Europejski Trybunał Praw Człowieka.
34 Por. wyr. ETPCz z 24.09.1997 r. w sprawie 18996/91 Garyfallou ABBE p. Grecji (LEX nr 79585); dec. ETPCz z 23.03.2000 r. w sprawie 36706/97 
loannis Haralambidis, Y. Haralambidis-Liberpa Ltd p. Grecji (LEX nr 520369); wyr. SN z 14.04.2010 r., III SK 1/10 (OSNP 2011, nr 21–22, poz. 288); 
wyr. SA w Warszawie z 4.07.2012 r., VI ACa 202/12 (LEX nr 1238361); wyrok SN z dnia 16.04.2015 r., III SK 24/14 (LEX nr 1747354).
35 III SK 67/12, OSNP 2014, nr 5, poz. 79.
36 XVII AmA 153/13 (LEX nr 2155795).
37 Takie samo stanowisko przedstawia m.in. SA w Warszawie w wyr. z 25.01.2017 r., VI ACa 1673/15 (LEX nr 2249976); czy też SN w wyroku 
z 6.02.2018 r., III SK 8/17 (LEX nr 2483657).
38 W wyr. z 25.10.2017 r., III SK 38/16 (LEX nr 2435635), SN wprost dopuścił możliwość zmiany postanowienia dot. zakresu rynku właściwego tyl-
ko w sytuacji, kiedy przedmiotowa zmiana polega na doprecyzowaniu zarzutu, a nie jego rozszerzeniu. Z kolei w wyr. z 26.09.2017 r., III SK 40/16 
(LEX nr 2505011) SN dopuścił dokonanie przez Prezesa UOKiK w decyzji kończącej postępowanie zmiany podstawy prawnej zarzutu, jeżeli nowy zarzut 
nie będzie stanowił dla przedsiębiorcy czegoś nieznanego w stosunku do tego, co było mu zarzucane w toku postępowania, jednocześnie jednak za 
niedopuszczalne zostało uznane rozszerzenie zakresu przedmiotowego postępowania. Szerzej na ten temat: Materna,  2018, s. 79–93.
39 VI ACa 283/15 (LEX nr 2166495).
40 Por. wyr. SOKiK w Warszawie z 23.07.2003 r., XVII Ama 94/02 (LEX nr 109753).
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Przechodząc do błędów stricte związanych z naruszeniem przepisów k.p.a., w wyroku z 3 grud-
nia 2014 r.41 SA w Warszawie stwierdził nieprawidłowość stanowiska SOKiK w zakresie uznania, 
że nie należy do jego kompetencji kontrola prawidłowości postępowania przed Prezesem UOKiK. 
Sąd ten zaznaczył, że nie każde uchybienie proceduralne rodzi konieczność uchylenia decyzji. 
Zdaniem Sądu Apelacyjnego takiego obowiązku nie tworzy niezawiadomienie strony o zebraniu 
nowych dowodów złożonych już po zamknięciu postępowania dowodowego. Sąd ten, powołując 
się na orzecznictwo sądowo-administracyjne, uznał, że naruszenie art. 10 § 1 k.p.a. może od-
nieść skutek jedynie w sytuacji, kiedy strona wykaże, że wspomniane uchybienie uniemożliwiło 
jej dokonanie konkretnych czynności procesowych, np. związanych z przesłuchaniem nowego 
świadka w charakterze strony42. 

Ciekawe konkluzje płyną też z wyroku SOKiK z 29 maja 2015 roku43. W przedmiotowym 
orzeczeniu sąd uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa UOKiK w związku z faktem, iż w toku postę-
powania administracyjnego, na skutek którego została wydana decyzja Prezesa UOKiK, organ 
administracyjny, pomimo skutecznego ustanowienia pełnomocnika przez strony postępowania, 
nie doręczał mu żadnych pism dotyczących sprawy, czym naruszył dyspozycję art. 40 § 2 k.p.a. 
Problem ten był o tyle zawiły, że z uwagi na fakt, iż pełnomocnik nie wskazał swojego adresu do 
doręczeń, to – zdaniem sądu – wszelkie pisma powinny być mu doręczane (ze wskazaniem jego 
jako adresata) na adres stron. Sąd podzielił stanowisko powodów, że w związku z uznaniem przez 
organ za adresata pism stron postępowania, a nie ich skutecznie ustanowionego profesjonalnego 
pełnomocnika, zostali oni pozbawieni możliwości skutecznego korzystania z profesjonalnej pomocy 
prawnej. Strony postępowania jako podmioty nieprofesjonalne udzielały w jego toku odpowiedzi 
na pisma Prezesa UOKiK, pomimo faktu, że w związku z ustanowieniem profesjonalnego pełno-
mocnika, to on powinien być adresatem wszelkich pism dotyczących postępowania. Jednakże, 
zgodnie z treścią orzeczenia, uzasadnione było pozostawanie przez strony postępowania w błęd-
nym przekonaniu, że skoro to oni, a nie ich profesjonalny pełnomocnik, byli adresatami pisma 
administracyjnego, to również oni, działając w zaufaniu do organów administracji publicznej, po-
winni na takie pismo odpowiedzieć.

W ocenie sądu, takie działanie organu stanowiło rażące naruszenie art. 10 § 1 k.p.a. wyra-
żającego zasadę czynnego udziału stron w każdym stadium postępowania administracyjnego. 
SOKiK postanowił więc uchylić przedmiotową decyzję z uwagi na czas trwania naruszenia, tj. od 
29 maja 2012 r. do 9 października 2012 r., a także jego wagę polegającą nie na incydentalnym 
pominięciu pełnomocnika jako adresata pisma administracyjnego, lecz działaniu ciągłym i trwałym. 
Warto nadmienić, że sąd, wydając wyrok kasatoryjny, nie dokonał rozstrzygnięcia czy przedsię-
biorcy dopuścili się naruszenia reguł konkurencji w zakresie wskazanym w zaskarżonej decyzji. 

Kolejne nawiązanie do czysto proceduralnych błędów organu powodujących uchylenie decy-
zji możemy znaleźć w wyroku SA w Warszawie z 2 października 2018 roku44. W przedmiotowym 
orzeczeniu wskazano, że hipotetyczne wydanie decyzji w imieniu Prezesa UOKiK przez dyrektora 
danej delegatury UOKiK stanowiłoby naruszenie przepisów o właściwości uzasadniające uchylenie 

41 VI ACa 1671/13 (LEX nr 1649342).
42 Por. postanowienie NSA z 22.03.2012 r., II GSK 431/12 (LEX nr 1145527).
43 XVII AmA 17/13 (LEX nr 2155796).
44 VII AGa 1161/18 (LEX nr 2644581). Wyr. ten został uchylony postanowieniem SN z 11.04.2019 r., I NSZ 1/19 (LEX nr 2644582), jednakże jego 
konkluzje w zakresie oceny właściwości organu do wydania decyzji nie zostały tam podważone.
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decyzji, w przypadku gdy dyrektor delegatury wydałby taką decyzję bez stosownego przekaza-
nia mu sprawy przez Prezesa UOKiK45. Powyższe oznaczałoby bowiem działanie pracownika 
organu bez wyraźnego upoważnienia, stanowiące na mocy art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a. przesłankę 
do stwierdzenia nieważności decyzji46.

Na odnotowanie zasługuje także pogląd Sądu Najwyższego podkreślający, że „wskazanie 
w uzasadnieniu decyzji wadliwej podstawy prawnej nie stanowi wady skutkującej uchyleniem 
decyzji, jeżeli organ miał kompetencję do wydania decyzji o takiej treści na podstawie obowiązu-
jących przepisów”47. 

Powyższe orzeczenia wpisują się w akcentowany w stanowiskach przedstawicieli doktryny 
pogląd, że uchybienia skutkujące nieważnością bądź nieistnieniem zaskarżonej decyzji powodują 
konieczność jej uchylenia (Łochowski, 2019).

IV. Podsumowanie
Podsumowując należy uznać, że SOKiK może i powinien dokonywać oceny zarzutów odwo-

łania od decyzji Prezesa UOKiK wydanej w postępowaniu antymonopolowym w sprawach praktyk 
ograniczających konkurencję, odnoszących się do błędów proceduralnych organu. W zależności 
od wpływu takich błędów na treść skarżonej decyzji, ich rodzaju oraz wagi, a co za tym idzie – 
możliwości ich konwalidacji przez SOKiK mogą one prowadzić do uchylenia zaskarżonej decyzji 
Prezesa UOKiK. Przy ocenie czy dany błąd proceduralny skutkuje koniecznością uchylenia decy-
zji, można posiłkować się katalogiem wad powodujących nieważność decyzji z art. 156 § 1 k.p.a., 
a także pomocniczo katalogiem wymienionym w art. 145 § 1 k.p.a. – z uwzględnieniem hybry-
dowego trybu postępowania przed SOKiK (zakładającego przede wszystkim jego merytoryczny 
charakter). 

Nie powinno zatem – moim zdaniem – budzić wątpliwości, że nie każde naruszenie prawa 
proceduralnego przez Prezesa UOKiK oznacza automatyczne uchylenie decyzji antymonopolowej, 
tym bardziej, że decyzje takie mają często wielu adresatów o różnych interesach i jednocześ-
nie mają chronić interes publiczny. Obiektywnie biorąc z pewnością nie jest pożądana sytuacja, 
w której choćby drobne naruszenie prawa proceduralnego powoduje uchylenie decyzji antymo-
nopolowej. Należy wyróżnić naruszenia o małej wadze, które co do zasady takiego uchylenia 
nie uzasadniają i naruszenia o dużym ciężarze gatunkowym, które zasadniczo mogą stanowić 
podstawę do uchylenia decyzji.

Można pokusić się o stworzenie otwartego katalogu błędów proceduralnych, które uzasad-
niają uchylenie decyzji Prezesa UOKiK oraz takich, które nie stanowią do tego wystarczającej 
podstawy. 

45 Wyr. ten odnosił się do brzmienia art. 33 ust. 4 uokik w wersji uchylonej ustawą z dnia 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1667). Obecnie zakres udzielania upoważnienia dyrektorowi danej delegatury przez 
Prezesa UOKiK przewiduje § 2 ust. 3 załącznika pt. „Statut Urzędu Ochrony Konkurencji I Konsumentów” do zarządzenia nr 272 Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 20.12.2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M. P. 2019, poz. 1198 z późn. zm.), zgodnie z którym 
Prezes Urzędu może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1 (w tym dyrektora delegatury Urzędu), a także innych pracowników Urzędu do dokony-
wania czynności prawnych i faktycznych, w określonych sprawach, w jego imieniu. Należy zatem uznać, że przy obecnym brzmieniu przepisów wydanie 
decyzji przez np. dyrektora delegatury bez stosownego upoważnienia, stanowiłoby wadę niepodlegającą konwalidacji w toku postępowania przed SOKiK, 
a co za tym idzie skutkującą koniecznością uchylenia decyzji.
46 Por. wyr. WSA w Warszawie z 27.09.2017 r., II SA/Wa 410/17, LEX nr 2411197.
47 Wyr. SN z 3.10.2013 r., III SK 67/12, OSNP 2014, nr 5, poz. 79.



7777 Antoni Bolecki            Błędy proceduralne organu w postępowaniu antymonopolowym…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022, nr 3(11)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.3.11.5

Błędy proceduralne uzasadniające uchylenie decyzji Prezesa UOKiK:
 1. Błędy powodujące nieważność postępowania (156 § 1 k.p.a.):

a) wydanie decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości;
b) wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;
c) wydanie decyzji dotyczącej sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostatecz-

ną (ne bis in idem);
d) wydanie decyzji skierowanej do osoby niebędącej stroną w sprawie;
e) wydanie decyzji niewykonalnej w dniu jej wydania, której niewykonalność ma charakter 

trwały;
f) wydanie decyzji, której wykonanie wywołałoby czyn zagrożony karą;
g) wydanie decyzji zawierającej wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

 2. Brak orzeczenia o istocie sprawy. 
 3. Naruszenie podstawy kompetencyjnej działania Prezesa UOKiK.
 4. Potrzeba przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w części albo za po-

mocą środków dowodowych, których przeprowadzenie przed sądem nie jest możliwe.
 5. Wydanie decyzji opartej na tak dużym braku niezbędnych ustaleń, który w konsekwencji 

uniemożliwia rozstrzygnięcie sprawy przez SOKiK.
 6. Naruszenie prawa przedsiębiorcy do obrony.
 7. Brak jasnego sprecyzowania w sentencji decyzji zakazanej praktyki, za którą została nało-

żona na przedsiębiorcę kara pieniężna.
 8. Sformułowanie uzasadnienia decyzji Prezesa UOKiK w sposób na tyle wadliwy, że istotnie 

utrudnia to przedsiębiorcy sformułowanie zarzutów odwołania.
 9. Zmiana postanowienia o wszczęciu postępowania antymonopolowego poprzez rozszerzenie 

jego zakresu.
10. Wydanie decyzji w wyniku przestępstwa.

Błędy, nadające się do konwalidowania przez SOKiK (o ile łącznie nie mają one na tyle du-
żego ciężaru gatunkowego, że można je zakwalifi kować z punktów 4–5 powyżej):
1. Błędy dotyczące ustaleń faktycznych.
2. Błędy dotyczące nierozpoznania wniosków dowodowych.
3. Błędy dotyczące oceny dowodów.
4. Niezawiadomienie strony o zebraniu nowych dowodów złożonych już po zamknięciu postę-

powania dowodowego (naruszenie art. 10 § 1 k.p.a., w przypadku gdy strona nie wykaże, że 
wspomniane uchybienie uniemożliwiło jej dokonanie konkretnych czynności procesowych).

5. Wskazanie w uzasadnieniu decyzji wadliwej podstawy prawnej, jeżeli organ miał kompetencję 
do wydania decyzji o takiej treści. 
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Streszczenie 
Przedmiotem niniejszej glosy jest analiza i ocena wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(dalej: TSUE) wydanego dnia 6 października 2021 r. w sprawie C-882/19 z powódzwa Sumal SL 
przeciwko Mercedes Benz Trucks España SL. Wyrok w sprawie Sumal dotyczy istotnego zagad-
nienia w obszarze prawa konkurencji zarówno publicznego, jak i prywatnego (private enforcement), 
tj. ustalenia kręgu podmiotów odpowiedzialnych za naruszenia prawa konkurencji działających 
w ramach jednego organizmu gospodarczego. Dotychczasowe orzecznictwo TSUE w tym za-
kresie koncentrowało się przede wszystkich na ustaleniu odpowiedzialności spółki dominującej 
(matki) w grupie spółek. W wyroku w sprawie Sumal, TSUE podjął kwestię odpowiedzialności 
spółek zależnych (córek), w sytuacji naruszenia prawa konkurencji przez spółkę matkę. TSUE 
nie przekreślił w żadnym wypadku dotychczasowego orzecznictwa TSUE dot. single economic 
unit, uszczegółowił jedynie warunki odpowiedzialności spółek zależnych. Owe doprecyzowanie 
było niewątpliwie pożądane. Niemniej stawia pod znakiem zapytania zasadę odpowiedzialności 
spółek zależnych w sytuacji, gdy nie brały one bezpośrednio udziału w naruszeniu, ale w sposób 
pośredni lub nieformalny. 

Słowa kluczowe: private enforcement; single economic unit; ustalenie podmiotów odpowiedzial-
nych za naprawienie szkody; naruszenie prawa konkurencji. 
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8080 Marta Mackiewicz            Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody antymonopolowe wyrządzone przez spółki…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022, nr 3(11)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.3.11.6

I. Stan faktyczny sprawy i przedmiot glosy
Pozwana Mercedes Benz Trucks Esp aña SL jest spółką zależną grupy Daimler, w której 

spółką dominującą jest Daimler. W latach 1997–1999 powód – Sumal SL (dalej: Sumal) nabył 
dwa samochody ciężarowe od Mercedes Benz Trucks España SL.

19 lipca 2016 r. Komisja Europejska wydała decyzję C(2016) 4673 fi nal dotyczącą postę-
powania przewidzianego w art. 101 TFUE oraz art. 53 porozumienia EOG (Sprawa AT.39824 – 
Samochody ciężarowe), której streszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej z dnia 6 kwietnia 2017 r. (Dz.U. 2017, C 108, s. 6).

W ww. decyzji Komisja uznała, że piętnastu europejskich producentów samochodów cięża-
rowych, w tym Daimler, uczestniczyło w kartelu biorącym udział w jednolitym i ciągłym narusza-
niu art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 
1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, s. 3), polegającym na dokonaniu w zmowie ustaleń dotyczących okre-
ślania cen i podwyższania cen brutto samochodów ciężarowych na terytorium Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG), a także harmonogramu i przenoszenia kosztów wprowadzania 
technologii emisji dla owych samochodów ciężarowych, wymaganych w obowiązujących nor-
mach. W przypadku trzech spółek uczestniczących naruszenie to miało miejsce w okresie od 
dnia 17 stycznia 1997 r. do dnia 20 września 2010 r., a w odniesieniu do pozostałych dwunastu 
uczestniczących w zmowie spółek, w tym Daimlera, w okresie od dnia 17 stycznia 1997 r. do dnia 
18 stycznia 2011 roku.

W następstwie wspomnianej decyzji Sumal wniósł do sądu gospodarczego w Barcelonie po-
wództwo przeciwko Mercedes Benz Truck España o odszkodowanie w kwocie 22 204,35 EUR, 
odpowiadającej wysokości dodatkowych kosztów nabycia, jakie Sumal poniósł wskutek kartelu, 
w którym uczestniczył Daimler, będący spółką dominującą Mercedes Benz Truck España SL.

Wyrokiem z dnia 23 stycznia 2019 r. sąd odrzucił ww. pozew ze względu na to, że Mercedes 
Benz Trucks España SL nie posiadał legitymacji biernej w tej sprawie, ponieważ Daimlera, który 
jako jedyny jest objęty decyzją Komisji, należy uznać za jedyny podmiot odpowiedzialny za roz-
patrywane naruszenie.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem Sumal wniósł odwołanie od tego wyroku do sądu 
odwoławczego w Barcelonie, który zastanawia się czy powództwa o odszkodowanie, wnoszo-
ne w następstwie decyzji organów ochrony konkurencji stwierdzających wystąpienie praktyk 
antykonkurencyjnych, mogą być skierowane przeciwko spółkom zależnym, których decyzje 
te nie dotyczą, lecz których właścicielami w 100% są spółki bezpośrednio wskazane w tych 
decyzjach.

W tym względzie wskazuje on na rozbieżności co do stanowiska przyjmowanego przez sądy 
hiszpańskie. Niektóre z nich przyznają, że takie powództwa mogą być skierowane przeciwko 
spółkom zależnym, opierając się na teorii jednolitego organizmu gospodarczego (single ecomo-
mic unit). Inne sądy sprzeciwiają się temu, ponieważ teoria ta według nich pozwala przypisać 
odpowiedzialność cywilną za zachowanie spółki zależnej spółce dominującej, lecz nie pozwala 
na ściganie spółki zależnej z powodu zachowania spółki dominującej

W takich okolicznościach sąd odwoławczy w Barcelonie postanowił zawiesić postępowanie 
i zwrócić się do TSUE z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
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1. Czy teoria jednolitej jednostki (organizmu) gospodarczej, która pochodzi z orzecznictwa sa-
mego Trybunału, uzasadnia rozszerzenie odpowiedzialności spółki dominującej na spółkę 
zależną, czy też teoria ta ma zastosowanie wyłącznie do rozszerzenia odpowiedzialności 
spółek zależnych na spółkę dominującą?

2. Czy rozszerzenie pojęcia jednostki gospodarczej w odniesieniu do stosunków wewnątrz 
grupy powinno być dokonywane wyłącznie na podstawie kryteriów kontroli, czy też może się 
ono również opierać na innych kryteriach, w tym na fakcie, że spółka zależna mogła odnieść 
korzyść z działań stanowiących naruszenie?

3. W przypadku stwierdzenia możliwości rozszerzenia odpowiedzialności spółki dominującej 
na spółkę zależną, pod jakimi warunkami byłoby to możliwe?

4. W przypadku udzielenia na powyższe pytania odpowiedzi pozytywnej, wskazującej na moż-
liwość rozszerzenia odpowiedzialności za działania spółek dominujących na spółki zależne, 
czy zgodny z takim orzecznictwem Trybunału jest przepis krajowy, art. 71 ust. 2 [ustawy 
o ochronie konkurencji], który przewiduje jedynie możliwość rozszerzenia odpowiedzialności 
spółki zależnej na spółkę dominującą, i to pod warunkiem sprawowania kontroli przez spółkę 
dominującą nad spółką zależną?
Po szczegółowej analizie ww. zagadnień na tle dotychczasowego orzecznictwa TSUE dotyczą-

cego jednolitego organizmu gospodarczego, TSUE w wyroku w sprawie Sumal przyjął następująco:
1) Artykuł 101 ust. 1 TFUE należy interpretować w ten sposób, że poszkodowany w wyniku 

praktyki antykonkurencyjnej przedsiębiorstwa może wnieść powództwo o odszkodowanie 
przeciwko spółce dominującej, na którą zostały przez Komisję Europejską nałożone w drodze 
decyzji sankcje w związku ze wspomnianą praktyką, lub przeciwko spółce zależnej tej spółki, 
która nie jest objęta tą decyzją, jeżeli razem tworzą jednostkę gospodarczą. Dana spółka 
zależna powinna mieć możliwość skutecznego skorzystania z przysługującego jej prawa do 
obrony w celu wykazania, że nie należy ona do tego przedsiębiorstwa, a w przypadku gdy 
Komisja nie wydała żadnej decyzji na podstawie art. 101 TFUE, ma ona również prawo za-
kwestionować prawdziwość zarzucanego zachowania noszącego znamiona naruszenia.

2) Artykuł 101 ust. 1 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie prze-
pisom krajowym, które przewidują możliwość przypisania odpowiedzialności za zachowanie 
jednej spółki innej spółce wyłącznie w przypadku, gdy druga spółka kontroluje pierwszą 
spółkę.

II. Analiza jurydyczna
Orzecznictwo TSUE na kanwie roszczeń wywodzonych z naruszenia art. 101 TFUE, w kon-

tekście ustalenia sprawcy naruszenia wypracowało już dawno koncepcję jednego organizmu 
gospodarczego (single economic unit)2. Koncepcja wywodzona jest z wykładni pojęcia „przed-
siębiorcy” naruszającego prawo konkurencji.
2 W wyr. z 12 grudnia 2007 r. w sprawie T-112/05, Akzo Nobel NV i inni przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (dalej: sprawa Akzo) TSUE defi nitywnie 
przesądził o dopuszczalności pociągnięcia do odpowiedzialności spółki dominującej za czyn dokonany przez jej spółkę zależną. Trybunał przyjął, że Akzo 
Nobel – dominująca spółka w grupie Akzo była odpowiedzialna wraz z kilkoma innymi spółkami zależnymi za udział jednej z nich w kartelu obejmują-
cym sektor produkcji chlorku choliny. Trybunał orzekł, że spółka dominująca wraz z innymi spółkami w grupie stanowiła jedno przedsiębiorstwo. Kolejną 
istotną w tej materii sprawą był wyr. z 12 lipca 2011 r. w sprawie T-132/07, Fuji Electric Co. Ltd przeciwko Komisji Europejskiej T-132/07, EU:T:2011:344 
(dalej: sprawa Fuji Electric). W wydanym wyr. TSUE podkreślił, że przypisanie odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji spółce dominującej 
dopuszczalne jest, gdy wykaże się, że spółka dominująca miała decydujący wpływ na działanie takiej spółki zależnej, przy czym nie ma znaczenia, jaką 
część udziałów (akcji) posiada ona w kapitale zakładowym tej spółki. Analogiczny wniosek płynie z w yr. z 9 września 2015 r. w sprawie T-104/13, Toshiba 
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W orzecznictwie TSUE pojęcie „przedsiębiorcy” określane jest przede wszystkim jako jed-
nostka ekonomiczna, a nie prawna. Ujęcie „przedsiębiorstwa” w kategoriach ekonomicznych, 
a nie stricte prawnych pozwala na przypisanie odpowiedzialności podmiotom, które w świetle 
prawa nie stanowią odrębnej jednostki, której można taką odpowiedzialność przypisać. Tak jest 
w przypadku grupy spółek, która składa się z kilku spółek o odrębnej podmiotowości prawnej, 
jednak z perspektywy ekonomicznej często stanowi tzw. jeden organizm gospodarczy (tak m.in. 
Opalski, 2012; Błaszczyk, 2013; Wajda, 2017). W grupach spółek niejednokrotnie występuje jeden 
ośrodek zarządzający, którym jest spółka dominująca, natomiast pozostałe spółki – spółki zależ-
ne podporządkowują się jednolitej grupowej strategii. Ponadto, wykonywanie jednolitej strategii 
często związane jest też z istnieniem pewnego grupowego interesu, któremu spółki zależne się 
podporządkowują. 

Koncepcja jednego organizmu gospodarczego posiada silne uzasadnienie zarówno prawne, 
jak i etyczne. Jeżeli chodzi o formalny aspekt tego pojęcia, zwykła moralna intuicja, charaktery-
styczna tak dla prawa karnego, jak i cywilnego, każe odpowiedzialnością i sankcją za naruszenie 
prawa obciążyć podmiot rzeczywiście za to naruszenie odpowiedzialny. Tak więc, jeżeli z pozoru 
niezależny przedsiębiorca realizuje w istocie decyzje podjęte w ramach centrum decyzyjnego 
znajdującego się w jednym organizmie gospodarczym – cały ten organizm powinien ponieść mo-
ralną, a więc i prawną odpowiedzialność za swoje działanie. Podobne uzasadnienie koncepcja 
single economic unit przybiera w jej aspekcie materialnym, polegającym przede wszystkim na 
braku bezprawności antykonkurencyjnych „porozumień”, zawartych w ramach jednego organizmu 
gospodarczego. Skoro bowiem przedsiębiorcy należący do jednego organizmu gospodarczego 
nie posiadają autonomii rynkowej, to nie są oni swoimi konkurentami, a zatem ewentualne „poro-
zumienie” między nimi nie może być określone mianem antykonkurencyjnego. Prawo konkurencji 
nie powinno przecież ingerować w działalność „wewnątrzorganizacyjną” dwóch fi rm.

O istnieniu samodzielnego (jednego) organizmu gospodarczego, świadczy kontrola (decy-
dujący wpływ) oraz dostateczny (albo niedostateczny) stopień integracji ekonomicznej. Kontrola 
i integracja ekonomiczna wynikają np. z powiązań umownych lub kapitałowych pomiędzy pod-
miotami nakładających na te podmioty prawa lub obowiązki, mogące świadczyć o braku ekono-
micznej samodzielności. Okolicznościami pozwalającymi na wyodrębnienie jednego organizmu 
gospodarczego w praktyce mogą być też przeniesione przez potencjalnych członków fi rmy koszty 
i ryzyka. Nadto, okoliczności pozwalające dowieść istnienie jednego organizmu można rozumieć 
nie tyle w sposób statyczny (strukturalny), czyli badać istnienie wymienionych wyżej powiązań 
kapitałowych i umownych (oraz wymienionych wyżej kosztów i rodzajów ryzyka, o ile ryzyko te 
wynika z określonych relacji kapitałowo-umownych), co w sposób dynamiczny (behawioralny), 
czyli badać, jak poszczególne podmioty zachowują się na rynku (i jakie ryzyko oraz koszty w rze-
czywistości ponoszą).

Już w 1971 r., w sprawie Béguelin Import3, TSUE uznał, że spółka-córka i spółka-matka 
stanowią jeden organizm gospodarczy, w sytuacji, w której spółka-córka „nie cieszy się żadną 
ekonomiczną niezależnością” (enjoys no economic independence). Trzy lata później ten sam sąd 

Corp. przeciwko Komisji Europejskiej, EU:T:2015:610 (dalej: sprawa Toshiba). Trybunał uznał, że można przypisać odpowiedzialność spółce Toshiba za 
działanie joint venture, pomimo że posiadała w nim tylko 35,5% udziałów w kapitale zakładowym. Uzasadnione jest to tym, że spółka Toshiba posiadała 
prawo weta, które wykraczało poza zwykłe uprawnienia przysługujące wspólnikom mniejszościowym, pozwalając na kontrolę nad tym joint venture.
3 Wyr. TSUE z 25 listopada 1971 r., Béguelin Import Co. przeciwko S.A.G.L. Import Export, Sprawa 22-71.
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dodał jeszcze w sprawie Centrafarm, że tak samo należy traktować spółkę-córkę, kiedy ta „nie ma 
żadnej swobody, aby ustalić swój sposób postępowania na rynku” (no real freedom to determine 
its course of action in the market). 

Formalny aspekt koncepcji jednego organizmu gospodarczego polega na objęciu odpowie-
dzialnością za naruszenie reguł konkurencji wszystkich podmiotów należących do „jednego orga-
nizmu gospodarczego”, a tym samym możliwością nałożenia sankcji na każdy z tych podmiotów. 
W kontekście formalnego aspektu koncepcji jednego organizmu gospodarczego mówi się często 
o przypisaniu odpowiedzialności (attribution of liability) za naruszenie prawa konkurencji. 

Z najnowszego dotychczasowego orzecznictwa TSUE w sprawach roszczeń odszkodowaw-
czych wywodzonych z naruszenia prawa konkurencji wynika jednoznacznie, że spółki, działając 
w grupie kapitałowej, ponoszą solidarną odpowiedzialność, niezależnie od tego, która z nich 
faktycznie dokonała naruszenia. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji odpowiedzialności spółki domi-
nującej – matki.

W wyroku TSUE z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie C-724/17 Vantaan kaupunki v. Skanska 
Industrial Solutions i in., NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy (dalej: sprawa Skanska) TSUE zaaprobo-
wał szerokie rozumienie pojęcia „przedsiębiorstwa” jako sprawcy naruszenia i orzekł, że zakres 
tego pojęcia obejmuje każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od jego 
statusu prawnego oraz sposobu jego fi nansowania, a także jednostkę gospodarczą składającą 
się z kilku osób fi zycznych lub prawnych4.

W ww. wyroku w sprawie Skanska, TSUE wyjaśnił, że „pojęcie „przedsiębiorstwa” w rozu-
mieniu art. 101 TFUE, stanowi autonomiczne pojęcie prawa Unii, nie może mieć innego zakresu 
w kontekście nakładania przez Komisję grzywien na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia 
nr 1/2003, a innego w kontekście powództw o odszkodowanie za naruszenie reguł konkurencji 
Unii”5. Jednocześnie zaś wskazał, że wykładni pojęcia „sprawcy naruszenia” (ustalenia, kto do-
konał naruszenia) należy dokonywać bezpośrednio w oparciu o prawo Unii (art. 101 TFUE), a nie 
prawo krajowe (zob. Nb 28 wyroku w sprawie Skanska). 

Wykładając pojęcie „przedsiębiorstwa” jako sprawcy szkody oraz wiążąc je z koncepcją jedne-
go organizmu gospodarczego, TSUE podkreślił znaczenie zasady równoważności i skuteczności 
prawa unijnego. Wskazał, że w przypadku braku uregulowań w prawie wspólnotowym, ustalenie 
zasad wykonywania prawa do żądania odszkodowania z tytułu szkody wynikającej z zakazanego 
przez art. 101 TFUE porozumienia lub praktyki należy do państwa członkowskiego, przy czym 
należy zapewnić, iż przestrzegane są zasady równoważności i skuteczności6. W opinii TSUE, 
„pełna skuteczność art. 101 TFUE i, w szczególności, skuteczność (effet utile) zakazu ustano-
wionego w jego ust. 1 zostałyby zakwestionowane, gdyby każda osoba nie mogła żądać napra-
wienia szkody, która została jej wyrządzona przez umowę lub zachowanie mogące ograniczyć 
lub zakłócić konkurencję”7.

Doskonałym przykładem na uchylenie się od odpowiedzialności w ramach grupy spółek (jed-
nego organizmu gospodarczego) jest właśnie wskazanie, że spółka zależna nie dokonała czynu lub 

4 Ibidem, pkt 37.
5 Wyr. TSUE z 14 marca 2019 r., Vantaan kaupunki przeciwko Skanska Industrial Solutions i in., NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy, C-724/17, 2018/C 
083/21, pkt 47.
6 Ibidem, pkt 27.
7 Ibidem, pkt 25. TSUE powołuje się na wyr. z 5 czerwca 2014 r., Kone i in., C-557/12, pkt 21, jak również przytoczone tam orzecznictwo.
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dokonanie likwidacji/rozwiązania lub przekształcenia spółek w grupie w taki sposób, aby formalnie 
wyeliminować podmiot odpowiedzialny. Z tego względu, TSUE wypracował szeroką wykładnię 
pojęcia przedsiębiorcy sprawcy naruszenia (koncepcja jednolitego organizmu gospodarczego) 
i wyraźnie wskazał w ww. wyroku w sprawie Skanska, iż ustalenia pomiotu – sprawcy naruszenia 
prawa konkurencji dokonuje się na gruncie prawa europejskiego (art. 101 TFUE). Oparcie się 
bowiem na prawie krajowym doprowadziłoby do zawężenia kategorii sprawcy szkody do odręb-
nych prawnie jednostek gospodarczych, które mogłyby zostać pociągnięte do odpowiedzialności. 

W kontekście powyższej analizy należy stwierdzić, że wyrok w sprawie Sumal, w żadnym 
wypadku nie przekreśla jednolitego i utrwalonego już orzecznictwa TSUE dotyczącego jednolitego 
organizmu gospodarczego i solidarnej odpowiedzialności spółek wchodzących w skład takiego 
organizmu za naruszenie prawa konkurencji.  Wyrok w sprawie Sumal, precyzuje jedynie warunki 
pociągnięcia do odpowiedzialności odszkodowawczej spółek z grupy, wskazując na trzy kluczowe 
kwestie wyrażone w motywie 42, 51 i 51 uzasadnienia wyroku: 

„(42) /…/ aby przypisać odpowiedzialność danemu podmiotowi prawnemu należącemu 
do jednostki gospodarczej, konieczne jest przedstawienie dowodu na to, że co najmniej je-
den podmiot prawny należący do tej jednostki gospodarczej naruszył art. 101 ust. 1 TFUE 
w ten sposób, że przedsiębiorstwo utworzone przez tę jednostkę gospodarczą dopuściło się 
naruszenia tego przepisu.”  8 [co do zasady zatem poszkodowany może dochodzić napra-
wienia szkody od spółki zależnej, nawet gdy naruszenie zostało wykazane po stronie spółki 
dominującej lub innej spółki z grupy – przypis aut.].

„(51) Zatem w okolicznościach, w których istnienie naruszenia art. 101 ust. 1 TFUE zo-
stało wykazane po stronie spółki dominującej, poszkodowany może raczej dochodzić odpo-
wiedzialności cywilnej spółki zależnej tej spółki dominującej, a nie odpowiedzialności spółki 
dominującej, zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w pkt 42 niniejszego wyroku.  [co do 
zasady poszkodowany może dochodzić naprawienia szkody od spółki zależnej, nawet gdy 
naruszenie zostało wykazane po stronie spółki dominującej – przypis aut.]. Odpowiedzialność 
tej spółki zależnej może jednak powstać tylko wtedy, gdy poszkodowany udowodni albo 
w oparciu o decyzję wydaną uprzednio przez Komisję na podstawie art. 101 TFUE, albo 
w inny sposób, w szczególności gdy Komisja milczy w tej kwestii we wspomnianej decyzji 
lub nie wydała jeszcze decyzji, że ze względu, po pierwsze, na powiązania gospodarcze, 
organizacyjne i prawne, o których mowa w pkt 43 i 47 niniejszego wyroku, i po drugie, na 
istnienie konkretnych powiązań pomiędzy działalnością gospodarczą spółki zależnej i przed-
miotem naruszenia, za które spółka dominująca była odpowiedzialna, wspomniana spółka 
zależna tworzyła wraz ze spółką dominującą jednostkę gospodarczą”.

„(52) Z powyższych rozważań wynika, że takie powództwo o odszkodowanie wniesio-
ne przeciwko spółce zależnej zakłada, że w celu ustalenia istnienia jednostki gospodarczej 
pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną w rozumieniu pkt 41 i 46 niniejszego wyroku 
skarżący udowodni istnienie powiązań łączących spółki wymienione w poprzednim punkcie 
niniejszego wyroku, a także rzeczywistego związku, o którym mowa w tym samym punkcie, 

8 Wyr. w sprawie Sumal.
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pomiędzy działalnością gospodarczą tej spółki zależnej a przedmiotem naruszenia, w związ-
ku z którym stwierdzono odpowiedzialność spółki dominującej. Zatem w okolicznościach 
takich jak rozpatrywane w postępowaniu głównym poszkodowany powinien co do zasady 
wykazać, że antykonkurencyjne porozumienie zawarte przez spółkę dominującą, za które 
została ona ukarana, dotyczy tych samych produktów, które sprzedaje spółka zależna. W ten 
sposób poszkodowany wykazuje, że to właśnie jednostka gospodarcza, do której należy 
spółka zależna wraz ze swoją spółką dominującą, tworzy przedsiębiorstwo, które rzeczy-
wiście popełniło naruszenie stwierdzone uprzednio przez Komisję na podstawie art. 101 
ust. 1 TFUE, zgodnie z funkcjonalnym rozumieniem pojęcia «przedsiębiorstwa» przyjętego 
w pkt. 46 niniejszego wyroku”.

Z wyroku w sprawie Sumal w żadnych wypadku nie wynika też, że spółki zależne mają ist-
nieć od dnia pierwszego naruszenia prawa konkurencji przez spółkę dominującą. TSUE wskazuje 
w pkt. 42–44 „(…) w chwili naruszenia”, „(…) w momencie dokonywania naruszenia”. W przypad-
ku czynów ciągłych, gdy naruszenie prawa konkurencji ma charakter trwały i rozciągnięty 
w czasie przyjęcie, że spółka zależna ma istnieć już w chwili pierwszego naruszenia skła-
dającego się na czyn ciągły, podważa zasadę skuteczności i cel wypracowanej koncepcji 
jednolitego organizmu gospodarczego. Z tego względu na gruncie przedawnienia roszczeń 
z tytułu naruszenia prawa konkurencji przyjmuje się za wyrokiem TSUE z dnia 13 lipca 2016 r. 
w sprawach połączonych od C-295/04 do C-298/04 „przepis krajowy, na podstawie którego termin 
przedawnienia do wniesienia skargi o odszkodowanie biegnie od dnia, w którym porozumienia 
lub uzgodniona praktyka zostały wprowadzone w życie, mógłby uczynić praktycznie niemożliwym 
wykonanie prawa do żądania naprawienia szkody spowodowanej przez to porozumienia lub za-
kazaną praktykę, w szczególności jeśli ten przepis krajowy przewiduje także krótki termin prze-
dawnienia oraz przewiduje, że bieg przedawnienia nie może ulec zawieszenia. W takiej sytuacji 
bowiem, w przypadku ciągłych i powtarzających się naruszeń, nie można wykluczyć, że termin 
przedawnienia upłynie zanim jeszcze naruszenie ustanie, w takim przypadku osoby, które poniosły 
szkody po upływie terminu przedawnienia, nie mają możliwości wniesienia skargi”. Wystarczyłoby 
zlikwidować spółkę zależną i przekształcić spółkę matkę w dalszych czasokresach naruszenia, 
aby uniknąć odpowiedzialności. Jak wyjaśnił TSUE w wyroku w sprawie Skanska9 – tego typu 
zabiegom – zapobiega właśnie koncepcja jednolitego organizmu gospodarczego.

Posługując się analogią wskazaną przez TSUE w wyroku w sprawie Sumal „(52) (…) anty-
konkurencyjne porozumienie zawarte przez spółkę dominującą, za które została ona ukarana, 
dotyczy tych samych produktów, które sprzedaje spółka zależna” – jeżeli spółka dominująca 
w grupie przykładowo Microsoft wprowadza na rynek światowy nowy komputer i oprogramowanie 
w roku 2005, w międzyczasie (2007) organ antymonopolowy lub przedsiębiorca konkurent zarzuca 
jej naruszenie prawa konkurencji w związku z tymi produktami, a następnie w roku 2010 zostaje 
powołana w Polsce spółka zależna, które promuje i sprzedaje te komputery i oprogramowanie, 
to nie sposób przyjąć, że Microsoft spółka zależna w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za 
działania spółki matki w Polsce. 

9 Wyr. TSUE z 14 marca 2019 r. i opinia Rzecznika Generalnego Nilsa Wahla z 6 lutego 2019 r. w sprawie C-724/17 Vantaan kaupunki przeciwko 
Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy.
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W wyroku w sprawie Sumal TSUE raz jeszcze podkreślił w ślad za utrwalonym już orzecz-
nictwem Trybunału, że „zachowanie spółki zależnej można przypisać spółce dominującej 
między innymi w przypadku, gdy mimo posiadania odrębnej podmiotowości prawnej ta spółka 
zależna, w momencie dokonywania naruszenia, nie wykazuje autonomicznego zachowania 
rynkowego, lecz stosuje się do instrukcji przekazywanych jej przez spółkę dominującą, 
biorąc pod uwagę w szczególności więzy ekonomiczne, organizacyjne i prawne łączące oba te 
podmioty prawne w taki sposób, że w takiej sytuacji tworzą one tę samą jednostkę gospodarczą 
i przez to tworzą jedno przedsiębiorstwo będące sprawcą stwierdzonego naruszenia”10. 

III. Podsumowanie
Jak wskazano wyżej, wyrok w sprawie Sumal precyzuje warunki pociągnięcia do odpowie-

dzialności odszkodowawczej spółek z grupy. TSUE nie przekreśla w żadnym wypadku dotych-
czasowego orzecznictwa TSUE dotyczącego single economic unit. Owe doprecyzowanie było 
niewątpliwie pożądane. Niemniej stawia pod znakiem zapytania zasadę odpowiedzialności spó-
łek zależnych w sytuacji, gdy nie brały one udziału bezpośrednio w naruszeniu, ale w sposób 
pośredni lub nieformalny. Praktyka życia gospodarczego dostarcza wielu przykładów takiego 
funkcjonowania grup spółek, w których niektóre spółki zależne funkcjonują jedynie jako spółki 
„rozliczeniowe – kosztowe” lub świadczące usługi administracyjne, marketingowe – i taki zwykle 
przedmiot działalności mają wpisany w dokumentach rejestrowych. W świetle wyroku w sprawie 
Sumal tego typu spółki nie ponosiłyby odpowiedzialności za naruszenie, ponieważ w bezpośredni 
sposób nie uczestniczą w „sprzedaży produktu”. Jednakże uczestniczą w sposób pośredni – jako 
spółka rozliczeniowa, która de facto wystawia dokument rozliczeniowy lub promując produkty 
spółki matki. Stan faktyczny w sprawie Sumal był na tle klarowany, że w świetle glosowanego 
wyroku, odpowiedzialność Mercedes Benz Trucks nie budzi wątpliwości (bezpośredni sprzedawca 
samochodów w ramach grupy Daimler). Niemniej gdyby Sumal nabył samochody pod wpływem 
skutecznych działań marketingowych spółki zależnej Daimler (o innej nazwie niż pozwany), po-
jawia się pytanie: czy taka spółka zależna uczestniczy w naruszeniu, objętym decyzją dotyczącą 
spółki matki ? Wydaje się, biorąc pod uwagę wcześniejsze orzecznictwo TSUE, że odpowiedź 
powinna być pozytywna. Jednakże teza TSUE zawarta w wyroku Sumal „(52)/…/ antykonkuren-
cyjne porozumienie zawarte przez spółkę dominującą, za które została ona ukarana, dotyczy tych 
samych produktów, które sprzedaje spółka zależna” wyłącza wg mnie odpowiedzialności spółki 
zależnej wyłącznie promującej sprzedawane przez inną produkty.
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do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) 
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(granica pomiędzy decyzją o wykreśleniu z ewidencji 
a decyzją o nakazie wstrzymania 
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Streszczenie
W glosie przytoczono stan faktyczny opisany w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
(WSA) w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016 r., sygn. akt: VI SA/Wa 721/16. Glosowane orzeczenie 
ma duże znaczenie dla rynku usług hotelarskich w Polsce, dotyczy bowiem postawienia granicy 
pomiędzy decyzją o wykreśleniu z ewidencji w przypadku niespełniania wymagań ustawowych 
a decyzją o nakazie wstrzymania świadczenia usług do czasu usunięcia uchybień (Borek, 2021).

Słowa kluczowe: pensjonat; obiekt hotelarski; przepisy przeciwpożarowe; ewidencja.

JEL: K20

I. Uwagi ogólne
Omawiane orzeczenie zostało wydane w stanie prawnym, gdy dział administracji rządowej 

turystyka był częścią Ministerstwa Sportu i Turystyki. Taki stan rzeczy utrzymywał się w latach 
2007–2019 (Borek i Zawistowska, 2021, s. 11–19), aż do czasu wydania rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju2, które powsta-
ło w wyniku przekształcenia ówczesnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Zmiany 

* Radca prawny, doktor nauk prawnych; ORCID https://orcid.org/0000-0002-4359-9426.
1 Artykuł prezentuje moje osobiste poglądy i nie może być interpretowany jako stanowisko jakiegokolwiek organu, podmiotu czy instytucji. 
2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju Dz. U. 2019, poz. 2291.
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w roku 2019 polegały na połączeniu wskazanego resortu z komórkami obsługującymi sprawy działu 
administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz miesz-
kalnictwo, jak również komórki organizacyjnej dotychczasowego Ministerstwa Sportu i Turystyki 
zajmującej się prowadzeniem spraw działu administracji rządowej turystyka (por. Borek, Świtaj 
i Zawistowska, 2020). 

Niniejsza glosa nie jest miejscem na szerokie rozważania związane z przekształceniami 
urzędu obsługującego ministra właściwego ds. gospodarki, w którym to urzędzie do październi-
ka 2021 r. znajdowała się również jednostka zajmująca się sprawami działu administracji rządo-
wej turystyka, niemniej wstępne rozważania wymagają zasygnalizowania tego problemu. Powrót 
działu administracji rządowej turystyka ponownie do Ministerstwa Sportu i Turystyki ważył się 
do samego końca, jeszcze bowiem 25 października 2021 r. ogłaszano rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu, które miało 
wejść w życie 26 października 2021 roku. Zmiana uchylająca dotychczasowe ustalenia nastąpiła 
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie utworzenia 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, które weszło w życie z mocą wsteczną – 26 października 2021 r., 
podobnie jak rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie utworzenia 
Ministerstwa Sportu.

Z punktu widzenia czysto formalistycznego należy uznać, że rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 25 października 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu weszło w życie, jednak 
zostało uchylone z mocą wsteczną tego samego dnia. Wejście w życie ww. rozporządzenia jest 
pewne, ponieważ rozporządzenie uchylające jego moc zostało opublikowane dopiero 27 paź-
dziernika 2021 r., stąd nieuprawnionym byłoby twierdzenie że Ministerstwo Sportu faktycznie nie 
powstało. Najistotniejszym jest fakt, iż formalnie od 26 października 2021 r. turystyka ponownie 
stała się częścią Ministerstwa Sportu i Turystyki, gdzie sprawy tego działu są obsługiwane przez 
Departament Turystyki3. W omawianym stanie faktycznym rozpatrywanym przez WSA w Warszawie 
w roku 2016 powyższe rozważania nie mają jednak znaczenia, ponieważ w tamtym czasie dział 
administracji rządowej turystyka przynależał do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na podkreślenie 
zasługuje jednak, iż dzisiejszy urząd obsługujący Ministra Sportu i Turystyki jest nowym urzędem 
w stosunku do poprzednika z lat 2007–2019 (zob. też Borek, 2019, s. 44), pomimo że nazwa 
i siedziba znajdują się w tym samym miejscu. Ma to duże znaczenie, ponieważ może mieć wpływ 
na linię orzeczniczą, która może być zmienna ze względu na interpretacje, upływ czasu czy też 
rozstrzyganie przez nowo powstały urząd. Dlatego też, należy postrzegać omawiane rozstrzyg-
nięcie jako zapadłe w czasach funkcjonowania poprzedniego urzędu obsługującego ministra 
właściwego ds. turystyki.

W ramach prezentowanych rozważań podpunkty II i III zostaną przytoczone na podstawie 
wyroku poruszanego w niniejszej sprawie, ale również rozstrzygnięć organu I i II instancji, stąd 
uzasadnionym jest podjęcie powyżej wskazanych rozważań organizacyjnoprawnych przez au-
tora niniejszej glosy. W wielu przypadkach przytoczenie stanu faktycznego będzie następowało 
wprost słowami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Marszałka Województwa 

3 Departament Turystyki jest jedyną tego typu komórką organizacyjną w całej administracji rządowej – samodzielnie odpowiada i prowadzi działania 
dla całego jednego działu administracji rządowej. Departament Turystyki sprawuje również nadzór merytoryczny, organizacyjny i fi nansowy nad Polską 
Organizacją Turystyczną.
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lub Ministra Sportu i Turystyki, w ten sposób bowiem, w nawiązaniu do właściwych dokumen-
tów, stan faktyczny i rozstrzygnięcie zostały w skróconej formie najbardziej możliwie przystępnie 
przedstawione czytelnikom.

II. Krótkie omówienie stanu faktycznego
Marszałek województwa w listopadzie 2013 r. wszczął kontrolę w obiekcie hotelarskim w zakre-

sie spełniania minimalnych wymagań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych i w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie 
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie dla rodzaju: 
pensjonat, kategorii: ** (dwie gwiazdki) (por. Borek i Wyrwicz, 2019, s. 12–23). Po zakończonej 
kontroli marszałek województwa wydał zalecenia pokontrolne dotyczące udokumentowania speł-
nienia wymagań przeciwpożarowych w przedmiotowym obiekcie opinią właściwego miejscowo 
komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania owych zaleceń. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu strona poinformo-
wała, iż Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej nakazał „zapewnić, aby długość 
dojścia ewakuacyjnego dla pokoi noclegowych zlokalizowanych w budynku Pensjonatu nie prze-
kraczała 10 m przy występowaniu jednego dojścia ewakuacyjnego” w terminie 12 miesięcy, tj. do 
lutego 2015 r. Po bezskutecznym upływie również i tego terminu na udokumentowanie spełniania 
wymagań Marszałek Województwa wezwał ponownie stronę do udzielenia rzeczonej informacji. 
Wobec braku podjęcia działania przez stronę, Marszałek Województwa zwrócił się ze stosownym 
zapytaniem do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o wskazanie na 
jakim etapie jest rzeczona sprawa. W odpowiedzi na zapytanie Komendant Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej wskazał, iż strona nie spełniła zaleceń, wobec czego nie może wydać pozytywnej 
opinii o spełnieniu wymagań przeciwpożarowych w obiekcie. W związku z powyższym Marszałek 
Województwa wszczął postępowanie w sprawie uchylenia zaszeregowania obiektu do obiektów 
hotelarskich, rodzaju: pensjonat i nadania mu kategorii ** (dwie gwiazdki), oraz wykreślenia pen-
sjonatu z ewidencji obiektów hotelarskich. Decyzja w tym zakresie została wydana w sierpniu 
2015 r. (blisko dwa lata po przekazaniu zaleceń pokontrolnych!)4. Marszałek Województwa uznał 
w rzeczonej decyzji, iż obiekt nie spełnia wymagań przepisów przeciwpożarowych, dlatego zde-
cydował o jego wykreśleniu i uchyleniu zaszeregowania. Od powyższej decyzji strona wniosła 
odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki, który rozpatrzył je poprzez utrzymanie w mocy decyzji 
Marszałka Województwa. Wydaje się, iż ówcześnie właściwy Minister Sportu i Turystyki mógł 
zmienić rozstrzygnięcie i uznać, iż obiekt nie spełniał wymogów przeciwpożarowych od samego 
początku, a zatem rozstrzygnięciem właściwym mogło być nakazanie wstrzymania świadczenia 
usług do czasu usunięcia uchybień. Właściwym w tej sprawie wydaje się byłoby uchylenie za-
skarżonej decyzji w całości i w tym zakresie orzeczenie co do istoty sprawy. 

Rozstrzygnięcia w rzeczonej sprawie nie zmienił także Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie, który przytoczył stanowisko Ministra Sportu i Turystyki, gdzie organ uznał, iż zgodnie 
z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w spra-
wie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, obiekt 

4 Gdyby uznać inaczej, to już wcześniej mogłaby zostać wydana decyzja o zakazie świadczenia usług do dnia naprawienia uchybień.



9090 Dominik Borek            Glosa krytyczna  do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022, nr 3(11)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.3.11.7

co do którego przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie nie przedstawia pozytywnej opinii 
właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej nie powinien 
w interesie społecznym świadczyć usług hotelarskich do czasu przedstawienia tych dokumentów. 
Tym samym Organ II Instancji dał bezpośrednio wyraz potencjalnej możliwości zastosowania 
korzystniejszego dla strony rozstrzygnięcia w postaci zastosowania art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Biorąc pod rozwagę brzmienie art. 151 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd jednak 
skargę oddalił w całości.

III. Dezaprobata dla stanowiska WSA w Warszawie 
oraz poprzedzających wyrok rozstrzygnięć administracyjnych 

– argumentacja
Wyjaśnienia wymaga kwestia stanu prawnego obowiązującego w dniu wyrokowania przez 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Należy mieć na uwadze, iż w roku 2016 obo-
wiązywała ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, której obecna nazwa to: 
ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. 
Zmiany w tym zakresie zostały wprowadzone w art. 64 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o im-
prezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zgodnie z brzmieniem omawiane-
go przepisu wprowadzono zmianę, w której tytuł ustawy otrzymał nowe brzmienie: „o usługach 
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych”. Dodatkowo art. 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i prze-
wodników turystycznych (dotychczasowej ustawy o usługach turystycznych) otrzymał brzmienie: 
„art. 1. Ustawa określa warunki świadczenia usług hotelarskich oraz usług pilotów wycieczek 
i przewodników turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, je-
żeli umowy z turystami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej” (por. Borek i Wyrwicz, 2021). Zgodnie z powyższym ustawa jest właściwa dla regulacji 
rynku usług hotelarskich i w warstwie regulacyjnej nie uległa zasadniczym zmianom, a w omawia-
nych na potrzeby niniejszej glosy przepisach nie była do dziś nowelizowana. Co najważniejsze 
ustawa została poddana w zasadzie wyłącznie zmianom polegającym na usunięciu regulacji ob-
szaru dotyczącego organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych. 
Niemniej należy dokonać analizy historycznoprawnej ukazującej funkcjonowanie regulacji w roku 
2016 i w czasach bieżących, podobnie jak rozważono kwestię urzędu obsługującego ministra 
właściwego ds. turystyki w roku 2016 i dziś.

Przechodząc do meritum rozważań prawnych, zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dziś jako ustawa o usługach hotelarskich oraz 
usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych)5, jeżeli obiekt, w którym są świadczo-
ne usługi hotelarskie nie spełnia wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych lub innych określo-
nych odrębnymi przepisami, to organ prowadzący ewidencję obiektu może nakazać wstrzymanie 
świadczenia usług hotelarskich do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień. Niejako w opozycji 
do powyższego stoi treść ust. 1 omawianego art. 41, która wskazuje, iż jeśli obiekt hotelarski 

5 Przed 1 lipca 2018 r. ustawa nosiła tytuł „o usługach turystycznych”. Zob. szerzej na ten temat: Borek i Zawistowska, 2020. 
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przestał spełniać wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczo-
nych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany (Borek, 2020), 
to właściwy organ dokonuje z urzędu zmiany rodzaju lub kategorii obiektu bądź uchyla decyzję 
o zaszeregowaniu obiektu do określonego rodzaju. Ustawa dopuszcza więc dwojaką możliwość 
wydania decyzji w przypadku niespełniania wymogów ustawowych (w zależności od rodzaju 
uchybienia): 
1) obligatoryjna decyzja o wykreśleniu z ewidencji lub zmianie rodzaju/kategorii w sytuacji 

przestania spełniania wymagań co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu 
świadczonych usług, ustalonych dla danego rodzaju i kategorii, do których obiekt został 
zaszeregowany; 

2) fakultatywna decyzja o wstrzymaniu świadczenia usług hotelarskich do czasu usunięcia 
stwierdzonych uchybień dotyczących wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych lub innych 
określonych odrębnymi przepisami. 
Zadziwiającym jest fakt, iż ustawodawca zdecydował się w przypadku większego uchybienia 

zastosować łagodniejszą sankcję, w dodatku fakultatywną, aniżeli w przypadku mniejszego na-
ruszenia, gdzie zastosował obligatoryjność działania. Charakter prawny wskazanych przepisów 
komplikuje treść § 18 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 
2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi ho-
telarskie. Zgodnie ze wskazaną regulacją organ prowadzący ewidencję obiektów hotelarskich 
wydaje z urzędu decyzję o uchyleniu zaszeregowania do rodzaju i nadaniu kategorii oraz o wy-
kreśleniu obiektu z ewidencji, jeżeli obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne, przeciwpo-
żarowe lub inne określone odrębnymi przepisami. Z pozoru mamy tutaj konfl ikt w stosunku do 
brzmienia zawartego w art. 41 ust. 2 ustawy, porównajmy jednak obie treści poprzez przytoczenie 
ich brzmienia obok siebie.

Ustawa: Jeżeli obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, nie spełnia wymagań sa-
nitarnych, przeciwpożarowych lub innych określonych odrębnymi przepisami organ prowadzący 
ewidencję obiektu może nakazać wstrzymanie świadczenia usług hotelarskich do czasu usunięcia 
stwierdzonych uchybień.

Rozporządzenie: Organ prowadzący ewidencję obiektów hotelarskich wydaje z urzędu decyzję 
o uchyleniu zaszeregowania do rodzaju i nadaniu kategorii oraz o wykreśleniu obiektu z ewiden-
cji, jeżeli obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne, przeciwpożarowe lub inne określone 
odrębnymi przepisami.

Akt Prawny Uchybienie
Obligatoryj-

ność
Sankcja

Ustawa
niespełnianie wymagań sanitar-
nych, przeciwpożarowych lub in-
nych odrębnych

nie
wstrzymanie świadczenia usług 
hotelarskich do czasu usunięcia 
stwierdzonych uchybień

Rozporządzenie
zaprzestanie spełniania wymagań 
sanitarnych, przeciwpożarowych 
lub innych odrębnych

tak
uchylenie zaszeregowania oraz 
wykreślenie obiektu z ewidencji

Źródło: opracowani własne na podstawie komentowanego przepisu ustawy i rozporządzenia.
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Jak wskazuje powyższa tabela, wiele zależy od kwestii nomenklatury, która jest kluczowa 
w omawianym zakresie. Pierwszorzędnym jest rozróżnienie konsekwencji prawnych związanych 
ze sformułowaniem „zaprzestanie spełniania wymagań” a „niespełnianie wymagań”. Zaprzestanie 
spełniania wymogów sanitarnych, przeciwpożarowych lub innych odrębnych jest zjawiskiem in-
cydentalnym, które powoduje rażącą konsekwencję w postaci wykreślenia obiektu z ewidencji, 
co jest równoznaczne z zakazem świadczenia usług hotelarskich. Zgodnie ze Słownikiem Języka 
Polskiego „zaprzestać” to „przerwać jakąś czynność, zaniechać robienia czegoś” (Szymczak, 
1989, s. 949). „Nie spełniać” to z kolei nie wykonywać czegoś (zwłaszcza obowiązków, funkcji, 
zadań), nie wywiązywać się z czegoś (Szymczak, 1989, s. 286). Niespełnianie jest więc czynnoś-
cią trwałą i nieincydentalną, wywołuje skutki ex nunc – od samego początku, z kolei zaprzesta-
nie spełniania ma charakter incydentalny i wywiera skutki ex tunc – od momentu zaniechania6. 
Zgodnie z powyższym granicą zastosowania przepisu ustawy albo rozporządzenia powinien być 
moment naruszenia – jeśli ma charakter wtórny, powoduje obowiązek wykreślenia z ewidencji, 
jeśli zaś mamy do czynienia z pierwotnym brakiem, może on zostać sanowany poprzez spełnienie 
wymagań po wydanej decyzji warunkowej o zakazie świadczenia usług hotelarskich. „Ziszczenie 
się określonego w drodze decyzji administracyjnej warunku, tj. usunięcia stwierdzonych uchybień 
i zapewnienia spełniania przez obiekt hotelarski wymagań określonych w przepisach przeciwpo-
żarowych automatycznie powoduje, że przestaje istnieć wyrażony warunkowo nakaz wstrzymania 
świadczenia usług hotelarskich. Posiadanie pozytywnej opinii właściwego miejscowo komendanta 
powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dot. spełnienia wymogów przeciwpożarowych w obiek-
cie hotelarskim, powoduje iż przestaje istnieć stan nakazujący wstrzymanie się z prowadzeniem 
działalności hotelarskiej” (Borek, 2021).

IV. Wnioski i podsumowanie
Wnioski, jakie nasuwają się po lekturze omówionego orzeczenia, mają charakter spostrzeżeń 

de lege ferenda. Zasadniczą kwestią powinno być przeniesienie materii rozporządzenia dotyczącej 
decyzji o wykreśleniu z ewidencji na grunt ustawowy. Wedle oceny autora niniejszej glosy tego 
rodzaju problematyka powinna być regulowana w ustawie, nie zaś na poziomie aktu wykonaw-
czego, ponieważ normy te mają charakter sankcjonujący. Oznacza to, iż określają obligatoryjność 
zastosowania przez organ administracji publicznej sankcji za naruszenie normy sankcjonowanej, 
która z kolei jest zawarta w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usłu-
gach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (w omawianym stanie faktycznym – ustawa 
o usługach turystycznych). Obie regulacje, tzn. norma sankcjonowana określająca obowiązek 
spełniania przez cały okres prowadzonej działalności przez obiekt hotelarski wymogów sanitar-
nych, przeciwpożarowych i innych określonych przepisami odrębnymi, oraz norma sankcjonują-
ca, określająca konsekwencję za naruszenie wskazanych wymogów, powinny znajdować się na 
poziomie ustawy. Drugą kwestią jest ocena rozwiązania w postaci zaproponowanych dotychczas 
przez prawodawcę sankcji. Wydaje się, że sankcja uchylenia zaszeregowania oraz wykreślenia 
obiektu z ewidencji jest zbyt dużą dolegliwością w sytuacji zaprzestania spełniania wymagań 
sanitarnych, przeciwpożarowych lub innych odrębnych. W takiej sytuacji obligatoryjnym powinno 

6 https://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/artykuly/334569,niewaznosc.html.
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być de lege ferenda wydanie decyzji o wstrzymaniu świadczenia usług hotelarskich do czasu 
usunięcia stwierdzonych uchybień. Natomiast w sytuacji gdy mamy do czynienia z uchybieniem 
istniejącym od samego początku, a polegającym na niespełnianiu wymagań sanitarnych, przeciw-
pożarowych lub innych odrębnych, wówczas stosownym byłoby w nowych regulacjach uznać, iż 
istnieje obligatoryjność w wydaniu decyzji o uchyleniu zaszeregowania oraz wykreśleniu obiektu 
z ewidencji. W drugiej z przytoczonych sytuacji, jeśli obiekt hotelarski nie spełniał podstawowych 
wymogów od samego początku, nie powinien uzyskać zaszeregowania i kategoryzacji, wobec tego 
pierwotny proces był wadliwy i wymaga usunięcia z obrotu prawnego. Sposobem na wykonanie 
takiego zalecenia byłoby właśnie zastosowanie omawianej sankcji uchylenia zaszeregowania 
i wykreślenia z ewidencji.
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Najnowsza książka Macieja Bernatta wieńczy jego badania nad wpływem populizmu na sy-
stem prawa ochrony konkurencji, prowadzone – jak wskazano w książce – od 2015 roku1. Autor 
jest jednym z niewielu badaczy zajmujących się tą problematyką, a pierwsze wyniki swoich ba-
dań prezentował już w latach 2018–2019 na forum ASCOLA oraz w artykułach naukowych (zob. 
Bernatt, 2019; 2019a, s. 345; 2021; Bernatt i Ziółkowski, 2019, s. 485). Recenzowana książka 
pojawiła się na rynku wydawniczym, gdy – jak mniemam – wszyscy czytelnicy przeżywali smutek 
i niedowierzanie z powodu rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainę o skali niespotykanej od czasów 
II wojny światowej. W tych okolicznościach nieco złowieszczo brzmi anegdota, którą rozpoczyna 
się wstęp do książki (oznaczony jako rozdział 1 pt. Background: Populism, democracy, economy). 
Australijczyk zapytany o pożądane zmiany w jego państwie odpowiedział, że obecnym wyzwa-
niom gospodarczym, środowiskowym i społecznym lepiej od ciągle wybieranych tych samych 
polityków, kierujących się interesami zamożnej klasy, mógłby sprostać silny polityk (strongman) 
wolny od nadmiernych ograniczeń. Doświadczenia Starego Świata uczą jednak, że niezależnie 
od tego czy ta omnipotencja zostanie takiemu politykowi dobrowolnie dana, czy też wywalczy 
ją sobie sam, może prowadzić do mniej bądź bardziej ostrej patologii systemu politycznego. 
Jedynie na marginesie trzeba zaznaczyć, że zakresem książki nie jest objęte prawo ochrony 
konkurencji Federacji Rosyjskiej, gdyż jej doświadczenia – jako państwa autorytarnego prze-
widującego prawną ochronę konkurencji – nie pozwalają odpowiedzieć na postawione pytania 
badawcze (s. 20).

Wstęp stanowi bardzo ważną część recenzowanej pracy. Autor nakreśla w nim m.in. kon-
tekst prowadzonych badań, wcześniejsze dyskusje naukowe o zbliżonej tematyce i obrane 
podejście badawcze, w tym pytania badawcze, strukturę książki i metody badawcze. Warto pod-
kreślić, że poza metodami badawczymi powszechnie stosowanymi w badaniach nad prawem 
Autor wykorzystał badania jakościowe w postaci wywiadów eksperckich z 27 obecnymi i byłymi 
członkami organów ochrony konkurencji, sędziami oraz ekspertami głównie z Węgier i Polski. 
We wstępie uzasadnia również dobór badanych porządków prawnych oraz przedstawia informa-
cje ogólne dotyczące Węgier i Polski. Prezentuje też założenia terminologiczne, tj. objaśnia na 
potrzeby książki sposób rozumienia populizmu, antyliberalizmu, mechanizmów kontroli i równo-
wagi, praworządności, systemu prawa ochrony konkurencji oraz egzekwowania prawa ochrony 
konkurencji. 

1 Książka obejmuje zmiany mające miejsce do końca 2019 r., zob. s. 19.



95

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022, nr 3(11)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

Anna Piszcz            Maciej Bernatt, Populism and antitrust: The illiberal infl uence of populist government…

Pytania badawcze (mowa o nich niżej) implikują przyjęcie odpowiedniej struktury książ-
ki. Na pierwsze pytanie badawcze odpowiadają rozdziały drugi (Populism and Its Relationship 
with Democracy and the Economy) i trzeci (Conceptualization of the Impact of Populism on 
Competition Law Systems). W pierwszym z nich Autor zidentyfi kował główne cechy populizmu, 
w szczególności w świetle doświadczeń Węgier i Polski2, w drugim zaś zaproponował zmienne 
pozwalające określić scenariusze wpływu populistów na systemy prawa konkurencji. Na drugie 
pytanie badawcze M. Bernatt udzielił odpowiedzi w rozdziałach czwartym (Institutions) i piątym 
(Enforcement), odnosząc się szczegółowo do doświadczeń Węgier i Polski oraz operując od-
powiednimi przykładami z innych jurysdykcji (Czech, Grecji, Indii, RPA, Wenezueli). Dokonana 
w tych rozdziałach identyfi kacja przejawów wpływu populistów na prawo ochrony konkurencji na-
daje konkretne znaczenie scenariuszom przedstawionym w rozdziale trzecim. Na trzecie pytanie 
badawcze odpowiada rozdział szósty (A Regional System: The Case of the EU). Autor dokonuje 
w nim krytycznej oceny inicjatyw legislacyjnych UE (w tym dyrektywy 2019/1, czyli tzw. dyrekty-
wy ECN+3) i działań Komisji Europejskiej. 

Pierwsze pytanie badawcze zmierza do wyodrębnienia spośród cech charakterystycznych 
populizmu tych, które są relewantne dla analizy wpływu populizmu na system prawa ochrony konku-
rencji. W rozdziale drugim M. Bernatt prezentuje rozumienie współczesnego populizmu w naukach 
politycznych oraz w nauce prawa publicznego, w tym w szczególności prawa konstytucyjnego. 
Populizm nie jest przez Autora rozumiany tak, jak w amerykańskiej literaturze z zakresu prawa 
antytrustowego, gdzie kojarzy się go z obawą przed dużymi korporacjami i sympatią do małych 
przedsiębiorstw. Populizm jest w książce łączony z praktyką rządzenia przez rządy populistów 
(populists’ governments) i postrzegany jako siła napędowa antyliberalnych zmian w demokracji 
i gospodarce. W szczególności antyliberalne zmiany spowodowane rządami populistów mogą 
obejmować: (1) demontaż mechanizmów kontroli i równowagi oraz osłabienie praworządności, 
a także (2) przyjęcie państwocentrycznej wizji gospodarki i patriotyzmu gospodarczego (reewalu-
ację wolnorynkowego modelu gospodarczego). Jak – nie bez racji – zaznacza Autor, w praktyce 
w danym rządzonym przez populistów państwie niektóre z wymienionych antyliberalnych zmian 
mogą nie wystąpić bądź też mogą wystąpić w ograniczonym zakresie. Analiza historii Węgier, 
w których – pomimo zjednoczenia opozycji – populiści balansujący między Rosją a Zachodem 
po 12 latach rządów 3 kwietnia 2022 r. wygrali kolejne wybory parlamentarne, nie napawa jednak 
optymizmem. W rozdziale trzecim wykorzystane zostają wyniki badań jakościowych (wywiadów 
eksperckich) w celu wykazania, w jaki sposób zmiany antyliberalne mogą wpływać na organ ochro-
ny konkurencji. Badania te wskazują, iż większość parlamentarna rządzącej partii populistycznej, 
słaba opozycja oraz niewielkie prawdopodobieństwo zmiany władzy politycznej (brak realnej 
alternatywy) powodują, że organ ochrony konkurencji jest bardzo ostrożny i niechętnie wchodzi 
w konfl ikty z rządzącą władzą polityczną (s. 57–58). Wymienione wyżej dwie grupy antyliberalnych 
zmian spowodowanych rządami populistów w rozdziale trzecim zostają uznane za zmienne pozwa-
lające określić cztery scenariusze wpływu populistów na systemy prawa konkurencji: scenariusz 

2 Te ustalenia są szczególnie istotne, jako że „nowy populizm” dotykający Węgier i Polski jest charakterystyczny, gdyż łączy w sobie elementy populizmu, 
etnonacjonalizmu i autorytaryzmu; por. Bugarič, 2019, s. 599.
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z 11.12.2018 r. mająca na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkow-
skich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (Dz. Urz. UE L 11, 
14.01.2019 r., s. 3).
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dekonstrukcji (gdy obie zmienne występują w znaczącym stopniu), scenariusz marginalizacji (gdy 
demontaż mechanizmów kontroli i równowagi oraz osłabienie praworządności nie są znaczące), 
scenariusz atrofi i (gdy zakres reewaluacji wolnorynkowego modelu gospodarczego jest ograni-
czony) oraz scenariusz ograniczonego oddziaływania, który jednak nie ziścił się ani w Polsce, 
ani na Węgrzech (s. 61–63).

Po drugie, Autor docieka, w jaki sposób władza rządów populistów wpływa na strukturę 
instytucjonalną oraz egzekwowanie prawa ochrony konkurencji. Jeśli chodzi o strukturę instytu-
cjonalną, badaniu zostają poddane: niezależność organów ochrony konkurencji, ich możliwości 
operacyjne, kompetencje oraz sądowa kontrola ich działania. Docenić należy sposób, w jaki, 
w odmiennych przecież stanach faktycznych polskim i węgierskim, Autor odnajduje wspólne mia-
nowniki. Wywód Autora wzbogacają również przykłady z innych jurysdykcji – nie tylko tak bliskich, 
jak Czechy, ale też takich jak Indie czy Wenezuela. Natomiast w odniesieniu do sytuacji w Polsce, 
w szczególności zwracam uwagę na to, że Autor słusznie krytykuje ograniczone zasoby Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz trafnie szacuje poziom fi nansowania ochrony 
konkurencji. W istocie, w UOKiK w 2020 r. na obszar zwalczania antykonkurencyjnych praktyk 
przedsiębiorców przeznaczono kwotę 21,9 mln zł i 63 pracowników, natomiast na obszar kontroli 
koncentracji przedsiębiorców przeznaczono kwotę 3,7 mln zł oraz 14 pracowników. Zasadna jest 
również krytyka poszerzania zakresu działania Prezesa UOKiK. Obserwujemy tu niepokojącą 
tendencję wzrostową. Zakres działania Prezesa UOKiK poszerzono z dniem 31 marca 2020 r. 
o karanie za naruszenia niektórych zakazów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 
a z dniem 24 lipca 2020 r. – o kontrolę niektórych inwestycji. Z kolei w stosunku do egzekwowa-
nia prawa ochrony konkurencji, cenne są w szczególności analizy dotyczące ograniczania jego 
zakresu (i związanego z tym efektu mrożącego), w tym za pomocą klauzuli interesu publicznego 
(zob. szczegółową analizę węgierskiej sprawy arbuzów4) oraz spostrzeżenia o – w mojej oce-
nie – za mało dyskutowanym w literaturze zjawisku obniżania wysokości kar pieniężnych przez 
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sąd Apelacyjny w Warszawie. Zasadnej krytyce 
został poddany zakres promowania rozwiązań prokonkurencyjnych (advocacy)5, w tym w proce-
sie legislacyjnym. Za interesujące uznaję też uwagi dotyczące kultury konkurencji oraz języka 
oświadczeń, wydawanych przez organy ochrony konkurencji, zbieżnego z językiem rządzącej 
klasy politycznej. Te ostatnie rozważania nie są bardzo rozbudowane, jednak jest to uzasadnione 
obranym przez Autora obszarem badawczym.

Po trzecie, M. Bernatt bada, jak bardzo wyzwania związane z władzą rządów populistów 
są relewantne dla regionalnego systemu prawa ochrony konkurencji (Unii Europejskiej) i jaka 
powinna być regionalna reakcja na te wyzwania. Trafnie przeciwstawia on reakcję normatywną, 
jak dyrektywa 2019/1 (law on the books), praktyce stosowania dostępnego instrumentarium (law 
in action). Wystarczy tytułem przykładu spojrzeć na polskie dobrowolne poddanie się karze pie-
niężnej uregulowane z dniem 18 stycznia 2015 r., a w praktyce stosowane rzadko i dopiero od 
niedawna6. Autor nie pominął identyfi kacji słabości dyrektywy 2019/1 w zakresie wymogów co do 

4 Spośród autorów węgierskich dużo o niej pisał m.in. Pál Szilágyi, np. w: Szilágyi, 2013, s. 165–168.
5 Tu zob. też o historii Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK w: Piszcz, 2017, s. 359 i n.
6 Dec. Prezesa UOKiK z 30.12.2019 r., RKR-10/2019, 30.12.2020 r., DOK-6/2020. 
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niezależności i zasobów organów ochrony konkurencji, w tym ich rozliczalności, którą sprowa-
dzono w zasadzie do obowiązku sprawozdawczego mającego w praktyce swoje istotne ograni-
czenia7. Analizy dotyczące systemu regionalnego sięgają od dyrektywy 2019/1, poprzez obronę 
organów i sądów ochrony konkurencji opartą na prawie unijnym, aż po kwestie defi cytu zaufania 
i kryzysu praworządności, a także zagadnienia dotyczące Komisji Europejskiej. W tym ostatnim 
przypadku nie pominięto wątków dotyczących przejawów rzekomego unijnego protekcjonizmu, 
w tym rozporządzenia 2019/4528. 

Książkę zamykają rozbudowane wnioski oznaczone jako rozdział siódmy (oraz wykaz literatury 
i przydatny indeks). Rozdział ten udziela odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Co istotne, 
wyjaśnia, w jaki sposób scenariusze wpływu rządów populistów na systemy prawa konkurencji 
zaproponowane w książce mogą być przydatne w prognozowaniu przyszłości systemu prawa 
konkurencji w kraju, którym rządzą albo mają rządzić populiści. Można powiedzieć, że niewiele 
brakowało, a pojawiłaby się perspektywa zastosowania ich do Francji. Wreszcie, ostatni rozdział 
rekomenduje, jakie działania można przewidzieć w odpowiedzi na wyzwania stawiane przez rządy 
(lub potencjalne rządy) populistów systemom prawa konkurencji. Najistotniejsze ustalenia zostały 
ujęte w czytelnych tabelach oraz wykresach. 

Recenzowana monografi a została napisana bardzo płynną, przystępną (a przecież akade-
micką) angielszczyzną. W rezultacie dobrze się ją czyta, mimo niezbyt łatwej tematyki i multidy-
scyplinarnego charakteru. Autor jest zresztą szczególnie predysponowany do prowadzenia takich 
wielodyscyplinarnych badań, ma bowiem wykształcenie nie tylko prawnicze, lecz także w zakresie 
stosunków międzynarodowych (nauk politycznych). Recenzowana książka wypełnia istotną lukę 
na rynku anglojęzycznej książki prawniczej. Należy podkreślić, że wcześniej zbliżoną tematyką 
zajął się wyłącznie Thibault Schrepel w ok. 100-stronicowej publikacji pt. Antitrust without Romance 
(Schrepel, 2020, s. 326–431) (pomijam krótsze teksty naukowe). 
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Seminar ‘Private Antitrust Enforcement – Mapping Challenges’
Centre for Antitrust and Regulatory Studies (CARS)

 Faculty of Management, University of Warsaw
Warsaw, 30 March 2022

On 30 March 2022, the Centre for Antitrust and Regulatory Studies at the Faculty of Management 
of the University of Warsaw organised an online seminar entitled ‘Private Antitrust Enforcement – 
Mapping Challenges’. The event was led by Dr Dominik Wolski (CARS, Katowice Business 
University). The conference gathered prominent international and Polish academics researching 
the issue of private antitrust enforcement, as well as practitioners from both the public and private 
sector. The seminar provided an opportunity to refl ect on the developments in private antitrust 
enforcement as well as discuss the remaining challenges facing this fi eld.

The seminar began with introductory remarks from Dr Laura Zoboli (CARS, University of 
Warsaw), welcoming the participants on behalf of the Centre, and Dr Dominik Wolski, who intro-
duced the topic of the conference and explained its relevance within CARS’s research project 
entitled ‘Status of private enforcement of competition law in CEE countries’1. This project, ongo-
ing since 2021, aims to examine the impact exercised on the current state of private antitrust en-
forcement by the transposition of the Damages Directive2 into the legal systems of EU Member 
States. This project has laid down the framework for the seminar and for the fruitful discussions on 
the state of the transposition of the Directive as well as on the unresolved issues therein. It also 
proves CARS’s constant and long term presence in the discussion on private antitrust enforce-
ment refl ected by many publications edited by this research Centre. 

The fi rst panel, moderated by D. Wolski, consisted of two presentations touching upon the 
aims of the Directive and the extent to which they have been met. First, Dr Małgorzata Kozak 
(Utrecht University) presented her paper entitled ‘Private Enforcement of Competition Law – 
a Need for Effective Implementation of Directive 2014/104’. She reminded the participants of 
the history of private enforcement, which resulted from the codifi cation of the consistent ap-
proach of the Court of Justice of the European Union (CJEU) in promoting the effectiveness 
of Articles 101 and 102 TFEU. The presentation underlined the diffi culty of balancing EU prin-
ciples of effectiveness and equivalence with the principle of national procedural autonomy 
of Member States, and the risks it brings to effective enforcement of individuals’ right to fi le 
damages actions across EU countries. In the following presentation titled ‘The challenges of 
Private Antitrust Enforcement in the Baltic states: proving causation and quantifying damages’, 
Prof. Jurgita Malinauskaite (Brunel University, London) outlined the developments in the transpo-
sition of the Damages Directive in Lithuania, Latvia and Estonia. She noted that despite certain 

1 See more about the project: https://cars.wz.uw.edu.pl/en/research-and-expertise/research-projects/1161-11-status-of-private-enforcement-of-
competition-law-in-cee-countries.html.
2 Directive 2014/104/EU of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on certain rules governing actions for damages under 
national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European, OJ L 349, 5.12.2014, p. 1–19 (hereinafter: 
‘Damages Directive’ or ‘Directive 2014/104’).
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improvements, private litigation in these countries remains scarce, highlighting the diffi culties 
in proving a ‘causal link’ as well as in ‘quantifying’ damages as the key remaining issues to be 
resolved. 

The second panel, moderated by Dr Anna Laszczyk (Linklaters), featured three presentations 
delving more into the specifi c issues of the transposition of the Directive. This round was opened 
by Mr. Jarosław Sroczyński (Markiewicz & Sroczyński), who presented the topic of ‘Passing-on 
in competition damages cases’. Second, Dr Caroline Cauffman (Maastricht University) delivered 
her paper entitled ‘Liability for antitrust damages: what goes up must come down?’. The pre-
sentation referred to the CJEU judgment in Case C 882/19, Sumal SL v Mercedes Benz Trucks 
España SL, which served as a ground for a discussion on the scope of the attribution of antitrust 
and/or civil liability that results in allowing individuals to bring an action for damages against 
a subsidiary of a parent company, when the latter was punished by the Commission, when they 
form part of a single economic unit. Finally, in his presentation on ‘Competition litigation funding’, 
Prof. Sebastian Peyer (University of East Anglia) discussed litigation funding in general, as well 
as explored the funding models encountered so far. Arguing that external funding of competition 
litigations is becoming an essential component of private antitrust enforcement, and in certain 
cases appears to be the only possibility for victims to access justice, he drew attention to the rel-
evance of the increasing role litigation funding plays in debates on the necessary developments 
in private antitrust enforcement. This topic is particularly interesting, because litigation fund-
ing becomes increasingly popular in private enforcement in common law legal setting, such as 
the UK. In EU Members States, however, this is not only a novelty, but also raises some ethical 
questions. 

The third and fi nal panel, moderated by Dr Tomasz Bagdziński (Polish Offi ce of Competition 
and Consumer Protection (UOKIK)), consisted of three presentations that highlighted the perspec-
tive of practitioners on the challenges of private antitrust enforcement. First, Dr Marta Mackiewicz 
(Maruta Wachta) discussed the issue of ‘Limitation period in private antitrust enforcement’, provid-
ing insights arising from current case-law. Second, Aleksander Stawicki (WKB Lawyers) delivered 
a presentation entitled ‘Is private enforcement of competition law a good investment (in Poland)? 
Practitioner perspective’. Drawing from his professional experience, he discussed the current 
business perspective and considered the small number of damages cases brought before Polish 
courts. He then outlined crucial aspects private antitrust enforcement in Poland faces in terms of 
‘standalone’ claims and ‘follow-on’ claims; he also suggested some improvements to the current 
system. The panel ended with a presentation entitled ‘Proving the violation of competition law caus-
ing the damage – how far does the private claimant’s access to the fi les of the competition case 
extend?’. Marcin Trepka (Baker McKenzie) elaborated therein on issues concerning the ‘burden 
of proof’, arguing that an information asymmetry between the plaintiff and the defendant exists 
in private enforcement cases, despite the assistance offered by law. While noting the temptation 
for further facilitation this issue through access to UOKIK’s investigation case-fi les, he concluded 
that the right to access fi les of an appeal case against a UOKIK decision, should be withheld until 
the motion to be included as an intervener is granted or denied.

The seminar was closed by Dr Dominik Wolski who shared his fi nal thoughts on the chal-
lenges facing private competition law enforcement and thanked all of the panelists. Overall, the 
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event, featuring renowned international and Polish academics and practitioners, offered a unique 
exchange platform for thoughts and experiences on the highly relevant topic of the remain-
ing challenges in the transposition of the Damages Directive, and the state of private antitrust 
enforcement across European jurisdictions. The complexity of the papers presented and the 
vivid nature of the discussions during the seminar, only stress the importance of the debate on 
private antitrust enforcement, which ought to have a Europe-wide and cross-legal professions 
dimension.

Marta K. Sznajder, LL.M
PhD Candidate, Doctoral School of Social Sciences
Centre for Antitrust and Regulatory Studies, University of Warsaw 
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102 C O N T E N T S ,  S U M M A R I E S  A N D  K E Y  W O R D S

The role of the court in competition law (from the Editor-in-Chief)

Articles

J. Affre, R. Czerwiec, The notion of a ‘capital group’ in competition law vs. ‘franchising’ in the 
jurisprudence of administrative courts
Table of contents
I. Introduction
II. Capital group and control in competition law
 1. Capital group in the Act on Competition and Consumer Protection
 2. Taking (exercising) control
 3. Meaning of capital group for the application of competition law
III. Franchising in competition law 
 1. Defi nition of franchising
 2. Characteristics of franchising in competition law jurisprudence 
IV. Franchising vs. capital group – interpretation in view of pharmaceutical law
 1. Why do we need an interpretation of a ‘capital group’ within pharmaceutical law?
 2.  Administrative courts’ reasoning for an interpretation in favour of including the franchisee 

into the franchisor’s capital group
 3. Franchise as a capital group – the ‘side effects’
 4.  Administrative court’s reasoning for an interpretation against including the franchisee into 

the franchisor’s capital group
V. Summary
Summary: The article presents discrepancies in the understanding of ‘franchising’ and ‘capital 
group’ in view of competition law and pharmaceutical law. Pharmaceutical inspection authorities 
sometimes consider that the franchisee is part of the capital group of the franchisor who organizes 
a network of pharmacies. If it is established that too many pharmacies have been concentrated 
in one capital group, the authorities refuse to issue an authorization for operating an additional 
pharmacy. Complaints against the decisions of pharmaceutical inspection authorities are subject 
to review by administrative courts, which in some cases recognize that the inclusion of franchisees 
in the capital groups of their franchisors was justifi ed. The position that the franchisee is part of the 
franchisor’s capital group is different from that adopted in the legal acts, doctrine and case law of 
competition law, where the franchisee is considered to be an independent entrepreneur, acting in 
his own name and on his own account. The discrepancy in the interpretation is hard to comprehend 
because the provisions of pharmaceutical law do not contain their own defi nition of a capital 
group, but refer to the defi nition provided in the Act on Competition and Consumer Protection. 
The article presents the views of competition law on franchising, and on the concept of a capital 
group, comparing them with the views expressed in the jurisprudence of administrative courts 
decided in light of pharmaceutical law. The article indicates a need for a systematic interpretation 
of the law in order to avoid discrepancies in its application. 
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Key words: franchising; capital group; control; taking control; pharmaceutical law; pharmaceutical 
inspection 
JEL: K12, K21, K23

J. Kownacka, The role of the Hearing Offi cer in competition law proceedings conducted by the 
European Commission for the enforcement of Articles 101 and 102 TFEU
Table of contents
I. Introduction 
II. The genesis of the establishment of the institution of the Hearing Offi cer 
III. The function and terms of reference of the Hearing Offi cer according to Decision of the 

President of the European Commission of 13 October 2011 
IV. Assessment of the institution and de lege ferenda postulates 
V. Hearing Offi cer – the Polish perspective 
VI. Conclusions 
Summary: The article examines the role of the Hearing Offi cer in competition law proceedings 
conducted by the European Commission for the enforcement of Articles 101 and 102 TFEU. 
Currently the Hearing Offi cer acts as a safeguard to the effective exercise of procedural rights 
throughout competition law proceedings before the Commission, while at the same time 
contributing to the objectivity, transparency, and effi ciency of proceedings. The article also offers 
a review of possible changes of the terms of reference of the Hearing Offi cer, and analyses 
the prospects of implementing the institution of a Hearing Offi cer into Polish competition law 
procedures.
Key words: right to be heard; oral hearing; commission; hearing offi cer; antitrust
JEL: 210

M. Trepka, E. Buczkowska, The court as a guarantor of the protection of rights of parties to 
antitrust proceedings – practical observations
Table of contents
I. Introduction
II. The ‘single economic unit’ concept as a tool for competition law enforcement
III. Consideration of a case de novo vs. the protection of entrepreneurs’ rights
IV. Access to the fi le of judicial proceedings before the Polish Court of Competition and Consumer 

Protection (SOKiK)
V. Concluding remarks
Summary: The aim of this article is to present the constantly evolving role of the Court of Competition 
and Consumer Protection (SOKiK) in appeal proceedings against decisions of the President 
of the Offi ce of Competition and Consumer Protection (UOKiK). The paper also considers the 
challenges facing the Court in connection with the dynamic development of EU competition law 
and, consequently, national competition law as well. The authors make this presentation against the 
background of one recent decision of the President of UOKiK, as well as two recent court rulings. 
In the said decision of the President of UOKiK, the concept of a ‘single economic unit’ was used 
for the fi rst time as a tool for enforcing competition law compliance. The fi rst of the aforementioned 
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judicial proceedings concerns the determination of the limit up to which the conduct of a full 
evidentiary proceeding by the Court should lead to the revocation of the reviewed decision of the 
President of UOKiK, rather than the issuance of a decision of a reformatory nature. The second 
judgment, on the other hand, concerns the admissibility of joining the appeal proceedings against 
a decision of the President of UOKiK by an entity that intends to initiate private law proceedings 
concerning the very same violation of competition law as the infringement established in the 
disputed decision of the said authority. Based on the presented proceedings, the authors justify 
the thesis of the growing role of the Court in ensuring consistency in the application of competition 
law, the growing expectations towards the Court, and the importance of the Court’s careful and 
balanced approach to the presented legal issues, in order to protect the interests of the parties to 
competition law infringement proceedings.
Key words: abuse of competition law; revocation of the decision of the President of the Offi ce; 
decision of the Court of Competition and Consumer Protection; private enforcement
JEL: K210

Rafał R. Wasilewski, The settlement of appeals before the Competition and Consumer Protection 
Court (SOKiK) – selected issues
Table of contents
I. Introduction
II. The subject and terms of a settlement regarding an appeal to the Court of Competition 

and Consumer Protection (SOKiK)
III. The issue of an amicable settlement of public-law competition and consumer protection 

cases, and a settlement regarding an appeal to SOKiK
IV. The role of the Court in concluding a settlement regarding an appeal to SOKiK
V. Settlement on an appeal to SOKiK – practice (?)
VI. Conclusions
Summary: A special legal instrument has been in force in Polish law for over 2 years now – 
an agreement on an appeal to the Court of Competition and Consumer Protection (SOKiK). 
However, only one such agreement has been concluded so far. Although it is not a settlement in 
the traditional sense, it should be considered as a new form of amicable (negotiated) application 
of antitrust and consumer protection law. The subject of the settlement is the fate of a given party’s 
appeal against a decision of the President of the Offi ce of Competition and Consumer Protection 
(UOKiK). However, the terms of the settlement allow for various methods of not only ending the 
appeal procedure, but also the fi nal conclusion of the antitrust case. The mere conclusion of 
a settlement is not enough, because the settlement must also be approved by SOKiK. When 
assessing a settlement, the Court must take into account criteria set out in the law that may require 
SOKiK to refuse to approve a given settlement. In this regard, it is problematic to what extent 
SOKiK should respect the will of the parties to conclude a settlement (in particular the will of the 
antitrust authority in the fi eld of competition and consumer policy), and to what extent should the 
settlement be confronted with the protection of the public interest and its impact on the legal situation 
of third parties.
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Key words: appeal proceedings; settlement of appeals before the Competition and Consumer 
Protection Court; antitrust settlement
JEL: K21, K41

A. Bolecki, Procedural errors of the Polish Competition and Consumer Protection Authority (UOKiK) 
in antitrust proceedings concerning restrictive practices and the powers of the Court of Competition 
and Consumer Protection (SOKiK)
Table of contents
I. Introduction
II. The nature of SOKiK’s proceedings 
 1. Doubts about the power of SOKiK to remedy a procedural error committed by UOKiK
 2. Outline of SOKiK’s powers
III. Impact of a procedural error made by UOKiK on SOKiK’s ruling
 1.  Historical outline – the view of SOKiK’s practical lack of the option to annul decisions of 

the President of UOKiK due to a procedural error
 2. Current provisions of the law
 3.  Relaxation of the previous position – providing SOKiK with the option of annulling a decision 

of the President of UOKiK due to a procedural error
 4. Procedural errors in evidentiary proceedings
 5.  Procedural errors concerning, among others, the right to defense and the structure of 

a decision of the President of UOKiK
IV. Summary
Summary: The aim of this article is to familiarize readers with the issue of the capacity the Polish 
Court of Competition and Consumer Protection (SOKiK) to annul a decision of the President of 
the Offi ce of Competition and Consumer Protection (UOKiK) due to procedural errors committed 
in the course of antitrust proceedings. On the basis of jurisprudence and the views of academics, 
the author attempts to formulate an open list of procedural errors that justify the annulment of 
a decision of the President of UOKiK, as well as those that do not constitute suffi cient grounds 
for an annulment.
Key words: SOKiK; SOKiK’s powers; court proceedings; procedural errors; annulment of decision
JEL: K21, K40

Legislation and Case Law Review

Marta Mackiewicz, Liability for antitrust damages caused by related companies – the development 
of the concept of a ‘single economic unit’; comments on the judgment of the CJEU of 6 October 
2021 in case C-882/19 Sumal SL against Mercedes Benz Trucks España SL

Dominik Borek, The border between a decision ‘to delete from the register’ and a decision ‘to 
suspend the provision of hotel services’; critical comment to the judgment of the Voivodship 
Administrative Court (WSA) in Warsaw of 9 December 2016, fi le ref. act: VI SA/Wa 721/16 
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Maciej Bernatt, Populism and Antitrust – the illiberal infl uence of populist government on 
the competition law system (Anna Piszcz)
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Seminar ‘Private Antitrust Enforcement – Mapping Challenges’, Centre for Antitrust 
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30 March 2022 (Marta K. Sznajder)
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