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Koniec roku – w oczekiwaniu na nowe wyzwania
(od redaktorów numeru)

Końcówka roku, w szczególności grudzień, to czas tradycyjnych podsumowań. Również treść 
niektórych zamieszczonych w niniejszym numerze iKAR-a tekstów ma charakter podsumowu-
jący. Miniony rok to bowiem niewątpliwie czas w dużym stopniu zdominowany przez pandemię. 
Przykładem mogą być refl eksje dotyczące pomocy publicznej w działalności lotniczej w UE, które 
w części dotyczą także realiów pandemicznych, czy też sprawozdanie z konferencji naukowej zor-
ganizowanej w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Dotyczyła ona wprawdzie 
prawnych i praktycznych aspektów turystyki i rekreacji, ale czynniki te w bardzo dużym stopniu 
obejmowały wpływ pandemii na omawiane na konferencji zagadnienia. 

Redaktorzy numeru nie chcieliby jednak pozwolić na całkowitą dominację zarówno tematów 
pandemicznych, jak rozliczeń z mijającym rokiem. Warto spojrzeć w przyszłość i zastanowić się nad 
tym, jaka tematyka może być wiodącą w nadchodzącym roku. Mając na względzie wszechobecny 
temat zmian klimatycznych, bez wątpienia wszelkie wątki dotyczące rynku energetycznego oraz 
działań, jakie podejmowane są w tym obszarze w celu oddalenia wizji katastrofy klimatycznej, będą 
obecne w nadchodzącym roku. Zapowiedzią tego są także artykuły, jakie znalazły się w bieżącym 
numerze iKAR-a, dotyczące solidarności energetycznej jako ogólnej zasady prawa Unii Europejskiej 
oraz kompetencji organów antymonopolowych na rynkach regulowanych w kontekście rynku ciepła. 
Poza wymienionymi tematami energetycznymi, bez wątpienia prawników praktykujących oraz pi-
szących o prawie konkurencji zainteresują refl eksje dotyczące zmian w polskim prawie konkurencji 
oraz praktyki stosowania tego prawa przez polski organ antymonopolowy. Jak wynika z tekstu po-
święconego temu tematowi, czeka nas w tym zakresie bez wątpienia nie mało wyzwań. Tematami 
dopełniającymi zawartość bieżącego numeru iKAR-a, które niewątpliwie nie stracą na aktualności 
w nadchodzącym roku, są zagadnienia dotyczące instrumentów płatniczych oraz hotelarstwa. 

Zgodnie z ideą nierozpamiętywania przeszłości, która przyświeca słowu wstępnemu redakto-
rów prowadzących do ostatniego numeru iKAR-a w tym roku, życzymy wszystkim spojrzenia raczej 
w przyszłość, nie w przeszłość. Czeka nas tam z pewnością wiele wyzwań. Życzymy wszystkim, 
aby nadchodzący rok, a zarazem kolejny rok w historii iKAR-a, który zgodnie z ogłoszoną w tych 
dniach nową listą czasopism punktowanych otrzymał 40 pkt, był ciekawy w jak najlepszym zna-
czeniu tego słowa. Cieszymy się z uzyskanych przez iKAR-a punktów, w dużym stopniu dzięki 
wysokiemu poziomowi publikowanych na jego łamach tekstów oraz z nadzieją patrzymy w przy-
szłość. Zachęcamy też Państwa do życzliwej, ale też niepozbawionej krytycznego spojrzenia 
lektury publikowanych na łamach iKAR-a tekstów. 

Redaktorzy numeru 5/2021

dr Dominik Wolski dr Kamil Dobosz
adiunkt GWSH Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-0721-4573 https://orcid.org/0000-0003-2438-6369
e-mail: dominik.wolski@gwsh.pl e-mail: kd1906@op.pl
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A  R  T  Y  K  U  Ł  Y

Katarzyna Karasiewicz*, Tomasz Kaźmierczak**

Kompetencje organów antymonopolowych 
na rynkach regulowanych na przykładzie 

decyzji dotyczącej praktyk antykonkurencyjnych 
zidentyfi kowanych na rynku ciepła

Spis treści
I. Wstęp
II. Główne cele prawa konkurencji oraz kompetencje organów antymonopolowych na rynkach 

regulowanych
 1. Podstawowe założenia uokik
 2. Komplementarność kompetencji Prezesa UOKiK i Prezesa URE
 3. Kompetencje Prezesa UOKiK do reagowania na zachowania na rynkach regulowanych
 4.  Zakres dopuszczalnej interwencji Prezesa UOKiK w działalność przedsiębiorstw 

energetycznych aktywnych w sektorze ciepłowniczym
III. Zakres kompetencji organów antymonopolowych w przypadku rynków regulowanych, 

na przykładzie orzecznictwa Prezesa UOKiK (sprawa Veolia)
 1. Monopol naturalny na rynku przesyłu ciepła a konkurencja na rynkach powiązanych
 2. Zmowa cenowa pomiędzy sprzedawcami ciepła a kompetencje Prezesa UOKiK
 3.  Zakres interwencji Komisji Europejskiej w działanie przedsiębiorstw energetycznych 

w państwach członkowskich
 4.  Relacja pomiędzy prawem energetycznym a regułami konkurencji w świetle unijnego 

orzecznictwa i doktryny
 5. Społeczny wymiar usługi jako przesłanka wyłączenia stosowania prawa konkurencji
IV. Wnioski

Streszczenie
Niniejszy artykuł adresuje kwestię dopuszczalności i zakresu ingerencji organów antymonopo-
lowych w działania przedsiębiorców podejmowane na rynkach regulowanych, ze szczególnym 
uwzględnieniem sektora energetycznego.
Autorzy artykułu stoją na stanowisku, wbrew pojawiającym się ostatnio tezom niektórych przedstawicieli 
doktryny, że organ antymonopolowy ma kompetencje do interwencji w każdym wypadku, gdy mamy 
do czynienia ze swobodnym działaniem przedsiębiorcy. Uprawnienia organów antymonopolowych 
są w tym zakresie komplementarne względem narzędzi, którymi dysponują rynkowi regulatorzy.

 * Doktor, radca prawny, Partner kierująca praktyką prawa konkurencji w kancelarii MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie 
Prawni sp.p., adres e-mail: katarzyna.karasiewicz@mjhlegal.pl.

** Adwokat w kancelarii MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p., adres e-mail: tomasz.kazmierczak@mjhlegal.pl.
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Słowa kluczowe: regulacje; monopol; ciepło; konkurencja potencjalna; kompetencje.

JEL: K12, K21, K23, K32, K33

I. Wstęp
W 2020 r. Prezes UOKiK wydał decyzję dotyczącą rynku ciepła w Polsce1, w której stwier-

dził wystąpienie praktyk o charakterze antykonkurencyjnym. Decyzja ta spotkała się ze sprze-
ciwem niektórych przedstawicieli doktryny (Kraśniewski, 2020; Romanowski i Wawrzak, 2021; 
Romanowski i Krentusz, 2021), którzy odmawiają Prezesowi UOKiK kompetencji w tego typu 
sprawach, podnosząc przy tym:

a) brak możliwości podejmowania interwencji na rynkach charakteryzujących się monopolem 
naturalnym, z uwagi na brak realnej konkurencji na takich rynkach;

b) brak możliwości podejmowania działań na rynku ciepła, z uwagi na kompetencje władcze 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w tym zakresie.

W niniejszym artykule podejmiemy polemikę z ww. twierdzeniami, wykazując okoliczności, 
które świadczą o dopuszczalności wydania przedmiotowej decyzji, nie oceniając przy tym jej me-
ritum. Wskażemy także, dlaczego niektóre z głosów krytycznych wobec wspomnianej decyzji nie 
zasługują na aprobatę ze względu na fakt, że krytykują dokonanie przez Prezesa UOKiK oceny 
antymonopolowej taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE, podczas kiedy decyzja dotyczyła nie 
tyle oceny taryfy, co działań przedsiębiorstw energetycznych podejmowanych w trakcie jej usta-
lania (w tym antykonkurencyjnej wymiany informacji).

II. Główne cele prawa konkurencji oraz kompetencje organów 
antymonopolowych na rynkach regulowanych

1. Podstawowe założenia uokik

Zgodnie z art. 1 uokik, ustawa ta określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady 
podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Przepis 
ten stanowi podstawę do dalszych rozważań o celach prawa konkurencji w kontekście regulacji 
sektorowych, a także o ukształtowaniu kompetencji Prezesa UOKiK w kontekście uprawnień 
innych organów administracji, w szczególności tych kreujących politykę sektorową na rynkach 
regulowanych (jak np. na rynku energii cieplnej). 

Z tak ogólnie sformułowanego przepisu, oraz w świetle art. 4 pkt 11 uokik, wynika jednoznacznie, 
że regulacje uokik dotyczą zarówno rynków, na których konkurencja wykształciła się i już istnieje, 
jak i rynków, na których, przynajmniej w teorii, współzawodnictwo przedsiębiorców może dopie-
ro zaistnieć (konkurencja potencjalna). Powyższe znajduje potwierdzenie w doktrynie (Stawicki, 
2016), której przedstawiciele wywodzą potrzebę ochrony konkurencji potencjalnej z brzmienia 
defi nicji pojęcia „konkurent”, zawartej w art. 4 pkt 11 uokik. Przepis ten uznaje za konkurentów 

1 Zob. decyzję Prezesa UOKIK z dnia 3 grudnia 2020 r. nr DOK– 5/2020.
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także tych przedsiębiorców, którzy mogliby wprowadzać lub nabywać, w tym samym czasie, to-
wary na rynku właściwym (faktyczne działanie w tym samym czasie nie jest zatem wymagane). 

Nie ulega jednak wątpliwości, że ostatecznym celem działań polskiego organu antymono-
polowego jest ochrona długofalowych interesów konsumentów (tak m.in. SOKiK w wyroku z dnia 
19 czerwca 2015 r., XVII AmA 112/12 oraz SN w wyroku z 19 października 2006 r., III SK 15/06). 
Podobny pogląd można odnaleźć także w praktyce decyzyjnej Prezesa UOKiK, który m.in. w de-
cyzji z dnia 31 grudnia 2013 r., RŁO 57/2013, wskazywał, że: „Stanowi to dodatkowe uzasadnie-
nie interwencji Prezesa Urzędu z wykorzystaniem instrumentów prawa antymonopolowego. Te 
bowiem służą w ostateczności dobru konsumentów”.

W świetle powyższego należy przyjąć, że zakres kompetencji Prezesa UOKiK służących 
ochronie konkurencji został zakrojony szeroko – odnosi się do ochrony dobrobytu konsumentów 
na wszystkich rynkach. Jest ograniczony tylko przez regulację art. 3 uokik, która wskazuje, że prze-
pisów ustawy nie stosuje się do ograniczeń konkurencji dopuszczonych na podstawie odrębnych 
ustaw. W żadnym razie nie oznacza to jednak, że Prezes UOKiK nie ma ogólnej kompetencji do 
podejmowania działań na rynkach regulowanych, w szczególności na takich, na których istnieje 
monopol, w tym monopol naturalny. Wbrew pojawiającym się twierdzeniom, jakoby kompetencje 
Prezesa UOKiK były niejako automatycznie wyłączone w stosunku do rynków, na których mecha-
nizmy konkurencji zostały zaburzone lub wręcz zlikwidowane (Kraśniewski, 2020; Romanowski 
i Wawrzak, 2021; Romanowski i Krentusz, 2021), należy stwierdzić, że Prezes UOKiK takie kom-
petencje nadal posiada. Kwestia ta zostanie omówiona szerzej w dalszej części artykułu.

Nawet na rynkach, na których konkurencja w praktyce nie istnieje, nadal konieczne jest 
podejmowanie działań przez urząd antymonopolowy, pozwalających na wykreowanie lub zacho-
wanie warunków umożliwiających powstanie konkurencji na tych rynkach, czy też przyczynią się 
do zniesienia ograniczeń na rynkach z nimi powiązanych albo pozytywnie wpłyną na sytuację 
konsumentów. Odmienne stanowisko w tym zakresie doprowadziłoby do skrajnej sytuacji, w której 
działania rynkowego monopolisty pozbawione byłyby kontroli ze strony organu dedykowanego 
do spraw konkurencji, tylko z tego względu, że konkurencja jako taka jeszcze się nie wytworzyła. 

W tym zakresie należy zgodzić się z przedstawicielami doktryny wskazującymi, że: „w kon-
kluzji rozważań na temat rozumienia pojęcia konkurencji, a także celu, jakim powinny się kierować 
chroniące ją organy, należy powtórzyć ważne stwierdzenie Sądu Najwyższego (SN), że każde 
działanie wymierzone w mechanizm konkurencji godzi w interes publiczny – i jako takie uzasad-
nia interwencję organów antymonopolowych. W naszej opinii interwencja ta jest uzasadniona 
również wtedy, gdy działaniami (antykonkurencyjnymi praktykami) przedsiębiorców eliminowane 
(ograniczane lub zniekształcane) są nie tylko sam mechanizm konkurencji, lecz także warun-
ki jej istnienia (działania): wolność prowadzenia działalności gospodarczej i otwartość rynków. 
Ultymatywnym celem wszelkiej interwencji powinna być jednocześnie ochrona interesów konsu-
mentów” (Stawicki, 2016).

W świetle powyższego, zarówno sam fakt podjęcia w ostatnim czasie ingerencji w celu ochrony 
konkurencyjności i rozwoju rynku przez Prezesa UOKiK2, jak i zakres tej ingerencji w działalność 
przedsiębiorstw energetycznych na rynku ciepłowniczym, zasługują na pozytywną ocenę. 

2 Zob. decyzję Prezesa UOKIK z dnia 3 grudnia 2020 r. nr DOK– 5/2020.
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2. Komplementarność kompetencji Prezesa UOKiK i Prezesa URE

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Prawa energetycznego, zadania z zakresu spraw regulacji gospodarki 
paliwami i energią oraz promowania konkurencji realizuje Prezes URE. Mogłoby zatem wydawać 
się, że to właśnie ten organ został dedykowany do realizacji polityki konkurencji na rynku energii 
cieplnej. Stwierdzenie to ma jednak charakter dużego uproszczenia.

Nadzór nad rynkiem ciepłowniczym, sprawowany przez Prezesa URE, dotyczy wyłącznie jego 
fragmentu, ściśle określonego w prawie energetycznym. Uprawnienia Prezesa URE w tym zakresie 
dotyczą przede wszystkim kwestii taryfowych, bezpieczeństwa energetycznego czy rozstrzygania 
sporów w zakresie obowiązków zawarcia określonych umów, i właśnie do tych uprawnień został 
dopasowany katalog narzędzi, którymi dysponuje Prezes URE w swojej działalności. Rzeczywisty 
zakres kompetencji Prezesa URE określa art. 23 ust. 1 Prawa energetycznego, zgodnie z którym 
Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą i polityką 
energetyczną państwa, zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych 
i odbiorców paliw i energii. Zatem kompetencje Prezesa URE, które można by określić jako zwią-
zane (choćby luźno) z polityką konkurencji na rynku energii cieplnej, zostały określone w sposób 
niezwykle wąski i trudno przyjąć, aby intencją prawodawcy było pozostawienie innych kwestii 
z tego zakresu poza jakimkolwiek nadzorem organów administracyjnych.

Mając na względzie wspomniane powyżej przepisy uokik, Prezes UOKiK dysponuje kom-
plementarnymi uprawnieniami w stosunku do Prezesa URE na tym rynku, dedykowanymi do 
innych celów oraz rynkowych problemów. W tym miejscu należy podkreślić przede wszystkim 
różnicę w charakterze działań podejmowanych przez oba organy. Kontrola działań rynkowych, 
dokonywana przez Prezesa URE, ma bowiem, co do zasady, charakter kontroli ex ante, podczas 
gdy działania władcze, podejmowane przez Prezesa UOKiK w celu zwalczania praktyk antykon-
kurencyjnych (tj. porozumień i nadużywania pozycji dominującej), mają charakter ex post. Zatem 
z natury rzeczy oba te organy stworzone zostały aby interweniować w zakresie odmiennych ryn-
kowych okoliczności.

Z uwagi na tak ukształtowane uprawnienia, działania Prezesa URE nie mogą obejmować 
wszelkich potencjalnych kwestii z zakresu konkurencji na rynku energii cieplnej, bowiem ich an-
tykonkurencyjny charakter może nie być w ogóle w orbicie jego zainteresowania i kompetencji 
w świetle przepisów Prawa energetycznego lub ich antykonkurencyjny charakter może ujawnić 
się już po wystąpieniu władczego oddziaływania Prezesa URE (np. dopiero po wydaniu decyzji 
taryfowej).

Tytułem przykładu, kompetencje, którymi dysponuje Prezes URE w zakresie polityki taryfo-
wej, nie są odpowiednie do sytuacji, w których antykonkurencyjny charakter mają okoliczności 
kalkulacji taryf przez przedsiębiorców. Zgodnie bowiem z art. 46 Prawa energetycznego rolą 
Prezesa URE jest zbadanie w szczególności, czy dany koszt związany jest z działalnością gospo-
darczą. Zatem, w ramach procedury zatwierdzania taryfy, nadal możliwe jest wykreowanie taryfy 
w oparciu o antykonkurencyjną praktykę (np. niedozwolone porozumienie z innym uczestnikiem 
rynku w zakresie antykonkurencyjnej wymiany informacji). Uprawnienia Prezesa UOKiK mogą 
i powinny być w takim wypadku odpowiedzią i swoistym remedium na sytuacje nieobjęte przez 
regulacje sektorowe, tj. w szczególności przejawy nadużywania pozycji dominującej (monopolu) 
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lub antykonkurencyjnych porozumień. Prezes UOKiK może (i powinien) badać wszelkie zacho-
wania, w zakresie których przedsiębiorstwa energetyczne mają najmniejszy chociażby zakres 
swobody działania (w tym w zakresie wyboru jednego z narzuconych przez prawo energetyczne 
modeli działania). Powyższe powinno mieć miejsce zwłaszcza w przypadku tych zachowań, które 
mogą mieć antykonkurencyjny wpływ na proces ustalania wysokości taryfy, jak np. wymiana in-
formacji lub zmowa przetargowa, które mogą zaistnieć przecież niezależnie od decyzji taryfowej 
Prezesa URE.

W ocenie autorów, w świetle przepisów ustawy Prawo energetyczne, brak jest podstaw aby 
przyjąć, że Prezes URE pełni rolę „Prezesa UOKiK” dedykowanego dla sektora energetycznego. 
Deklarowane w art. 1 ust. 2 Prawa energetycznego cele ww. ustawy w postaci rozwoju konkuren-
cji i przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, powinny być interpretowane 
w kontekście zakresu regulacji prawa energetycznego wskazanego w art. 1 ust. 1 ww. ustawy. 
Oznacza to, że Prezes URE powinien w swojej działalności uwzględniać wartości takie jak rozwój 
konkurencji, ale już nie to, że celem działań Prezesa URE jest podejmowanie w interesie pub-
licznym działań na rzecz ochrony konkurencji w sektorze energetycznym. O ile bowiem prawo 
energetyczne ma charakter regulacji sektorowej, to regulacją o charakterze horyzontalnym, która 
określa „warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym 
ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów” (art. 1 ust. 1 uokik), jest uokik. Zaś organem 
administracji centralnej, właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, jest Prezes 
UOKiK. Mając na względzie, że zasadniczo Prezes UOKiK i Prezes URE mają inne zakresy 
działania, kompetencje Prezesa UOKIK w odniesieniu do sektora energetycznego mogą być 
wyłączone jedynie poprzez wyraźną, celowaną podstawę prawną. Skoro takiej podstawy w pol-
skim porządku prawnym brakuje, pogląd jakoby istnienie i działalność Prezesa URE z defi nicji 
pozbawiało kompetencji Prezesa UOKIK w sektorze energetycznym, nie znajduje uzasadnienia.

W świetle powyższego, nie sposób zgodzić się z twierdzeniami przedstawicieli doktryny 
(Romanowski i Wawrzak, 2021), jakoby uprawnienia Prezesa URE w sprawie kontroli wszelkich 
działań przedsiębiorstwa energetycznego dotyczących kształtowania ceny za produkt energetyczny, 
miały charakter wyłączny (wyłączność ta miałaby być wywodzona z istnienia zakazu manipulacji 
cenowej). Komisja Europejska (KE), wbrew powyższym twierdzeniom, nie widzi przeciwskazań 
do wszczynania postępowań z zakresu prawa ochrony konkurencji dotyczących cen oferowanych 
na rynkach obrotu energią3, pomimo obowiązywania REMIT4. 

3. Kompetencje Prezesa UOKiK do reagowania na zachowania na rynkach regulowanych 

W świetle powyższych rozważań, Prezes UOKiK korzysta z generalnego domniemania 
kompetencji we wszystkich tych przypadkach, w których dochodzi do ograniczenia konkurencji.

Stosowanie uokik do oceny działań rynkowych podmiotów funkcjonujących na rynku regulo-
wanym (np. rynku energii cieplnej, objętym regulacją prawa energetycznego) nie może być wy-
kluczone, w zakresie w jakim podmioty działające na tym rynku mają choćby minimalną swobodę 

3 Zob. informację KE dotyczącą wszczęcia postępowania w zakresie praktyk na greckim rynku: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
pl/ip_21_1205 (07.12.2021) .
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii.



1111 Katarzyna Karasiewicz, Tomasz Kaźmierczak            Kompetencje organów antymonopolowych...

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 5(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.10.1

działania, nieobjętą regulacjami prawa energetycznego, nawet jeśli rynek ten charakteryzuje się 
formą monopolu. Wynika to wprost z konstrukcji art. 3 uokik.

Takie stanowisko potwierdza dotychczasowe orzecznictwo dot. art. 3 uokik, w którym wska-
zano, że zakres zastosowania uokik może zostać zawężony wprost przez ustawodawcę, „jeżeli 
wyłącza on zastosowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję w odniesieniu do kon-
kretnego rodzaju działalności gospodarczej lub na konkretnym rynku właściwym”, bądź w sposób 
dorozumiany, „gdy przepisy innej ustawy w szczegółowy sposób normują zasady prowadzenia 
działalności gospodarczej lub funkcjonowania na danym rynku, narzucając przedsiębiorcom okre-
ślony sposób postępowania5” (Skoczny, 2014).

Przykładem takiego rozwiązania jest art. 1 ust. 2 ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw 
oraz rynku chmielu, w którym, w przeciwieństwie do prawa energetycznego, wprost wskazano, 
że do organizacji rynków objętych zakresem jej regulacji nie stosuje się przepisów o ochronie 
konkurencji.

Powyższe potwierdza również orzecznictwo SN. Szczególnie doniosłe znaczenie ma w tym 
zakresie przywoływany już wyrok SN w sprawie III SK 15/06, który, choć odnosi się do relacji po-
między prawem telekomunikacyjnym a prawem konkurencji, z powodzeniem można zastosować 
również do relacji prawa konkurencji z ustawami regulującymi inne rynki niż telekomunikacyjny. SN 
odniósł się przy tym do międzynarodowego orzecznictwa w tym zakresie i dość burzliwego rozwoju 
linii orzeczniczej: „Problematyka relacji między przepisami prawa antymonopolowego, na które 
w polskim systemie prawnym składają się przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 
a przepisami tzw. ustaw regulacyjnych, (…), należy do jednego z najtrudniejszych współcześnie 
zagadnień szeroko rozumianego prawa konkurencji (…). Jest to spowodowane częściowym na-
kładaniem się na siebie zakresu normowania prawa antymonopolowego i ustaw regulacyjnych 
oraz niekonsekwencją ustawodawcy. (…) Mając powyższe na względzie Sąd Najwyższy w niniej-
szym składzie nie podziela stanowiska Sądu Apelacyjnego w Warszawie, opartego na uchwale 
Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2005 r., III SZP 3/05 (OSNP 2006 nr 7–8, poz. 124) oraz zbież-
nego ze stanowiskiem wyrażonym między innymi przez Sąd Najwyższy USA w sprawie Verizon 
Communications Inc. v. Law Offi ces of Curtis V. Trinko, L.L.P. (540 U.S. 398 (2004) – stanowisko 
to podtrzymano w wyrokach SN USA w sprawach BellSouth Corp. v. Covad Communications Co., 
540 U.S. 1147,124S.Ct. 1143 (Mem) oraz Qwest Corp. v. MetroNet Services Corp., 540 U.S. 
1147, 124 S.Ct. 1144 (Mem)) – zgodnie z którym przepisy Prawa telekomunikacyjnego stanowią 
w całości lex specialis w stosunku do przepisów uokik, skutkiem czego zastosowanie przepisów 
uokik jest wyłączone w sprawach dotyczących dostępu do sieci telekomunikacyjnej”.

W podobnym tonie wypowiadają się również przedstawiciele doktryny, którzy, odnosząc się 
do art. 3 uokik, podkreślają, że „komentowany przepis nie ustanawia reguły, zgodnie z którą po-
stanowienia OKiKU należy traktować jako lex generalis wobec innych przepisów normujących 
w systemie prawnym zachowania przedsiębiorców, relewantne z punktu widzenia przedmiotu 
komentowanej ustawy (tak K. Kohutek, w: Kohutek, Sieradzka, OKiKU. Komentarz, s. 80), gdyż 
wtedy każde zachowanie przedsiębiorcy zgodne z przepisami ustawy szczególnej nie mogłoby 
być oceniane w świetle komentowanej ustawy. W doktrynie postuluje się, aby przepisy tzw. ustaw 

5 Por. wyrok SN z 13.07.2012 r., III SK 44/11, OSNAPiUS 2013, Nr 13–14, poz. 167 oraz wyrok SN z 2.04.2009 r., III SK 36/08, OSNP 2010, Nr 23–24, 
poz. 302.
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sektorowych, które kompleksowo normują zasady funkcjonowania przedsiębiorców na danym ryn-
ku uznać za lex specialis wobec przepisów OKiKU6 jednakże komentowany przepis w aktualnym 
brzmieniu nie daje podstaw dla przyjęcia takiego rozwiązania” (Skoczny, 2014).

Powyższe orzecznictwo oraz twierdzenia przedstawicieli doktryny, w szczególności wykluczają-
ce uznanie ustaw regulacyjnych za lex specialis względem uokik, potwierdzają prezentowaną przez 
autorów niniejszego artykułu tezę, że uprawnienia Prezesa UOKiK względem rynków regulowanych 
należy traktować jako komplementarne wobec uprawnień organów regulacyjnych i w żadnym razie 
nie powinny być one automatycznie wyłączane tylko dlatego, że inny organ administracji ma pewien 
ograniczony obszar decyzyjności w zakresie polityki konkurencji na danym rynku.

W tej sferze autorzy zgadzają się ze stanowiskiem prezentowanym przez przedstawicieli 
doktryny (Skoczny, 2014), wskazujących, że „przepis art. 3 nie stanowi podstawy dla ograniczenia 
ustawowych uprawnień Prezesa UOKiK przez reguły obowiązujące w innych postępowaniach ma-
jących częściowo charakter antymonopolowy, jak np. postępowania z zakresu regulacji energetyki, 
telekomunikacji lub transportu kolejowego7”. Podobnie sytuację zdaje się rozumieć sam Prezes 
UOKIK, który od dawna nie powstrzymuje się od interwencji w zakresie praktyk występujących na 
rynkach regulowanych, w tym rynku ciepła (zob. m.in. decyzję Prezesa UOKiK nr RKR-5/2017). 

Podsumowując, należy zgodzić się z podejściem prezentowanym przez najnowsze orzecznictwo 
oraz z twierdzeniami doktryny, że ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów obejmuje działalność 
przedsiębiorców na wszystkich dających się zidentyfi kować rynkach8. Jednocześnie przepis art. 3 
uokik dookreśla zakres przedmiotowy tej ustawy poprzez wyłączenie zastosowania wynikających 
z niej zakazów do zachowań przedsiębiorców wyczerpujących znamiona praktyk ograniczających 
konkurencję, które zostały dopuszczone w innych aktach prawnych (Skoczny, 2014). 

4. Zakres dopuszczalnej interwencji Prezesa UOKiK w działalność przedsiębiorstw 
energetycznych aktywnych w sektorze ciepłowniczym 

Odnosząc powyższe rozważania do przytaczanej już decyzji Prezesa UOKiK, dotyczącej 
antykonkurencyjnych praktyk na rynku energii cieplnej, w naszej ocenie jest ona przykładem 
realizacji zobowiązania Prezesa UOKiK do ochrony zarówno istniejącej konkurencji, jak i kon-
kurencji potencjalnej, która mogłaby pojawić się na rynku, gdyby nie działania monopolistów na 
rynku wytwarzania, przesyłu, dystrybucji oraz sprzedaży ciepła. Prezes UOKiK słusznie bowiem 
wskazał, że dobrem chronionym przez przepisy uokik jest samo istnienie konkurencji jako atmo-
sfery, w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza.

Prezes UOKiK zasadnie powiązał też w niniejszej sprawie kwestię wystąpienia antykonku-
rencyjnej praktyki z potrzebą ochrony interesu konsumentów przed praktykami eksploatacyjnymi: 
„Mając na względzie, że przedsiębiorstwa ciepłownicze dysponują swobodą w zakresie kształ-
towania swoich wniosków taryfowych oraz fakt, że powinny kształtować ich treść samodzielnie, 
ustalenia takie odpowiadają charakterowi porozumień cenowych. Porozumienia cenowe uznaje się 
za ograniczające konkurencję ze względu na cel, ponieważ prowadzą do ograniczenia dobrobytu 

6 Baehr i Stawicki, s. 137; tak również wyrok SOKiK z 31.08.2006 r., XVII Ama 76/05, niepubl.; wyrok SA w Warszawie z 14.02.2006 r., VI ACA 115/05, 
Dz. Urz. UOKiK Nr 2, poz. 34; wyrok SA w Warszawie z 14.03.2006 r., V ACa 769/05, niepubl.
7 Wyrok SN z 28.10.2003 r., I CK 179/02, Legalis; wyrok SN z 19.10.2006 r., III SK 15/06, OSNAPiUS 2007, Nr 21–22, poz. 337; wyrok SOKiK 
z 28.02.2008 r., XVII AMA 52/07, Dz. Urz. UOKiK Nr 2, poz. 18; wyrok SOKiK z 18.09.2006 r., XVII Ama 2/05, niepubl.
8 Zob. wyrok SN z 13.07.2012 r., III SK 44/11, OSNAPiUS 2013, Nr 13–14, poz. 167.
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konsumentów, z uwagi na fakt, że konsumenci są zmuszeni do płacenia wyższych cen za towary 
i usługi, których dotyczy porozumienie. Tak też było w niniejszym przypadku”.

Prezes UOKiK prawidłowo przywołał również wpływ zasady dostępu stron trzecich (ang. 
Third Party Access, TPA) na rozwój konkurencji między przedsiębiorstwami ciepłowniczymi dzia-
łającymi na rynku wytwarzania, jak też pomiędzy sprzedawcami energii cieplnej, funkcjonującymi 
na rynku detalicznej sprzedaży ciepła. Zasada TPA funkcjonuje w ciepłownictwie właśnie po to, 
ażeby, za pomocą umów przesyłowych, stwarzać możliwość konkurowania na szczeblu obrotu 
detalicznego także takim podmiotom, które nie mają swoich źródeł ciepła ani sieci przesyłowych. 
Na rynku sprzedaży ciepła zasada TPA odgrywa ważną rolę, bowiem zobowiązuje przedsiębior-
stwa energetyczne, zajmujące się przesyłem i dystrybucją ciepła, do zawierania umów o świad-
czenie usług przesyłania lub dystrybucji z koncesjonowanymi wytwórcami lub przedsiębiorstwami 
obrotu, jeżeli spełnione są warunki określone w prawie energetycznym. W świetle powyższego, 
niezrozumiałe jest stanowisko niektórych przedstawicieli doktryny (Kraśniewski, 2020, s. 19), 
wskazujące, że TPA „nie jest (…) bowiem w stanie zagwarantować konkurencyjności oraz plu-
ralizmu w sektorze ciepła systemowego”. Także przykłady z rynku negatywnie weryfi kują takie 
stanowisko. Powyższą okoliczność potwierdził Prezes UOKiK chociażby w omawianej decyzji, 
w której to wskazał, że „ponadto możliwe do uzyskania korzyści z organizacji rynku na zasadzie 
TPA są tym większe, im większy jest rynek, na którym wprowadzana jest konkurencja, co ozna-
cza, że jeżeli na jakimkolwiek rynku w Polsce możliwe jest uzyskanie korzyści z wprowadzenia 
TPA w ciepłownictwie jest to warszawski rynek ciepła, na którym działa największa w Polsce sieć 
ciepłownicza należąca do Veolii Warszawa”.

Nawet gdyby teoretycznie założyć, że zasada TPA w przedmiotowej sprawie z jakichś wzglę-
dów nie ma zastosowania (autorom znane są głosy9 wskazujące na trudności w jej stosowaniu 
na rynku ciepła), to Prezes UOKiK mógłby podjąć rozważania w zakresie istnienia potencjalnej 
konkurencji, przeprowadzając prawnokonkurencyjną analizę pod kątem zapewnienia dostępu do 
kluczowej infrastruktury. Zasada dostępu do urządzeń kluczowych, podobnie jak zasada TPA, 
chroni bowiem już samą możliwość zaistnienia konkurencji10. W tym względzie, nawet w przypadku 
braku istnienia zasady TPA w ramach regulacji sektorowej, Prezes UOKiK miałby kompetencje, 
aby na rynku monopolistycznym zapewnić potencjalnemu konkurentowi dostęp do niezbędnej 
infrastruktury. Co więcej, samo istnienie zasady TPA w żadnym razie nie wyłącza zastosowania 
prawa ochrony konkurencji. Dowodzi ono jedynie spełnienia zawartej w teście Bronner przesłanki 
niezbędności11, co ułatwia podjęcie interwencji na podstawie prawa ochrony konkurencji. 

W świetle powyższego trudno jest zrozumieć, dlaczego Prezes UOKiK miałby powstrzymy-
wać się od oceny działań monopolistów ograniczających konkurencję, zarówno tę potencjalną, 
jak i w rzeczywistym wymiarze. Należy bowiem pamiętać, że kompetencje Prezesa UOKIK wyni-
kają z konkurencji „szeroko rozumianej”, przez co należy rozumieć nie tylko zjawisko konkurencji 
jako takiej, ale również ochronę konsumentów, tudzież zakaz nadużywania pozycji dominującej 
charakteryzującej też działalność monopoli, w tym monopoli naturalnych. 

 9 Zob. Szwedziak-Bork, 2015, s. 55–65. 
10 Zob. wyrok C-7/97 w sprawie Bronner oraz komunikat KE – wytyczne w sprawie priorytetów, którymi KE będzie się kierować przy stosowaniu art. 82 
Traktatu WE w odniesieniu do szkodliwych działań o charakterze praktyki wyłączającej, podejmowanych przez przedsiębiorstwa dominujące, Dz. U. C 45 
z 24.02.2009, str. 7–20.
11 Por. wyrok w sprawie C-165/19 Slovak Telekom a.s. przeciwko Komisji oraz decyzję KE w sprawie BEH gas (sprawa AT.39849).
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Za słuszne należy uznać działania organu antymonopolowego w sytuacji, gdy praktyki mo-
nopolisty na rynku przesyłu ciepła mogą mieć znaczenie dla kształtowania się konkurencji na 
rynkach powiązanych, tj. rynku wytwarzania i rynku sprzedaży ciepła, co samo w sobie stanowi 
podstawę do interwencji Prezesa UOKiK. Działanie organu antymonopolowego w takim wypadku 
nie jest niczym nadzwyczajnym. Najlepszym przykładem w tym zakresie są chociażby podobne 
działania podejmowane przez KE, nakierowane na antykonkurencyjne praktyki operatorów sy-
stemów przesyłowych będących monopolistami (m.in. sprawy Swedish Interconnectors12 oraz 
Romanian gas interconnectors13). 

Niezależnie od powyższego, w tym zakresie błędne zdają się być głosy przedstawicieli dok-
tryny (Kraśniewski, 2020; Romanowski i Wawrzak, 2021; Romanowski i Krentusz, 2021), wska-
zujące na brak występowania konkurencji w okolicznościach przedstawionych przez Prezesa 
UOKiK w omawianej decyzji. O ile bowiem w przypadku rynku przesyłu rzeczywiście można mówić 
o braku nawet potencjalnej konkurencji, o tyle już na rynku wytwarzania energii cieplnej konku-
rencja była możliwa (świadczy o tym choćby opisane w treści przytoczonej już decyzji Prezesa 
UOKiK dot. Veolia zainteresowanie nabyciem upadłego podmiotu wytwarzającego energię cieplną 
przez zagraniczny podmiot, który mógłby stanowić realną konkurencję dla podmiotu na tym rynku 
obecnego – tj. Termika, jak i podmiotu planującego wejść na ten rynek – tj. Veolia). Natomiast, 
w przypadku rynku sprzedaży energii cieplnej do odbiorców końcowych, dzięki przesyłowi energii 
cieplnej w oparciu o zasadę TPA, możliwa jest pełna konkurencja. Taka konkurencja miała miejsce 
w ramach omawianej sprawy, co wykazał Prezes UOKiK w treści uzasadnienia ww. decyzji. Na 
fakt istnienia konkurencji wskazuje też okoliczność składania przynajmniej dwóch konkurencyj-
nych ofert w ramach organizowanych przetargów. 

III. Zakres kompetencji organów antymonopolowych 
w przypadku rynków regulowanych, 

na przykładzie orzecznictwa Prezesa UOKiK (sprawa Veolia)

1. Monopol naturalny na rynku przesyłu ciepła a konkurencja na rynkach powiązanych 

Fakt, że dwa przedsiębiorstwa energetyczne nie mogą konkurować ze sobą na tym samym 
rynku (rynku przesyłu), z uwagi na istniejący monopol naturalny, nie może oznaczać automatycz-
nie, że ich działania są neutralne i irrelewantne z antymonopolowego punktu widzenia. Wręcz 
przeciwnie, działania monopolisty w tym zakresie powinny podlegać takiej samej ocenie, jak dzia-
łania podmiotów na rynkach, na których monopol nie występuje. Prawidłowość takiego podejścia 
potwierdzona jest poprzez niedawną aktywność KE wobec Facebooka14 oraz fi rmy Google15 
(w zakresie platformy sprzedażowej), która choć dotyczy innych rynków, z powodzeniem może 
być odnoszona do omawianej w niniejszym artykule sprawy.

Odmienne podejście na rynku energii oznaczałoby w praktyce pozbawienie Prezesa UOKiK 
możliwości interwencji w zakresie antykonkurencyjnych porozumień oraz nadużywania pozycji 

12 Zob. decyzję KE wydaną w sprawie COMP/39.351 – Swedish Interconnectors.
13 Zob. decyzję KE wydaną w sprawie AT.40335 – Romanian gas interconnectors.
14 Zob. postępowanie KE w sprawie nr AT.40684.
15 Zob. postępowanie KE w sprawie nr AT.40670. 
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dominującej przez takie podmioty (nawet w sytuacji monopolu naturalnego na danym rynku geo-
grafi cznym) w relacjach wertykalnych, ale także wertykalno-horyzontalnych (tj. tam, gdzie przed-
siębiorstwo zajmujące się przesyłem jest wertykalnie zintegrowane i z jednej strony jest dostawcą 
usług dla podmiotu zajmującego się sprzedażą ciepła, a z drugiej strony samo również zajmuje się 
sprzedażą ciepła, więc na tym rynku jest konkurentem swojego klienta z rynku przesyłu ciepła).

2. Zmowa cenowa pomiędzy sprzedawcami ciepła a kompetencje Prezesa UOKiK

Prezes UOKiK miał ustawowe prawo wydania merytorycznej decyzji w zakresie wskazanym 
w treści decyzji Veolia i to niezależnie od tego, czy rynek przesyłu energii cieplnej określić moż-
na jako rynek, gdzie występuje zjawisko monopolu naturalnego. W kontekście zmowy cenowej 
pomiędzy sprzedawcami ciepła, opisanej w treści decyzji Veolia, błędnie przywoływana jest też 
okoliczność antymonopolowej oceny stosowanej przez nich taryfy, podlegającej kognicji Prezesa 
URE, bowiem nie to stanowiło przedmiot decyzji Prezesa UOKiK.

Decyzja Veolia nie odnosiła się bowiem do antymonopolowej analizy samej ceny ustalonej 
przez przedsiębiorców, ale dotyczyła działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa energetycz-
ne w ramach zakresu swobody pozostawionego przez przepisy PE przy jej ustalaniu, które miały 
mieć antykonkurencyjny charakter (m.in. antykonkurencyjna wymiana informacji). Mamy tu zatem 
do czynienia z dwiema odrębnymi okolicznościami, które mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą 
narzędzi, którymi dysponują dwa różne organy (tj. Prezes URE i Prezes UOKiK). Rozporządzenie 
z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, które obowiązywało w czasie objętym decyzją Prezesa 
UOKiK, zostawiało przedsiębiorstwom energetycznym możliwość wyboru w zakresie stopnia 
uwzględniania we wniosku taryfowym uzasadnionych kosztów stałych i zmiennych. Decyzja 
Prezesa UOKiK dotyczyła zatem kwestii, których ocena nie podlegała Prezesowi URE, bo objęta 
była swobodą decyzji przedsiębiorstw energetycznych.

Pojawiające się w doktrynie głosy krytyczne, oceniające fakt wydania decyzji przez Prezesa 
UOKiK, pomijają okoliczność, że każda zmowa cenowa z natury jej rzeczy może dotyczyć nie 
tylko samej ceny jako takiej, ale także jej elementów składowych oraz mechanizmów jej ustala-
nia (przy czym, dwie ostanie z wymienionych okoliczności nie podlegają kompetencjom Prezesa 
URE). Konkurencja w zakresie ceny nie jest jedynym kryterium świadczącym o atrakcyjności 
oferty danego przedsiębiorcy dla odbiorców, w tym konsumentów. Wśród takowych można bo-
wiem wymienić chociażby czas reakcji na awarie czy jakość i niezawodność usług. W przypadku 
oferowania usługi za pośrednictwem przetargu, dodatkowo mogą być brane pod uwagę przez 
zamawiającego inne kryteria wyboru oferty, takie jak termin płatności czy tzw. kryteria społeczne16. 

Co więcej, pojawiające się stanowiska pomijają istotną okoliczność, że wraz ze zmową ceno-
wą nierzadko dochodzi do niedozwolonej wymiany informacji. Przyjmując taki tok rozumowania, 
można by wysnuć co najmniej kontrowersyjny wniosek, że wszystkie zmowy na rynkach energe-
tycznych, które dotyczą choćby pośrednio taryf zatwierdzanych przez Prezesa URE, leżą poza 
kompetencją Prezesa UOKiK. 

16 Przykładem postępowania, gdzie kryteria pozacenowe odgrywały istotną rolę, jest zamówienie na „Kompleksową usługę obejmującą przesył/dystry-
bucję energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczej oraz dostawy energii cieplnej od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r. do budynku przy ul. Królewskiej 27 
w Warszawie”, dostępne pod adresem https://mc.bip.gov.pl/publiccontracts/view/26750 (07.12.2021).
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Wysnuwanie tak radykalnych postulatów w stosunku do zakresu kompetencji Prezesa UOKiK, 
któremu odbiera się możliwość reagowania na przejawy antykonkurencyjnych działań na rynkach 
regulowanych, powinno być poprzedzone odpowiednią analizą rynku, okoliczności towarzyszących 
wydaniu decyzji oraz otoczenia regulacyjnego. W przeciwnym wypadku jedyny organ dysponujący 
właściwymi narzędziami do eliminacji z obrotu praktyk antykonkurencyjnych zostałby arbitralnie 
pozbawiony możliwości działania i to pomimo tego, że powinien on podejmować interwencje w in-
teresie publicznym, tj. w celu ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Trudno jest też 
przyjąć, aby brak takiej interwencji lub interwencja innego organu dysponującego narzędziami 
nieadekwatnymi do rozstrzygania zagadnień z zakresu prawa konkurencji z perspektywy analizy 
skutków rynkowych działań przedsiębiorców, mogły skutecznie zrealizować cel, jakim jest właśnie 
ochrona interesu publicznego.

W tym miejscu autorzy podkreślają jednak, że nie dokonują oceny merytorycznej zawartości 
decyzji Prezesa UOKiK, a oceniają abstrakcyjnie jedynie dopuszczalność jej wydania w świetle 
komplementarnych uprawnień Prezesa URE.

3. Zakres interwencji Komisji Europejskiej w działanie przedsiębiorstw energetycznych 
w państwach członkowskich

Przyjęcie kontrowersyjnych tez dotyczących uprawnień polskiego organu antymonopolowego 
w zakresie ingerencji w działania monopolistów na rynkach związanych z wytwarzaniem i prze-
syłem energii cieplnej, wiązałoby się z jeszcze jednym problemem, który zdaje się być pomijany, 
mianowicie dotyczącym uprawnień KE w tym zakresie.

Prezes UOKiK nie jest bowiem jedynym organem antymonopolowym mogącym podejmować 
działania władcze względem podmiotów mających siedzibę na terytorium RP. Takie samodzielne 
uprawnienia ma oczywiście także KE, na gruncie art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu UE 
(TFUE). Czy zatem należałoby rozumieć, że żaden organ antymonopolowy (tj. także KE) nie ma 
w opisanych wyżej przypadkach uprawnień do podejmowania interwencji? 

Nie są nam znane żadne regulacje, które wyłączałyby uprawnienia KE we wskazany sposób. 
Owszem, należy pamiętać o dopuszczalności zastosowania ewentualnego wyłączenia grupowe-
go oraz wyłączenia indywidualnego, a w przypadku art. 102 TFUE zastosowania obiektywnego 
uzasadnienia lub doktryny przymusu państwa, ale są to okoliczności wyłączające jedynie odpo-
wiedzialność przedsiębiorcy za delikt antymonopolowy, a nie wyłączające w ogólności kognicję 
KE w tego typu sprawach.

Przykładem działań KE w zakresie interwencji podejmowanych na zmonopolizowanych ryn-
kach energetycznych w UE są chociażby sprawy: E.ON17, RWE18 oraz ENI19.

KE może podejmować interwencję w przypadku każdego nadużycia pozycji dominującej 
lub antykonkurencyjnego porozumienia, które może mieć wpływ na handel między państwami 
członkowskimi i, w przeciwieństwie do Prezesa UOKiK, który jest związany treścią art. 3 uokik, 
takimi ograniczeniami związana nie jest. W wyjątkowych sytuacjach (jak np. istnienie przymusu 
państwa), o czym mowa była już powyżej, KE może zastosować wyłączenie odpowiedzialności 

17 COMP//39.401.
18 COMP/39.402.
19 COMP 39.315.
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przedsiębiorcy i nie nakładać sankcji z tytułu naruszenia prawa konkurencji. Nie oznacza to jed-
nak, że takie działanie pozostaje całkowicie bez reakcji. W takim wypadku KE może bowiem roz-
ważyć podjęcie kroków bezpośrednio wobec państwa członkowskiego z tytułu naruszenia TFUE. 
Możliwość takiego właśnie działania potwierdził Trybunał w powoływanej już sprawie Deutsche 
Telekom: „Oczywiście nie można wykluczyć, jak zauważa wnosząca odwołanie, że krajowe organy 
regulacyjne naruszyły same art. 82 WE w związku z art. 10 WE, efektem czego Komisja mogła 
wnieść na tej podstawie skargę o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 
państwu, którego uchybienie to dotyczy”20.

4. Relacja pomiędzy prawem energetycznym a regułami konkurencji 
w świetle unijnego orzecznictwa i doktryny

Również unijne orzecznictwo, jak i zagraniczna doktryna, w sposób jednoznaczny wskazują 
na swobodę KE (ale również organów krajowych) w podejmowaniu działań z zakresu prawa kon-
kurencji na rynkach regulowanych (w tym w szczególności w sektorze energetycznym).

Unijne orzecznictwo21 zgodnie dotąd podkreślało, że aby z uwagi na krajowe ramy prawne 
można było wykluczyć możliwość nałożenia kar za naruszenie art. 101 i 102 TFUE przez przed-
siębiorcę, ograniczenie konkurencji musi być wynikiem wąsko rozumianego przymusu państwa 
wynikającego z treści przepisów prawa krajowego. 

Wskazywano przy tym, że ww. przepisy TFUE mogą znaleźć zastosowanie, jeśli okaże się, 
że ustawodawstwo krajowe pozostawia możliwość istnienia konkurencji, która może być unie-
możliwiona, ograniczona lub zakłócona poprzez niezależne działania przedsiębiorstw, co pod-
kreślaliśmy w niniejszym artykule22.

Co istotne, Trybunał wskazywał również, że na przedsiębiorstwach zajmujących pozycję do-
minującą ciąży szczególna odpowiedzialność za to, aby ich zachowanie nie naruszało skutecznej 
i niezakłóconej konkurencji na wspólnym rynku23. Podkreślano przy tym, że nawet okoliczność, iż 
poprzez interwencje krajowego organu regulacyjnego przedsiębiorcy byli zachęcani do kontynuacji 
stosowania swoich praktyk cenowych, nie można w żaden sposób wykluczyć odpowiedzialności 
przedsiębiorcy z tytułu art. 102 TFUE24. Decydującym czynnikiem przy ocenie dopuszczalności 
interwencji organu antymonopolowego w każdym przypadku była istniejąca swoboda działania 
przedsiębiorców.

Na przeszkodzie uprawnieniom KE nie stoi również zasada pomocniczości. Jak wskazał 
bowiem Sąd w sprawie T-336/07 Telefónica, zasada pomocniczości nie kwestionuje kompetencji 
przyznanych przez TFUE, zgodnie z wykładnią Trybunału, a także nie podważa kompetencji przy-
znanych KE przez TFUE, wśród których znajduje się stosowanie zasad konkurencji koniecznych 
do funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Tezy podnoszone przez orzecznictwo są, co do zasady, powtarzane i rozwijane przez przed-
stawicieli zagranicznej doktryny. Tytułem przykładu, jak wskazywał Pierluigi Congedo (Congedo, 
20 C-280/08 P Deutsche Telekom AG przeciwko Komisji Europejskiej, pkt. 91.
21 M.in. w sprawach Deutsche Telekom AG przeciwko Komisji oraz Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali przeciwko Komisji.
22 Wyroki w sprawach: sprawy połączone 209 do 215 oraz 218/78 van Landewyck i in. przeciwko Komisji, pkt 126 i 130–134; sprawy połączone 240, 
241, 242, 261, 262, 268 oraz 269/82 Stichting Sigarettenindustrie i in. przeciwko Komisji, pkt 12–37; wyrok w sprawie C-219/95 P Ferriere Nord prze-
ciwko Komisji, Rec. pkt 23–25 oraz wyrok w sprawach połączonych C-359/95 P oraz C-379/95 P Komisja i Francja przeciwko Ladbroke Racing, pkt 34.
23 Wyrok Trybunału z 9.11.1983 r. w sprawie 322/81 Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin przeciwko Komisji, pkt 57.
24 Z|ob. podobnie wyrok z 30.01.1985 r. w sprawie 123/83 Clair, pkt 21–23.



1818 Katarzyna Karasiewicz, Tomasz Kaźmierczak            Kompetencje organów antymonopolowych...

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 5(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.10.1

2014), stanowisko KE i unijnych sądów podkreśla wyższość prawa konkurencji nad narzędziami 
regulacyjnymi, a w sektorze energetycznym KE już kilkukrotnie podejmowała działania wykra-
czające poza sektorowe regulacje, które przewidują mniej inwazyjne i behawioralne instrumenty. 
Autor ten akcentował również fakt, że KE związana jest wyłącznie TFUE (w zakresie art. 101 i 102 
TFUE) oraz okoliczność, że z tej perspektywy ewentualne sankcje nałożone na przedsiębiorców 
przez organy regulacyjne są dla realizacji uprawnień KE irrelewantne.

Powyższe potwierdzali przedstawiciele samej KE25, w szczególności odnosząc się do nad-
rzędności prawa konkurencji wobec przepisów regulacyjnych oraz komplementarności działań 
organów ochrony konkurencji i wyspecjalizowanych nadzorców regulacyjnych.

Mając na względzie rozważania doktryny oraz orzecznictwo unijnych sądów, jest powszech-
nie akceptowane, że prawo konkurencji ma prymat względem przepisów regulacyjnych, a tym 
samym wprowadzenie w ramach regulacji rozwiązań o charakterze quasi-prokonkurencyjnym nie 
powinno stać na przeszkodzie kognicji organu antymonopolowego (tak krajowego, jak i unijnego), 
zaś wyjątki w tym zakresie zarysowane zostały niezwykle wąsko. 

Odnosząc powyższe do omawianej decyzji Veolia, w ocenie autorów nie było przeciwskazań 
do jej wydania przez Prezesa UOKiK, jako że dotyczyła ona praktyk wynikających z samodziel-
nych i nieskrępowanych przepisami regulacyjnymi decyzji przedsiębiorców. Nie sposób zatem 
przyjąć, że polski organ ochrony konkurencji wszedł w wyłączne kompetencje regulatora rynku.

5. Społeczny wymiar usługi jako przesłanka wyłączenia stosowania prawa konkurencji

Trudno jest też zgodzić się z twierdzeniami niektórych autorów26, jakoby społeczny wymiar da-
nej usługi stanowił przesłankę do wyłączenia zastosowania przepisów prawa konkurencji do oceny 
działań podmiotów świadczących taką usługę, a co za tym idzie wyłączał możliwość interwencji 
krajowych lub unijnych organów ochrony konkurencji wobec nich. Wspomniani autorzy powołują 
przy tym regulacje dotyczące usług świadczonych w ogólnym interesie (art. 106 ust. 2 TFUE), jako 
przykład szczególnego reżimu pozwalającego na wyłączenie reguł konkurencji, kiedy przemawia 
za tym interes społeczny. Takie stanowisko jest o tyle niezrozumiałe, że wspomniane regulacje 
oparte są na wręcz przeciwnej zasadzie. Zgodnie bowiem z literalnym brzmieniem art. 106 ust. 2 
TFUE, jak też orzecznictwem sądów europejskich oraz doktryną na jego tle27 (Dudzik, 2005), nie 
ma wątpliwości, że podstawowym założeniem twórców TFUE było poddanie tego rodzaju dzia-
łalności zasadom prawa konkurencji, w tym przede wszystkim art. 101 TFUE i 102 TFUE, zaś 
korzyści uzyskane od państwa przez przedsiębiorst wo, któremu powierzone zostało świadczenie 
usług w ogólnym interesie gospodarczym, nie tracą charakteru pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 
TFUE przez to, że są one wykorzystywane dla realizacji szeroko rozumianych celów publicznych. 

Podsumowując, regulacja art. 106 ust. 2 TFUE dotyczy podmiotów świadczących usługi 
w ogólnym interesie gospodarczym, w tym podmiotów działających w oparciu o zagwarantowany 
monopol w danym zakresie, ale nie zawiera ona całkowitego wyłączenia działalności podmiotów 

25 Przywołanie za Congedo, 2014, str. 56: „Dr Koch (deputy head of unit at the DG competition, in charge of the energy sector) reaffi rmed in a presen-
tation given in Athens in June 2013)…”.
26 Kraśniewski, 2020, str. 11: „Specyfi ką prawa energetycznego, jak i pozostałych regulacji sektorowych, jest społeczna funkcjonalizacja działalności 
gospodarczej podmiotów będących uczestnikami danego rynku. Z tego też względu organy antymonopolowe nie są właściwe w zakresie liberalizowania 
sektorów infrastrukturalnych”. 
27 Zob. wyrok w sprawie C-280/00 Altmark, C-53/00 Ferring SA v Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), C-240/83 Procureur 
de la République v Association de défense des brûleurs d’huiles usagées (ADBHU).



1919 Katarzyna Karasiewicz, Tomasz Kaźmierczak            Kompetencje organów antymonopolowych...

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 5(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.10.1

świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym spod działania regulacji odnoszących 
się do ogółu przedsiębiorstw na rynku (w tym zasad rynku wewnętrznego i reguł konkurencji), 
a jedynie zezwala na zastosowanie w tym zakresie pewnych modyfi kacji w ściśle określonych sy-
tuacjach. Ewentualne wyłączenie odpowiedzialności podmiotów świadczących usługi w ogólnym 
interesie gospodarczym lub mających charakter monopolu za naruszenie reguł konkurencji może 
mieć miejsce wyłącznie, kiedy zastosowanie stosownych przepisów TFUE „stanowi prawną lub 
faktyczną przeszkodę w wykonaniu szczególnych zadań, jakie zostały im zlecone”, a więc kiedy 
zachowane są wymogi zasady proporcjonalności. Przy czym, zastosowanie tego wyjątku nie może 
prowadzić do naruszenia wymiany handlowej w zakresie, który byłby sprzeczny z interesami UE. 

Trudno jest więc wskazać, dlaczego w przypadku, kiedy na rynku przesyłu ciepła mamy do 
czynienia z podmiotami czerpiącymi korzyści z monopolu naturalnego, organy ochrony konku-
rencji miałaby powstrzymać się od oceny wpływu ich działań na konkurencję na ww. rynku, jak 
też na rynkach powiązanych (tj. wytwarzania ciepła i sprzedaży ciepła), tylko dlatego, że usługi 
te są istotne z punktu widzenia ogólnego interesu społecznego. 

IV. Wnioski
Prezes UOKiK posiada kompetencje do podejmowania interwencji w każdym przypadku, gdy 

ocena antykonkurencyjnych działań przedsiębiorcy (lub przedsiębiorców) nie jest wyłączona na 
podstawie art. 3 uokik. Przy czym, tak szeroko zakreślone ogólne kompetencje organów anty-
monopolowych są komplementarne względem narzędzi, którymi dysponują regulatorzy dbający 
o stan konkurencji w poszczególnych sektorach (w tym Prezes URE).

Obowiązkiem Prezesa UOKiK jest dbanie nie tylko o stan konkurencji, rozumianej szeroko, 
w tym także konkurencji potencjalnej. Szczególnie, jeśli działania monopolistów wpływają nie tylko 
na ich konkurentów, także tych potencjalnych (uniemożlwiający im wejście na zmonopolizowany 
rynek), ale również ich kontrahentów i klientów działających na rynkach powiązanych. 

W przypadku rynków wytwarzania, przesyłu i sprzedaży ciepła, brak jest podstaw do wy-
łączenia lub ograniczania kompetencji Prezesa UOKiK na podstawie art. 3 uokik. Ewentualne 
ograniczenia zakresu interwencji Prezesa UOKiK wynikające z doktryny przymusu państwa, 
wymagają zaś wykazania, że brak odpowiedzialności przedsiębiorcy jest rezultatem stosowa-
nia się przez niego do obowiązujących przepisów lub wskazań organów państwa. W przypadku 
przedsiębiorstw z rynku ciepła, ma to duże znaczenie m.in. dla zakresu oceny ich działań podej-
mowanych w ramach ustalania taryf zatwierdzanych przez Prezesa URE, ponieważ zwolnienie 
z odpowiedzialności za nadużycia pozycji dominującej czy antykonkurencyjne porozumienia, mogą 
mieć miejsce tylko w zakresie, w jakim przepisy sektorowe wymuszają ich konkretne zachowa-
nie – nie pozostawiając żadnej swobody działania (zatem chociażby antykonkurencyjna wymiana 
informacji, jaka miała miejsce w przypadku opisywanej decyzji Prezesa UOKiK, nie będzie mogła 
być objęta ww. wyjątkiem).

Podobnie, sam fakt, że działanie przedsiębiorcy energetycznego miało miejsce na rynku, na 
którym posiada on monopol (w tym monopol naturalny), w żadnej mierze nie wyłącza możliwości 
jego weryfi kacji przez Prezesa UOKiK. Jak bowiem wskazano powyżej, Prezes UOKiK ma kom-
petencje do ochrony konkurencji rozumianej w sposób szeroki, jak też konkurencji potencjalnej. 
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Dodatkowo, Prezes UOKiK powinien brać też pod uwagę wpływ działań przedsiębiorcy posiada-
jącego monopol naturalny na stan konkurencji na rynkach powiązanych. 

Podsumowując, należy wskazać, że Prezes UOKiK korzysta z generalnego domniemania 
kompetencji zawsze, kiedy dochodzi do ograniczenia konkurencji. Narzędzia, jakimi dysponuje 
Prezes UOKiK, są bowiem komplementarne wobec tych, jakimi dysponują regulatorzy sektorowi, 
w tym Prezes URE. Ewentualne podstawy ograniczenia interwencji Prezesa UOKiK w przypadku 
antykonkurencyjnych zachowań przedsiębiorców z rynków regulowanych, w tym z rynku ciepła, są 
zarysowane dość wąsko i wymagają precyzyjnego stosowania, jak w przypadku każdego wyjątku 
od zasady ogólnej. W służącej za przykład w niniejszym artykule decyzji Veolia nie znajdujemy 
ograniczeń, które podważałyby zasadność i zgodność z prawem wydania jej przez Prezesa UOKiK. 
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I. Wprowadzenie
Pomoc publiczna (zwaną także pomocą państwa, ang. state aid) została wprowadzona do 

europejskiego porządku prawnego przez traktaty rzymskie1, podpisane 25 marca 1957 r., na 
mocy których została uznana za interwencję państwa o negatywnym wpływie na konkurencję. 
Obecnie ogólne zasady prawa pierwotnego dotyczące pomocy publicznej ujęte są w trzech ar-
tykułach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Bogate orzecznictwo oraz prawo 
wtórne pokazuje, iż zagadnienie to odgrywa ważną rolę w gospodarce oraz konkurencji w Unii 
Europejskiej (UE). Zwłaszcza warty uwagi jest wpływ środków pomocowych na lotnictwo europej-
skie, które, pomijając okres pandemii, corocznie notowało rekordowe liczby pasażerów, operacji 
oraz przewożonego towaru2. Europejskie linie lotnicze oraz lotniska od wielu lat stawały się, i nadal 
stają się, benefi cjentami pomocy publicznej, co wpłynęło bezpośrednio na utworzenie pewnych 
wytycznych specjalnie dla tego sektora. 

W swoim artykule autorka przybliży ramy prawne pomocy publicznej na kanwie prawa euro-
pejskiego, a także postępowania w sprawach o wsparcie w porządku prawa krajowego. Następnie 
przejdzie do omówienia relacji między pomocą publiczną a lotnictwem, skupiając się na wybra-
nych kazusach z ostatnich lat. Rozważania zostaną zakończone problematyką udzielania wspar-
cia liniom lotniczym w dobie pandemii COVID-19, co znajduje zarówno swoich zwolenników, jak 
i przeciwników. Celem artykułu jest więc kompleksowe omówienie problematyki pomocy publicznej 
w kontekście współczesnego lotnictwa w UE, opatrzone wnioskami de lege lata oraz krytycznym 
komentarzem autorki. 

II. Podstawy prawne pomocy publicznej

1. Źródła prawa

Pomoc publiczna została uregulowana zarówno w prawie pierwotnym, jak i wtórnym UE. 
Ponadto istnieje bardzo bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) dotyczące tego 
zagadnienia. W porządku prawa polskiego również można znaleźć odnośne akty prawne, lecz 
ich przedmiotem regulacji jest samo postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej3, 
nie zaś zagadnienia materialne, które uregulowane są tylko w prawie europejskim. Podstawowe 
zasady dotyczące pomocy publicznej przedstawione zostały w artykułach od 107 do 109 TFUE. 
W świetle ust. 1 art. 107 „(…) wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub 
przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem 
konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, 
jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową 
między Państwami Członkowskimi” – pomoc publiczna jest więc zakazana, jednakże od ogólnego 
zakazu istnieje szereg wyjątków wymienionych w kolejnych ustępach. 

1 Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.
2 Eurostat: Statistic Explained, Air transport statistics. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Air_transport_sta-
tistics (30.06.2021).
3 Ustawa z 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2021.0.743 t.j.).
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2. Pojęcie pomocy publicznej 

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż sam traktat nie defi niuje wprost pojęcia pomocy publicznej, 
a określa ją jako „wszelką pomoc” pochodzącą od państwa „w jakiejkolwiek formie”. Może więc 
ona przybrać wiele różnych postaci, takich jak dotacje, przekazanie środków publicznych na 
rzecz przedsiębiorcy, ulgi i umorzenia podatków, opłat oraz innych danin publicznych, objęcie 
akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, zakup towarów lub usług po cenach wyższych niż 
oferowane na rynku czy preferencyjne kredyty i pożyczki (Degener i Marczewska, 2018, s. 545). 
Kategorie pomocy indywidualnej programów pomocowych są wprost zdefi niowane w rozporządzeniu 
2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania art. 108 TFUE.

Ust. 1 art. 107 TFUE stanowi, iż pomoc musi zdecydowanie pochodzić od państwa członkow-
skiego lub przy użyciu zasobów państwowych, co może budzić wątpliwości pod względem zakre-
su podmiotowego zakazu. Niewątpliwym jest, że do tego grona należy zaliczyć wszelkie organy 
władzy, administracji publicznej (w tym centralnej jak i terenowej), państwowej i samorządowej, 
a także podmioty dysponujące środkami publicznymi, a zorganizowane w prywatnoprawnych 
formach. W przypadku pomocy pochodzącej od przedsiębiorstwa publicznego, „na które władze 
wywierają dominujący wpływ poprzez udział kapitałowy lub zasady rządzące tym podmiotem” 
(Degener i Marczewska, 2018, s. 551), przypisanie pomocy państwowej zależy od tego, czy w da-
nym przypadku organy państwowe były w jakikolwiek sposób zaangażowane w jej przyznanie. 

Na podstawie wyroku w sprawie SFEI4 pochodząca z pomocy publicznej korzyść oznacza 
takie dobro gospodarcze, którego dane przedsiębiorstwo nie mogłoby otrzymać w normalnych 
warunkach, tj. bez interwencji państwa. Cel lub powód przyznania takiej korzyści nie mają zna-
czenia przy ocenie, czy taka korzyść w ogóle wystąpiła – najważniejszy jest wpływ danej korzyści 
na przedsiębiorstwo. Z pomocą publiczną będziemy mieć do czynienia tylko w relacji przedsię-
biorstwo-państwo, co może zostać sprawdzone przy pomocy tzw. testu prywatnego inwestora. 
Pomaga on ustalić, czy analogiczna pomoc mogłaby zostać przyznana przez podmiot prywatny 
w normalnych warunkach rynkowych. Jeżeli wynik testu jest pozytywny, wówczas nie dochodzi 
do przyznania pomocy publicznej. 

3. Wpływ pomocy publicznej na konkurencję i handel

Bardzo ważnym elementem pomocy publicznej jest jej wpływ na konkurencję oraz handel 
między państwami członkowskimi, gdyż, jak stanowi ust. 1 art. 107, niedopuszczalna jest taka 
pomoc, „która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przed-
siębiorstwom lub produkcji niektórych towarów”. Oba zjawiska są ze sobą nierozerwalnie zwią-
zane i należy je rozpatrywać łącznie. Według orzecznictwa5, jeżeli stwierdza się, że dany środek 
zakłóca konkurencję, to jednocześnie wpływa on na handel między państwami członkowskimi. 
Dodatkowo, przy ocenie, czy dany środek można uznać za pomoc publiczną czy też nie, nie bę-
dzie mieć znaczenia wielkość przedsiębiorstwa czy wysokość samej pomocy do oceny – TSUE 
wymaga, by stan w danej sprawie nie był czysto hipotetyczny.

4 Wyrok TSUE z 11.07.1996 r. w sprawie C-39/94 Syndicat Français de L’express International (SFEI) i inni v. La Poste i inni, ECR 1996/7/I-3547.
5 M.in. wyrok Sądu UE z dnia 15.09.2016 w sprawie T-18/15 Philip Morris v. Komisja, Dz. Urz. UE C 392 z 24.10.2016 r.
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W przypadku wpływu na handel między państwami członkowskimi również wymaga się, by 
wpływ danego środka nie był jedynie domniemany lub hipotetyczny – należy wykazać, czy dany 
środek może wpłynąć na taką wymianę, a nie czy faktycznie na nią wpływa. Wystarczającym jest 
wykazanie przez Komisję Europejska (KE) związku pomiędzy danym środkiem pomocowym a jego 
potencjalnym lub prawdopodobnym wpływem na handel między państwami UE. Nie będzie mieć 
również znaczenia, czy benefi cjent pomocy uczestnicy w handlu transgranicznym, gdyż nawet 
świadczenie usług lokalnie może mieć wpływ na międzypaństwową wymianę handlową – pomoc 
publiczna może utrudniać przedsiębiorstwom z innych państw członkowskich wejście na rynek 
i świadczenie usług podobnych do tych pełnionych przez benefi cjenta. 

Komisja nie określiła ogólnych kategorii środków, które nie wpływają na handel między pań-
stwami członkowskimi, lecz zdarzały się sprawy, w których rzeczywiście takowego wpływu nie 
można było stwierdzić. Była to m.in. pomoc dla obiektów sportowych i rekreacyjnych służących 
głownie społeczności lokalnej, szpitali i innych obiektów opieki zdrowotnej świadczącym usługi 
w zwykłym zakresie, a także „małych portów lotniczych lub portów, które służą głównie użytkow-
nikom lokalnym, co ogranicza konkurencję w zakresie oferowanych usług do poziomu lokalnego, 
i w przypadku których wpływ na inwestycje transgraniczne jest rzeczywiście jedynie marginalny”6. 

4. Wyjątki od zakazu z art. 107

Jak zostało to wspomniane, zakaz z ust. 1 nie jest absolutny, gdyż ust. 2 oraz 3 wymieniają 
sytuacje, w których pomoc jest dozwolona z mocy prawa (ust. 2) lub jest dopuszczalna według 
uznania KE (ust. 3). Za zgodną z rynkiem wewnętrznym uważa się de iure taką pomoc publiczną, 
która przyznawana jest w celach socjalnych; ma na celu naprawienie szkód spowodowanych klę-
skami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi lub związana jest z wzmocnieniem 
gospodarki niektórych regionów Republiki Federalnej Niemiec dotkniętych podziałem Niemiec. 

KE może jednak uznać pomoc publiczną za dopuszczalną, gdy sprzyja ona rozwojowi go-
spodarczemu regionów o nienormalnie niskim poziomie życia lub zatrudnienia; wspomaga rea-
lizację ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania; 
ułatwiać będzie rozwój niektórych działań lub regionów gospodarczych, a także wspiera kulturę 
i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Do katalogu z ust. 3 należą także „inne kategorie pomocy, 
jakie Rada może określić decyzją, na wniosek Komisji”. Szczególne znaczenie w ramach pomocy 
dopuszczalnej będzie mieć pomoc sektorowa, pomoc regionalna oraz horyzontalna (przyznawana 
na określone przez KE cele) (Snażyk i Szafrański, 2018, s. 269).

5. Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Na mocy art. 108 KE jest organem upoważnionym do egzekwowania zakazu przewidziane-
go w art. 107 ust. 1 TFUE. Według ust. 2 art. 108 do zadań KE należy stałe badanie systemów 
pomocy istniejących w państwach członkowskich. Ponadto państwa członkowskie muszą poin-
formować KE o wszelkich planach przyznania lub zmiany pomocy (ust. 3) – chyba że, na mocy 
rozporządzenia przyjętego przez KE, Rada Unii Europejskiej (RUE) postanowiła o zwolnieniu 

6 Zob. Zawiadomienie KE w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. C 262 
z 19.7.2016, s. 1–50), pkt 197. 
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państw z takiego obowiązku (ust. 4 oraz art. 1097). Chodzi tu m.in. o typy pomocy objęte włącze-
niami grupowymi8 oraz pomoc de minimis9.

W sytuacji, gdy istnieje wątpliwość, iż pomoc przyznana przez dane państwo lub przy uży-
ciu środków państwowych nie jest zgodna z rynkiem wewnętrznym lub jest nadużywana, KE, po 
wysłuchaniu uwag zainteresowanych stron, może stwierdzić o zniesieniu lub zmianie tej pomocy 
w terminie, które sama określi (ust. 2 akapit 1). Niezastosowanie się do decyzji KE w wyznaczo-
nym terminie może skutkować wniesieniem sprawy przez KE lub każde zainteresowane państwo 
bezpośrednio do TSUE. 

Warto jednak pamiętać, iż na wniosek państwa członkowskiego, RUE, stanowiąc jednomyśl-
nie, może zadecydować o zgodności pomocy już przyznanej lub takiej, którą państwo zamierza 
przyznać, z rynkiem wewnętrznym, jeżeli wyjątkowe okoliczności uzasadniają taką decyzję (aka-
pit 2). Jeżeli KE wszczęła procedurę, o której mowa w akapicie 1, wówczas wystąpienie zaintere-
sowanego państwa z wnioskiem do RUE powoduje zawieszenie tej procedury do czasu przyjęcia 
przez RUE stanowiska. 

Przebieg postępowania w zakresie pomocy publicznej, w sposób bardziej szczegółowy niż 
w art. 108 TFUE, został określony w rozporządzeniu 2015/1589 RUE 2015/1589 z dnia 13 lipca 
2015 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania art. 108 TFUE. Akt rozróżnia cztery typy 
pomocy – pomoc istniejącą, nową pomoc, pomoc niezgodną z prawem oraz pomoc świadczoną 
niezgodnie z przeznaczeniem. W zależności od rodzaju pomocy przewiduje się różne procedury, 
jednakże samo rozporządzenie w żadnym przypadku nie określa, ile czasu maksymalnie może 
trwać takie dochodzenie, gdyż wpływ na to ma m.in. zawiłość sprawy, chęć współpracy ze strony 
państwa członkowskiego czy jakość uzyskiwanych informacji. 

Na zakończenie KE może podjąć następujące decyzje:
1. pozytywną – środek stanowi pomoc publiczną zgodną z rynkiem wewnętrznym;
2. o braku pomocy – środek nie jest pomocą publiczną;
3. warunkową – decyzja pozytywna, ale by pomoc była uznana za zgodną z rynkiem wewnętrz-

nym, należy spełnić określone warunki;
4. negatywną – pomoc jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym i nie może zostać wdrożona 

przez państwo członkowskie (temu typowi decyzji najczęściej towarzyszyć będzie nakazanie 
zwrotu pomocy już wypłaconej, chyba że chodzi o pomoc istniejącą – celem takiego rozwią-
zania jest odebranie korzyści i przywrócenie status quo). 

6. Podsumowanie

W świetle prawa UE pomoc publiczna jest więc z założenia niezgodna z rynkiem wewnętrz-
nym, jednakże istnieje katalog wyjątków dozwolonych z mocy prawa, a także tych dopuszczonych 
przez KE według jej uznania. Udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorstwom uważa się za jeden 
ze sposobów naruszeń konkurencji, jednakże warto zauważyć, że przyznane legalnie wsparcie 
odgrywa ważną rolę dla gospodarek państw członkowskich – w 2019 r. państwa członkowskie 
7 Rada, na wniosek KE i po konsultacji z PE, może wydać wszelkie właściwe rozporządzenia w celu zastosowania artykułów 107 i 108, a w szczegól-
ności może określić warunki stosowania artykułu 108 ustęp 3 i kategorie pomocy zwolnione z tej procedury. 
8 Zob. Rozporządzenie KE nr 651/2014 z 17.06.2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.06.2014, s. 1–78).
9 Zob. Rozporządzenie KE nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 1–8).
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przekazały 134,6 miliarda EUR w ramach pomocy publicznej na poziomie UE10. Część z tych 
pieniędzy przekazanych zostało właśnie sektorowi lotniczemu, co zostanie omówione w następ-
nych rozdziałach. 

III. Lotnictwo a pomoc publiczna – wybrane kazusy 
Na początku rozważań dotyczących pomocy publicznej przekazanej lotnictwu, warto przyjrzeć 

się najpierw przełomowemu wyrokowi w sprawie Nouvelles Frontières z 1986 r.11 Francuski sąd 
zwrócił się z zapytaniem prejudycjalnym w związku z postępowaniem toczącym się przeciwko 
pracownikom krajowych towarzystw lotniczych i biur podróży, oskarżonych o sprzedaż biletów 
lotniczych według taryf, które nie zostały zatwierdzone przez właściwego ministra (Majewska-
Adamska, 2017). Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł wówczas, iż postanowienia Traktatów, 
również w obszarze konkurencji, mają zastosowanie w dziedzinie transportu lotniczego, w związku 
z brakiem odmiennych przepisów traktatowych. W praktyce KE zajęła się monitorowaniem pomocy 
publicznej przekazanej lotnictwu od 1989 r. (Mendes de Leon, 2017, s. 117). Początkowo sprawy 
związane z subwencjami dotyczyły przede wszystkim przewoźników narodowych, by ustrzec ich 
przed bankructwem.

W celu systematyzacji liberalizacji transportu lotniczego, w tym pomocy dla linii lotniczych, 
w 1994 r. przyjęte zostały wytyczne KE dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu WE oraz art. 61 
Porozumienia EOG do pomocy państwa w sektorze lotnictwa (tzw. Aviation Guidelines). Zostały 
one następnie uzupełnione wytycznymi wspólnotowymi z 2005 r. dotyczącymi fi nansowania 
portów lotniczych i pomocy państwa na rozpoczęcia działalności dla przedsiębiorstw lotniczych 
oferujących przeloty z regionalnych portów lotniczych12. 

Zważywszy na duże zmiany na rynku lotniczym w ostatnich latach, m.in. znaczący rozwój 
lotnisk regionalnych, problem przeciążenia węzłowych portów lotniczych, a także sukces tanich 
przewoźników, w 2014 r. podjęto decyzję o zastąpieniu pakietu wytycznych z 1994 oraz 2005 r. 
nowymi wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw 
lotniczych13, które poprzedzone zostały konsultacjami wśród państw członkowskich14. 

Wytyczne z 2014 r. mają na celu zapewnienie łączności między regionami oraz mobilności 
obywateli UE, przy jednoczesnym minimalizowaniu zniekształceń konkurencji na rynku wewnętrz-
nym15. Wprowadzają one między innymi nowe zasady przyznawania pomocy lotniskom w regionach 
o potrzebach transportowych, mniejszym portom lotniczym, a także liniom lotniczym mającym 
w planach otworzenie tras z lotnisk regionalnych. Ponadto stanowią element przyjętej przez KE 
w 2012 r. strategii modernizacji przepisów o pomocy publicznej (ang. State Aid Modernisation, 
SAM), której celem jest zwiększenie efektywności środków pomocowych oraz ukierunkowanie 
kontroli na sprawy o największym wpływie na konkurencję16. KE korzysta z wytycznych za każ-
10 KE, State aid Scoreboard 2020. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/scoreboard_en (30.06.2020).
11 Wyrok z 30.04.1986 r. w połączonych sprawach 209/84 – 213/84 Asjes i inni (Nouvelles Frontières), ECLI:EU:C:1986:188.
12 Komunikat KE – Wytyczne wspólnotowe dotyczące fi nansowania portów lotniczych i pomocy państwa na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw 
lotniczych oferujących przeloty z regionalnych portów lotniczych (Dz.U. C 312 z 9.12.2005 r., s. 1–14).
13 Komunikat KE – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych (Dz.U. C 99 z 4.04.2014 r., s. 3–34).
14 Urząd Lotnictwa Cywilnego, konsultacje nowych wytycznych KE ws. pomocy państwa dla portów lotniczych i przewoźników, 09.08.2013. Pozyskano z: 
https://ulc.gov.pl/pl/publikacje/wiadomosci/2350-konsultacje-nowych-wytycznych-ke-ws-pomocy-panstwa-dla-portow-lotniczych-i-przewoznikow (30.06.2021).
15 Komunikat prasowy KE – State aid: Commission adopts new guidelines for state aid to airports and airlines, 20.02.2014 (IP/14/172).
16 Komunikat prasowy KE – State aid: Commission turns state aid modernisation into action and calls for better cooperation with Member States to 
boost growth, 18.12.2014 (IP/14/2783).
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dym razem, gdy otrzyma od państwa członkowskiego informację o zamiarze przyznania pomocy 
publicznej oraz w czasie dochodzeń związanych z sektorem lotniczym – zarówno gdy pomoc ta 
ma charakter operacyjny, na restrukturyzację czy infrastrukturę.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż nie ma znaczenia, czy podmiot, który pomoc otrzyma, jest 
prywatny czy publiczny. Musi jednak stanowić on przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów unij-
nych. Ponadto nie wszystkie czynności podejmowane na lotniskach mają charakter gospodarczy, 
np. działalność kontroli ruchu lotniczego, policja lotniskowa, urząd celny, straż pożarna czy straż 
ochrony lotniska, co musi zostać wzięte pod uwagę w kontekście pomocy publicznej (Mendes 
de Leon, 2017, s. 118). 

W większość przypadków, gdy państwa członkowskie przyznawały liniom lotniczym pomoc 
publiczną, KE wydała w ich sprawie decyzję warunkową, czyli decyzję pozytywną opatrzoną 
określonymi warunkami. W zależności od konkretnej sprawy, warunki te mogły przybrać postać:
1. utworzenia planu restrukturyzacji skupiającego się przykładowo na zmniejszeniu lub eliminacji 

aktywności przynoszących straty, redukcji kosztów cateringu w klasie ekonomicznej, uspraw-
nieniu operacji linii; czy zobowiązanie się przewoźnika do przyczynienia się do restrukturyzacji;

2. obowiązku oddania pożyczki otrzymanej od rządu, przejęcia części udziałów w ramach zwrotu;
3. rekapitalizacji linii lotniczych;
4. nałożenia warunku one time last time (pierwszy raz, ostatni raz), który pozwala państwu 

członkowskiemu na udzielenie pomocy danemu przedsiębiorstwu tylko raz w ciągu 10 lat. 
Sprawą, w której KE wydała właśnie taką decyzję warunkową, jest kazus polskiego narodo-

wego przewoźnika PLL LOT (Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.) z 2013 r. Pod koniec 2012 r. spółka 
zwróciła się do Skarbu Państwa o pomoc publiczną w wysokości 1 miliarda PLN w związku ze złą 
sytuacją fi nansową, którą argumentowano zmianami kadrowymi w zarządzie, upolitycznieniem 
stanowisk, a także niskimi kompetencjami kadry nadzorczej skutkującymi błędnymi decyzjami 
biznesowymi. W maju 2013 r. KE wydała tymczasową zgodę na pożyczkę dla linii w wysokości 
100 mln EUR, a Polska zobowiązała się do przedstawienia planu restrukturyzacji, umożliwiają-
cego przywrócenie długoterminowej rentowności przedsiębiorstwa17.

Przedstawiony miesiąc później plan restrukturyzacji został pozytywnie oceniony przez KE na 
drodze dochodzenia opartego o wytyczne z 2004 r. Zdaniem ówczesnego Wiceprzewodniczącego 
KE, Joaquína Almunia, odpowiedzialnego za politykę konkurencji, „LOT przygotował wiarygodny 
plan restrukturyzacji, który powinien doprowadzić do odzyskania przez niego rentowności w nieda-
lekiej przyszłości (…)”. Przewoźnik zobowiązany był jednak do zlikwidowania lotów na niektórych 
rentownych trasach, a także do odstąpienia prawa do lądowania (tzw. sloty) na kilku lotniskach 
o dużym natężeniu ruchu – takie rozwiązania miało wpłynąć korzystnie na pozycję konkurencyjną 
innych linii, a także zmniejszenie zakłócenia konkurencji spowodowane udzieleniem pomocy pub-
licznej18. Dnia 29 lipca 2014 r. KE uznała, że pomoc na restrukturyzację w wysokości 804 mln PLN 
(ok. 200 mln EUR), które planowano przyznać na rzecz LOT-u, jest zgodna z unijnymi zasadami 

17 Decyzja KE z 15.03.2013 r., SA.35900 (ex 13/NN). Pomoc na ratowanie dla Polskich Linii Lotniczych LOT SA, Dz. Urz. UE z 18.07.2013 r., C 204/4.
18 Decyzja KE 2015/119 z 29.07.2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.36874 (2013/C) (ex 2013/N), której Polska zamierza udzielić na rzecz Polskich 
Linii Lotniczych LOT S.A. oraz w sprawie środka pomocy SA.36752 (2014/NN) (ex 2013/CP) wdrożonego przez Polskę na rzecz Polskich Linii Lotniczych 
LOT S.A., Dz. Urz. UE L 25 z 30.01.2015 r., C(2014) 5429.
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pomocy państwa. Podobną decyzję warunkową KE wydała także m.in. w sprawie Adria Airways 
(2014)19, airBaltic (2014)20, Air Malta (2012)21 czy Austrian Airlines (2009)22. 

Do zatwierdzenia pomocy publicznej nie doszło jednak w przypadku Cyprus Airways (2015) 
oraz Estonian Air (2015) – KE wydała wobec przewoźników decyzję negatywną, oznaczającą 
niezgodność pomocy z rynkiem wewnętrznym. Uzgodnione plany restrukturyzacji nie zostały 
przekazane, a także złamano zasadę „jeden raz ostatni raz”, co skutkowało tym, iż linie te miały 
nadmierną przewagę nad innymi przewoźnikami na rynku, a także były sztucznie utrzymywane 
przez podatników. W obu przypadkach przewoźnicy zostali zmuszeni do oddania otrzymanej po-
mocy publicznej (Cyprus Airways 65 milionów EUR wraz z odsetkami23, Estonian Air 84,9 miliona 
EUR wraz z odsetkami24), co ostatecznie doprowadziło do ich upadłości w kolejnych latach. 

Interesującym przykładem jest również sprawa Scandinavian Airlines (SAS) z 2014 r. Przewoźnik 
otrzymał od swoich udziałowców (Szwecja – 21,4% udziałów, Dania – 14,3%, Norwegia – 14,3% 
oraz fundacja Knut and Alice Wallenberg Foundation (KAW) – 7,6%) oraz banków tzw. odnawial-
ny instrument kredytowy (Revolving Credit Facility, RCF) w wysokości około 400 milionów EUR. 
Po przeprowadzeniu dochodzenia KE zadecydowała, że pożyczka udzielona SAS nie stanowiła 
pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, gdyż przeszła pomyślnie wcześniej omó-
wiony test prywatnego inwestora – możliwe więc było otrzymanie takiej pomocy w normalnych 
warunkach rynkowych. Ponadto rzeczony kredyt nie stanowił w ocenie KE nienależnej korzyści 
fi nansowej25. 

Jako ostatni, odmienny od pozostałych, omówiony zostanie kazus pomocy dla Ryanair, udzie-
lonej przez lotnisko Charleroi oraz Region Walonii w 2008 r., który wywołał wiele kontrowersji. 
Linie, będące pierwszym i największym tanim przewoźnikiem lotniczym w Europie, zawarły dwa 
porozumienia gwarantujące im wiele korzyści – „jedno z Regionem Walonii, właścicielem portu 
lotniczego Charleroi, a drugie z Brussels South Charleroi Airport (BSCA), kontrolowanym przez 
Region Walonii przedsiębiorstwem publicznym, które od dnia 4 lipca 1991 r. zarządza tym portem 
lotniczym i prowadzi w nim działalność jako koncesjonariusz”26.

Pierwsze porozumienie polegało na przyznaniu przez Region Walonii, poza zmianą godzin 
otwarcia portu lotniczego, obniżki opłat za lądowanie o około 50% w porównaniu z poziomem okre-
ślonym w przepisach prawnych. Wszelkie straty zysków, wynikających bezpośrednio lub pośrednio 
ze zmiany wysokości wszelkich opłat lotniskowych czy też godzin otwarcia portu lotniczego, miały 
również zostać pokryte przez Region w drodze dekretu lub aktu o charakterze regulacyjnym. Na 

19 Decyzja KE 2015/494 z 9.07.2014 r. w sprawie środków pomocy SA.32715 (2012/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/CP) wdrożonych przez Słowenię na 
rzecz Adria Airways d.d., Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.2015 r., C(2014) 4543.
20 Decyzja KE 2015/1091 z 9.07.2014 r. w sprawie środków SA.34191 (2012/C) (ex 2012/NN) (ex 2012/CP) wdrożonych przez Łotwę na rzecz A/S Air 
Baltic Corporation (airBaltic), Dz. Urz. UE L 183 z 10.07.2021 r., C(2014) 4552.
21 Decyzja KE z 27.06.2012 r. w sprawie pomocy państwa nr SA.33015 (2012/C), którą Malta planuje wdrożyć na rzecz Air Malta plc., Dz. Urz. UE L 
301 z 30.10.2012 r., C(2012) 4198.
22 Decyzja KE z dnia 28.08.2009 r. Pomoc państwa C 6/09 (ex N 663/08) – Austria – Austrian Airlines – Plan restrukturyzacji, Dz. Urz. UE L 59 
z 09.03.2010 r., C(2009) 6686.
23 Decyzja KE 2015/1073 z 9.01.2015 r. w sprawie pomocy państwa SA.35888 (2013/C) (ex 2013/NN), SA.37220 (2014/C) (ex 2013/NN), SA.38225 
(2014/C) (ex 2013/NN) wdrożonej przez Cypr na rzecz Cyprus Airways (Public) Ltd, Dz. Urz. UE L 179 z 08.07.2015 r., C(2014) 9362.
24 Decyzja KE 2016/1031 z 6.11. 2015 r. w sprawie środków pomocy SA.35956 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/N) wdrożonych przez Estonię na rzecz 
AS Estonian Air oraz w sprawie środków pomocy SA.36868 (14/C) (ex 13/N), które Estonia planuje wdrożyć na rzecz AS Estonian Air, Dz. Urz. L 174 
z 30.06.2016 r., C(2015) 7470.
25 Decyzja KE z 9.07.2014 r. w sprawie środka pomocy SA.35668 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) wdrożonego przez Danię i Szwecję na rzecz Scandinavian 
Airlines, Dz. Urz. UE L 366 z 20.12.2014 r., C(2014) 4532.
26 Wyrok Sądu UE (ósma izba w składzie powiększonym) z 17.12.2008 r. w sprawie T-196/04 Ryanair Ltd v. Komisja Wspólnot Europejskich, 
ECLI:EU:T:2005:331.
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mocy drugiego porozumienia z BSCA, Ryanair zobowiązał się do ustanowienia w porcie lotni-
czym Charleroi bazy dla od 2 do 4 samolotów. Koszty zakładania bazy miały zostać poniesione 
zarówno przez linie, jak i samo BSCA. Przewoźnik zobowiązał się także do dokonywania, przez 
okres 15 lat, przez każdy z bazowanych samolotów co najmniej trzech lotów powrotnych dzien-
nie. W przypadku „znacznego wycofania się” z portu lotniczego, Ryanair miał zwrócić całość lub 
część dokonanej przez BSCA płatności. Ponadto zgodnie z tym porozumieniem BSCA obciążało 
każdego z pasażerów Ryanaira tylko 1 EUR z tytułu świadczenia usług obsługi naziemnej, zamiast 
10 EUR opłaty stosowanej w odniesieniu do innych użytkowników.

Wyżej wymienione środki nie zostały jednak przedstawione KE. W związku ze skargami 
oraz publikacjami w prasie podjęte zostało dochodzenie, którego efektem była obszerna decyzja 
stwierdzająca, że korzyści otrzymane przez przewoźnika stanowiły, w części, pomoc publiczną 
niezgodną z rynkiem wewnętrznym. Ryanair został zobowiązany do oddania pomocy BSCA oraz 
Regionowi Walońskiemu. Jednakże 17 grudnia 2008 r., po odwołaniu się przewoźnika do Sądu 
UE, decyzja KE została unieważniona w związku z nieprawidłowym zastosowaniem zasady pry-
watnego inwestora działającego w warunkach gospodarki rynkowej oraz niepoprawnym rozpa-
trzeniem obu porozumień oddzielnie27.

IV. Pomoc publiczna dla linii lotniczych w dobie COVID-19
Choć otrzymywanie pomocy publicznej przez linie lotnicze były zjawiskiem dość częstym 

w UE (o czym świadczy m.in. ilość decyzji KE w samym roku 2012), tak w związku z dramatycz-
nym stanem rynku lotniczego spowodowanym pandemią koronawirusa państwa członkowskie 
przyznają przewoźnikom subwencje o wartości milionów, a czasem nawet miliardów EUR w celu 
utrzymania ich na rynku. Według przewidywań organizacji Eurocontrol, zajmującej się zarządzeniem 
żeglugą powietrzną w Europie, powrotu do normalnego ruchu lotniczego, tj. stanu na rok 2019, 
można spodziewać się najwcześniej w roku 2024 lub później, w zależności od realnej efektywności 
szczepionek przeciwko COVID-1928. Obecnie notuje się ruch na poziomie 49% w porównaniu do 
wyników z 2019 r. (dane z 1 czerwca 2021 r.)29. Zanim więc dojdzie do pełnej regeneracji sektora, 
przewoźnicy oraz porty lotnicze spotkają się z kolejnymi stratami, które mogą zaważyć o ich losie. 

Nietrudno się więc dziwić, iż pomoc publiczna stała się jednym ze środków zaradczych 
przeznaczonych lotnictwu, a także wielu innym sektorom. By usystematyzować pracę KE w tak 
trudnym okresie (Kopeć, 2021), 19 marca 2020 r. przyjęto tymczasowe ramy środków pomocy 
państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-1930. Komunikat 
miał na celu przedstawienie państwom członkowskim możliwych form pomocy przedsiębiorstw 
na podstawie przepisów unijnych. Co bardzo ważne, określone zostały również „dodatkowe, tym-
czasowe środki pomocy państwa, które uważa za zgodne z rynkiem wewnętrznym na podstawie 

27 Ibidem.
28 EUROCONTROL, EUROCONTROL Forecast Update 2021–2024, 21.05.2021. Pozyskano z: https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-
-forecast-update-2021-2024 (30.06.2021).
29 EUROCONTROL, Updated EUROCONTROL Traffi c Scenarios for 2021: Clear hope for some recovery this summer and beyond, 1.06.2021. Pozyskano 
z: https://www.eurocontrol.int/press-release/updated-eurocontrol-traffi c-scenarios-2021-clear-hope-some-recovery-summer-and-beyond (30.06.2021).
30 Komunikat KE – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01); 
Komunikat KE – Piąta zmiana tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 oraz 
zmiana załącznika do komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych (2021/C 34/06) – „Celem niniejszego komunikatu jest przedłużenie okresu obowiązywania 
środków określonych w tymczasowych ramach do dnia 31 grudnia 2021 r” (pkt 3).
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art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i które mogą zostać zatwierdzone bardzo szybko po zgłoszeniu przez 
państwo członkowskie”31. 

Zgodnie z pkt. 3.1 aktu „Komisja uzna taką pomoc państwa za zgodną z rynkiem wewnętrz-
nym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE, o ile spełnione zostaną wszystkie wymienione 
poniżej warunki (…):
a) pomoc w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych, korzyści podatkowych lub w za-

kresie płatności nie przekracza 800 000 EUR na przedsiębiorstwo; wszystkie dane liczbowe 
muszą zostać podane w kwotach brutto, tj. przed odliczeniem podatków lub innych opłat;

b) pomoc jest przyznawana na podstawie programów pomocy posiadających szacowany budżet;
c) pomoc może zostać przyznana przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji 

(w rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych) w dniu 31 grudnia 
2019 r.; może być ona przyznana przedsiębiorstwom, które nie znajdują się w trudnej sytuacji 
lub przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., 
ale które później napotkały trudności lub znalazły się w trudnej sytuacji z powodu epidemii 
COVID-19;

d) moc przyznaje się nie później niż 31 grudnia 2020 r. [okres ten został wydłużony do 31 grud-
nia 2021 r.] 

e) pomoc przyznana przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania 
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych uwarunkowana jest jej nieprzeniesieniem 
w części lub w całości na producentów surowców i nie jest ustalana na podstawie ceny lub 
ilości produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez 
zainteresowane przedsiębiorstwa”.
Kierując się powyższymi wytycznymi, wiele linii lotniczych stało się benefi cjentami wsparcia 

pochodzącego od państw członkowskich (warto jednak zwrócić uwagę, że zdarzały się przypad-
ki, w których KE nie zatwierdzała wszystkich wnioskowanych pomocy). Deutsche Lufthansa AG 
(DLH), przedsiębiorstwo macierzyste Lufthansa Group (m.in. linie lotnicze Lufthansa, Eurowings, 
Austrian Airlines), za zgodą KE otrzymało od rządu niemieckiego 6 miliardów EUR na rekapitaliza-
cję32, a także pożyczkę w wysokości następnych 3 miliardów EUR. By nie zachwiać konkurencji, 
przedsiębiorstwo zostało zobowiązane do oddania konkurencyjnym liniom do trzech par slotów 
dziennie dla czterech samolotów na lotnisku we Frankfurcie (FRA) oraz Monachium (MUC), co 
daje łącznie po 24 indywidualne sloty na każdym z lotnisk. Wsparcie otrzymały również linie KLM 
oraz Air France (zarządzane przez holding lotniczy Air France-KLM) w postaci pomocy oraz po-
życzek od rządu francuskiego oraz holenderskiego. W zamian KE zobowiązała przewoźników do 
dokonania redukcji kosztów, realizacji założonych celów środowiskowych związanych z emisją 
dwutlenku węgla. Ponadto KLM musiał zredukować swoją siatkę lotów nocnych, a Air France za-
mrozić wynagrodzenia pracowników w 2021 oraz 2022 r. W czasie trwania pandemii koronawirusa 
pomoc publiczną otrzymali także m.in.: PLL LOT, SAS. Alitalia, airBaltic czy Finnair33.

31 Pkt 1.3. „Potrzeba odpowiednich środków pomocy państwa”, Komunikat KE – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospo-
darki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01).
32 Komunikat prasowy KE – State aid: Commission approves €6 billion German measure to recapitalise Lufthansa, 25.06.2020 (IP/20/117).
33 Centre for Aviation (CAPA), COVID-19 prompts dramatic increase in state aid to (some) European airlines, 08.09.2020. Pozyskano z: https://centre-
foraviation.com/analysis/airline-leader/covid-19-prompts-dramatic-increase-in-state-aid-to-some-european-airlines-536591 (30.06.2021).
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Liniami lotniczymi, które nie ubiegały się o wsparcie, są przede wszystkim Ryanair oraz 
Wizzar, dwaj najwięksi tani przewoźnicy w Unii Europejskiej, którzy od początku pandemii mie-
li również najlepszą pozycję wśród przewoźników w zakresie płynności fi nansowej. Ponadto 
Michael O’Leary, dyrektor generalny Ryanair, od rozpoczęcia pandemii krytykował działalność 
KE w sprawie przyznawania pomocy publicznej oraz postawę konkurencyjnych linii lotniczych. 
Po otrzymaniu wsparcia przez Lutfhansę, porównał fi rmę do „pijanego wujka na weselu, który pije 
z wszystkich kieliszków, ponieważ nie może się powstrzymać”34. Kierowane przez niego przed-
siębiorstwo sprzeciwiło się również wielu decyzjom KE o przyznaniu pomocy publicznej (łącznie 
16). W sprawie decyzji o pomocy dla KLM35 oraz TAP Air Portugal36, o łącznej kwocie 2 miliardów 
EUR, Sąd przyznał Ryanairowi rację, unieważniając decyzję KE – przewoźnicy nie muszą jednak 
oddawać otrzymanych środków aż do czasu ponownego wydania decyzji37. Sąd nie orzekł jed-
nak na korzyść tanich linii w sprawach dotyczących wsparcia dla SAS, Air France oraz Finnair. 

V. Wnioski oraz zakończenie
Pomoc publiczna stanowi bardzo ważny element rynku lotniczego w UE oraz państwach 

członkowskich. Stało się to zwłaszcza widoczne m.in. w czasach pandemii, kiedy to linie notowa-
ły i, na moment pisania tego artykułu, nadal notują rekordowe straty, a rządy starają się uniknąć 
masowych bankructw w sektorze lotniczym. W związku z tym istnieją specjalne wytyczne dotyczą-
ce wsparcia utworzone specjalnie z myślą o lotnictwie, choć główną podstawą pozostaje prawo 
pierwotne, tj. przepisy TFUE, a także prawo wtórne. Na podstawie wybranych kazusów autorka 
starała się ukazać, w jaki sposób KE dba, by udzielone środki pomocowe w jak najmniejszym stop-
niu wpłynęły na konkurencję na rynku lotniczym. Jak zostało to szczegółowo omówione, pomoc 
publiczna jest co do zasady zakazana, gdyż przyznanie jej może utrudnić lub nawet uniemożliwić 
działanie przedsiębiorstw z tej samej branży.

W opinii autorki, gdy pomoc publiczna świadczona jest zgodnie z rynkiem wewnętrznym, może 
stanowić ważne wsparcie dla przedsiębiorstw oraz m.in. pomagać w realizacji celów unijnych, 
takich jak ochrona środowiska. Sam rynek lotniczy trudno uznać za stabilny w porównaniu z inny-
mi rynkami transportowymi. W żartobliwy sposób sytuację te opisał Richard Branson, założyciel 
Virgin Atlantic – „jeżeli chcesz zostać milionerem, zacznij z miliardem dolarów i stwórz nowe linie 
lotnicze”. Pandemia COVID-19 problem ten niewątpliwie spotęgowała, co skutkowało, skutkuje 
i zapewne przez pewien czas nadal skutkować będzie licznymi wnioskami o wsparcie dla upada-
jących przewoźników. Można spotkać się z negatywnymi opiniami na temat pomocy publicznej, 
czego przykład stanowią m.in. wcześniej wspomniane słowa Micheala O’Leary oraz wielokrotne 
zaskarżanie przez Ryanaira decyzji KE. Warto jednak zauważyć, że skoro w świetle prawa UE 
dopuszczona została taka możliwość, to korzystanie z niej przez lotnictwo jest uzasadnione. 

Istniejące podstawy prawne, zarówno te dotyczące pomocy publicznej ogólnie, jak i w kon-
tekście samego lotnictwa, autorka uważa za wystarczające, zwłaszcza biorąc po uwagę fakt, iż 
34 Aerotime Hub, Ryanair’s O’Leary: Lufthansa is like a drunken uncle at a German wedding, Rytis Beresnevicius, 24.03.2021. Pozyskano z: https://
www.aerotime.aero/27529-oleary-lufthansa-drunken-uncle (30.06.2021).
35 Wyrok Sądu UE z 19.05.2021 r. w sprawie T-643/20 Ryanair DAC v. Komisja, ECLI:EU:T:2021:286.
36 Wyrok Sądu UE z 19.05.2021 r. w sprawie T-465/20 Ryanair DAC v. Komisja, ECLI:EU:T:2021:284.
37 DW, Ryanair wins EU legal challenge to airline state aid, 19.05.2021. Pozyskano z: https://www.dw.com/en/ryanair-wins-eu-legal-challenge-to-airline-
-state-aid/a-57585185 (30.06.2021). Reuter, Ryanair gets rare wins in EU court over state aid for KLM, TAP, Foo Yun Chee, 19.05.2021. Pozyskano z: 
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/eu-court-backs-ryanair-challenge-klm-tap-state-aid-2021-05-19/ (30.06.2021).
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zostały one rozszerzone w sposób znaczący przez bogate orzecznictwo. Dodatkowe rozwiązania 
wprowadzone w związku z wybuchem pandemii mogą budzić pewne wątpliwości, zważywszy na 
szybkość, z jaką zostały wprowadzone. Niemniej jednak, nie można zarzucić niedawnym, „covi-
dowym” decyzjom KE, zwłaszcza tym warunkowym, braku kompleksowości czy prowizoryczności 
– w niektórych kategoriach można je nawet rozpatrywać jako ważny krok dla dalszego rozwoju 
lotnictwa, wpisującego się w cele Europejskiego Zielonego Ładu. 

Za teorią Adama Smitha, twórcy idei niewidzialnej ręki, równowaga na rynku osiągana jest 
przez swobodne kształtowanie się cen, popytu i podaży. Koordynacja działań związanych z eko-
nomią nie może więc zostać przypisana konkretnej organizacji, osobie czy samemu państwu. 
Praktyka pokazała jednak, że w niektórych przypadkach udział organów państwowych jest nie 
tyle pomocny, o ile wręcz niezbędny – by zapewnić równowagę i pewność rynku (Wojtaczka, 
2014) potrzebne są suplementarne rozwiązania, takie jak pomoc publiczna, która zwłaszcza teraz 
wspiera wiele przedsiębiorstw, w tych lotniczych, przed upadkiem. 
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Streszczenie 
Wyrokiem z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie C-848/19 P Trybunał Sprawiedliwości (wielka izba) 
utrzymał w mocy wyrok Sądu Unii Europejskiej (powiększonego składu pierwszej izby) z dnia 
10 września 2019 r. w sprawie T-883/16 dotyczący zmiany reżimu regulacyjnego gazociągu OPAL. 
Orzeczenie zapadło w sprawie z odwołania Republiki Federalnej Niemiec od wyroku, uwzględ-
niającego w całości skargę Rzeczpospolitej Polskiej o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 
Europejskiej z 2016 r. C(2016)6950 zatwierdzającej – w zasadniczej części – krajowy akt stoso-
wania prawa (niem. Vergleichsvertrag, dosł. umowę ugody) sporządzony z udziałem niemieckiej 
Federalnej Agencji Sieciowej (niem. Bundesnetzagentur). Tym samym przesądzono, że solidar-
ność energetyczna stanowi zasadę prawną, zaskarżalną, będącą wzorcem kontroli sądowej, 
podstawą skutecznych zarzutów procesowych. Potencjalnie może być ona źródłem ograniczeń 
autonomii proceduralnej (autonomii środków) na szczeblu krajowym, a swoim znaczeniem ob-
jąć nie tylko przejawy działalności regulacyjnej, lecz także inne decyzje w dziedzinie energetyki, 
w szczególności z zakresu prawa konkurencji oraz monitorowania inwestycji zagranicznych. Treść 
zasady wymagać będzie doprecyzowania, wyróżnić natomiast należy jej wymiar proceduralny 
i instytucjonalny (m.in. współpraca organów, odpowiednio szerokie umożliwienie realizacji prawa 
do bycia wysłuchanym) oraz wymiar materialnoprawny (test przeciwstawnych interesów i zasady 
rozwiązywania wyłaniających się konfl iktów). 

Słowa kluczowe: solidarność energetyczna; horyzontalne zasady prawa unijnego; zasady ogó-
lne prawa UE; skarga o stwierdzenie nieważności; Trybunał Sprawiedliwości UE; spory unijne.

JEL: K20, K23, K33
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I. Wprowadzenie
Wyrokiem z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie C-848/19 P Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) 

(wielka izba) utrzymał w mocy wyrok Sądu Unii Europejskiej (powiększonego składu pierwszego 
izby Sądu) z dnia 10 września 2019 r. w sprawie T-883/161. Orzeczenie zapadło w sprawie z od-
wołania Republiki Federalnej Niemiec od pierwszoinstancyjnego orzeczenia Sądu UE, uwzględ-
niającego w całości skargę Rzeczpospolitej Polskiej o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 
Europejskiej (KE) z dnia 28 października 2016 r. C(2016)6950. Sporna decyzja KE w swej isto-
cie zatwierdzała krajowy akt stosowania prawa (niem. Vergleichsvertrag, dosł. umowę ugody) 
sporządzony z udziałem niemieckiej Federalnej Agencji Sieciowej (niem. Bundesnetzagentur)2. 
Zmiany zażądane od stron „umowy ugody” nie wpływały bowiem na istotę modyfi kacji wyłączenia 
regulacyjnego na lądowej odnodze gazociągu Nord Stream; zostały one wprowadzone w zmie-
nionym brzmieniu aktu krajowego. 

W odwołaniu od wyroku Sądu UE strona skarżąca podniosła pięć zarzutów3. W pierwszym 
z nich podniosła, że zasada solidarności energetycznej nie jest kryterium prawnym, w związku 
z czym nie wynikają z niej żadne obowiązki działania dla instytucji wykonawczych. Drugi z za-
rzutów podważa możliwość zastosowania zasady solidarności energetycznej poza sytuacjami 
kryzysowymi, przez co nie znajdowała ona, w przekonaniu strony niemieckiej, zastosowania 
w niniejszym przypadku. Następne zarzuty zdają się mieć w swojej istocie charakter ewentualny. 
W zarzucie trzecim RFN podnosi bowiem, że nawet gdyby zasada solidarności energetycznej 
miała zastosowanie, to KE jej sprostała, gdyż, zdaniem apelującej, uwzględniła skutki zarówno 
dla polskiego, jak i dla całego europejskiego rynku gazu. Czwarty zarzut zmierza natomiast do 
podważenia obowiązku KE odzwierciedlenia w uzasadnieniu decyzji zastosowania zasady solidar-
ności energetycznej w sprawie. W ostatnim zarzucie RFN wskazuje na brak możliwości uchylenia 
spornej decyzji KE „wyłącznie z powodu domniemanego błędu formalnego”.

Do zarzutów tych odniósł się w swojej opinii z dnia 18 marca 2021 r. Rzecznik Generalny, 
opowiadając się za utrzymaniem wyroku Sądu UE w mocy. W ocenie Rzecznika Generalnego 
zarzuty pierwszy, drugi, czwarty i piąty należało oddalić, natomiast zarzut trzeci okazał się, zda-
niem Rzecznika, niedopuszczalny, w czym zgadzał się on ze stroną polską. 

Orzeczenie TSUE w zasadniczej części koresponduje z opinią Rzecznika Generalnego. 
TSUE oddalił wszystkie podniesione przez stronę skarżącą zarzuty, w konsekwencji uznając całe 
odwołanie za bezzasadne. 

Kontestowany przez skarżącą Republikę Federalną Niemiec wyrok zapadł w złożonej sprawie 
toczącej się zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Spór wokół zmiany zasad korzystania 
z gazociągu OPAL ilustruje zatem wielopoziomowe stosowanie i egzekwowanie (multi-level enforce-
ment) prawa UE. W sprawie tej orzeczenia luksemburskie kaskadowane były na odpowiednie środki 
krajowe. Początkowo, tymczasowo zarządzone przez Prezesa Sądu UE, wstrzymanie wykonania 
spornej decyzji KE (postanowienie z dnia 23 grudnia 2016 r., niepubl.) zostało należycie wykona-
ne przez krajowy organ regulacyjny w drodze decyzji skierowanej do operatora przedmiotowego 
1 Wyrok TS (wielka izba) z lipca 2021 r. (C-848/19 P), ECLI: ECLI:EU:C:2021:598. 
2 Bundesnetzagentur - Freistellung von der Regulierung - BK7-08-009. Pozyskano z: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/
BK7-GZ/2008/BK7-08-009/Ver%C3%B6ffentlichung.html?nn=722160 (15.07.2021). 
3 Streszczenie odwołania C_2020027PL.01002601.xml (europa.eu). Pozyskano z: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:6
2019CN0848:PL:HTML (15.07.2021). 
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gazociągu (z dnia 31 grudnia 2016 r.) dopiero wskutek postanowienia Wyższego Sądu Krajowego 
w Duesseldorfi e (niem. Oberlandesgericht Düsseldorf) z tej samej daty, nakazującego temu orga-
nowi zawieszenie skutków spornego aktu poprzez wstrzymanie przeprowadzania aukcji przepu-
stowości w zmienionym reżimie regulacyjnym. Po uchyleniu wstępnego postanowienia w sprawie 
środków tymczasowych przez Prezesa Sądu postanowieniem z dnia 21 lipca 2017 r.4 Wyższy 
Sąd Krajowy uchylił swoje postanowienie w sprawie tymczasowej ochrony prawnej, a następnie, 
w drodze odrębnego orzeczenia, oddalił wniosek uprawnionych. W ślad za wyrokiem Sądu UE, 
już bez konieczności interwencji przed niemieckim sądem, regulator w trybie środków nadzorczych 
skierował do stron ugody decyzję z dnia 13 września 2019 r.5, służącą realizacji wyroku Sądu 
UE i przywrócenia poprzedniego reżimu regulacyjnego na gazociągu OPAL. W decyzji tej organ 
w szczególności zakazał operatorowi przeprowadzania aukcji w oparciu o zmienione zasady ko-
rzystania z gazociągu oraz zakazał realizacji przesyłu w ramach przepustowości wylicytowanych 
na przeprowadzonych już aukcjach, ingerując tym samym zarówno w możliwość zawarcia umów 
przesyłowych w przyszłości, jak i w wykonanie już zawartych umów. 

Konstrukcyjnie powyższe nasuwa skojarzenie z koncepcją ciągu działań prawnych, sformu-
łowaną na gruncie prawa publicznego gospodarczego przez A. Chełmońskiego, który rozpoznaje 
takie cechy ciągu działań prawnych jako „wspólny cel” (Chełmoński, 1972, s. 19) i fakt, że „żadne 
z nich oddzielnie nie wystarczy do osiągnięcia zamierzonego celu” (Chełmoński, 1972, s. 20). 
Działania należące do ciągu stopniowo kształtują bowiem sytuację prawną podmiotów, przy czym 
stopień samodzielności poszczególnych działań może być różny. W ramach ciągu autor wyodręb-
nił także działania podmiotów administrowanych, dopełniających działania organów administracji 
gospodarczej, zauważając, że ciągi działań występują w różnych relacjach podmiotowych oraz 
– co istotne – działania składające się na ciąg rozkładają się w czasie. To podejście w szerszym 
stopniu odzwierciedla wyzwania płynące z potrzeby troski o solidarność energetyczną w UE, którą 
dzielą instytucje unijne, władze krajowe oraz uczestnicy obrotu oraz – w sposób szczególny – 
przedsiębiorstwa energetyczne. 

Dla porządku warto wspomnieć, że J. Zimmermann w kontekście form działania administracji 
mówi o „ciągu działań administracyjnych”, polegających na podejmowaniu przez organy admini-
stracji w jednej sprawie wielu działań zmierzających do jednego celu (Zimmermann, 2006, s. 283), 
natomiast M. Wierzbowski i A. Wiktorowska wskazują, że „niejednokrotnie rozwiązanie problemu 
czy sprawy wymaga zastosowania kolejno działań administracji, mających różne formy prawne. 
Mówi się wtedy o ciągu działań prawnych lub działaniach złożonych administracji” (Wiktorowska 
i Wierzbowski, 2009, s. 267). 

Gwoli wyjaśnienia należy dodać, że decyzje niemieckiej Federalnej Agencji Sieci są, z wyjąt-
kiem regulacji z obszaru unbundlingu ingerujących w strukturę przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, wykonalne, a skarga wniesiona do sądu powszechnego nie ma skutku suspensywnego 
(inaczej niż zwykle skarga przeciwko decyzji administracyjnej złożona do sądu administracyjnego). 
Możliwe jest natomiast wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji przez sam organ (z urzędu 
lub na wniosek) lub przez sąd rozpoznający skargę (na wniosek skarżącego) (Chatzinerantzis, 

4 Postanowienie Prezesa Sądu UE z 21.07.2017 r., T-883/16 R, ECLI:EU:T:2017:542.
5 Bundesnetzagentur - Freistellung von der Regulierung - BK7-08-009. Pozyskano z: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/
BK7-GZ/2008/BK7-08-009/Ver%C3%B6ffentlichung_Aktuelles.html?nn=722160 (15.07.2021). 
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2011, s. 820–821). Regulator może stosować nadto środki nadzorcze (ustanawiać nakazy i zaka-
zy) niezbędne do usunięcia skutków naruszenia prawa lub przywrócenia stanu zgodnego z pra-
wem, a także zarządzać środki tymczasowe do czasu zakończenia postępowania. Zarządzenia 
tymczasowe może także wydać sąd rozpoznający skargę.

Uzupełniająco należy zauważyć, że sprawa ta obrazuje także pewne podobieństwo postę-
powań przed instytucjami unijnymi do spraw regulacyjnych w RFN. Rozstrzygnięcie na szczeblu 
unijnym – niezależnie od poddania go kontroli sądowej (bądź instancyjnej, w przypadku orzeczeń 
Sądu UE) – wywiera natychmiastowe skutki prawne, a ewentualny środek prawny nie ma co do 
zasady skutku suspensywnego (art. 278 zd. 1 TFUE, art. 60 Statutu Trybunału). Dla porządku na-
leży jednak przypomnieć, że prawo unijne przewiduje różne postaci środków służących udzieleniu 
tymczasowej ochrony prawnej (Lasok, 2017, s. 389), w szczególności wstrzymanie wykonania 
zaskarżonego aktu (art. 278 zd. 2 TFUE, art. 279 TFUE) (Kornobis-Romanowska, Łacny i Wróbel, 
2012), co możliwe jest również w Niemczech. 

II. Natura prawna zasady solidarności energetycznej
Zgodnie z art. 194 ust. 1 TFUE w ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrz-

nego oraz z uwzględnieniem potrzeby zachowania i poprawy stanu środowiska, polityka Unii 
w dziedzinie energetyki ma na celu, w duchu solidarności między Państwami Członkowskimi, 
zapewnienie funkcjonowania rynku energii, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w UE, 
wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również rozwój nowych i odna-
wialnych form energii oraz wspieranie wzajemnych połączeń między sieciami energii. Przepis ten, 
z perspektywy unijnego prawa pierwotnego, stanowi normatywne novum oraz uszczegółowienie 
art. 122 TFUE, który „jest w swej naturze bardziej ogólny” (Talus, 2013, s. 281). Dostrzeżono przy 
tym, że dzięki jego wprowadzeniu „uczyniono zadość obawom państw członkowskich dotkniętych 
przerwami w dostawach [gazu] z Rosji” (Gundel, 2017, s. 1433–1434).

Artykuł 194 TFUE w zakresie ustanowionej w nim zasady solidarności energetycznej był 
w piśmiennictwie niedoceniany. Podstawowe znaczenie przypisywano temu przepisowi co do wy-
nikającej z niego normy kompetencyjnej (Gundel, 2017, s. 1433–1434), zwracając jednocześnie 
uwagę na pozytywny i negatywny wymiar integracji wyłaniający się z powiązania tego przepisu 
z innymi normami traktatowymi (Garben, 2019, s. 1550–1553). 

Pochopnie byłoby jednak sądzić, że jedyną przyczyną wprowadzenia tego przepisu było 
ugruntowanie solidarności w prawie unijnym. Nie wydaje się ona bowiem ani zupełną nowością, 
ani kategorią zarezerwowaną wyłącznie dla rynków energii. W wyroku 128/78 TSUE stwierdził, 
że „pogwałcenie obowiązku solidarności, w stosunku do której państwa członkowskie wyraziły 
zgodę poprzez fakt swego przyłączenia się do Wspólnoty, uderza w samo źródło wspólnotowego 
porządku prawnego” (Garben, 2019, s. 1550–1553). 

W. Jedlecka wyjaśniła, że solidarność „w aspekcie pozytywnym oznacza, że państwa człon-
kowskie są zobowiązane do podjęcia wszelkich działań zapewniających skuteczność prawa UE 
w ich wewnętrznej przestrzeni prawnej w celu: lepszej, pełniejszej i skutecznej realizacji zobowiązań 
traktatowych, zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z działań (aktów) podejmowanych 
przez instytucje, zapewnienia obowiązku ułatwienia osiągnięcia celów, zapewnienia ochrony praw 
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podmiotowych wynikających z prawa unijnego, zarówno pierwotnego, jak i wtórnego; w aspek-
cie negatywnym zasada solidarności nakazuje państwom członkowskim powstrzymywanie się 
od jakichkolwiek działań mogących podważyć skuteczność norm prawa europejskiego w prawie 
krajowym” (Jedlecka, 2015, s. 629 i nast.). Na bardzo ciekawy aspekt solidarności, polegający na 
zakazie nadużycia prawa unijnego, zwrócił uwagę T.T. Koncewicz (Koncewicz, 2007, s. 266–271).

C. Mik wskazuje natomiast, że solidarność „łączy się z poczuciem wspólnoty celów, intere-
sów czy standardów, wyrażając współzależność jej członków” (Mik, 2009, s. 33) konkludując, że 
„państwa członkowskie są odpowiedzialne za utrzymywanie wspólnoty interesów, celów i warto-
ści, a także w warunkach postępującej integracji pozostają względem siebie w coraz ściślejszej 
współzależności. Solidarność (...) skłania do powstrzymania się od wszelkich zachowań, które 
mogą niweczyć wspólnotę interesów, czy utrudniać bądź uniemożliwiać osiągnięcie wspólnych 
celów i zachowanie przyjętych wspólnie standardów. (...) Solidarność jako współodpowiedzial-
ność oznacza także to, że państwa członkowskie (...) powinny uwzględniać interes wspólnoty (...) 
[oraz] wzajemną pomoc” (Mik, 2009, s. 46). Nie dziwi zatem, że D. Lasok opisał zasadę solidar-
ności jako „regułę moralności międzynarodowej (...) wzmacniającą (...) zobowiązania traktatowe” 
(Lasok, 1995, s. 187).

Poszukując konkretnych przejawów solidarności – oraz odpowiedzi na pytanie, czy obowiązki 
płynace z tej zasady aktualizują się jedynie w razie zdarzeń nadzwyczajnych – wskazać należy, 
że Rzecznik Generalna Kokott pisała o zasadzie solidarności fi nansowej państwa przyjmującego 
z obywatelami innych państw członkowskich w kontekście prawa pobytu rodzica, który sprawuje 
faktycznie pieczę nad odbywającym naukę dzieckiem pracownika migrującego, niezależnie od 
tego, czy rodzic ten posiada wystarczające zasoby i jest objęty pełnym ubezpieczeniem zdrowot-
nym6. Jednoznacznie zatem ten wymiar solidarności – polegającej na współdzieleniu kosztów 
mobilności obywateli UE i korzystaniu przez nich ze swobód traktatowych – nie materializuje 
się (jedynie) w sytuacjach nadzwyczajnych, a wręcz przeciwnie – dotyczy niemal codziennego 
funkcjonowania wspólnego rynku. Podobnie solidarność we wspólnej polityce w dziedzinie azylu, 
imigracji i kontroli granic zewnętrznych (art. 67 ust. 2 TFUE) nie jest „zarezerwowana” dla zdarzeń 
nadzwyczajnych, tak jak i solidarność międzypokoleniowa, cementująca ordoliberalną optykę 
drugiego akapitu art. 3 ust. 3 TUE, charakteryzować ma stosunki społeczno-gospodarcze w każ-
dych okolicznościach. Za przejaw realizacji unijnej zasady solidarności w realiach kryzysu uznać 
natomiast należy w szczególności mechanizm stabilności fi nansowej oraz pomoc przewidzianą 
w art. 222 TFUE (tzw. klauzula solidarności) w razie ataku terrorystycznego, klęski żywiołowej lub 
innego podobnego zdarzenia nadzwyczajnego. 

Wyłaniającą się z powyższego możliwą konfuzję trafnie eliminuje J. Sozański, systematy-
zując chronologiczny rozwój zasady solidarności (Sozański, 2012, s. 224 i nast.). Słusznie autor 
ten zauważa, że zasada solidarności oznaczała lojalność (Łazowski, 2010, s. 86 i nast.) i lojalną 
współpracę w czasach przedlizbońskich (por. Mik, 2000, s. 529 i nast.), natomiast po Traktacie 
z Lizbony zasada solidarności uzyskała swoje autonomiczne znaczenie, podczas gdy zasada 
lojalnej współpracy stanowi odrębną – niezwykle ważną – zasadę strukturalną UE.

6 CURIA – Documents (europa.eu). Pozyskano z : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72635&pageIndex=0&doclang=
PL&mode=lst&dir=&occ=fi rst&part=1&cid=2054304 (15.07.2021). 
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Powracając do solidarności w dziedzinie energetyki, rozumienie „solidarności energetycznej” 
J. Ciechanowicz-McLean i T. Bojar-Fijałkowski wiażą z „kolaboracją strukturalną”, obejmującą 
obowiązek udziału w pracach gremiów decyzyjnych i obowiązek wsparcia fi nansowego, oraz „ko-
laborację funkcjonalną”, która polega na udzielaniu informacji i pomocy (Ciechanowicz-McLean 
i Bojar-Fijałkowski, 2009, s. 257). Autorzy ci postulują, aby solidarność energetyczna „stała się 
bardziej polityką interwencyjną w przypadku problemów energetycznych któregoś z państwa człon-
kowskich” (Ciechanowicz-McLean i Bojar-Fijałkowski, 2009, s. 261). Wydaje się, że stanowisko 
to niesłusznie ogranicza zakres zastosowania zasady solidarności energetycznej.

W odniesieniu do art. 194 TFUE zgłoszono zbliżony pogląd, spłycający europejską solidarność, 
a mianowicie: „solidarność w sensie polityki energetycznej (niem. energiepolitische Solidarität) 
oznacza, że Państwa Członkowskie z racji swojej przynależności do UE podejmują wspólnie 
działania w ramach polityki energetycznej w granicach art. 194 TFUE, a nie działając jednostko-
wo. Obejmuje to niewystępowanie przeciwko urzeczywistnieniu czterech celów oraz wzajemną 
pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych” (Hamer, 2015, s. 212).

Dostrzeżenie – obok aktywności w kryzysie – jedynie negatywnego obowiązku zaniechania 
występowania przeciwko celom traktatowym w dziedzinie polityki energetycznej zdumiewa o tyle, 
że tego rodzaju obowiązek prawo międzynarodowe wiąże już z podpisaniem umowy międzyna-
rodowej, a nie z jej ratyfi kacją, nie mówiąc nawet o jej obowiązywaniu (art. 18 pkt 1 konwencji 
wiedeńskiej o prawie traktatów). Podobnie ograniczoną treść normatywną art. 194 TFUE skwi-
towano stwierdzeniem, że „z powołaniem się na tę klauzulę nie będzie można zmusić unijnego 
prawodawcy do działania” (Nettesheim, 2016, s. 1434), dostrzegając potencjał do tarć na tle jej 
stosowania: w razie wywiedzenia skargi o stwierdzenie nieważności aktu nakładającego obowią-
zki lub wprowadzającego regulacje o charakterze redystrybucyjnym, „Trybunał Sprawiedliwości 
z pewnością będzie się skłaniał ku niej, aby (...) pomóc przy usprawiedliwieniu” (Nettesheim, 2016, 
s. 1434) wdrożonych środków. 

Odwołanie do solidarności w sensie rynków energii nie jest obce także aktom prawa pochod-
nego, np. art. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 
dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego7, mówiącej o solidarności re-
gionalnej i dwustronnej, wiążąc ją w pierwszym rzędzie z sytuacjami, które prowadzą lub mogą 
prowadzić do poważnego zakłócenia dostaw do państwa członkowskiego. W kontekście prawidło-
wego funkcjonowania połączeń wzajemnych (art. 6 ust. 2 lit. b dyrektywy 2009/73/WE) szczególnie 
istotny jest element potencjalnego zakłócenia, nieograniczający się do sytuacji nadzwyczajnych. 
Wskazuje to jednoznacznie, że solidarność na rynkach energetycznych ma swoje miejsce nie 
tylko podczas kryzysów, a przede wszystkim w obawie przed ich wystąpieniem, przejawiając się 
w trosce o bezpieczeństwo dostaw. Jak bowiem zauważono w piśmiennictwie, „każda defi nicja 
bezpieczeństwa dostaw powinna (...) zmierzać do wyjaśnienia koncepcji solidarności” (Waloszyk, 
2014). TSUE w swoim wyroku potwierdził, że brak jest podstaw do zawężenia stosowania zasady 
solidarności energetycznej do sytuacji kryzysowych „brzmienie art. 194 TFUE nie zawiera żadnej 
wskazówki, zgodnie z którą w dziedzinie polityki energetycznej Unii zasada solidarności energe-
tycznej miałaby być ograniczona do sytuacji, o których mowa w art. 222 TFUE. Wręcz przeciwnie, 

7 L_2009211PL.01009401.xml (europa.eu). Pozyskano z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0073&from=PL 
(15.07.2021).
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w duchu solidarności, o którym mowa w art. 194 ust. 1 TFUE, powinno (...) być prowadzone każde 
działanie dotyczące polityki Unii w tej dziedzinie” (pkt. 73). 

Nasuwa się pytanie, czym zatem jest solidarność energetyczna. W wyroku będącym przed-
miotem kontroli TSUE, Sąd UE stwierdził, że „zasada solidarności obejmuje (...) spoczywający 
na Unii i państwach członkowskich ogólny obowiązek uwzględniania interesów pozostałych pod-
miotów w ramach wykonywania przysługujących im odpowiednio kompetencji. W szczególności, 
jeśli chodzi o politykę Unii w dziedzinie energetyki, oznacza to, że Unia i państwa członkowskie 
są obowiązane starać się w ramach wykonywania kompetencji przysługujących im w związku z tą 
polityką unikać podejmowania środków, które mogą naruszać interesy Unii i pozostałych państw 
członkowskich w zakresie bezpieczeństwa dostaw, ich efektywności gospodarczej i politycznej 
oraz dywersyfi kacji źródeł zaopatrzenia lub dostaw, i to aby zaakceptować ich faktyczną współ-
zależność i solidarność”8. 

Pogląd ten podzielił Rzecznik Generalny, który zauważył w szczególności, że zasada soli-
darności energetycznej z art. 194 ust. 1 TFUE wywołuje skutki prawne, a nie wyłącznie politycz-
ne: jako kryterium służące wykładni norm prawa wtórnego przyjętych w wykonaniu kompetencji 
przysługujących UE w dziedzinie energetyki; jako element służący wypełnieniu luk stwierdzonych 
w tych właśnie normach; i jako parametr w kontroli sądowej, czy to zgodności z prawem tych norm 
prawa wtórnego, czy to decyzji wydawanych w tej dziedzinie przez organy UE.

TSUE przychylił się do takiego zapatrywania, wskazując na konieczność szeroko zakrojone-
go badania skutków decyzji wydawanych w oparciu o prawo unijne – a potencjalnie także aktów 
prawa pochodnego – oraz wyważenia ich przez pryzmat celów i wartości wynikających z art. 194 
TFUE: KE zaniechała zbadania, jakie mogą być średnioterminowe skutki – zwłaszcza dla polityki 
Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie energetyki – przekierowania na trasę tranzytu Nord Stream-
OPAL części wolumenów gazu ziemnego przesyłanych uprzednio gazociągami Jamał i Braterstwo, 
oraz wyważenia tych skutków ze zwiększeniem bezpieczeństwa dostaw na poziomie UE.

Co ważne, Rzecznik Generalny zasadnie zwrócił uwagę, że zasada solidarności energe-
tycznej wymaga zastosowania, choćby szczegółowy przepis prawa pochodnego nie odwoływał 
się do niej, w podobny sposób w jaki pamiętać należy o innych ogólnych zasadach prawa (por. 
przypis 72 opinii Rzecznika Generalnego). Rzecznik Generalny odwołał się przy tym do orzeczni-
ctwa w dziedzinie pomocy publicznej: pomoc państwa, która narusza przepisy lub ogólne zasady 
prawa UE, nie może być uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym9. 

Analogia wyprowadzona w rzecznikowskiej opinii jest o tyle zasadna, że decyzje w trybie 
art. 36 dyrektywy 2009/73/WE – z perspektywy benefi cjenta zwolnienia regulacyjnego – służą 
przezwyciężeniu ryzyka inwestycyjnego, związanego z kapitałochłonnym przedsięwzięciem, 
jakim jest budowanie gazociągu czy innego obiektu infrastrukturalnego, z którego korzystanie 
normalnie podlega regułom wspólnego rynku gazu. Choć nie prowadzą one w zasadzie do przy-
sporzenia kosztem zasobów przypisywalnych państwu, ich prawny charakter pozostaje bardzo 
zbliżony do decyzji z dziedziny pomocy państwa, właśnie z uwagi na swoisty efekt zachęty, który, 

8 CURIA - Documents (europa.eu). Pozyskano z: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=opal&docid=217543&pageIndex=0&docla
ng=PL&mode=req&dir=&occ=fi rst&part=1&cid=7866666#ctx1 (15.07.2021).
9 Wyrok z 22.09.2020 r., C-594/18 P, EU:C:2020:742, pkt 44.
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dla przezwyciężenia zawodności rynku oraz ryzyka charakteryzującego inwestycję, ma wynikać 
z wyłączenia regulacyjnego ustanowionego na podstawie tego przepisu. 

Stanowisko to koresponduje z poglądem wyrażonym przez Rzecznika Generalnego w spra-
wie C-226/16, że „artykuł 194 TFUE, który wprowadził po raz pierwszy do prawa Unii przepis 
prawa pierwotnego dotyczący polityki energetycznej Unii, przewiduje w ust. 1, że polityka ta ma 
być realizowana w duchu solidarności między państwami członkowskimi. To odniesienie do soli-
darności między państwami członkowskimi – dodane podczas redakcji tekstu Traktatu z Lizbony 
– umiejscawia się w kontekście, w którym zasada solidarności między państwami członkowskimi 
przyjęła charakter zasady konstytucyjnej. Idea solidarności między państwami członkowskimi jest 
bowiem nie tylko wyrażona w różnych miejscach traktatów, lecz stanowi, zgodnie z art. 3 ust. 3 
akapit trzeci TUE, jeden z celów Unii”10 (pkt 32–33). 

Z perspektywy procedur unijnych solidarność energetyczna rysuje się niedwuznacznie jako 
zasada zaskarżalna, która może stanowić podstawę skutecznego zarzutu procesowego podnie-
sionego w ramach kontroli sądowej aktu. Należy przy tym wyróżnić solidarność energetyczną 
w wymiarze pozytywnym oraz negatywnym, a także w sferze materialnoprawnej i proceduralno-
-instytucjonalnej. Aspekt proceduralno-instytucjonalny dotyczy w szczególności odpowiednio 
szerokiego spektrum interesariuszy, którym należy umożliwić zajęcie stanowiska w procesie wy-
dawania aktu, oraz współpracy między organami obejmującej wymianę informacji i dokumentów 
oraz doświadczeń i wiedzy rynkowej. Z perspektywy prawa materialnego rozważać można przede 
wszystkim solidarność w układzie wertykalnym i horyzontalnym. 

Solidarność energetyczna stanowi zatem zasadę nakazującą zarówno instytucjom unijnym, 
jak i organom państw członkowskich, mieć baczenie na interes unijny oraz usprawiedliwione in-
teresy innych państw członkowskich, na które dany akt oddziałuje, przy czym wzgląd ten należy 
mieć i na bezpieczeństwo dostaw, i na inne cele i wartości wskazane w art. 194 TFUE. Osobnym 
zagadnieniem pozostaje solidarność w stosunkach międzynarodowych, w szczególności między 
UE a państwami, z którymi zawarto układ stowarzyszeniowy i państwami przynależącymi do 
Partnerstwa Wschodniego bądź Wspólnoty Energetycznej. 

W praktyce zasada ta istotnie wykracza poza formalne odnotowanie jej w uzasadnieniu 
aktu. Uzasadnienie decyzji winno dokumentować, w jaki sposób wydająca ją instytucja zasadę 
tę zastosowała. Uwzględnienie zasady solidarności wymaga przeprowadzenia analizy kosztów 
i korzyści w skali wspólnego rynku, nie tylko przez pryzmat bezpieczeństwa dostaw, lecz również 
innych celów i wartości istotnych dla polityki energetycznej w świetle art. 194 TFUE. Oprócz istot-
nej dyrektywy interpretacyjnej, zasada solidarności energetycznej staje się jednym z ważnych 
wymogów proceduralnych, w szczególności w związku z art. 296 akapit 2 TFUE. Stosownie do 
okoliczności może ona także stanowić, z perspektywy typologii skarg przeciwko decyzji instytu-
cji regułę prawną związaną ze stosowaniem Traktatów. Artykuł 194 TFUE stanowi także normę 
kompetencyjną, której naruszenie może oczywiście również być podstawą skargi o stwierdzenie 
nieważności aktu. 

Otwartą pozostaje kwestia, jak ten swoisty „rachunek” powinien dokładnie przebiegać, 
w szczególności, na ile uszczerbek z perspektywy jednego Państwa Członkowskiego może być 

10 CURIA - Dokumenty (europa.eu). Pozyskano z: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=445E0D358B50E373FEC97D3142
994456?text=&docid=193227&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=fi rst&part=1&cid=403768 (15.09. 2021). 
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kompensowany korzyściami innych interesariuszy („horyzontalna solidarność energetyczna”) 
czy też na ile pogorszenie w obszarze przykładowo efektywności energetycznej można uspra-
wiedliwić poprawą bezpieczeństwa dostaw („wertykalna solidarność energetyczna”). Wstępnie 
nakreślone wymiary solidarności energetycznej nie wyczerpują oczywiście złożoności materii, 
a zasygnalizowane próby swoistej algorytmizacji na wzór rachunku utylitarnego mogą okazać 
się niepraktyczne i niecelowe. 

III. Skutki rozpoznania zasady solidarności energetycznej 
jako zasady ogólnej prawa UE 

Skutki omawianego wyroku rozciągają się poza przedmiotową sprawę. W jej ramach wyrok 
prawomocnie przecina spór powstały na poziomie unijnym. Rozstrzygnięcie ma kluczowe zna-
czenie dla postępowania (w chwili obecnej spoczywającego, z racji sprawy przed TSUE) przed 
Wyższym Sądem Krajowym w Duesseldorfi e, zmierzającego do zwalczenia krajowego aktu 
stosowania prawa. Należy oczekiwać, że następstwem zapadłego wyroku TSUE będzie zakoń-
czenie procesu wielopoziomowego egzekwowania prawa unijnego, czego wyrazem winno być 
wyeliminowanie wszelkich skutków umowy ugody zawartej z udziałem Bundesnetzagentur oraz 
rozstrzygnięcie sprawy przed sądem krajowym na korzyść skarżących. Krajowy akt stosowania 
prawa, stanowiący jądro wystąpienia niemieckiego regulatora do KE, nie uwzględnia zasady so-
lidarności energetycznej. Nie wydaje się celowe ani dopuszczalne, aby w obecnym stanie sprawy 
KE mogła uzupełnić przedłożenie dokonane przez niemiecki organ o uwarunkowania solidarności 
energetycznej w drodze np. zwrócenia się przez KE o przedstawienie dalszych informacji (art. 36 
ust. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE).

Rozpoznanie zasady solidarności energetycznej będzie mieć szersze implikacje dla praktyki 
decyzyjnej, co powinno wykraczać poza przejawy działalności regulacyjnej na szczeblu unijnym 
(po stronie KE czy ACER), obejmując także sprawy z zakresu prawa konkurencji (kontroli kon-
centracji czy praktyk ograniczających konkurencję) czy choćby prawa pomocy państwa. Zasada 
ta rysuje się zatem jako swoista „sektorowa zasada horyzontalna”, której zastosowanie będzie 
z konieczności wybiórcze w skali ogółu podmiotów funkcjonujących na wspólnym rynku, lecz po-
wszechne w skali sektora, na którego funkcjonowanie jest nakierowana. 

W zasadzie tej można upatrywać również swoistego ograniczenia autonomii proceduralnej 
i instytucjonalnej państwa członkowskiego (por. Półtorak, 2010, s. 38 i nast.), ilekroć w sprawach 
unijnych, stosując materialne prawo UE (lub odpowiednie implementujące je przepisy krajowe), 
organ państwa będzie wydawać rozstrzygnięcia mające znaczenie dla funkcjonowania rynków 
energii. W świetle ugruntowanego orzecznictwa trybunalskiego w przypadku spraw unijnych należy 
zapewnić zarówno równoważność, jak i efektywność ochrony prawnej. Przy uwzględnieniu tych 
klasycznych ograniczeń warto przypomnieć, że autonomia proceduralna i instytucjonalna stanowi 
kategorię dynamiczną, kształtowaną pod wpływem identyfi kowanych w orzecznictwie wymogów 
oraz nowych przejawów działalności legislacyjnej (Półtorak, 2010, s. 38 i nast.). 

W pierwszym rzędzie dotyczyć to będzie działalności regulacyjnej krajowych organów regulacji 
energetyki. Przykładowo, w postępowaniach dotyczących derogacji gazociągów Nord Stream 1 
oraz Nord Stream 2, Bundesnetzagentur w duchu solidarności energetycznej zwróciła się w ramach 
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procedury konsultacji do wszystkich Państw Członkowskich UE11, a nie jedynie fragmentarycznie 
dobranych, jak miało to miejsce w sprawie dotyczącej gazociągu OPAL.

W dalszej kolejności nie można wykluczyć konieczności odwołania się do zasady solidarno-
ści energetycznej przy decyzjach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję oraz kontroli 
koncentracji (Faszcza, 2020, s. 98), zwłaszcza pod kątem potrzeby wdrożenia i kształtu ewen-
tualnych środków zaradczych. Decyzje organów ochrony konkurencji mają ogromny wpływ na 
funkcjonowanie rynków energii, a szereg zdarzeń zakłócających normalne działanie tych rynków 
stanowi bądź przejaw naruszeń prawa konkurencji, bądź przedmiot obaw w kontekście fuzji 
i przejęć przedsiębiorstw. 

Należy oczekiwać, że zasada solidarności energetycznej będzie brana pod uwagę przy mo-
nitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, stosownie do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 z dnia 19 marca 2019 r. ustanawiającego ramy monitorowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE. Rozporządzenie to wskazuje w swoim art. 4 ust. 1, 
że przy ustalaniu, czy bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na bezpieczeń-
stwo lub porządek publiczny, Państwa Członkowskie i KE mogą uwzględniać w szczególności jej 
ewentualny wpływ, między innymi, na infrastrukturę związaną z energią, technologie krytyczne 
i produkty podwójnego zastosowania związane z przechowywaniem energii, dostawy energii. 
Szersza „solidarnościowa” optyka nabiera natomiast szczególnego znaczenia w odniesieniu do 
inwestycji, które mogą mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie UE, do których 
zaliczono transeuropejskie sieci energetyczne (TEN-E).

IV. Podsumowanie
Omawiany wyrok niedwuznacznie przecina spór wykraczający swoją doniosłością poza 

ukształtowanie reżimu regulacyjnego w odniesieniu do gazociągu OPAL. TSUE przesądził bo-
wiem, że solidarność energetyczna nie stanowi jedynie konceptu politycznego, lecz jest wiążącą 
zasadą prawa UE, zaskarżalną i stanowiącą wzorzec kontroli sądowej i podstawę skutecznych 
zarzutów procesowych przeciwko aktowi. Co więcej, zasada ta znajduje zastosowanie nie tylko 
w sytuacjach nadzwyczajnych, lecz także – być może przede wszystkim – w normalnych realiach 
funkcjonowania wspólnego rynku. 

Kwintesencja zasady tkwi w rozpoznaniu wpływu decyzji na szerokie spektrum interesa-
riuszy – państw członkowskich – przy wydawaniu aktu dotyczącego rynku energii oraz ważeniu 
ustalenia skutków (kosztów i korzyści). Zaniechanie w tym zakresie po stronie unijnej instytucji 
świadczyć będzie o naruszeniu istotnych norm postępowania oraz reguł prawnych związanych 
ze stosowaniem Traktatów.

Bezpośrednim następstwem orzeczenia winno być – pomyślne dla skarżących – zakończenie 
postępowania toczącego się przed Wyższym Sądem Krajowym w Duesseldorfi e przeciwko ugodzie 
administracyjnej, wyeliminowanie z obrotu prawnego tego aktu oraz trwałe usunięcie jego skutków. 

Rozpoznanie może istotnie zmienić praktykę decyzyjną w odniesieniu do rynków energii nie 
tylko na poziomie unijnym, lecz także krajowym. Zapewnienie efektywności zasadzie solidarno-
ści energetycznej może bowiem jawić się dla właściwych organów Państw Członkowskich jako 

11 Bundesnetzagentur - Beschlusskammer7 – Verfahren der Beschlusskammer 7. Pozyskano z: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_
GZ/BK7-GZ/2020/BK7-20-0004/BK7-20-0004_Beschluss_Internet.html (18.07.2021). 
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ograniczenie krajowej autonomii proceduralnej i instytucjonalnej. Co więcej, zasada ta wykraczać 
może swoim zastosowaniem poza przejawy działalności regulacyjnej; z uwagi na znaczenie re-
guł konkurencji lub monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla funkcjonowania 
rynków energii, w sprawach opartych o art. 101 TFUE lub art. 102 TFUE bądź rozporządzenie 
2019/452 konieczne może być odwołanie się do solidarności energetycznej, nie tylko na szczeblu 
unijnym. Nieuchronnie wiąże się z tym zacieśnienie współpracy międzyinstytucjonalnej, zarówno 
horyzontalnej, jak i wertykalnej. 

Zasady współpracy międzyinstytucjonalnej nie będą na pewno jedynym obszarem wymaga-
jącym doprecyzowania w związku z potwierdzeniem przez TSUE zasady solidarności energetycz-
nej. W praktyce przyjdzie odpowiedzieć sobie chociażby na pytanie, jak należy oceniać i ważyć 
koszty i korzyści na gruncie art. 194 TFUE, aby nie naruszyć jego „solidarnościowego” charakteru. 
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Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? 
Refl eksje wokół możliwych kierunków zmian przepisów 

polskiego prawa konkurencji

Spis treści
I. Wprowadzenie – dlaczego szeroka dyskusja o zmianach w polskim prawie konkurencji jest 

potrzebna?
II. Jakim celom służyć ma polskie prawo konkurencji?
III. Konieczność zapewnienia niezależności organu ochrony konkurencji, która pozwoli na większą 

elastyczność w stosowaniu przepisów prawa
IV. Znaczenie praw przedsiębiorców 
V. Wybrane zmiany merytoryczne 
 1. Zmiany w zakresie oceny porozumień ograniczających konkurencję
 2. Zmiany w zakresie przepisów o nadużywaniu pozycji dominującej
VI. Podsumowanie

Streszczenie 
Artykuł zarysowuje możliwe kierunki zmian przepisów polskiego prawa konkurencji. Rozważania 
dotyczą w pierwszej kolejności celów, jakim służyć ma ingerencja antymonopolowa. W tym za-
kresie dostrzega się potrzebę większej elastyczności w doborze tych celów, przy jednoczesnym 
doprecyzowywaniu konkretnych regulacji tak, by w ostatecznym rozrachunku zmniejszać, a nie 
zwiększać, niepewność prawa i ryzyko regulacyjne. Warunkiem większej elastyczności przepi-
sów i realizowanych za ich pomocą celów powinno być także zapewnienie pełnej niezależności 
organu ochrony konkurencji, a być może także zmiana jego konstrukcji (organ wieloosobowy). 
Kluczowe jest także zapewnienie pełni praw przedsiębiorcom, co pośrednio także przyczyniać 
się będzie do merytorycznego charakteru wydawanych rozstrzygnięć. W tym zakresie podkreśla 
się potrzebę wprowadzenia gwarancji w obszarze poufności korespondencji pomiędzy praw-
nikiem a przedsiębiorcą, ustanowienie wymogu wyczerpującego uzasadnienia zarzutów oraz 
zagwarantowanie przedsiębiorcom wolności od samooskarżenia. W artykule zaproponowano 
także szereg zmian konkretnych przepisów, zarówno w obszarze porozumień ograniczających 
konkurencję, jak i w strefi e zakazu nadużywania pozycji dominującej na rynku. Należą do nich 
m.in.: w zakresie porozumień ograniczających konkurencję: wprowadzenie zmodyfi kowanej re-
guły de minimis, klarowny podział porozumień zakazanych z uwagi na ich cel i skutek; w zakresie 
praktyk jednostronnych: rozszerzenie defi nicji dominacji oraz stworzenie bardziej rozbudowanego 

* LLM., radca prawny, partner w kancelarii prawnej WKB Wierciński Kwieciński Baehr sp.j., kierujący praktyką prawa konkurencji i prawa konsumen-
ckiego; e-mail: aleksander.stawicki@wkb.pl; ORCID https://orcid.org/0000-0003-2686-4723.
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i szczegółowego katalogu zakazanych praktyk (wraz z przesłankami). Wskazane propozycje zmian 
stanowią przede wszystkim zaproszenie do dyskusji, która w przyszłości może stać się pierwszym 
krokiem w kierunku unowocześnienia systemu prawa konkurencji w Polsce, a w dalszej perspek-
tywie skuteczniejszego i pewniejszego egzekwowania jego norm.

Słowa kluczowe: antykonkurencyjny cel; antykonkurencyjny skutek; nowelizacja; porozumienia 
ograniczające konkurencję; nadużywanie pozycji dominującej; niezależność organu ochrony 
konkurencji.

JEL: K21, K40, L40

I. Wprowadzenie – dlaczego szeroka dyskusja 
o zmianach w polskim prawie konkurencji jest potrzebna?

Przepisy antymonopolowe mają w Polsce relatywnie długą historię1. Podlegały one także 
wielokrotnym nowelizacjom, z których część miała istotny wymiar2. Konieczność implementacji 
do krajowego porządku prawnego tzw. Dyrektywy ECN+ sprawia, że czekają nas w tym obszarze 
kolejne zasadnicze zmiany3.

Należy przy tym zauważyć, że wszystkie nowelizacje, także te o istotnym „jakościowym” 
wymiarze, obarczone były grzechem „punktowego”, mocno technicznego spojrzenia na zmienia-
ne przepisy. Skupiały się one na szczegółach, gubiąc z oczu szerszą perspektywę. Działo się 
tak, ponieważ nowelizując przepisy zbyt rzadko zadajemy sobie fundamentalne pytania o to, czy 
w wymiarze podstawowym istniejące rozwiązania są satysfakcjonujące i czy nadążają one za 
duchem czasów. 

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że od samego początku, wzorując się na 
prawie unijnym, przyjęliśmy koncepcję zgodnie z którą przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów4 (zwanej dalej „ustawą”) (np. dotyczące zakazu zawierania 
porozumień ograniczających konkurencję czy nadużycia pozycji dominującej na rynku) sformu-
łowane są w sposób bardzo generalny. To orzecznictwo (Prezesa UOKiK, sądów polskich oraz 
unijne – KE i sądów UE) w praktyce wypełnia je treścią. Łatwo jest w związku z tym przyjąć, że 
zmiany materii ustawowej nie są konieczne – wystarczy ewolucja orzecznictwa. 

1 Pierwsza współczesna regulacja antymonopolowa weszła w życie na początku 1990 roku. Zob. ustawa z dnia 24.02.1990 r. o przeciwdziałaniu prak-
tykom monopolistycznym (Dz.U. 1990 Nr 14, poz. 88). 
2 Nowelizacją z 1996 roku Urząd Antymonopolowy m.in. zmienił nazwę na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także zyskał nowe kompe-
tencje. W 2001 roku weszła w życie ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. W 2004 roku obowiązujący wówczas akt uzupełniono o przepisy 
dot. programu łagodzenia kar (ang. leniency). Istotnych zmian w przepisach dokonano także 21.04.2007 r., kiedy nastąpiło zastąpienie ówcześnie obo-
wiązującej ustawy nowym aktem prawnym, tj. ustawą z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 Nr 50, poz. 331). Ważne 
nowelizacje były dokonywane również w 2015 roku (ustawa z dnia 5.08.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych 
innych ustaw, Dz.U. 2015, poz. 1634) oraz w roku 2019 (ustawa z dnia 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz nie-
których innych ustaw, Dz.U. 2019, poz. 1667).
3 Zob. Dyrektywa PE i RUE 2019/1 z 11.12.2018 r. mająca na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu 
skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (PE/42/2018/REV/1). Termin jej implementacji 
upłynął 4 lutego 2021 r. Obecnie trwają prace legislacyjne nad kolejnymi zmianami w Projekcie. [(Zob. Projekt ustaw y o zmianie ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (UC69) (RM-0610-130-21)]. Projekt ustawy implementującej znajduje się aktualnie na etapie 
przeprowadzania dodatkowych uzgodnień pomiędzy Prezesem UOKiK a Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem do Spraw Unii Europejskiej, do czego 
zobowiązała Rada Ministrów w październiku 2021 r.
4 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze zm.).
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Myślenie takie jest jednak pułapką. Po pierwsze, jesteśmy krajem prawa stanowionego, 
a nie precedensowego. To ustawy, a nie orzecznictwo, powinny być źródłem praw i obowiązków 
przedsiębiorców i obywateli, zwłaszcza tam, gdzie naruszenie tych obowiązków zagrożone jest 
wysokimi karami pieniężnymi (por. także Stawicki i Wardęga, 2016, art. 106). Po drugie, zmiany 
w orzecznictwie (zwłaszcza przy aktualnym tempie rozpoznawania spraw sądowych) są mocno 
odłożone w czasie, następują bardzo powoli i w zasadzie bez żadnej kontroli w tym sensie, że 
sądy mają pełne prawo proponować własną wykładnię przepisów, niekoniecznie zgodną z tym, 
czego należałoby oczekiwać biorąc pod uwagę np. rozwój gospodarki (chociażby w obszarze 
e-commerce)5. 

Czy ma to jednak oznaczać, że refl eksja (i dyskusja) nad aktualnym kształtem polskiego pra-
wa antymonopolowego i kierunkami jego ewolucji nie jest ani możliwa, ani konieczna? W moim 
przekonaniu nie – jest wręcz przeciwnie. Dziś, kiedy polskie prawo antymonopolowe kończy 
30 lat, powinniśmy rozmawiać o tym, jaki powinno ono funkcjonować w zmieniającym się świecie 
i w ewoluującej gospodarce. 

Niniejszy tekst jest próbą zasygnalizowania choć kilku kwestii, nad którymi warto się zasta-
nowić. W tym sensie stanowi on zaproszenie do dyskusji. 

II. Jakim celom służyć ma polskie prawo konkurencji 
Mija 13 lat odkąd prof. Dawid Miąsik postawił w swoim świetnym tekście, opublikowanym 

w „YARS”, fundamentalne pytanie o to, jakie są cele polskiego prawa konkurencji (Miąsik, 2008). 
Tytuł tego tekstu – odwołujący się do pojęcia „kontrolowanego chaosu” najlepiej oddaje dylema-
ty związane z odpowiedzią na tak postawione pytanie, nawet jeżeli ostatecznie autor uznaje, iż 
owym celem jest dobrobyt konsumenta6. 

Warto się zastanowić czy dziś, po kolejnych 13 latach, rozwinęliśmy się w myśleniu o ce-
lach polskiego prawa konkurencji choć o krok? Czy ów „kontrolowany chaos” jest bodaj odrobinę 
mniejszy? W mojej ocenie niewiele się w tym zakresie zmieniło. Także dziś mielibyśmy problemy 
z odpowiedzią na pytanie czemu (lub komu) służyć ma ingerencja Prezesa UOKiK. 

Trudno jest porównywać rzeczywistość roku 2008 z teraźniejszością roku 2021. Obecnie cały 
świat dyskutuje nad celami prawa antymonopolowego i pojawia się coraz więcej głosów otwarcie 
kontestujących jego dotychczasowy paradygmat, w co celują przede wszystkim wyznawcy neo-
brandeisianizmu. Oznacza on m.in. kwestionowanie dorobku szkoły chicagowskiej i związanego 
z nią przekonania, że nadrzędnym celem prawa konkurencji jest wspomniany już dobrobyt kon-
sumenta. Zwolennicy nowego myślenia postulują m.in. powrócenie do ochrony konkurencji jako 
procesu rynkowego, co przekładałoby się w bardzo istotny sposób na kierunki orzecznictwa, być 
może zmierzając także do odejścia w części wypadków od mocno ekonomicznego podejścia do 
egzekwowania przepisów i zastąpienia go podejściem bardziej formalnym, eliminującym określone 
zachowania jako „podejrzane” per se7. 

Powszechna jest w tym kontekście także dyskusja o tym, czy prawo antymonopolowe ma być 
bytem odrębnym, który działa w oderwaniu od innych regulacji koncentrując się punktowo tylko na 

5 Rozwój handlu elektronicznego będzie stawiał przed nami coraz poważniejsze wyzwania. Por. przykładowo Mleczko, 2018. 
6 Odnośnie celów polskiego prawa konkurencji por. także Stawicki i Stawicki, 2016, art. 1.
7 Zagadnienie to bardzo wyczerpująco omawia Polański, 2019a.
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wycinku rzeczywistości, czy też – wręcz przeciwnie – powinno ono w większym stopniu uwzględniać 
np. kwestie związane z pogłębiającymi się nierównościami ekonomicznymi czy zmianą klimatu. 
Innymi słowy świat dyskutuje o tym, czy faktycznie to konkurencja, legendarna „niewidzialna ręka 
rynku”, ma być odpowiedzią na wszystkie nasze problemy i bolączki (których przecież przybywa, 
a nie ubywa) czy też przeciwnie, państwa i przedsiębiorcy muszą sięgać po rozwiązania, których 
jeszcze niedawno sobie nie wyobrażaliśmy, w celu udoskonalenia rzeczywistości?8

Warto w tym momencie zastanowić się nad tym, na jakim etapie dyskusji jesteśmy w Polsce. 
Czy w ogóle ją toczymy? A jeżeli – jak ja to widzę – dyskusji takiej nie ma, to czy nie powinno nas 
to napawać wstydem? Przecież bez takiej debaty, bez ustalenia tego, jak ma wyglądać kwestia 
egzekwowania norm prawa konkurencji trudno jest myśleć nie tylko o poważnych zmianach legis-
lacyjnych, ale także o – jak się wydaje – koniecznych zmianach w podejściu do stosowania prawa 
antymonopolowego. Brak takiej dyskusji skazuje się nas w związku z tym na „dryfującą stagnację”.

Od razu chciałbym przy tym zaznaczyć, że nigdy nie byłem wielkim zwolennikiem „uekono-
miczniania”, często na siłę, egzekwowania przepisów prawa konkurencji. Z praktycznego punktu 
widzenia w wielu wypadkach oznacza ono nie tyle zapewnienie optymalnego efektu ingerencji 
(bowiem ustalenie jaka jest „ekonomiczna prawda obiektywna” często nie jest możliwe), co ra-
czej zupełne zatarcie granic pomiędzy tym, co jest dozwolone, a tym, co jest zakazane, skoro 
o wszystkim ostatecznie decydować mają wyniki analiz ekonomicznych9. Z tego punktu widzenia 
podejście formalne, przy wszystkich ryzykach z nim związanych, ma tą podstawową zaletę, że 
bardzo wyraźnie wskazuje biznesowi na co może sobie pozwolić, a co spotka się ze zdecydowaną 
ingerencją organów ochrony konkurencji. To powoduje znaczący spadek ryzyka regulacyjnego, 
które przecież w aktualnych warunkach i tak jest bardzo wysokie. Spadek takiego ryzyka zawsze 
jest zjawiskiem pozytywnym. 

Nigdy nie byłem też zwolennikiem „prawnokonkurencyjnego izolacjonizmu” rozumianego 
jako przekonanie, że ochrona konkurencji, służąca dobrobytowi konsumentów, jest celem samym 
w sobie a tym samym, że egzekwując przepisy prawa antymonopolowego organy nie muszą brać 
pod uwagę żadnych innych wartości ani innych polityk. Takie myślenie jest pułapką i wcale nie 
musi prowadzić do optymalnych skutków. W tym sensie godzę się na – jak to określa J. Polański 
– większą „polityczność” prawa konkurencji, to jest na przyjęcie, że jest ono jednym tylko z na-
rzędzi kształtowania ekonomicznej i gospodarczej rzeczywistości. Od razu jednak muszę poczy-
nić zastrzeżenie, że nie może to oznaczać większej uznaniowości czy dowolności w wydawaniu 
rozstrzygnięć. Chodzi jedynie o to, by, egzekwując przepisy prawa, można było uwzględniać 
także cele inne niż tylko zwiększanie dobrobytu konsumentów. Przykładowo, w obliczu zmian 
klimatycznych, mogłoby to dotyczyć ochrony środowiska naturalnego. Cele te oraz ich wzajemne 
zależności powinny być jednocześnie jasno defi niowane oraz powinny obiektywnie uzasadniać 
ingerencję podejmowaną w określony sposób. 

8 Ponownie, postulat większej „polityczności” prawa konkurencji stawia Polański, 2019. Por. także Wu, 2018a oraz Wu, 2018b. Zob. również w kwestii 
celów prawa konkurencji oraz Ruchu Hipster Antitrust oraz Szkoły New Brandeis: Banasiński, 2020.
9 Na pułapki związane z bardziej ekonomicznym podejściem do egzekwowania przepisów prawa konkurencji wskazuje m.in. Polański, 2019b. Autor 
ten słusznie dostrzega, że w zakresie oceny porozumień ograniczających konkurencję mamy do czynienia z coraz większym chaosem spowodowanym 
m.in. odejściem od klarownego podziału na porozumienia zakazane z uwagi na cel (przedmiot) i porozumienia zakazane z uwagi na swój rynkowy sku-
tek. Kwestię tę omawiam w dalszej części artykułu, wskazując, że to sam UOKiK przyczynił się do takiego stanu rzeczy próbując – w mojej ocenie bez 
podstawy prawnej – kwestionować wiele porozumień właśnie przez pryzmat ich celu, a nie skutku (co było łatwiejsze). 
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Mam świadomość, że postawione powyżej postulaty – większej pewności prawa (nawet 
kosztem większego formalizmu) i większej elastyczności jego stosowania wydają się głęboko 
sprzeczne ze sobą. Jak takie podejście miałoby funkcjonować w praktyce postaram się pokazać 
na wybranych przykładach w dalszych częściach tego tekstu. 

III. Konieczność zapewnienia niezależności 
organu ochrony konkurencji, która pozwoli na większą elastyczność 

w stosowaniu przepisów prawa 
Przed przystąpieniem do szczegółowych rozważań muszę jeszcze poczynić dodatkowe, bar-

dzo istotne, zastrzeżenie. Jeżeli większa „polityczność” (a tym samym i elastyczność) stosowania 
prawa konkurencji nie ma oznaczać – w istocie rzeczy – wyłącznie daleko idącej uznaniowości 
lub co gorsza zastępowania decyzji merytorycznych decyzjami politycznymi (co byłoby jawnie 
sprzeczne z równoważnym i równocześnie stawianym postulatem maksymalnej pewności prawa), 
to musimy także rozmawiać o tym, na jakich zasadach powoływany jest i jak funkcjonuje organ 
odpowiedzialny za realizację polityki konkurencji. 

Słowem kluczem jest tu oczywiście niezależność tego organu od politycznych wpływów. 
W tym obszarze ważne jest nie tylko formalne zapewnienie takiej niezależności (do czego i tak 
zobowiązuje nas Dyrektywa ECN+10), ale przede wszystkim wprowadzenie merytorycznych kry-
teriów obsady stanowiska (lub – o czym dalej – stanowisk) w organie, odwołujących się do wiedzy 
i doświadczenia w obszarze ochrony konkurencji. 

Niezależność wzmacniać może także kolegialność. To prawda, że przyzwyczailiśmy się 
w Polsce do tego, że Prezes UOKiK jest organem jednoosobowym, ale to przecież nie zamyka 
drogi do dyskusji o zmianach także w tym obszarze. Istnieją przecież jurysdykcje, w których orga-
ny ochrony konkurencji mają kolegialny skład11. W mojej ocenie rozwiązanie takie ma wiele zalet. 
Przede wszystkim pozwala na zderzenie odmiennych spojrzeń, wynikających z różnych doświad-
czeń zawodowych i osobistych. To z kolei stwarza szansę na to, że wydane rozstrzygnięcia będą 
posiadały wyższą jakość ze względu na mniejsze ryzyko wystąpienia błędu12.

Alternatywą mogłoby być powołanie przy Prezesie UOKiK organu doradczego, mogącego się 
wypowiadać – niewiążąco – w przedmiocie wydawanych rozstrzygnięć. To także miałoby szansę 
przyczynić się do wysokiej jakości merytorycznej wydawanych rozstrzygnięć i zmniejszyć ryzyko 
źle rozumianego „upolitycznienia” polityki prawa konkurencji. 

W kontekście niezależności Prezesa UOKiK (względnie kolegialnego organu, który miałby 
go zastąpić) należy z pewnością postulować powrót do kadencyjności. Sytuacja, w której osoba 
stojąca na czele organu może w każdej chwili zostać odwołana, z pewnością nie sprzyja poczu-
ciu niezależności. 

10 Por. art. 4 Dyrektywy PE i RUE 2019/1 z 11.12.2018 r. mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień 
w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego.
11 Belgijski organ ds. ochrony konkurencji (Belgische Mededingingsautoriteit / Autorité belge de la Concurrence) jest kierowany przez Zarząd, jed-
nak posiada również Służbę Dochodzeniową oraz organ podejmujący decyzje – Kolegium ds. Konkurencji. Kolegium ds. Konkurencji przewodniczy 
Prezes BCA. Pozyskano z: https://www.belgiancompetition.be/en/about-us (14.12.2021). Również warto zwrócić uwagę na strukturę włoskiego organu 
antymonopolowego (Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato) – pozyskano z: https://en.agcm.it/en/about-us/organization/organization-chart. 
Także hiszpański organ posiada zarówno Prezesa, jak i Radę: https://www.cnmc.es/en/sobre-la-cnmc/organigrama (14.12.2021). Z kolei japońska Fair 
Trade Commission jest kierowana przez Prezesa i czterech Komisarzy – pozyskano z: https://www.jftc.go.jp/en/about_jftc/R3.4kikouzu.pdf (14.12.2021). 
Również niderlandzki Autoriteit Consument & Markt kierowany jest przez Zarząd składający się z trzech osób.
12 Postulat wprowadzenia kolegialnego organu ochrony konkurencji formułują także Podrecki, Mroczek i Menszig-Wiese, 2019.
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IV. Znaczenie praw przedsiębiorców
W poprzednim zeszycie iKAR-a (Stawicki, 2021) odniesiono się szczegółowo do rozwiązań, 

które nowelizacja implementująca tzw. Dyrektywę ECN+ przewiduje w obszarze ochrony praw 
przedsiębiorców. Niestety, w tym zakresie po stronie ustawodawcy od dawna panuje błędne prze-
konanie, że im mniej tych praw, tym lepiej. W mojej ocenie jest jednak przeciwnie. Rozwiązania 
oparte na pewnej równowadze broni, szacunku i dialogu dają znacząco większe szanse na unik-
nięcie błędów, zarówno tych merytorycznych, jak i proceduralnych, które również mogą skutkować 
wadliwością decyzji. W tym wymiarze, im więcej praw przedsiębiorców, tym mniejsze jest ryzyko 
arbitralnych czy „politycznych” rozstrzygnięć. Tym samym, prawa te stają się dodatkową, bardzo 
istotną, gwarancją prawdziwej niezależności organu ochrony konkurencji (por. Bernatt, 2011). 

Jakich zmian – o fundamentalnym charakterze – można byłoby zatem oczekiwać w tym 
zakresie? 

Niewątpliwie w obliczu bardzo szerokich uprawnień dochodzeniowych Prezesa UOKiK na-
leżałoby rozważyć wprowadzenie rozwiązania funkcjonującego w postępowaniach przed KE, 
tj. obowiązek zatrudnienia w UOKiK osoby pełniącej funkcję hearing ofi cer. Zadaniem takiej po-
staci byłoby zadbanie o to, by prawa przedsiębiorcy były w postępowaniu przed organem prze-
strzegane w jak najpełniejszym zakresie13.

Niezależnie od tego, w mojej ocenie, kluczowe jest uregulowanie co najmniej następujących 
kwestii:
– wprowadzenie jednoznacznych i daleko idących gwarancji w zakresie poufności korespon-

dencji pomiędzy wykwalifi kowanym prawnikiem i przedsiębiorcą14;
– wprowadzenie regulacji „wymuszających” jasne, pełne i jednoznaczne uzasadnienie zarzu-

tów stawianych przedsiębiorcy zarówno w momencie wszczęcia postępowania, jak i przed 
wydaniem decyzji (tzw. szczegółowe uzasadnienie zarzutów, które musi faktycznie pełnić 
taką rolę);

– zagwarantowanie przedsiębiorcom wolności od samooskarżania, rozumianej nie jako prawo 
odmowy przekazania informacji w zakresie, w jakim odnoszą się one do faktów, ale wyłącz-
nie w zakresie, w jakim przedsiębiorca mógłby zostać zmuszony w jakikolwiek sposób do 
przyznania się do naruszenia przepisów (Bernatt, 2011). 
Wskazane powyżej zmiany przepisów powinny być traktowane jako rozsądny „program mi-

nimum”. Wszystko, co wykraczać będzie poza te postulaty, powitać powinniśmy z radością. 

V. Wybrane zmiany merytoryczne 
Po zarysowaniu przesłanek, których spełnienie pozwoliłoby bez obaw myśleć o większej 

„polityczności” egzekwowania przepisów prawa konkurencji, warto przyjrzeć się temu, jak postu-
lowane zmiany („polityczność” i „pewność”) mogłyby wyglądać w dwóch kluczowych obszarach, 
tj. w zakresie przepisów zakazujących zawierania porozumień ograniczających konkurencję na 
rynku oraz przepisów, które zakazują nadużywania pozycji dominującej na rynku.

13 Decyzja Przewodniczącego Komisji Europejskiej z 13.10.2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie 
wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji. 
14 Por. na ten temat Bernatt i Turno, 2013 oraz Bernatt i Turno, 2015, a także Bernatt, 2011.
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1. Zmiany w zakresie oceny porozumień ograniczających konkurencję

Rozważając możliwe reformy tego obszaru warto zauważyć, iż aktualne rozwiązania tworzą 
niezwykle sztywny gorset, który może – zupełnie niepotrzebnie – krępować ruchy, w szczególno-
ści mniejszych graczy rynkowych. 

Dzieje się tak z uwagi na konstrukcję przepisów, które zakładają możliwość wyłączenia spod 
zakazu jedynie na trzy sposoby: (1) z uwagi na niski udział w rynku stron porozumienia (tu jed-
nak problemem zawsze jest określenie rynku właściwego i udziału w tak zdefi niowanym rynku), 
co sprawia, iż to rozwiązanie ma małe znaczenie praktyczne (Stawicki, 2016, art. 7); (2) poprzez 
tzw. wyłączenie blokowe (te jednak mają zastosowanie tylko do ograniczonego kręgu porozu-
mień, a samo stosowanie rozporządzenia blokowego nie zawsze jest łatwe) (Stawicki, 2016, 
art. 8); (3) poprzez wyłączenie indywidualne (tu jednak, jak powszechnie wiadomo, spełnienie 
przesłanek takiego wyłączenia jest niezwykle trudne, a ciężar dowodu spoczywa w tym zakresie 
na przedsiębiorcy) (Stawicki, 2016, art. 8). 

Istniejący stan prawny sprawia, że współpraca przedsiębiorców – zwłaszcza tych, którzy 
są konkurentami lub chociażby potencjalnymi konkurentami – staje się w wielu przypadkach 
niemożliwa albo przynajmniej obarczona jest bardzo wysokim ryzykiem prawnym. Dzieje się tak 
szczególnie dziś, kiedy na odpowiedzialność spółki nakłada się indywidualną odpowiedzialność 
osób, które nią kierują (Stawicki, 2016, art. 6a). W rezultacie, w obawie przed ingerencją Prezesa 
UOKiK, przedsiębiorcy nie podejmują wielu inicjatyw, które w ostatecznym rozrachunku mogłyby 
przynieść więcej korzyści niż szkód. 

W związku z tym należy rozważyć zmiany, które uelastyczniałby istniejące rozwiązania. 
W szczególności – wzorem np. Holandii i Niemiec – warto dyskutować nad wprowadzeniem zmo-
dyfi kowanej reguły de minimis, opartej nie o udziały rynkowe (bo te trudno wyliczyć, zwłaszcza, 
że często poważnym problem jest zdefi niowanie rynku właściwego), ale np. o kryterium łącznego 
obrotu uczestników porozumienia czy też dedykowanego małym i średnim przedsiębiorcom15. To 
pozwalałoby w prosty sposób i bez wątpliwości wyłączyć spod zakazu porozumienia zawierane 
przez mikro i małych przedsiębiorców, które często mogą być prokonkurencyjne np. tam, gdzie 
pozwalają im na podjęcie gry rynkowej z większymi konkurentami16. 

Warto także wrócić do dyskusji o podziale porozumień na te, które zakazane są z uwagi na 
swój antykonkurencyjny cel i te, które zakazane są z uwagi na swoje skutki rynkowe. Kwestia ta 
budziła i nadal budzi liczne – choć w dużej mierze niepotrzebne – kontrowersje (Stawicki, 2016, 
s. 225–228). Dzieje się tak m.in. z uwagi na politykę samego Prezesa UOKiK, który – nadmier-
nie rozciągając kategorię porozumień zakazanych z uwagi na swój cel także na różnego rodzaju 
ustalenia17, które się do niej nie powinny kwalifi kować (co jednak wymagałoby wykazania, iż 
mają one negatywne dla konkurencji skutki) – doprowadził do zatarcia granic pomiędzy tym, co 
faktycznie jest ograniczeniem hard-core, a tym, co nim nie jest (por. Stawicki, 2016, s. 225–228). 
To z kolei skłoniło sądy do działania w odwrotnym kierunku, tj. wyłączania spod zakazu z uwagi 
na brak antykonkrencyjnych skutków porozumień, które winny być traktowane jako zakazane 
15 Zob. Wytyczne de minimis Bundeskartllamt – Bekanntmachung Nr. 18/2007 des Bundeskartellamtes über die Nichtverfolgung von Kooperationsabreden 
mit geringer wettbewerbsbeschränkender Bedeutung („Bagatellbekanntmachung“) vom 13. März 2007. Por. z Autoriteit Consument & Markt, Leidraad 
Afspraken tussen leveranciers en afnemers.
16 Postulat ten zgłaszano już w komentarzu – por. Stawicki, 2016, art. 7.
17 Zob. decyzja Prezesa UOKiK z 28.09.2020 r., nr 2/2020; oraz decyzja Prezesa UOKiK z 15.02.2008 r., nr 4/2008.
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wyłącznie z uwagi na swój cel18. Aktualnie, w konsekwencji mamy do czynienia z niepożądaną 
sytuacją, w której praktycznie każde porozumienie musi być oceniane zarówno przez pryzmat 
celu, jak i skutku. Zmniejsza to zdecydowanie pewność przepisów prawa19. 

Wskazane powyżej wątpliwości należałoby rozstrzygnąć, np. jednoznacznie wskazując jakiego 
rodzaju porozumienia i w jakich okolicznościach mogą być uznane za zakazane z uwagi na sam 
swój cel (czy przedmiot). Katalog taki powinien mieć charakter zamknięty. Z drugiej strony warto 
zastanowić się nad wskazaniem w przepisach ustawy, jakie okoliczności mogą przemawiać za 
uznaniem, że porozumienie prowadzi do antykonkurencyjnych skutków. Katalog takich przesła-
nek, nawet o otwartym charakterze, będzie bardzo istotną wskazówką interpretacyjną. Pomoże 
także znacząco przedsiębiorcom w szacowaniu ryzyk prawnych. 

Wreszcie, skoro już mamy wprowadzić do przepisów prawa odpowiedzialność spółek matek 
za naruszenia prawa przez ich spółki córki20, to miejmy także odwagę wyłączenia porozumień 
zawieranych przez podmioty tworzące grupy kapitałowe spod zakazu. Koncepcja jednolitego 
organizmu gospodarczego (single economic unit) powinna działać z równą mocą zarówno „prze-
ciwko” jak i „dla” przedsiębiorców21.

2. Zmiany w zakresie przepisów o nadużywaniu pozycji dominującej 

Przepisy dotyczące nadużywania pozycji dominującej także stanowią dość dokładną kalkę 
przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej22 (TFUE). Tym samym również i one są 
niewykorzystaną szansą, tym bardziej, że w odróżnieniu od porozumień nie wiąże nas w ich przy-
padku reguła konwergencji (a tym samym możliwe jest ustanawianie rozwiązań dalej idących niż 
TFUE i prawo unijne) (por. Minkiewicz, 2014). 

Podstawowym problemem związanym z ich stosowaniem jest to, że w zasadzie dotyczą 
one wyłącznie tych sytuacji, w których jeden przedsiębiorca dysponuje znaczącą siłą rynkową, 
albowiem kolektywna dominacja – z uwagi na znaczące trudności z jej wykazaniem – nie jest 
stwierdzana w praktyce. Dodatkowo, aktualnie obowiązujące przepisy często pozostają martwe, 
a w szczególności rzadko są stosowane bezpośrednio przez zainteresowanych przedsiębiorców, 
bowiem zarówno wyznaczenie rynku właściwego, jak i określenie siły rynkowej przedsiębiorcy, 
jest zadaniem niezwykle trudnym. 

Prowadzi to do sytuacji, w której wiele zachowań rynkowych – które powinny być oceniane 
jednoznacznie negatywnie i które wiążą się z istotną przewagą ekonomiczną jednego przedsię-
biorcy nad drugim – nie może być w żaden sposób sankcjonowane przez Prezesa UOKiK. 

Warto byłoby rozważyć pójście w kierunku wyznaczonym choćby przez przepisy prawa au-
striackiego, które dużo bardziej kreatywnie podchodzą do tej kwestii. Wskazują one, że dominację 
przypisać można także większej liczbie przedsiębiorców, o ile mają oni (łącznie) określone wysokie 
udziały w rynku. Dodatkowo, przepisom tym znane jest także pojęcie relatywnej czy względnej 

18 Zob. wyrok SA w Warszawie z 30.08.2018 r., VII AGa 1114/18 (Ski Team).
19 W tym zakresie por. w szczególności Stawicki, 2016, art.6. Co do kontrowersji por. Polański, 2019b.
20 Zob. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (UC69) (RM-0610-130-21) – zapropono-
wano nowe uregulowania kwestii odpowiedzialności przedsiębiorców wywierających decydujący wpływ – patrz art. 6b oraz art. 9a.
21 Odnośnie koncepcji jednolitego organizmu gospodarczego por. Stawicki, 2016, art. 4. Por. Banasiński, 2009, art. 4. Na marginesie można zauważyć, 
że sama defi nicja grupy kapitałowej, odwołująca się do kontroli tejże grupy przez „jednego przedsiębiorcę”, nie jest najlepsza. W obrocie gospodarczym 
częste są sytuacje wspólnej kontroli i warto tego typu powiązania uwzględnić w przepisach prawa konkurencji. 
22 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (OJ C 326, 26.10.2012, p. 47–390).
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dominacji, tj. sytuacji, w której jeden przedsiębiorca jest zależny gospodarczo od innego przed-
siębiorcy w stopniu uniemożliwiającym mu obronę swoich interesów23. 

Takie rozszerzenie defi nicji dominacji pozwoliłoby na ingerencję Prezesa UOKiK w szeregu 
innych, patologicznych, sytuacji rynkowych, co z pewnością wpłynęłoby korzystnie na problema-
tykę uczciwej konkurencji. 

Postulat ten należałoby jednak opatrzyć zastrzeżeniem, że poszerzenie katalogu sytuacji 
kwalifi kowanych jako dominacja, nie może być powiązane z równoległym otworzeniem drogi do, 
w zasadzie, nieograniczonej ingerencji Prezesa UOKiK, tak jak to dzieje się w przepisach zabra-
niających wykorzystywania przewagi kontraktowej. Kierunek zmian powinien być odwrotny. Należy 
doprecyzowywać przepisy wskazujące jakie zachowania stanowią nadużycie siły rynkowej tak, 
by ograniczać możliwość nieskrępowanej ingerencji organu, a tym samym zwiększać pewność 
prawa po stronie przedsiębiorców (także tych dominujących). Innymi słowy nie chodzi o to, by 
ingerencji było więcej czy bardzo dużo ale o to, by podejmowana była ona wyłączenie w relacji 
do wąskiego katalogu sytuacji, które w sposób jednoznaczny oceniane być muszą negatywnie, 
ale z którymi dziś nie jesteśmy sobie w żaden sposób w stanie poradzić, bo nie mamy ku temu 
niezbędnych narzędzi prawnych. Ten skutek można by osiągnąć np. defi niując każdą zakazaną 
praktykę w odrębnym przepisie statuującym przesłanki uznania określonych działań przedsię-
biorcy za sprzeczne z prawem. 

Nie jestem natomiast zwolennikiem zmian w tym obszarze, które – być może – nasuwałyby 
się wielu w pierwszej kolejności, tj. regulowania w jakiś szczególny sposób działania przedsię-
biorców z sektora e-commerce (tzw. Big Tech). Po pierwsze dlatego, że nie jestem zwolennikiem 
„usektorowywania” ustawy czy też konstruowania jej przepisów z myślą o konkretnych przedsiębior-
cach. Ustawa powinna zachować swój generalny charakter. Po drugie – co może jest ważniejsze 
– rozwiązania w tym zakresie planowane są w prawie unijnym i nie ma potrzeby ich powielania 
na krajowym podwórku. Po trzecie – jeżeli już mielibyśmy ingerować w ten obszar – to bardziej 
adekwatne wydają mi się narzędzia regulacyjne, działające ex ante a nie ex post.

VI. Podsumowanie
Zdaję sobie sprawę z faktu, że zgłoszony w niniejszym tekście zbiór postulatów ma zróżni-

cowany charakter. Mam również świadomość, że o ile część z nich dość łatwo byłoby wdrożyć 
w życie, o tyle są wśród nich także postulaty rewolucyjne, których spełnienie zmieniłoby całkowicie 
zarówno samą ustawę, jak i sposób jej stosowania. 

W tym kontekście tekst ten traktuję głównie jako zaproszenie do dyskusji. Dyskusji, której 
bardzo nam – w moim przekonaniu – brakuje.

23 Zob. austriacka ustawa antymonopolowa (Bundesgesetz gegen Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz 2005 – KartG 
2005) StF: BGBl. I Nr. 61/2005 (NR: GP XXII RV 926 AB 990 S. 112. BR: AB 7309 S. 723.)), sekcja 4a.
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Odstępstwa dotyczące instrumentów płatniczych  
przeznaczonych do dokonywania płatności niskokwotowych
Glosa do wyroku TS z 11 listopada 2020 r. w sprawie C-287/19  
DenizBank AG przeciwko Verein für Konsumenteninformation
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I. Uwagi wprowadzające
II. Test abuzywności postanowień umowy ramowej przewidujących milczącą zgodę użytkownika 

będącego konsumentem na zmiany w tej umowie 
III. Funkcjonalność near field communication (NFC) jako instrument płatniczy
IV. Anonimowe używanie instrumentu płatniczego
V. Ciężar dowodu, że cechy instrumentu płatniczego pozwalają na skorzystanie z odstępstw
VI. Uwagi końcowe

Streszczenie 
Przedmiotem glosy jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (pierwsza izba) z 11 li-
stopada 2020 r. w sprawie C-287/19 DenizBank AG przeciwko Verein für Konsumenteninformation, 
ECLI:EU:C:2020:897. Sąd ten wypowiedział się w przedmiocie zagadnień prawnych, które pojawiły 
się na gruncie przepisów PSD1 i PSD2 regulujących odstępstwa dla instrumentów płatniczych prze-
znaczonych do dokonywania płatności niskokwotowych. Po pierwsze, sąd przesądził, że funkcja 
NFC (near field communication) służąca inicjowaniu transakcji opiewających na niskie kwoty może 
być kwalifikowana jako odrębny instrument płatniczy, mimo że inkorporowana jest w ramach zin-
dywidualizowanej karty płatniczej przypisanej do konkretnego użytkownika. Po drugie, sąd orzekł, 
że można w takim wypadku mówić o instrumencie używanym anonimowo. Przesądzenie, czy 
w danym wypadku mamy do czynienia z instrumentem przeznaczonym do dokonywania płatności 
niskokwotowych, czy jest on używany anonimowo, a także czy nie jest możliwe jego zablokowanie 
ani uniemożliwienie jego dalszego używania, jest kluczowe dla ustalenia, czy i ewentualnie w jakim 
zakresie dostawca może korzystać z poszczególnych odstępstw przewidzianych w PSD2. Wreszcie, 
sąd wyjaśnił, że postanowienia ogólnych warunków umownych, regulujących milczącą zgodę użyt-
kownika będącego konsumentem, na zmiany w umowie ramowej proponowane przez dostawcę, 
mogą podlegać testowi abuzywności. Wyrok ma niemałe znaczenie dla sektora bankowego i płatni-
czego, wszak dotychczas TSUE rzadko wypowiadał się w przedmiocie wykładni przepisów PSD2. 

* Radca prawny w DLK Legal Korus sp.k.; artykuł prezentuje poglądy autora i nie powinien być traktowany jako stanowisko innych podmiotów, organów 
lub instytucji; e-mail: bartosz.wyzykowski@gmail.com.
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Słowa kluczowe: instrument płatniczy; funkcja komunikacji bliskiego zasięgu (NFC); płatności 
niskokwotowe; zmiany w umowie ramowej o usługę płatniczą; nieuczciwe postanowienia umowne.

JEL: K12, K15, K23, K24, K41

I. Uwagi wprowadzające
Przedmiotem glosy jest wyrok TS1, w którym sąd ten wypowiedział się w przedmiocie za-

gadnień prawnych, które pojawiły się na gruncie przepisów PSD22, regulujących odstępstwa dla 
instrumentów płatniczych przeznaczonych do dokonywania płatności niskokwotowych3. Ściśle 
rzecz ujmując spór, na kanwie którego zapadło rozstrzygnięcie TS, zawisł przed austriackim 
sądem gospodarczym w Wiedniu (Handlesgericht Wien) 9 sierpnia 2016 r.4, a więc w dacie, 
w której PSD2 co prawda była już uchwalona i weszła w życie5, jednak na długo przed datą uchy-
lenia PSD16, a zarazem terminem na implementację PSD27, który wypadał 13 stycznia 2018 r. 
Niemniej na wniosek TS8, kierujący do tego sądu pytania prejudycjalne sąd najwyższy Austrii 
(Oberster Gerichtshof), wyjaśnił, że rozpoznając powództwo dotyczące nakazu niestosowania 
w przyszłości warunków umowy, będących przedmiotem sporu, obowiązany jest dokonać oceny 
zgodności z prawem tych warunków nie tylko przez pryzmat przepisów obowiązujących w chwili 
wytoczenia powództwa (czyli PSD1), ale również przepisów mających zastosowanie po jej uchy-
leniu9. W związku z tym, że w chwili ogłoszenia wyroku przez sąd odsyłający koniecznym będzie 
stosowanie PSD210, zarówno opinia Rzecznika jak i komentowany wyrok TS, odnoszą się do 
przepisów tejże dyrektywy. 

Komentowane orzeczenie zapadło na kanwie sporu zainicjowanego przez austriackie stowa-
rzyszenie ochrony konsumentów (Verein für Konsumenteninformation), które wniosło powództwo 
o zaniechanie naruszeń w celu uzyskania zakazu stosowania przez DenizBank AG wybranych po-
stanowień ogólnych warunków umownych regulujących m.in. sposób (tryb) zmian tych warunków, 
ciężary dowodowe oraz zasady odpowiedzialności stron z tytułu nieautoryzowanych transakcji 
(płatności) niskokwotowych zainicjowanych z wykorzystaniem zindywidualizowanej karty bankowej 
(płatniczej), wyposażonej w funkcję komunikacji bliskiego zasięgu (ang. near fi eld communication; 

 1 Wyrok TS z 11.11.2020 r. w sprawie C-287/19 DenizBank AG przeciwko Verein für Konsumenteninformation, ECLI:EU:C:2020:897; dalej: wyrok TS.
 2 Dyrektywa PE i RUE 2015/2366 z 25.11.2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 
2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Dz.U. UE L 337, 23.12.2015, s. 35-127; dalej: PSD2).
 3 Chodzi o instrumenty o których mowa w art. 42 i 63 PSD2, a także art. 19 i 39 ustawy z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 Nr 199, 
poz. 1175, ze zm.; dalej: uup). W niniejszym artykule, w tym w jego tytule, mowa jest o płatnościach niskokwotowych, w ślad za terminologią przyjętą 
w PSD2, którą posługuje się również TS. Na gruncie ustawy o usługach płatniczych mowa jest natomiast o transakcjach płatniczych nieprzekraczających 
kwot (limitów) określonych w tej ustawie. 
 4 Wyrok TS, pkt 34 i 43.
 5 Na podstawie art. 116 PSD2 dyrektywa ta weszła w życie 12.01.2016 r.
 6 Dyrektywa 2007/64/WE PE i RUE z 13.11.2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 
2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Dz.U. UE L 319, 5.12.2007, s. 1-36; dalej: PSD1). Zob. art. 114 ust. 1 PSD2 
oraz wyrok TS, pkt 43. 
 7 Art. 115 ust. 1 i 2 PSD2. 
 8 Wyrok TS, pkt 43. 
 9 Wyrok TS, pkt 44.
10 Opinia Rzecznika Generalnego Manuela Camposa Sáncheza-Bordony przedstawiona w dniu 30.04.2020 r. Sprawa C-287/19 DenizBank AG prze-
ciwko Verein für Konsumenteninformation, ECLI:EU:C:2020:322; dalej: opinia Rzecznika, pkt 23.
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NFC11)12. W przypadku karty wydawanej przez DenizBank AG funkcja NFC była automatycznie 
aktywowana przy pierwszym jej użyciu przez klienta, umożliwiała dokonywanie płatności do kwoty 
25 EUR jednorazowo bez wkładania karty do terminala płatniczego i bez konieczności wprowa-
dzania osobistego numeru identyfi kacyjnego (kod PIN) w kasach wyposażonych w odpowiednie 
urządzenie13. Natomiast zapłata wyższych kwot podlegała uwierzytelnieniu (ang. authentication, 
niem. Authentifi zierung) za pomocą kodu PIN14. Z uwagi na to, że w ocenie DenizBank AG funkcja 
NFC wchodziła w zakres przepisów dotyczących instrumentów płatniczych przeznaczonych do 
dokonywania płatności niskokwotowych, ukształtował sporne postanowienia z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odstępstw15. W szczególności zwolnił się z ciężarów dowodowych spoczywają-
cych na podstawie ogólnych przepisów PSD216, a także z odpowiedzialności z tytułu nieautory-
zowanych transakcji wykonanych z wykorzystaniem takiego instrumentu17, co było równoznaczne 
z przerzuceniem ryzyka niewłaściwego użycia karty płatniczej (funkcji NFC) na użytkownika18. 

Istotą sporu było więc rozstrzygnięcie, czy funkcja NFC w zakresie, w jakim służy inicjowaniu 
transakcji opiewających na niskie kwoty, może być kwalifi kowana jako odrębny instrument płatni-
czy, mimo że inkorporowana jest w ramach zindywidualizowanej karty płatniczej przypisanej do 
konkretnego użytkownika (odpowiedź TS w przedmiocie pytania drugiego lit. a19). W przypadku 
odpowiedzi twierdzącej ustalenia wymagało natomiast, czy można w takim wypadku mówić o in-
strumencie używanym anonimowo, jeżeli jednocześnie jest on powiązany z rachunkiem płatni-
czym przypisanym do zindywidualizowanego użytkownika (odpowiedź TS w przedmiocie pytania 
drugiego lit. b20). Wreszcie TS wyjaśnił, czy i w jaki sposób dostawca powinien wykazać, że dany 
instrument płatniczy nie pozwala na jego zablokowanie lub uniemożliwienie jego dalszego uży-
wania (odpowiedź TS w przedmiocie pytania trzeciego21). Przesądzenie, czy w danym wypadku 
mamy do czynienia z instrumentem przeznaczonym do dokonywania płatności niskokwotowych, 
czy jest on używany anonimowo, a także czy nie jest możliwe jego zablokowanie ani uniemożli-
wienie jego dalszego używania, jest kluczowe dla ustalenia, czy i ewentualnie w jakim zakresie 
dostawca może korzystać z poszczególnych odstępstw przewidzianych w PSD2. 

Ponadto TS wypowiedział się w przedmiocie tego, czy postanowienia ogólnych warunków 
umownych, regulujących milczącą zgodę użytkownika będącego konsumentem, na zmiany w umo-
wie proponowane przez dostawcę, podlegają testowi abuzywności (odpowiedź TS w przedmiocie 
pytania pierwszego22). Przepisy PSD2 regulujące obowiązki informacyjne dostawcy, który zamie-

11 Przez NFC rozumie się krótkozasięgowy, wysokoczęstotliwościowy, radiowy standard komunikacji pozwalający na bezprzewodową wymianę danych 
na odległość do 20 centymetrów.
12 Wyrok TS, pkt 2 oraz 31-34. 
13 Wyrok TS, pkt 32 zd. 3.
14 Wyrok TS, pkt 32 zd. 4. Zarówno w polskiej, jak i w innych wersjach językowych wyroku TS, mowa jest o uwierzytelnieniu. Natomiast można się 
zastanawiać, czy w tym wypadku TS w istocie nie ma na myśli autoryzacji (ang. authorisation, niem. Autorisierung). Kwestia ta zależy również od treści 
umowy wiążącej dostawcę i użytkownika, wszak przepisy ustawy o usługach płatniczych i PSD2 nie przewidują konkretnego sposobu, w jaki użytkownik 
ma wyrażać zgodę na wykonanie transakcji (art. 40 uup). Dla porównania, w spornych postanowieniach stosowanych przez DenizBank AG mowa – zgod-
nie z różnymi wersjami językowymi wyroku TS oraz opinii Rzecznika – o autoryzacji a nie uwierzytelnieniu (wyrok TS, pkt 33, opinia Rzecznika, pkt 17).
15 Wyrok TS, pkt 33 i 34 zd. 2; opinia Rzecznika, pkt 17. 
16 Wyrok TS, pkt 33 tiret 2. 
17 Wyrok TS, pkt 33 tiret 3 i 5.
18 Wyrok TS, pkt 33 tiret 4.
19 Wyrok TS, pkt 42 ppkt 2 lit. a.
20 Wyrok TS, pkt 42 ppkt 2 lit. b.
21 Wyrok TS, pkt 42 ppkt 3.
22 Wyrok TS, pkt 42 ppkt 1.
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rza wprowadzać zmiany w umowie ramowej przy milczącej zgodzie użytkownika, mają charakter 
ogólny23. Zakres przedmiotowy tych przepisów nie ogranicza się wyłącznie do umów regulujących 
instrumenty przeznaczone do dokonywania płatności niskokwotowych. Również zakres podmio-
towy jest szeroki i obejmuje zarówno umowy z użytkownikami niemającymi, jak i mającymi status 
konsumenta24. Dostawca i użytkownik niebędący konsumentem mogą natomiast uzgodnić, że 
przepisów tych nie stosuje się w całości lub w części25. Z kolei przepisy o instrumentach przezna-
czonych do dokonywania płatności niskokwotowych pozwalają na ich wyłączenie niezależnie od 
statusu użytkownika26. Niniejszą glosę opracowano uwzględniając kolejność, w jakiej TS udzielił 
odpowiedzi na poszczególne pytania prejudycjalne. W przypadku odwołań do polskich i unijnych 
regulacji z zakresu usług płatniczych, mowa jest odpowiednio o dostawcy i użytkowniku, natomiast 
w zakresie zmian w treści wzorca umownego mowa jest odpowiednio o proferencie i adherencie, 
nawiązując do tradycyjnych cywilistycznych pojęć polskiego języka prawniczego. 

II. Test abuzywności postanowień umowy ramowej 
przewidujących milczącą zgodę użytkownika 

będącego konsumentem na zmiany w umowie ramowej
Odpowiedź TS na pierwsze z pytań prejudycjalnych nie jest zaskakująca i wpisuje się w do-

tychczasową prokonsumencką linię orzeczniczą tego sądu. TS słusznie wskazał, że w świetle 
motywu 55 PSD2, dyrektywa 93/1327, zmieniona dyrektywą 2011/8328 znajduje zastosowanie, 
mimo że dana umowa, zawarta z konsumentem, regulowana jest na mocy PSD229. W rezultacie 
wywiódł, że postanowienia umowy ramowej, regulujące milczącą zgodę użytkownika będącego 
konsumentem na zmiany w takiej umowie proponowane przez dostawcę, nie są wyłączone spod 
testu abuzywności30. Wynika z tego, że również postanowienia umowy ramowej zawieranej z kon-
sumentem, odnoszące się do tzw. instrumentów przeznaczonych do płatności niskokwotowych, 
regulujące zasady zmiany takiej umowy, podlegają te stowi abuzywności, choć TS nie stwierdza 
tego wprost. Na gruncie przepisów polskich należy dodatkowo pamiętać, że od 1 stycznia 2021 r. 
przepisy o klauzulach abuzywnych stosuje się nie tylko do umów zawieranych z konsumentami, 
ale również do osób fi zycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla takiej osoby 
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią 
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG (dalej będzie mowa 
o umowach o niezawodowym charakterze)31. 

23 Art. 51 ust. 1, art. 52 pkt 6 lit. a oraz art. 54 ust. 1 PSD2; art. 26 ust. 1, art. 27 pkt 6 lit. a oraz art. 29 ust. 1–3 uup.
24 Wyrok TS, pkt 48, 49, 56-58.
25 Art. 38 ust. 1 PSD2; art. 16 uup. 
26 Art. 42 ust. 1 lit. b PSD2; art. 19 ust. 1 pkt 2 uup. 
27 Dyrektywa RUE 93/13/EWG z 5.04.1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. UE L 95, 21.4.1993, s. 29–34; 
dalej: dyrektywa 93/13).
28 Dyrektywa PE i RUE 2011/83/UE z 25.10.2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę RUE 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE PE 
i RUE oraz uchylająca dyrektywę RUE 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE PE i RUE (Dz.U. UE L 304, 22.11.2011, s. 64–88; dalej: dyrektywa 2011/83).
29 Wyrok TS, pkt 62.
30 Wyrok TS, pkt 61, 63–66 i 111 ppkt 1. Implikuje to również wniosek, że postanowienia takie nie określają głównego przedmiotu umowy, ani też nie 
odzwierciedlają przepisów bezwzględnie obowiązujących. W przeciwnym razie wyłączone byłyby spod testu abuzywności, z tym zastrzeżeniem, że po-
stanowienia określające główny przedmiotu umowy mogą zostać poddane takiemu testowi, jeżeli nie zostały wyrażone prostym i zrozumiałym językiem.
31 Art. 3855 k.c. w zw. z art. 86 pkt 5 ustawy z 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019, 
poz. 1495, ze zm.) oraz w zw. z art. 62 ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
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W związku z tym, że w swoim uzasadnieniu TS poruszył również inne, powiązane z wykładnią 
art. 52 pkt 6 lit. a w zw. z art. 54 ust. 1 PSD2 wątki problemowe, warto się do nich kolejno odnieść. 
Przepisy te stanowią, że dostawca, który zamierza skutecznie wprowadzić zmiany do umowy ramowej, 
przy milczącej zgodzie użytkownika (niezależnie od jego statusu32), obowiązany jest spełnić szereg 
wymogów (z zastrzeżeniem, że w przypadku umów z użytkownikami niemającymi statusu konsu-
menta, strony mogą wyłączyć stosowanie tych przepisów w całości lub w części33). Dostawca musi 
poinformować użytkownika przed zawarciem umowy o tym, że w przypadku proponowanych przez 
dostawcę zmian umowy, brak sprzeciwu użytkownika oznaczać będzie skuteczność takich zmian, 
o ile strony tak uzgodniły34. Następnie musi poinformować użytkownika, gdy proponuje konkretne 
zmiany umowy, o tym, że jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian użytkownik 
nie zgłosi dostawcy sprzeciwu wobec tych zmian, to uznaje się, że wyraził na nie zgodę35, a także 
o tym, że jeżeli użytkownik odrzuci te zmiany, to ma prawo wypowiedzieć umowę ramową bezpłat-
nie i ze skutkiem od dowolnej daty aż do dnia, w którym dane zmiany zostałyby zastosowane36. 
Również art. 27 pkt 6 lit. a w zw. z art. 29 ust. 1–3 uup przewidują tożsamy obowiązek informacyjny 
na etapie przedkontraktowym37 oraz obowiązek informacyjny w przypadku proponowania konkret-
nych zmian38. Z literalnego brzmienia art. 29 ust. 2 pkt 2 uup wynikałoby, że wypowiedzenie umowy 
może mieć moc wsteczną, tj. wywoływać skutek od momentu, w którym użytkownik poinformowany 
został o proponowanych zmianach, niezależenie od tego, kiedy jego oświadczenie o wypowiedzeniu 
rzeczywiście zostanie złożone. Taką wykładnię należy jednak uznać za zbyt daleko idącą39. Ustawa 
o usługach płatniczych dodatkowo wymaga by użytkownika poinformować o tym, że w przypadku 
gdy ten zgłosi sprzeciw wobec proponowanych przez dostawcę zmian, ale nie dokona wypowiedze-
nia umowy ramowej, wygasa ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych 
zmian, bez ponoszenia opłat40. 

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku niskokwotowych instrumentów płatniczych. Wynika 
to z przyjmowanego przez  prawodawcę unijnego założenia, że instrumenty te powinny stanowić ta-
nie i łatwe w użyciu rozwiązanie i nie powinny być obciążone nadmiernymi wymogami41. W związku 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2020, poz. 568, ze zm.).
32 Wyrok TS, pkt 48, 49, 56–58. Przy czym zwykle w przypadku użytkowników niebędących konsumentami zwykle na podstawie art. 16 uup (w ślad 
za art. 38 ust. 1 zd. 2 PSD2) umowa ramowa przewidywać będzie wyłączenie stosowania przepisów Działu II uup (Tytułu III PSD2), w tym art. 27 pkt 6 
lit. a w zw. z art. 29 ust. 1–3 uup (art. 52 pkt 6 lit. a w zw. z art. 54 ust. 1 PSD2). W praktyce przepisy te mają zatem kluczowe znaczenie w przypadku 
umów z konsumentami.   
33 Art. 38 ust. 1 zd. 2 PSD2. W tym kontekście w Polsce szczególny problem pojawia się w przypadku osób fi zycznych prowadzących działalność gospo-
darczą, dla których zawierana umowa ramowa nie ma charakteru zawodowego. Z jednej strony ustawa o usługach płatniczych pozwala na uzgodnienie 
przez strony, że dostawca zwolniony jest z obowiązków informacyjnych wynikających z uup, z drugiej postanowienia umowne w tym zakresie podlegają 
testowi abuzywności. Co do zasady brak jednak uzasadnienia, by postanowienia takie kwalifi kować jako nieuczciwe, skoro odzwierciedlają wyłączenie 
wyraźnie dopuszczalne na gruncie obowiązujących przepisów. 
34 Art. 52 pkt 6 lit. a w zw. z art. 51 ust. 1 PSD2. 
35 Art. 54 ust. 1 zd. 3 PSD2. 
36 Art. 54 ust. 1 zd. 4 PSD2.
37 Art. 27 ust. 6 lit. a uup. 
38 Art. 29 ust. 2 pkt 1 i 2 uup. 
39 W art. 29 ust. 2 pkt 2 uup mowa jest o prawie wypowiedzenia umowy ramowej bez ponoszenia opłat ze skutkiem od dnia poinformowania użytkow-
nika o proponowanej zmianie, nie później jednak niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane. Z kolei w art. 54 ust. 1 zd. 4 PSD2 mowa jest 
o prawie wypowiedzenia umowy ramowej bezpłatnie i ze skutkiem od dowolnej daty aż do dnia, w którym dane zmiany zostałyby zastosowane. Można 
się zastanawiać, czy taki kształtu przepisu ustawy o usługach płatniczych stanowi prawidłową implementacje prawa unijnego. Istotnie przepis PSD2 sta-
nowi, że użytkownik ma mieć możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem od dowolnej daty, ale należałoby to interpretować w ten sposób, że chodzi 
o dowolną datę w okresie od otrzymania informacji przez użytkownika (a w istocie od otrzymania przez dostawcę oświadczenia o wypowiedzeniu) do 
dnia poprzedzającego datę wejścia w życie zmian, przy czym nie może to być data przed złożeniem przez użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu. 
Analogicznie należałoby interpretować art. 29 ust. 2 pkt 2 uup, aby wykluczyć wsteczny skutek wypowiedzenia. 
40 Art. 29 ust. 2 pkt 3 uup. 
41 Motyw 81 zd. 1 PSD2. 
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z tym wymogi informacyjne i przepisy dotyczące ich wykonywania powinny być  ograniczone do 
podstawowych informacji42. W rezultacie zarówno prawodawca unijny43, jak i ustawodawca polski44 
przewidują, że strony takiej umowy ramowej (niezależnie od statusu użytkownika45), mogą uzgodnić, 
że dostawca nie będzie obowiązany poinformować użytkownika o proponowanych zmianach na za-
sadach określonych w art. 29 w zw. z 26 ust. 1 uup (art. 54 w zw. z art. 51 ust. 1 PSD2). W doktrynie 
wskazuje się, że nie oznacza to, że dostawca nie będzie zobowiązany do poinformowania użytkownika 
o proponowanych zmianach umowy, ale na podstawie porozumienia stron wyłączenie może doty-
czyć wskazanego w art. 29 uup terminu przekazywania propozycji zmian (Bajor, 2017, komentarz do 
art. 19)46. Należałoby uznać, że konkluzja ta wynika z przyjęcia, że art. 19 uup nie wyłącza stosowania 
art. 3841 k.c.47 w przypadku jednostronnej zmiany wzorca, dokonywanej przez dostawcę. 

TS stwierdził, że art. 52 pkt 6 lit. a w zw. z art. 54 ust. 1 PSD2 nie określają per se zobowiązań 
(praw i obowiązków) stron umowy ramowej, a jedynie nakładają na dostawcę ściśle określone obo-
wiązki informacyjne48, przy czym, jak już wspomniano, w przypadku umów zawieranych z użytkow-
nikami niebędącymi konsumentami, strony mogą uzgodnić wyłączenie stosowania tych przepisów. 
Na gruncie przepisów polskich oznacza to możliwość uzgodnienia całkowitego wyłączenia art. 27 
pkt 6 lit. a w zw. z art. 29 ust. 1–3 uup. Nawet jeżeli uznać, że przepisy te nie określają wymogów co 
do umowy ramowej, w przypadku konsumentów, a także użytkowników niebędących konsumentami, 
wobec których nie wyłączono stosowania przepisów, należałoby przyjąć, że przynajmniej kształtują 
wskazówkę interpretacyjną stanowiącą, iż postanowienia umowy sprzeczne z wymogami wynika-
jącymi z tych przepisów są niezgodne z intencjami prawodawcy unijnego wyrażonymi w PSD2. 
Przemawia za tym również fakt, że w typowym toku czynności informacje te przekazywane są przez 
dostawców w projekcie umowy (na co PSD249 i uup50 wprost pozwalają), który zwykle przyjmuje 
postać wzorca umownego i wskutek jego inkorporacji staje się elementem zobowiązań stron51. 
Wreszcie, art. 52 ust. 6 lit. a PSD2 (i odpowiednio art. 27 pkt 6 lit. a uup) stanowi, że dorozumiana 
zgoda na zmianę warunków musi być przez strony uzgodniona52 i należałoby przyjąć, że chodzi tu 
o uzgodnienie znajdujące odzwierciedlenie w treści umowy ramowej. 

Kolejną istotną kwestią, na którą TS zwrócił uwagę jest zakres dopuszczalnych zmian w umo-
wie ramowej w przypadku milczącej zgody użytkownika. TS wskazał, że domniemanie wyrażenia 
milczącej zgody przez użytkownika, które zostało uzgodnione z dostawcą tych usług, dotyczy 
jedynie zmian warunków umowy ramowej, co oznacza, że mogą one mieć wpływu na warunki tej 

42 Motyw 81 zd. 2 PSD2. 
43 Art. 42 ust. 1 lit. b PSD2.
44 Art. 19 ust. 1 pkt 2 uup. 
45 Przy czym zwykle w przypadku użytkowników niebędących konsumentami na podstawie art. 16 uup (w ślad za art. 38 ust. 1 zd. 2 PSD2) umowa 
ramowa przewidywać będzie wyłączenie stosowania wszystkich przepisów Działu II uup (Tytułu III PSD2) w zakresie w jakim jest to dopuszczalne, 
w tym art. 19 uup (42 PSD2). W praktyce przepisy te mają zatem kluczowe znaczenie w przypadku umów ramowych zawieranych z konsumentami.  
46 Dalej Autorka wskazuje, że informacja o proponowanych zmianach umowy ramowej, wraz ze wskazaniem, w jaki sposób użytkownik może uzy-
skać dostęp do proponowanych zmian, powinna zostać dostarczona użytkownikowi w sposób uzgodniony przez strony – inny niż przewiduje to ustawa 
o usługach płatniczych.
47 Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93, ze zm.; dalej: k.c.). 
48 Wyrok TS, pkt 50–55. Podobnie opinia Rzecznika, pkt 77.  
49 Art. 51 ust. 3 PSD2.
50 Art. 26 ust. 4 uup. 
51 Nie wchodzę w tym miejscu w spory co do charakteru prawnego wzorca (tj. tego, czy ma on wobec umowy charakter wewnętrzny, czy też zewnętrzny), 
a także zasad, na podstawie których kształtuje on treść umowy (tj. czy wymagany jest konsens stron, czy też inkorporacja ma charakter automatyczny, 
gdy spełnione są odpowiednie przesłanki). Mimo odmiennych poglądów w tym zakresie (Bednarek i Mikłaszewicz, 2020, § 37, pkt II i IV), nie budzi 
wątpliwości, że wzorzec, który został inkorporowany zgodnie z art. 384 k.c., współkształtuje treść umowy, a zatem określa prawa i obowiązki jej stron.  
52 Opinia Rzecznika, pkt 78. 
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umowy w takim stopniu, iż propozycja dostawcy polegałaby w rzeczywistości na zawarciu nowej 
umowy53. Ocena, czy wymóg ten jest zachowany, należy każdorazowo do sądu krajowego roz-
patrującego daną sprawę54. Warto zauważyć, że takie stanowisko TS stanowi dodatkowy argu-
ment za przyjęciem, że przepisy o obowiązkach informacyjnych nie pozostają bez znaczenia dla 
treści zobowiązań stron umowy ramowej. Z drugiej strony, skoro w przypadku umów zawieranych 
z użytkownikami niebędącymi konsumentami, stosowanie art. 52 pkt 6 lit. a w zw. z art. 54 ust. 1 
PSD2 (art. 27 pkt 6 lit. a w zw. z art. 29 ust. 1–3 uup) w ogóle można wyłączyć, to pytanie na jakiej 
podstawie w takich wypadkach przyjmować – skądinąd racjonalne – ograniczenia co do zakresu 
zmian w takich umowach. Podobnie rzecznik generalny w swojej opinii wskazał, że możliwość 
dorozumianego przyjęcia zmiany warunków umownych powinna być interpretowana w sposób 
zawężający, jeżeli treść owych warunków jest niekorzystna dla klienta55. W ocenie rzecznika nie 
można jej rozszerzyć na wszystkie warunki umowy ramowej56 i mogłaby dotyczyć jedynie innych 
niż istotne zmian warunków umowy ramowej, pod warunkiem przestrzegania gwarancji ustano-
wionych w PSD257. Warto odnotować, że te wypowiedzi rzecznika nie ograniczają się explicite 
do umów konsumenckich. Powyższe rzecznik uzasadnił tym, że doświadczenie pokazuje, że 
większość konsumentów58 nie dokonuje żadnej krytycznej analizy propozycji zmiany warunków 
ich umów, w szczególności jeśli cechują się one złożonością techniczną lub prawną59. 

W odniesieniu do zakresu i trybu jednostronnych zmian postanowień umowy ramowej, pojawia 
się pytanie o relację przepisów ustawy o usługach płatniczych do ogólnych norm prawa cywilnego, 
regulujących jednostronne zmiany wzorców umów, w tym w szczególności art. 3841 k.c. Przepis 
ten przewiduje, że wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym 
wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 k.c., a strona nie 
wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia60. W istocie więc na gruncie polskiego 
systemu prawnego zasadą jest, że milczenie adherneta oznacza zgodę na zaproponowane przez 
proferenta zmiany wzorca, pod warunkiem, że proferent doręczył lub udostępnił proponowane 
zmiany i adhernet nie wypowiedział umowy. Należałoby przyjąć, że strony na mocy umowy mają 
prawo uregulować zasady zmian umowy bardziej restrykcyjnie. W tym sensie, regulacje zawarte 
w art. 52 pkt 6 lit. a w zw. z art. 54 ust. 1 PSD2 (art. 27 pkt 6 lit. a w zw. z art. 29 ust. 1–3 uup) nie 
odbiegają od regulacji zawartej w art. 3841 k.c. Warto jednak odnotować, że w ustawie o usługach 

53 Wyrok TS, pkt 47 zd. 1.
54 Wyrok TS, pkt 47 zd. 2. W pkt 22 wyroku TS z 26.04.2012 r. w sprawie C-472/10, ECLI:EU:C:2012:242 (dalej: wyrok TS C-472/10), sąd ten wskazał, 
że właściwość tego sądu obejmuje dokonywanie wykładni pojęcia nieuczciwych postanowień umownych, o których mowa w art. 3 ust. 1 dyrektywy 93/13 
oraz w jej załączniku, jak też wykładni kryteriów, jakie sąd krajowy może lub powinien stosować w toku badania postanowienia umownego w świetle 
przepisów tej dyrektywy, przy czym zadaniem sądu krajowego jest dokonanie skonkretyzowanej kwalifi kacji danego postanowienia umownego w oparciu 
o wskazane kryteria oraz w świetle okoliczności danej sprawy. Wywiódł z tego, że TS powinien ograniczyć się w swej odpowiedzi do udzielenia sądowi 
krajowemu wskazówek, które ten ostatni powinien uwzględnić przy dokonywaniu oceny nieuczciwego charakteru rozpatrywanego postanowienia umownego.
55 Opinia Rzecznika, pkt 82. 
56 Opinia Rzecznika, pkt 85 zd. 1. 
57 Opinia Rzecznika, pkt 87. 
58 Dopiero w pkt 85 zd. 2 Opinii Rzecznika, ten odwołuje się  stricte do konsumentów. 
59 Opinia Rzecznika, pkt 85 zd. 2. Finalnie zaś stwierdził, że w jego ocenie, włączenie do zindywidualizowanej wielofunkcyjnej karty płatniczej funkcji 
NFC, odnoszącej się do niskokwotowych płatności zbliżeniowych, wprowadza do tej karty nowy instrument płatniczy (opinia Rzecznika, pkt 88), a w re-
zultacie konsument powinien wyrazić jednoznaczną, wyraźną zgodę na taką zmianę (opinia Rzecznika, pkt 89). Stwierdzenie to jest o tyle zaskakujące, 
że z opisu stanu faktycznego nie wynika, aby dostawca będący stroną sporu zamierzał wprowadzić takie zmiany na podstawie spornych postanowień 
umownych (wyrok TS, pkt 31–44, opinia Rzecznika, pkt 14–24).
60 Pomija się w tym miejscu art. 8 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204). Relacja tego prze-
pis do art. 384 k.c. budzi wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie (zob. wyrok SA w Warszawie z 15.03.2013 r., VI ACa 1245/12, LEX nr 1314927 oraz 
Bednarek i Mikłaszewicz, 2020, § 37, pkt III ppkt 4).
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płatniczych mowa jest o jednostronnej zmianie umowy61 (postanowień umownych62), podczas 
gdy art. 3841 k.c. stanowi o zmianie wzorca umowy. Uważam, że przepisy ustawy o usługach 
płatniczych nie uchylają stosowania art. 3841 k.c., a jedynie nakładają na dostawców dodatkowe 
obowiązki (informacyjne), jeżeli jednostronna zmiana postanowień ma być skuteczna z uwagi na 
brak sprzeciwu użytkownika i jeżeli nie wyłączono ich stosowania63. 

Co się tyczy zakresu dopuszczalnych jednostronnych zmian w postanowieniach umowy 
ramowej, w przypadku zmiany wzorca umownego w trybie art. 3841 k.c. wiąże się to z kwestią 
dopuszczalnego zakresu treści wzorca. W związku z tym, że przepisy ustawy o usługach płat-
niczych ani PSD2 nie przewidują dla umowy ramowej żadnej szczególnej formy (Pacak, 2014, 
komentarz do art. 26, pkt 4), ani tym bardziej rygoru nieważności wskutek niezachowania takiej 
formy, należałoby przyjąć, że wzorzec może obejmować wszystkie elementy treści czynności 
prawnej (postanowienia składające się na treść oświadczenia woli), w tym postanowienia przed-
miotowo istotne, tj. postanowienia konstytutywne64, z zastrzeżeniem, że przepisy szczególne 
mogą stanowić inaczej.  Logiczną konsekwencją takiego stanowiska jest prawo proferenta do 
jednostronnej zmiany dowolnych postanowień wzorca, w tym tych regulujących opłaty. W praktyce 
nie budzi wątpliwości, że dostawcy mogą zmieniać wysokość opłat z tytułu umowy ramowej, co 
przecież z perspektywy użytkownika stanowi główne świadczenie umowne. W każdym wypadku 
ochronę użytkownika zapewnia jego prawo do wypowiedzenia umowy przed wejściem w życie 
zmian. Ponadto, nawet jeżeli użytkownik przeoczyłby termin do wypowiedzenia umowy ramowej, 
w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, prawo takie przysługiwać mu będzie na pod-
stawie art. 3651 k.c. Z wyroku TS płynie jednak wniosek, że zmiany nie mogą dotyczyć istotnych 
postanowień umownych, przy czym sąd nie wyjaśnia, o jakie konkretnie postanowienia chodzi. 
Na gruncie przepisów polskich można się w tym zakresie odwoływać do: 1) teorii minimalnego 
(koniecznego) zakresu konsensu – chodzi o treść, jaką umowa powinna zawierać (jaka musi być 
przez same strony wyznaczona), aby można było uznać, że została zawarta (istotne postanowie-
nia umowy); 2) cech wyróżniających umowę/elementy przedmiotowo istotne (essentialia negotii)65 
lub 3) głównego przedmiotu umowy66 (głównego świadczenia stron67). 

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że art. 3841 k.c. nie stanowi samoistnej podstawy 
prawnej do dokonania przez proferenta jednostronnej modyfi kacji istniejących stosunków obliga-
cyjnych przez wydanie albo zmianę wzorca, a jedynie określa tryb takiej modyfi kacji w razie, gdy 

61 Art. 27 pkt 6 in principio oraz lit. a uup.  
62 Art. 19 ust. 1 pkt 2 i art. 29 ust. 1 uup. 
63 W doktrynie wskazano, że art. 29 uup modyfi kuje ogólną zasadę dopuszczalności jednostronnej zmiany stosunku umownego o charakterze cią-
głym (art. 3841 k.c.) (Pacak, 2014, komentarz do art. 29, pkt 1), zaś termin notyfi kacyjny ma charakter lex imperfecta, gdyż nie wskazuje sankcji jego 
niedotrzymania (Pacak, 2014, komentarz do art. 29, pkt 2). Dla porównania na gruncie art. 3841 w zw. z art. 384 k.c. słusznie się wskazuje, że sankcja 
za nieprawidłowe posługiwanie się wzorcem przez proponenta polega na tym, że wzorzec niewręczony w ogóle albo wprawdzie wręczony, lecz w nie-
czytelnej postaci, albo też wręczony zbyt późno lub w stanie niekompletnym, który wskutek tego nie spełnia przesłanki doręczenia, nie wiąże adherenta 
w całości (sankcja bezskuteczności) (Osajda, 2020, § 37 pkt III ppkt 2). 
64 W przypadku, gdy dla ważności umowy wymagana jest szczególna forma, pojawia się pytanie, czy wszystkie  elementy treści czynności prawnej 
(postanowienia składające się na treść oświadczenia woli), muszą być wyrażone pod rygorem nieważności w przesianej formie, czy też niektóre mogą być 
podejmowane nieformalnie, a jeżeli tak, to które. Tak fundamentalna dla stosunków cywilnoprawnych kwestia jest przedmiotem sporów i reprezentowane 
są różne, a dodatkowo skrajne stanowiska, począwszy od poglądów rygorystycznych, zakładających, że praktycznie wszystkie elementy powinny zostać 
objęte wymaganą formą, po poglądy liberalne przyjmujące, że chodzi wyłącznie o postanowienia przedmiotowo istotne, tj. postanowienia konstytutywne 
(Radwański i Olejniczak, 2019, pkt III, § 10, III.4). 
65 Mimo pewnych podobieństw, w doktrynie wskazuje się, że istotne postanowienia umowy pełnią swoją funkcję przy procesie zawierania umów, 
podczas gdy essentialia negotii służą zakwalifi kowaniu umowy z punktu widzenia wyróżnianych w ustawie typów i do określenia pełnej treści stosunku 
prawnego (Radwański i Olejniczak, 2005, s. 291, nb 645).
66 Art. 3851 § 1 zd. 2 k.c.
67 Art. 4 ust. 2 dyrektywy 93/13.
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uprawnienie do modyfi kacji przewiduje ustawa albo w treści nawiązanego wcześniej stosunku 
prawnego o charakterze ciągłym zastrzeżono tzw. klauzulę modyfi kacyjną przewidującą możli-
wość wydania nowego wzorca albo dokonania zmiany istniejącego (Osajda, 2020, § 37 pkt III 
ppkt 5; Trzaskowski, 2018, komentarz do art. 3841). Na gruncie umów, do których stosuje się 
przepisy o klauzulach abuzywnych, za takim stanowiskiem może dodatkowo przemawiać treść 
art. 3853 pkt 10 k.c. Przewiduje on, że w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonym posta-
nowieniem umownym jest m.in. takie, które uprawnia kontrahenta konsumenta do jednostronnej 
zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie. Potwierdza to również TS, odsy-
łając w glosowanym wyroku wprost do tzw. „szarej klauzuli” wskazanej w pkt 1 lit. j załącznika do 
dyrektywy 93/13 (umożliwienie sprzedawcy lub dostawcy według własnego uznania jednostron-
nej zmiany warunków bez uzasadnionego powodu wymienionego w umowie), który to przepis 
implementowany został we wspomnianym art. 3853 pkt 10 k.c.68. Dalej TS odesłał do swojego 
dotychczasowego orzecznictwa wypracowanego na gruncie sporów dotyczących postanowień 
w umowach konsumenckich przewidujących jednostronne prawo do zmian w wysokości opłat69. 
Wynika z niego, że klauzula modyfi kacyjna powinna wskazywać w sposób przejrzysty powody 
i sposób zmiany opłat, tak aby konsument mógł przewidzieć, w oparciu o jasne i zrozumiałe kryteria, 
ewentualne ich zmiany oraz aby miał prawo wypowiedzenia (rozwiązania) umowy70. Co istotne, 
brak informacji w tym zakresie przed zawarciem umowy w ocenie TS co do zasady nie może być 
zrekompensowany samą okolicznością, że w czasie wykonywania umowy konsumenci zostaną 
poinformowani o zmianie opłat z odpowiednim wyprzedzeniem oraz o ich prawie do rozwiązania 
umowy, jeżeli nie zamierzają zaakceptować tej zmiany71. Dodatkowo przyznane konsumentowi 
uprawnienie do rozwiązania umowy ma mieć nie tylko charakter formalny, ale musi być również 
skutecznie wykonalne72. Jak wspominano, przytoczone orzeczenia odnosiły się do zmian w wyso-
kości opłat. Niemniej przywołanie ich przez TS w glosowanym wyroku w kontekście art. 52 pkt 6 
lit. a w zw. z art. 54 ust. 1 PSD2 i powołanie się na przykładowe postanowienie zawarte w pkt 1 
lit. j załącznika do dyrektywy 93/13, które odnosi się ogólnie do zmian w umowie73 sugeruje, że 
nie przekreśla to ich oddziaływania na wszelkie pozostałe zmiany w umowie. 

Co również istotne, w orzeczeniach tych TS przywołuje wyjątek wynikający z pkt 2 lit. b tiret 2 
załącznika do dyrektywy 93/13, który określa zakres zastosowania przykładowej „szarej” klauzuli  
określonej w pkt 1 lit. j tegoż załącznika74. Przewiduje on, że stosowanie domniemania abuzywności 
postanowień umożliwiających sprzedawcy lub dostawcy według własnego uznania jednostronnej 
zmiany warunków bez uzasadnionego powodu wymienionego w umowie nie stoi na przeszkodzie 
(ang. is without hindrance, niem. steht nich entgegen) takim postanowieniom, na mocy których 
sprzedawca lub dostawca może sobie zastrzec prawo do jednostronnego dokonywania zmian 
umowy zawartej na czas nieokreślony, pod warunkiem że będzie on zobowiązany do uprzedniego 

68 Wyrok TS, pkt 63. W pkt 26 wyroku TS C-472/10, sąd ten wskazał, że chociaż o nieuczciwym charakterze określonego postanowienia umownego 
nie przesądza w sposób automatyczny sama treść omawianego załącznika, to jednak załącznik ten stanowi istotną przesłankę, na jakiej właściwy sąd 
może oprzeć swą ocenę nieuczciwego charakteru takiego postanowienia.
69 Wyrok TS, pkt 65. TS odesłał do wyroku TS z 21.03.2013 r. w sprawie C-92/11, ECLI:EU:C:2013:180 (dalej: wyrok TS C-92/11).
70 Wyrok TS C-92/11, pkt 49, 54, 55, pkt 65. Podobnie wyrok TS C-472/10, pkt 24, 26-28, 30, 31, 45, ppkt 1. 
71 Wyrok TS C-92/11, 51, 55 tiret 1 i 2, pkt 65 ppkt 2 tiret 1.
72 Wyrok TS C-92/11, pkt 54, 55 tiret 1 i 3, pkt 65 ppkt 2 tiret 2. 
73 Również wyrok TS C-472/10 oraz wyrok TS C-92/11, TS odwołuje się m.in. do pkt 1 lit. j załącznika do dyrektywy 93/13, aczkolwiek w orzeczeniach 
tych chodzi o jednostronne zmiany opłat pobieranych przez przedsiębiorcę. 
74 Wyrok TS C-92/11, pkt 40, 46, 49 i 52; wyrok TS C-472/10, pkt 24.



6464 Bartosz Wyżykowski            Odstępstwa dotyczące instrumentów płatniczych…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 5(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.10.5

poinformowania konsumenta, który uzyska prawo rozwiązania umowy. Mimo to TS wywodzi, że 
konieczne jest wskazanie powodów lub sposobu zmiany75. Może to wynikać z faktu, że wyjątek 
przewidziany w pkt 2 załącznika do dyrektywy 93/13 niejako dookreśla zakres wspomnianego 
pkt 1 lit. j tego załącznika76. Nie przewiduje natomiast skutku uchylającego stosowanie szarych 
klauzul, jak czynią to wyjątki wskazane w pkt 3 tego załącznika. Mimo, że tzw. szare klauzule 
wskazane w pkt 1 załącznika do dyrektywy 93/13 i w art. 3853 k.c. nie powinny być automatycznie 
kwalifi kowane jako abuzywne, w szczególności mając na uwadze wyjątki określone w pkt 2 i 3 
tego załącznika, TS wywiódł z nich określone wymogi, które powinny spełniać wszelkie klauzule 
modyfi kacje stosowane przez przedsiębiorców w obrocie z konsumentami. Odnosząc się do pol-
skiego porządku prawnego warto także pamiętać, że wyjątki wskazane w pkt 2 i 3 załącznika do 
dyrektywy 93/13 nie zostały explicite implementowane w kodeksie cywilnym ani żadnym innym 
akcie. Prima facie można by rozważać wywiedzenie analogicznych norm na gruncie przepisów 
kodeksu cywilnego, kierując się ich prounijną wykładnią. W przypadku dyrektywy 93/13 sprawa 
jest jednak bardziej skomplikowana, gdyż w świetle jej art. 8 wyznacza ona jedynie minimalny 
zakres ochrony konsumenta, w związku z czym ustawodawcy krajowi upoważnieni są do za-
pewnienia dalej idącej ochrony77. Brak implementacji przez polskiego ustawodawcę wyjątków 
określonych w omawianym załączniku może być więc rozpatrywany jako świadome zwiększenie 
poziomu ochrony konsumentów. Co prawda art. 8a dyrektywy 93/13 przewiduje obowiązek noty-
fi kacji Komisji Europejskiej o przyjęciu lub utrzymaniu bardziej rygorystycznych przepisów (tj. za-
pewniających większy poziom konsumenta), jednak przepis ten wprowadzony został dopiero na 
mocy dyrektywy 2011/8378. Stosuje się ją dopiero od 12 grudnia 2011 r.79, zaś jej implementacja 
miała nastąpić do 13 grudnia 2013 r.80. Dyrektywa ta znajduje zastosowanie do umów zawartych 
po dniu 13 czerwca 2014 r.81 i od tej samej daty należy stosować zaimplementowane przepisy 
krajowe82. Tymczasem w Polsce przepis ten nie został zaimplementowany, a dodatkowo w oma-
wianej sytuacji zapewnienie większego poziomu ochrony konsumenta stanowi rezultat nie tyle 
przyjęcia nowych, czy też utrzymania dotychczasowych przepisów, ile niewprowadzania przepisów 
odpowiadających treści pkt 2 i 3 załącznika do dyrektywy 93/13.  

Linię orzeczniczą TS należy uznać jako restrykcyjną, nawet kierując się postulatem zapew-
nienia wysokiego poziomu ochrony konsumenta. Istotnie, jak słusznie zwraca uwagę rzecznik, 
asymetria informacji często występuje zarówno w chwili wyrażenia pierwotnej zgody na zawarcie 
umowy ramowej, jak i w chwili przyjęcia jej późniejszych zmian83. Wynika to z faktu, że bardzo czę-
sto użytkownicy (w tym konsumenci) zawierają umowy poprzez akceptację adhezyjnego wzorca 
umownego. W tym sensie samo uzgodnienie, o którym mowa w art. 52 ust. 6 lit. a PSD2 i art. 27 
pkt 6 lit. a uup, może być rozpatrywane jako fi kcyjne. Niemniej w umowach zawieranych na czas 

75 Wyrok TS C-92/11, pkt 49; wyrok TS C-472/10, pkt 24.
76 Wyrok TS, pkt 7. 
77 Wyrok TS, pkt 63. Zob. też wyrok TS z 14.06.2012 r. w sprawie C-618/10, ECLI:EU:C:2012:349, pkt 70; wyrok TS z 30.05.2013 r. w sprawie C-397/11, 
ECLI:EU:C:2013:340, pkt 47 zd. 2.
78 Art. 32 dyrektywy 2011/83.
79 Art. 34 dyrektywy 2011/83.
80 Art. 28 ust. 1 zd. 1 dyrektywy 2011/83.
81 Art. 28 ust. 2 dyrektywy 2011/83.
82 Art. 28 ust. 1 zd. 3 dyrektywy 2011/83.
83 Opinia Rzecznika, pkt 84 zd. 2. 
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nieokreślony, które konsument rzeczywiście, a nie tylko formalnie może w każdym czasie wypowie-
dzieć84, a dodatkowo z uwagi na dużą konkurencyjność usług, w każdej chwili może się on związać 
z dowolnym innym usługodawcą działającym na rynku85, brak jest uzasadnienia dla tak zaostrzonych 
wymogów w przedmiocie jednostronnych zmian postanowień umowy86. Wydaje się, że do takiego 
rodzaju umów można zaliczyć występujące w praktyce obrotu umowy ramowe o świadczenie usług 
płatniczych, które zwykle zawierane są na czas nieokreślony. Inaczej należałoby traktować umowy 
zawierane na czas określony, w szczególności, gdy ich wypowiedzenie przez użytkownika jakkolwiek 
formalnie jest możliwe, w praktyce jest utrudnione (np. wypowiedzenie umowy o kredyt hipoteczny 
skutkujące koniecznością spłaty całego pozostałego kapitału kredytu w niezwykle – w porównaniu 
z treścią umowy – krótkim czasie). W pozostałych wypadkach oczekiwanie, że dostawcy (proferenci) 
będą stosowali rozbudowane klauzule modyfi kacyjne, nie jest uzasadnione. 

Taki wniosek jest tym bardziej uzasadniony w przypadku (postanowień) umów ramowych 
regulujących niskokwotowe instrumenty płatnicze. Skoro art. 19 ust. 1 pkt 2 uup w ślad za art. 42 
ust. 1 lit. b PSD2 pozwala stronom (niezależnie od statusu użytkownika) uzgodnić, że dostawca 
zwolniony będzie z obowiązków informacyjnych, jakie na nim co do zasady spoczywają w przypad-
ku proponowania zmian w umowie, to należałoby przyjąć, że w razie takiego uzgodnienia strony te 
w istocie całkowicie mogą pominąć wymogi wynikające z art. 27 pkt 6 lit. a w zw. z art. 29 ust. 1–3 
w zw. z art. 26 ust. 1 uup. Będzie to więc analogiczna sytuacja jak w przypadku, w którym strony 
wyłączą stosowanie tych przepisów na podstawie art. 16 uup. Różnica polega jedynie na tym, że 
wyłączenie na podstawie art. 16 uup nie dotyczy konsumentów, podczas gdy na podstawie art. 19 
uup stosowanie przepisów można wyłączyć wobec wszystkich użytkowników, w tym konsumentów. 
W rezultacie uzasadniony jest wniosek, że standard ochrony użytkownika, w tym konsumenta, może 
być niższy. Choć nie wyłącza to stosowania przepisów dyrektywy 93/13 jako takich, powinno mieć 
znaczenie przy dokonywaniu oceny postanowień pod kątem ich abuzywności. Tylko w razie braku 
wyłączenia na podstawie art. 19 uup lub braku wyłączenia stosowania przepisów na podstawie 
art. 16 uup (w przypadku użytkowników niebędących konsumentem) można by uznać, że przepi-
sy określające obowiązki informacyjne w zakresie milczącej zgody użytkownika na proponowane 
w umowie zmiany, jakkolwiek nie określają wymogów co do treści umowy (zobowiązań stron)87, to 
kształtują wskazówkę interpretacyjną, stanowiącą, iż postanowienia umowy sprzeczne z wymogami 
wynikającymi z tych przepisów są niezgodne z intencjami prawodawcy unijnego wyrażonymi w PSD2. 
Wówczas można wywodzić podwyższony standard ochrony użytkownika (w tym konsumenta). 

III. Funkcjonalność near fi eld communication (NFC) 
jako instrument płatniczy

W odpowiedzi na pytanie drugie lit. a, TS przesądził, że funkcja NFC zindywidualizowanej wielo-
funkcyjnej karty bankowej (choć w obecnych realiach należałoby mówić szerzej o karcie płatniczej), 
umożliwiająca dokonywanie płatności niskokwotowych obciążających powiązany z nią rachunek 
bankowy (analogicznie – rachunek płatniczy), stanowi „instrument płatniczy” w rozumieniu art. 4 

84 Wyrok TS C-92/11, pkt 54, 55 tiret 1 i 3, pkt 65 ppkt 2 tiret 2.
85 Wyrok TS C-92/11, pkt 54. 
86 Inny wniosek wynika jednak z wyroku TS C-92/11, 51, 55 tiret 1 i 2, pkt 65 ppkt 2 tiret 1.
87 Wyrok TS, pkt 53. 
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pkt 14 PSD288. Kwestia tego, jak należy rozumieć pojęcie instrumentu płatniczego, budziła wątpli-
wości jeszcze na gruncie PSD1. W 2014 r. TS przesądził, że zarówno procedura oparta na podpi-
sanym formularzu płatności, zmierzająca do wydania polecenia przelewu, jak i procedura wydania 
polecenia przelewu w bankowości internetowej, stanowią instrumenty płatnicze w rozumieniu art. 4 
pkt 19 hipoteza 2 PSD189. Niektórzy autorzy jako trafną uznali szeroką interpretację pojęcia instru-
mentu płatniczego przyjętą przez TS (Pacak, komentarz do art. 2, pkt 19). Inni natomiast krytycznie 
komentowali tak szerokie rozstrzygnięcie sądu (Grabowski, 2015, pkt 3). Autor ten wskazywał, że 
z systematyki PSD1 wynika, że istnieje rozróżnienie pomiędzy usługami płatniczymi, w których jest 
wykorzystywany instrument płatniczy oraz usługami płatniczymi świadczonymi bez wydawania tego 
instrumentu (Grabowski, 2015, pkt 3)90. Jego zdaniem podstawowym kryterium dla uznania danego 
przedmiotu materialnego/procedury za instrument płatniczy powinien być udział agenta rozliczenio-
wego w systemie rozliczenia (Grabowski, 2015, pkt 3)91. Zarazem dostrzegał, że w każdej usłudze 
płatniczej daje się wyodrębnić procedurę rozumianą jako zestaw czynności, których wykonanie 
prowadzi do zainicjowania zlecenia płatniczego (Grabowski, 2015, pkt 3). Zdaniem tego autora, in-
strumentem płatniczym będą jedynie urządzenia i zbiory procedur zindywidualizowane (Grabowski, 
2020, komentarz do art. 2, pkt II, ppkt 18). TS dostrzegał co prawda rozbieżności między różnymi 
wersjami językowymi treści art. 4 pkt 23 PSD1, przez co nie było oczywiste, czy uzgodniony przez 
użytkownika usług płatniczych i dostawcę usług płatniczych zbiór procedur, z których korzysta użyt-
kownik usług płatniczych w celu zainicjowania zlecenia płatniczego, musi być zindywidualizowany92. 
Z istnienia anonimowych instrumentów płatniczych uregulowanych w art. 53 ust. 1 lit. b PSD193 
wywiódł jednak, że brak jest takiej konieczności94. Mimo że TS dopuścił możliwość funkcjonowania 
niezindywidualizowanych instrumentów płatniczych, w przypadku procedury opartej na podpisanym 
własnoręcznie przez płatnika formularzu płatności zmierzającym do wydania polecenia przelewu, jak 
i procedury wydania polecenia przelewu w bankowości internetowej przyjął jak sądzę, że mają one 
charakter zindywidualizowany. Wskazał bowiem, że aby instrument płatniczy mógł zostać uznany 
za zindywidualizowany, powinien pozwolić dostawcy na sprawdzenie, czy zlecenie płatnicze zostało 
zainicjowane przez uprawnionego do tego użytkownika95. Następnie dostrzegł, że dostawca (in-
stytucja kredytowa) z uwagi na wykorzystanie odpowiednio własnoręcznego podpisu użytkownika 
(formularz płatności) oraz zindywidualizowanych kodów (bankowość elektroniczna) ma możliwość 
dokonania uwierzytelnienia zlecenia płatniczego w rozumieniu art. 4 pkt 19 PSD196. Należy przy 

88 Wyrok TS, pkt 79, 111 ppkt 2. 
89 Wyrok TS z 9.04.2014 r. w sprawie C-616/11, ECLI:EU:C:2014:242, pkt 44 i 55 ppkt 2.
90 Za takim stanowiskiem mógłby przemawiać fakt, że istnieją w Polsce dostawcy usług płatniczych, których zezwolenie/wpis nie obejmuje usługi 
wydawania instrumentu płatniczego. Z drugiej strony trudno z praktyki pojedynczych dostawców wyciągać wnioski dla całego rynku usług płatniczych. 
91 W tym kontekście warto jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z obecnie obowiązując defi nicją acquiringu jest to usługa płatnicza, przez którą rozumie 
się działalność polegającą na umożliwianiu akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumen-
tem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy 
instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu 
środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy 
o ostateczności rozrachunku.
92 Wyrok TS z 9.04.2014 r. w sprawie C-616/11, ECLI:EU:C:2014:242, pkt 31. Przykładowo z wersji polskiej, angielskiej i francuskiej art. 4 pkt 23 PSD1 
wynika, że urządzenia musza mieć charakter zindywidualizowany, natomiast brak jest explicite takiego wymogu dla zbioru procedur. Tymczasem w nie-
mieckiej wersji tego przepisu wskazano explicite zarówno na indywidualny charakter urządzeń, jak i zbioru procedur.
93 Obecnie regulacje dotyczące anonimowych instrumentów płatniczych znajdują się w art. 42 ust. 1 lit. c pkt (ii) oraz art. 63 ust. 1 lit. b PSD2, a także 
w art. 19 ust. 1 lit. b oraz art. 39 ust. 1 lit. b uup. 
94 Wyrok TS z 9.04.2014 r. w sprawie C-616/11, ECLI:EU:C:2014:242, pkt 34 i 35; wyrok TS, pkt 70 i 71.
95 Wyrok TS z 9.04.2014 r. w sprawie C-616/11, ECLI:EU:C:2014:242, pkt 33. Zob. też wyrok TS, pkt 70 zd. 3. 
96 Wyrok TS z 9.04.2014 r. w sprawie C-616/11, ECLI:EU:C:2014:242, pkt 39 i 42. 
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tym podkreślić, że w polskim tłumaczeniu pkt 34, 39 i 42 tego wyroku, w ślad za błędem w polskim 
tłumaczeniu art. 4 pkt 19 PSD197 (Wyżykowski, 2020), mylnie wskazano, że chodzi o dokonanie 
autoryzacji, podczas gdy w istocie TS miał na myśli dokonanie uwierzytelnienia. 

W komentowanym wyroku TS sąd uznał, że analogicznie na gruncie defi nicji instrumentu płat-
niczego zawartej w art. 4 pkt 14 PSD2 należy wywieść możliwość funkcjonowania niezindywiduali-
zowanych instrumentów płatniczych98. Problem w tym, że podobnie jak na gruncie PSD1, również 
wersje językowe art. 4 pkt 14 PSD2 są rozbieżne. Przykładowo z defi niens defi nicji instrumentu 
płatniczego w wersji polskiej, niemieckiej i francuskiej wynika, że zarówno urządzenia jak i procedury 
powinny mieć charakter zindywidualizowany. Taką treść TS przywołał również w pkt 68 komento-
wanego wyroku TS w tychże wersjach językowych tego orzeczenia. Prowadzi to do wniosku, że TS 
wywiódł, że zbiory procedur nie muszą mieć charakteru zindywidualizowanego wbrew literalnemu 
brzmieniu przepisu we wskazanych wersjach językowych. Dla porównania, w wersji angielskiej art. 
4 pkt 14 PSD2 i w ślad za tym w pkt 68 wyroku TS w wersji angielskiej tego orzeczenia, defi niens 
defi nicji instrumentu płatniczego nie wskazuje explicite, że zbiór procedur musi być zindywidualizo-
wany. Analogicznie przewiduje defi nicja zawarta w art. 2 pkt 10 uup99. Z komentowanego wyroku TS 
można wywieść, że w ocenie tego sądu defi nicja instrumentu płatniczego w sensie materialnym nie 
uległa zmianie na gruncie przepisów PSD2, w rezultacie czego TS odtworzył taką samą normę jak 
w przypadku defi nicji, którą przewidywała PSD1. Rzecznik w swojej opinii wprost stwierdził, że treść 
przepisów obu dyrektyw w odniesieniu do zagadnień będących przedmiotem sporu jest praktycznie 
jednakowa100. W konkluzji TS uznał, że wykorzystanie funkcji NFC karty bankowej związanej z in-
dywidualnym rachunkiem bankowym stanowi zbiór niezindywidualizowanych procedur, a co za tym 
idzie instrument płatniczy w rozumieniu art. 4 pkt 14 hipoteza druga PSD2101. Zdaniem TS wynika 
to z tego, że użycie tej funkcji samo w sobie nie pozwala dostawcy na sprawdzenie, czy zlecenie 
płatnicze zostało zainicjowane przez uprawnionego do tego użytkownika, w odróżnieniu od innych 
funkcji owej karty, które wymagają wykorzystania indywidualnych danych uwierzytelniających, ta-
kich jak kod PIN lub podpis102. Ponadto na mocy umowy ramowej może być wykorzystywana do 
płatności niskokwotowych w ramach wyznaczonego limitu przez każdą osobę znajdującą się w jej 
posiadaniu i w tym zakresie nie jest wymagane uwierzytelnienie ani tym bardziej silne uwierzytel-
nianie użytkownika103. Wreszcie zdaniem TS, funkcjonalność NFC jest, ze względu na swoją spe-
cyfi kę, odrębna pod względem prawnym od innych funkcji, jakie posiada karta bankowa będąca 
jej nośnikiem, które wymagają z kolei wykorzystania indywidualnych danych uwierzytelniających, 
w szczególności do płatności kwot o wartości przekraczającej ustalony dla używania funkcji NFC 

 97 W polskiej wersji językowej art. 4 pkt 19 PSD1 błędnie oznaczono defi niendum defi nicji jako „autoryzacja”, podczas gdy w innych wersjach języko-
wych (np. w wersji angielskiej lub niemieckiej) w defi niendum mowa była o „autentykacji”, a więc – inaczej mówiąc – o uwierzytelnieniu. Zob. też art. 59 
ust. 1 PSD1, który w innych niż polska wersjach językowych (np. w wersji angielskiej lub niemieckiej) nakłada na dostawców obowiązek udowodnienia, 
że transakcja została autentykowana (uwierzytelniona). Aczkolwiek na gruncie PSD1 także brak było pełnej spójności przepisów, gdyż w art. 59 ust. 2 tej 
dyrektywy (również w innych niż polska wersjach językowych) mowa jest o udowodnieniu, że transakcja została autoryzowana, nie zaś uwierzytelniona.
 98 Wyrok TS, pkt 70–72, 75.
 99 Treść przepisu nie uległa więc zmianie wskutek implementacji PSD2, mimo, że w aktualnej treści polskiej wersji art. 4 pkt 14 PSD2, inaczej niż 
w polskiej wersji art. 4 pkt 23 PSD1, wskazano explicite zarówno na indywidualny charakter urządzeń, jak i zbioru procedur.
100 Opinia Rzecznika, pkt 23 zd. 2. 
101 Wyrok TS, pkt 75. Co prawda nie we wszystkich punktach wyroku TS wyraźnie wskazał, że chodzi o art. 4 pkt 14 hipoteza 2 PSD2, niemniej treść 
pkt 73–75 wyroku TS prowadzi do takiego wniosku. 
102 Wyrok TS, pkt 73.
103 Wyrok TS, pkt 76.
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limit104. Sąd wydając takie rozstrzygnięcie kierował się intencją, aby sprzyjać rozwojowi tego rodzaju 
nowych metod płatności105 oraz ochronie konsumentów106. Przyjęcie, że funkcjonalność NFC nie 
stanowi instrumentu płatniczego, wykluczałoby bowiem możliwość zastosowania przez dostawców 
licznych odstępstw jakie PSD2107, a w przypadku Polski ustawa o usługach płatniczych108, przewi-
dują dla niskokwotowych instrumentów płatniczych. 

Z wyroku TS można wywieść, że wszelkie funkcjonalności (zarówno istniejące, jak i te, które 
dopiero zostaną wprowadzone wraz z rozwojem nowych technologii) w zakresie, w jakim faktycznie 
i prawnie przeznaczone będą do inicjowania transakcji bez konieczności uwierzytelniania użyt-
kownika i cechują się odrębnością, można rozpatrywać jako niezindywidualizowane instrumenty 
płatnicze. Z kolei w sytuacji, w której dana funkcjonalność (w tym technologia NFC) przeznaczona 
byłaby do inicjowania transakcji na wyższe kwoty, co wymaga przeprowadzenia uwierzytelnienia, nie 
należałoby jej kwalifi kować jako niezindywidualizowanego instrumentu płatniczego109. Prowadzi to 
do wniosku, że ta sama funkcjonalność może być kwalifi kowana jako odrębny instrument płatniczy 
w zależności od kwoty inicjowanej transakcji110. Na gruncie przepisów PSD2 i dotychczasowego 
orzecznictwa TS można zatem wyróżnić dwa rodzaje instrumentów płatniczych. Po pierwsze, 
mające charakter materialnych zindywidualizowanych urządzeń (np. tradycyjna plastikowa kar-
ta płatnicza), a po drugie, zbiory procedur, z wykorzystaniem których użytkownik może złożyć 
zlecenie płatnicze/zainicjować transakcję płatniczą (np. bankowość elektroniczna)111 (podobnie 
Bajor, Byrski, Zalcewicz, 2017, komentarz do art. 2112; Pacak, 2014, komentarz do art. 2, pkt 9113; 
Srokosz, 2010, pkt 2114). W doktrynie zaproponowano również podział instrumentów na takie 
służące wydawaniu zlecenia płatniczego bezpośrednio dostawcy oraz takie, które są przezna-
czone do zainicjowania transakcji z jakąś formą udziału odbiorcy, który nie ma jednak charakteru 
bezwzględnie rozłącznego (Korus, 2012). Autor ten jako przykład instrumentu pierwszej kategorii 
wskazuje zarówno urządzenia, jak i systemy bankowości elektronicznej.

104 Wyrok TS, pkt 77, zd. 2.
105 Wyrok TS, pkt 78. Aczkolwiek należy pamiętać, że technologia ta wbrew pozorom nie jest taka nowa. Pierwsze karty pozwalające na płatności 
zbliżeniowe (ang. contactless) i telefony wyposażone w funkcję NFC pojawiły się w 2007 r. 
106 Wyrok TS, pkt 78. Aczkolwiek TS nie wyjaśnia, w jaki sposób większa powszechność funkcjonalności NFC przyczyni się do zwiększenia ochrony 
konsumenta. TS przywołuje motyw 6 PSD2, który jednak wskazuje na cele, jakimi są: większa oferta usług płatniczych, ich większa przejrzystości, przy 
jednoczesnym wzmocnieniu zaufania konsumentów do zharmonizowanego rynku płatności. 
107 Art. 42 i 63 PSD2. 
108 Art. 19 i art. 39 uup. 
109 Trzeba by ją potraktować jako zindywidualizowane urządzenie (art. 4 pkt 14 hipoteza 1 PSD2), jeżeli technologia inkorporowana jest w ramach 
karty płatniczej lub innego urządzenia, lub jako zbiór procedur (art. 4 pkt 14 hipoteza 2 PSD2).
110 W sprawie rozstrzyganej przez TS, funkcjonalność NFC mogła być wykorzystywana zarówno do inicjowania transakcji niskokwotowych co nie 
wymagało uwierzytelnienia, jak i transakcji opiewających na wyższe kwoty, co wiązało się z koniecznością uwierzytelnienia (wyrok TS, pkt 32 zd. 3).
111 W świetle wyroku TS, pkt 39, 71, 74 i 75 oraz wyroku TS z 9.04.2014 r. w sprawie C-616/11, ECLI:EU:C:2014:242, pkt 35 należałoby przyjąć, że 
zbiory procedur nie muszą mieć zindywidualizowanego charakteru. 
112 Autorzy wskazują, że terminem instrumentu płatniczego objęte zostały elektroniczne instrumenty płatnicze, czyli występujące powszechnie już karty 
płatnicze, karty wirtualne, instrumenty pieniądza elektronicznego (np. elektroniczna portmonetka czyli elektroniczna przedpłacona karta). Przez instrument 
płatniczy należy też rozumieć każdą inną procedurę, która pozwala na zrealizowanie transakcji płatniczej (np. w przypadku bankowości internetowej 
ustalony w tym celu numer klienta, zindywidualizowane hasło, kody dostępu).
113 Autor wskazuje, że mianem instrumentu płatniczego określane są zarówno materialne nośniki treści cyfrowych w postaci kart płatniczych czy urzą-
dzeń do przechowywania pieniądza elektronicznego, ale także zbiory procedur, czyli określony tryb postępowania, który ma zmierzać do dokonania 
transakcji płatniczej. 
114 Autor wskazuje, że instrument płatniczy obejmuje tak fi zyczne urządzenia (np. karty) lub telefony komórkowe, jak i procedury (takie jak kody PIN, 
TAN, digipass, hasło i login), które użytkownik może użyć, aby zlecić jego dostawcy wykonanie transakcji płatniczej.
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IV. Anonimowe używanie instrumentu płatniczego
Przesądzenie przez TS, że funkcja NFC zindywidualizowanej wielofunkcyjnej karty bankowej, 

umożliwiająca dokonywanie płatności niskokwotowych obciążających powiązany z nią rachunek 
bankowy, stanowi instrument płatniczy otworzyło sądowi drogę115 do zbadania, czy w takim wy-
padku można mówić o anonimowym używaniu takiego instrumentu116. W przypadku odpowiedzi 
twierdzącej pozwala to dostawcy na stosowanie dalszych odstępstw, które przewiduje PSD2117, 
a w Polsce ustawa o usługach płatniczych118. W komentowanym wyroku TS119, sąd ten powołał 
się na wcześniej przywołany również w niniejszej glosie wyrok z 2014 r., w którym TS wskazał, 
że gdy instrumenty płatnicze są używane anonimowo, dostawcy nie są zobowiązani do przed-
stawienia dowodu uwierzytelniania transakcji płatniczej120. Dla wyjaśnienia należy tu podkreślić, 
że zarówno w polskim tłumaczeniu pkt 82 wyroku TS, jak i pkt 34 wyroku tego sądu z 2014 r.121, 
błędnie mowa jest o dowodzie autoryzacji, podczas gdy w istocie chodzi o dowód uwierzytelnie-
nia. Z kolei w polskim tłumaczeniu pkt 83 wyroku TS prawidłowo mowa jest już o udowodnieniu 
uwierzytelnienia122. Również motyw 8 zd. 1 RTS stanowi, że płatności dokonywane za pomocą 
instrumentów płatniczych używanych anonimowo ze względu na swój charakter nie podlegają 
obowiązkowi silnego uwierzytelniania klienta. Na gruncie prawa unijnego odstępstwo przewidzia-
ne dla instrumentów używanych anonimowo polega więc na zwolnieniu dostawcy z obowiązku 
udowodnienia, że transakcja została uwierzytelniona123. Tymczasem art. 39 ust. 1 pkt 2 uup 
przewiduje, że dostawca i użytkownik mogą uzgodnić, że nie stosuje się m.in. art. 45 uup, który 
w ust. 1 stanowi o obowiązku dostawcy do udowodnienia, że transakcja została autoryzowana. 
Taki kształt polskich przepisów stanowi pochodną wspomnianego wcześniej błędnego tłumacze-
nia w polskiej wersji PSD1 i można mieć wątpliwości, czy stanowi prawidłową implementację tej 
dyrektywy, a obecnie PSD2 (Wyżykowski, 2020). W celu uniknięcia wątpliwości należy jednak 
wskazać, że samo odstępstwo przewidziane w art. 63 ust. 1 lit. b PSD2 oraz odpowiednio art. 39 
ust. 1 pkt 2 uup znajdzie zastosowanie wówczas, gdy instrument płatniczy jest używany anonimo-
wo lub dostawca z innych przyczyn nieodłącznie związanych z instrumentem płatniczym nie jest 
w stanie udowodnić, że transakcja była autoryzowana124 (w świetle literalnego brzmienia przepi-
sów nie chodzi tu zatem o uwierzytelnienie125). Podobnie sporne postanowienie stosowane przez 
DenizBank AG przewidywało, że dostawca ten nie musi udowadniać, że płatność niskokwotowa 

115 Wyrok TS, pkt 40. 
116 Wyrok TS, pkt 80.
117 Art. 42 ust. 1 lit. c i 63 ust. 1 lit. b PSD2. Zob. też wyrok TS, pkt 81–84.
118 Art. 19 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 39 ust. 1 pkt 2 uup. 
119 Wyrok TS, pkt 82.
120 Wyrok TS z 9.04.2014 r. w sprawie C-616/11, ECLI:EU:C:2014:242, pkt 34 w wersjach językowych innych niż polska. Analogicznie wyrok TS, pkt 82 
w wersjach językowych innych niż polska. 
121 Wyrok TS z 9.04.2014 r. w sprawie C-616/11, ECLI:EU:C:2014:242. 
122 Wynika to zapewne z tego, że w pkt 83 wyroku TS opierano się na brzmieniu art. 72 PSD2, w którym prawidłowo mowa jest o dowodzie uwierzytel-
nienia, podczas gdy w pkt 82 wyroku TS następuje odwołanie do pkt 34 wyroku TS z 9.04.2014 r. w sprawie C-616/11, ECLI:EU:C:2014:242, w którym 
oparto się na art. 59 PSD1, który w polskiej wersji tłumaczenia błędnie stanowił o dowodzie autoryzacji, nie zaś o dowodzie uwierzytelnienia. Aczkolwiek 
zarówno w art. 59 ust. 1 PSD1 oraz art. 72 ust. 1 PSD2 mowa jest o zaprzeczeniu przez użytkownika, że autoryzował transakcję. 
123 Zgodnie z art. 63 ust. 1 lit. b PSD2 dostawca i użytkownik mogą uzgodnić, że art. 72 i 73 oraz art. 74 ust. 1 i 3 PSD2 nie mają zastosowania (ana-
logicznie przewidywał art. 53 ust. 1 lit. b PSD1). Przy czym sformułowanie „uwierzytelniania transakcji” należałoby traktować jako swego rodzaju skrót 
myślowy, wszak zgodnie z art. 4 pkt 29 PSD2, uwierzytelnianie oznacza procedurę umożliwiającą dostawcy usług płatniczych weryfi kację tożsamości 
użytkownika usług płatniczych lub ważności stosowania konkretnego instrumentu płatniczego, łącznie ze stosowaniem indywidualnych danych uwie-
rzytelniających tego użytkownika.
124 Analogicznie przywidywał art. 53 ust. 1 lit. b PSD1. 
125 Na temat różnic pomiędzy uwierzytelnieniem a autoryzacją zob. Wyżykowski, 2020.  
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dokonana bez podania kodu osobistego z wykorzystaniem funkcji NFC została autoryzowana ani 
że nie nastąpiła w jej trakcie awaria techniczna lub inne zakłócenie126.

Istota problemu, który rozpatrywał TS polegała na tym, że jakkolwiek funkcjonalność NFC 
przeznaczona była m.in. do inicjowania transakcji bez konieczności uwierzytelnienia i autoryzacji127, 
to sama karta miała charakter zindywidualizowany w tym sensie, że przypisana była do rachunku 
konkretnego użytkownika, który zostaje obciążony również w przypadku transakcji inicjowanej 
z wykorzystaniem funkcji NFC128. TS odróżnił możliwość identyfi kacji użytkownika rachunku, do 
którego przypisana jest karta, od możliwości identyfi kacji osoby, która dokonała płatności, a mó-
wiąc precyzyjniej, osoby, która zainicjowała transakcję z wykorzystaniem karty (funkcji NFC), 
w rezultacie czego dostawca nie jest w stanie ustalić, czy transakcja została autoryzowana przez 
posiadacza rachunku129. Przyjął więc, odpowiadając na pytanie drugie lit. b, że wówczas można 
mówić o anonimowym używaniu instrumentu płatniczego130. Koreluje to z literalnym brzmieniem 
przepisów, które stanowią o anonimowym używaniu instrumentu płatniczego, nie zaś o anonimowej 
transakcji płatniczej. Nie jest do końca jasne, dlaczego w tym wypadku TS posługuje się pojęciem 
„identyfi kacji” odpowiednio posiadacza rachunku oraz posiadacza karty z funkcją NFC131, które 
w tym znaczeniu nie występuje w PSD2132. Tymczasem chodzi właśnie o brak możliwości uwie-
rzytelnienia, czyli brak możliwości ustalenia, że komunikacja dostawcy odbywa się z uprawnionym 
użytkownikiem, a w rezultacie, że to właśnie uprawniony użytkownik inicjuje i wyraża zgodę na 
wykonanie transakcji, tj. autoryzuje transakcję. Z kolei posiadacz rachunku co do zasady powinien 
być zidentyfi kowany przez dostawcę zgodnie z wymogami ustawy AML133.

V. Ciężar dowodu, że cechy instrumentu płatniczego 
pozwalają na skorzystanie z odstępstw

W odpowiedzi na trzecie pytanie prejudycjalne TS wyjaśnił, że dla skorzystania przez do-
stawcę z odstępstw przewidzianych dla instrumentu, który nie pozwala na jego zablokowanie 
lub uniemożliwienie jego dalszego używania, nie jest wystarczające, aby ten poprzestał na 
wskazaniu tychże cech instrumentu w umowie ramowej134. W przypadku sporu to na dostawcy 
spoczywa ciężar dowodu w tym zakresie135 i jeżeli nie wywiąże się on z niego, to nie można sto-
sować odstępstw przewidzianych w art. 63 ust. 1 lit. a PSD2 (art. 39 ust. 1 pkt 1 uup)136. Istota 

126 Wyrok TS, pkt 33 tiret 2. W różnych wersjach językowych tego wyroku mowa jest w tym miejscu o autoryzacji, nie zaś uwierzytelnieniu. 
127 Aczkolwiek samo użycie funkcji NFC w celu zainicjowania transakcji płatniczej (zlecenia płatniczego) można rozpatrywać jako zgodę na wykonanie 
transakcji (tj. jako autoryzację transakcji), przy czym, dostawca nigdy nie będzie miał pewności, czy zgoda składana jest przez uprawnionego użytkow-
nika, z uwagi na brak jego uwierzytelnienia.
128 Wyrok TS, pkt 87 zd. 1. 
129 Wyrok TS, pkt 88 i 89. 
130 Wyrok TS, pkt 93 i 111 ppkt 3.
131 Wyrok TS, pkt 88 zd. 1, 89 zd. 2 oraz pkt 91. 
132 W PSD2 oraz w ustawie o usługach płatniczych mowa jest o identyfi kacji transakcji, numerach identyfi kacyjnych, unikatowym identyfi katorze czy 
identyfi kacji dostawcy, natomiast akty te nie posługują się pojęciem identyfi kacji w odniesieniu do posiadacza rachunku lub instrumentu płatniczego. 
Pojęciem identyfi kacji operuje natomiast dyrektywa PE i RUE 2015/849 z 20.05.2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu fi nansowego 
do prania pieniędzy lub fi nansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie PE i RUE nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę PE i RUE 2005/60/WE oraz 
dyrektywę KE 2006/70/WE (Dz.U. UE L 141, 5.6.2015, s. 73–117) oraz ustawa z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz fi nansowaniu 
terroryzmu (Dz.U. 2018, poz. 723, ze zm.; dalej: ustawa AML). 
133 Nie wchodzi się w tym miejscu w szczegółową analizę wyjątku dla niskokwotowych instrumentów płatniczych zasilanych pieniądzem elektronicznym 
zgodnie z art. 38 ustawy AML. 
134 Wyrok TS, pkt 98 zd. 1, 106 i 111 ppkt 4. 
135 Wyrok TS, pkt 98 zd. 2 i 101.
136 Wyrok TS, pkt 98 zd. 3.
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rozstrzygnięcia TS nie powinna budzić większych wątpliwości, stąd nie wymaga ona szerszego 
komentarza. Słusznie sąd dostrzegł, że przyjęcie odmiennego stanowiska dawałoby dostawcom 
zbyt dużą łatwość w przesądzaniu, że dany instrument nie pozwala na jego zablokowanie lub 
uniemożliwienie jego dalszego używania – wystarczyłoby bowiem samo twierdzenie dostawcy137, 
odzwierciedlone w treści postanowień umowy ramowej, która w większości zawierana jest jako 
umowa adhezyjna, a więc na której treść użytkownicy co do zasady nie mają żadnego realnego 
wpływu. W praktyce pojawia się natomiast problem, na który moment ustalać, czy dany instru-
ment posiada wymagane prawem cechy, pozwalające na zastosowanie odstępstw. Należałoby 
przyjąć, że w przypadku sporu zasadniczo chodzi o datę zawarcia umowy ramowej. Aczkolwiek 
wraz z postępem technologicznym i zmianą stanu wiedzy technicznej może się pojawić koniecz-
ność wdrożenia nowych rozwiązań, a także aktualizacji (zmiany) postanowień umowy ramowej. 
Kończąc warto wskazać, że o ile rzecznik zasugerował, że w jego ocenie nie wydaje się, aby za-
stosowanie w karcie płatniczej funkcji NFC uniemożliwiało jej zablokowanie138, o tyle TS w ogóle 
nie wypowiedział się w tej kwestii, słusznie pozostawiając ocenę sądowi odsyłającemu. Jest to 
bowiem element subsumpcji, nie zaś wykładni prawa unijnego139. 

VI. Uwagi końcowe
Mając na uwadze rozstrzygnięcie TS, nie powinno budzić wątpliwości, że klauzule modyfi ka-

cyjne określające sposób, treść lub zakres jednostronnych zmian w postanowieniach umów za-
wieranych z konsumentami (a w Polsce dodatkowo z osobami fi zycznymi, które zawierają umowę 
o niezawodowym charakterze) podlegają testowi abuzywności. Dotyczy to również postanowień 
umów ramowych regulujących instrumenty płatnicze przeznaczone do dokonywania płatności 
niskokwotowych. Aczkolwiek TS zarówno w tezach głównych i uzasadnieniu odnoszącym się 
do problematyki milczącej zgody użytkownika (konsumenta) na zmiany w umowie nie poświęca 
większej uwagi niskokwotowym instrumentom płatniczym i regulacji zawartej w art. 42 ust. 1 lit. b 
PSD2140, mimo że z dalszej części tego wyroku wynika, że umowa ramowa, będąca przedmiotem 
sporu, odnosi się do takiego właśnie instrumentu. Wydaje się, że wynika to z przyjętej przez TS 
logiki, iż przepis ten kształtuje obowiązki informacyjne dostawcy, co nie zmienia faktu, że ewen-
tualne postanowienia umowne regulujące tryb zmiany umowy podlegają testowi abuzywności, 
niejako w oderwaniu od tego przepisu. Podobnie wszelkie postanowienia umowne kształtujące 
odstępstwa dla instrumentów płatniczych przeznaczonych do dokonywania płatności niskokwoto-
wych, przewidziane w art. 39 uup (art. 63 PSD2), w przypadku umów z konsumentami i osobami 
fi zycznymi zawierającymi umowę o niezawodowym charakterze podlegają testowi abuzywności. 
Zarazem, we wszystkich wypadkach, w których przepisy ustawy o usługach płatniczych, w ślad 
za PSD2 przewidują możliwość złagodzenia wymogów lub odstępstwa, należałoby przyjąć, że 
standard ochrony użytkowników jest niższy141 i z ostrożnością podchodzić do uznawania posta-
nowień odzwierciedlających takie wyłączenia jako abuzywnych. Pogląd przeciwny prowadziłby 

137 Wyrok TS, pkt 104. 
138 Opinia Rzecznika, pkt 62.
139 Wyrok TS wydany został w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 267 TFUE (Dz. Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47), w związku z czym przedmiotem 
samego  rozstrzygnięcia (sentencji) jest wykładnia prawa unijnego.
140 Jedyna wzmianka znajduje się w pkt 53 wyroku TS. 
141 Wyrok TS, pkt 91. Zob. też motyw 96 PSD2.
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do wniosku, że w istocie w przypadku konsumentów, a w Polsce dodatkowo osób fi zycznych 
zawierających umowę o niezawodowym charakterze, wielu odstępstw nie sposób zastosować 
w praktyce, a tymczasem przepisy PSD2 ani ustawy o usługach płatniczych nie dają podstaw do 
takiego wniosku, choć oczywiście nie wyłączają stosowania dyrektywy 93/13 jako takiej.

Odrębnym problemem, który się pojawia i mając na uwadze dynamiczny rozwój nowych 
technologii pojawiać się będzie, jest właściwa kwalifi kacja funkcjonalności płatniczych jako od-
rębnych instrumentów płatniczych, co stanowi punkt wyjścia dla zastosowania poszczególnych 
odstępstw. Z orzecznictwa TS wynika, że sąd ten dąży do maksymalnie szerokiej wykładni pojęcia 
instrumentu płatniczego, aby umożliwić realizację celów ujawnionych przez unijnego prawodawcę 
w preambule do PSD2. 
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Streszczenie 
W niniejszym artykule przytoczono stan faktyczny opisany w wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego (WSA) w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt: VI SA/Wa 1521/19. 
Glosowane orzeczenie ma duże znaczenie dla rynku usług hotelarskich w Polsce, dotyczy bo-
wiem decyzji administracyjnej wydanej pod warunkiem. Nie jest to jednak warunek w rozumieniu 
art. 162 § 1 pkt 2 k.p.a., co zostało wykazane i przystępnie omówione w ramach analizy prawnej.

Słowa kluczowe: obiekt hotelarski; hotel; przepisy przeciwpożarowe; decyzja warunkowa.

JEL: K20

I. Uwagi wstępne
W niniejszym artykule należy na wstępie poczynić uwagi odnośnie organu będącego stroną 

w omawianym postępowaniu sądowo-administracyjnym. Istotnym w niniejszych wyjaśnieniach jest 
fakt, iż na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia 
Ministerstwa Rozwoju2, w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Przedsiębiorczości 
i Technologii, utworzono Ministerstwo Rozwoju. Przekształcenie to polegało na włączeniu do 
ówczesnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, obsługującego sprawy działu admini-
stracji rządowej gospodarka, komórek organizacyjnych dotychczasowego Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju odpowiadających za sprawy działu administracji rządowej budownictwo, planowanie 
i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, jak również komórki dotychczasowego 
* Dominik Borek- radca prawny, doktor nauk prawnych, e-mail: dpborek@wp.pl.
1 Artykuł prezentuje moje osobiste poglądy i nie może być interpretowany jako stanowisko jakiegokolwiek organu, podmiotu czy instytucji. 
2 Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.11.2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju (Dz.U. 2019, poz. 2291).
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Ministerstwa Sportu i Turystyki mającej w zakresie swych obowiązków sprawy działu administracji 
rządowej turystyka3. 

Na marginesie, na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii4, obecnie (stan 
prawny na dzień 10.08.2021 r.) ministrem właściwym do spraw turystyki jest Minister Rozwoju, 
Pracy i Technologii. W stanie faktycznym, będącym przedmiotem niniejszej glosy właściwym dla 
omawianej sprawy, był natomiast Minister Sportu i Turystyki, który wydał zaskarżoną decyzję. 
Ostatecznie jednak organem, którego dotyczył wyrok WSA w Warszawie, był Minister Rozwoju. 
To ten ostatni otrzymał też wyrok wraz z uzasadnieniem, jako właściwa strona zakończonego po-
stępowania sądowo-administracyjnego, po zmianach organizacyjnych w administracji rządowej, 
które nastąpiły w listopadzie 2019 r.5

W ramach prezentowanych rozważań dwa pierwsze punkty, oznaczone cyframi rzymskimi 
zostaną przytoczone na podstawie wyroku poruszanego w niniejszej sprawie. Niejednokrotnie 
przytoczenie stanu faktycznego następuje wprost słowami sądu bądź organu administracji pub-
licznej, bowiem w ten sposób, w nawiązaniu do właściwych dokumentów, stan faktyczny i roz-
strzygnięcie zostały w skróconej formie przystępnie przedstawione czytelnikom.

II. Krótkie przytoczenie stanu faktycznego
Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich 

oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych6 (dalej jako: ustawa o usługach 
hotelarskich) jeżeli obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, nie spełnia wymagań okre-
ślonych w ustawie, organ prowadzący ewidencję obiektu może nakazać wstrzymanie świadcze-
nia usług hotelarskich do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień. We wskazanym wyżej trybie 
marszałek województwa7 wydał w sierpniu 2018 r. decyzję administracyjną o nakazie wstrzymania 
świadczenia usług hotelarskich przez stronę skarżącą w hotelu do czasu usunięcia stwierdzonych 
uchybień dotyczących spełnienia wymagań w zakresie przepisów przeciwpożarowych. Decyzję 
tę wydano po uprzednio przeprowadzonej w marcu 2018 r. w obiekcie hotelarskim kontroli, która 
wykazała, poza drobniejszymi uchybieniami, także poważniejsze w postaci braku aktualnej opinii 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o spełnianiu wymagań z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej (tzw. wymagań odrębnych). 

Strona skarżąca przed wydaniem decyzji, a po przeprowadzonej kontroli, powiadomiła organ 
I instancji o usunięciu drobniejszych uchybień, z wyłączeniem przedłożenia opinii właściwego miej-
scowo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Pismem z dnia 17 kwietnia 2018 r. 
zostało przesłane skarżącej zalecenie pokontrolne, nakazujące usunięcie uchybień w zakresie 

3 Departament Turystyki jest jedyną tego typu komórką organizacyjną działającą w ramach administracji rządowej, która samodzielnie odpowiada za 
cały dział administracji rządowej. To ten departament sprawuje również nadzór merytoryczny nad Polską Organizacją Turystyczną.
4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 6.10.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz.U. 
2020, poz. 1718).
5 15.11.2019 r. została powołana i zaprzysiężona Rada Ministrów wraz z Premierem M. Morawieckim. 
6 Przed 1.07.2018 r. ustawa nosiła tytuł „o usługach turystycznych”. Zob. szerzej na ten temat Borek i Zawistowska, 2020. 
7 Przy okazji niniejszych rozważań zwracam uwagę na problem niekonsekwentnej anonimizacji; w omawianej sprawie sąd poszedł bardzo daleko 
w swych działaniach, anonimizując również nazwę województwa właściwego dla organu I instancji – marszałka województwa. Z kolei w glosowanej 
przeze mnie uprzednio na łamach IKAR-a sprawie NSA w wyroku z 6.03.2019 r. II GSK 415/17 tak daleko idących działań nie podjął. Pozyskano z:https://
sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-gsk-415-17-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego-522747131 (09.12.2021); zob. też 
Borek, 2020. USUNEŁAM I DAŁAM DO BIBLIOGRAFII.
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przepisów przeciwpożarowych w terminie do dnia 26 czerwca 2018 r. pod rygorem wydania decyzji 
wstrzymującej możliwość prowadzenia działalności w obiekcie hotelarskim. W związku z brakiem 
przedłożenia odpowiedniej opinii, organ orzekł o nakazie wstrzymania świadczenia usług w obiek-
cie do dnia usunięcia uchybień.

Od decyzji organu I instancji strona skarżąca złożyła odwołanie, które minister właściwy 
ds. turystyki rozpatrzył poprzez utrzymanie w mocy decyzji marszałka województwa. Ówcześnie 
właściwy w sprawie Minister Sportu i Turystyki nie mógł podjąć innego rozstrzygnięcia, w związku 
z brakiem przedłożenia odpowiedniej opinii. Należy zwrócić uwagę, iż sprawa na poziomie II instan-
cji trwała na tyle długo, że strona skarżąca powinna w tym czasie przedłożyć i zadbać o właściwą 
dokumentację, do maja 2019 r. takowa jednak nie wpłynęła. Wobec powyższego strona złożyła 
skargę za pośrednictwem Ministra Sportu i Turystyki do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
na rzeczone rozstrzygnięcie. Dodatkowo skarżąca złożyła wniosek o zmianę ostatecznej decyzji, 
z uwagi na fakt uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej, a co za tym idzie po-
twierdzenie spełnienia wymagań przeciwpożarowych.

W skardze na decyzję strona wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, przeprowa-
dzenie przez WSA w Warszawie dowodu uzupełniającego z dokumentu, to jest opinii Państwowej 
Straży Pożarnej oraz o wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji w całości. 
Ponadto skarżąca na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. wystąpiła do 
organu II instancji o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej.

Minister Sportu i Turystyki po rozpatrzeniu rzeczonych wniosków zawiesił postępowanie w spra-
wie uchylenia ostatecznej decyzji Ministra Sportu i Turystyki w trybie art. 155 k.p.a. Dodatkowo 
w wyniku analizy wniosku Minister wstrzymał w całości wykonanie swej decyzji oraz odpowiedział 
na skargę strony skarżącej na decyzję i wniósł o oddalenie skargi w całości. 

W wyniku rozpatrzenia skargi w przedmiocie nakazu wstrzymania świadczenia usług hote-
larskich, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 27 listopada 2019 r., 
sygn. akt VI SA/Wa 1521/19 oddalił skargę. Wymieniony wyżej wyrok jest prawomocny. Sąd za 
błędne uznał czynienie przez skarżącą zarzutu niezgodności decyzji administracyjnej z prawem 
co do okoliczności faktycznych i prawnych nieistniejących w dniu jej wydania. Strona podnosiła 
bowiem, iż ze względu na uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej decyzja osta-
teczna powinna zostać uchylona przez niezawisły i bezstronny sąd. Zgodnie ze stanowiskiem 
WSA w Warszawie należy podnieść, iż sprawa może być badana jako zgodna z prawem tylko 
i wyłącznie na dzień wydania zaskarżonej decyzji. Sam fakt zmiany stanu faktycznego po wyda-
nej decyzji administracyjnej nie upoważnia do odmiennej oceny zdarzeń zaistniałych w dniu jej 
wydania przez organ II instancji8. Zgodność z przepisami prawa badana może być zatem tylko 
i wyłącznie na dzień wydania zaskarżonej decyzji. Za niezasadny uznał zatem sąd zarzut skar-
żącej, że decyzja Ministra Sportu i Turystyki została wydana z naruszeniem prawa materialnego, 
ponieważ w dniu wydania decyzji skarżąca nie posiadała opinii w zakresie wymagań przeciwpo-
żarowych wydanej przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Tym samym 
spółka nawet w podstawowym zakresie nie spełniła wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 
ustawy o usługach hotelarskich i zachodziło duże prawdopodobieństwo zagrożenia życia i zdrowia 
gości hotelowych (potencjalnych klientów). 
8 Pozyskano z: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1581F44B77 (09.12.2021).
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III. Aprobata stanowiska WSA w Warszawie 
oraz poprzedzających wyrok rozstrzygnięć administracyjnych

Jeżeli obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, nie spełnia wymagań określonych 
w art. 35 ust. 1 pkt 2 lub w art. 35 ust. 2 ustawy o usługach hotelarskich, organ prowadzący ewi-
dencję obiektu może nakazać wstrzymanie świadczenia usług hotelarskich do czasu usunięcia 
stwierdzonych uchybień. Pytanie brzmi, kto decyduje i w jakim trybie o usunięciu uchybień oraz 
kto stwierdza ten fakt? W omawianym stanie faktycznym skarżąca w sposób nieudolny starała się 
fakt spełnienia wymogów przeciwpożarowych wykazać zarówno przed organem, jak i sądem celem 
usunięcia z obrotu prawnego rzeczonej decyzji. Tymczasem należy mieć na uwadze, iż wydana 
przez organ I instancji i podtrzymana rozstrzygnięciem II instancji decyzja jest rozstrzygnięciem 
warunkowym. To znaczy, iż ziszczenie się odpowiednich warunków powoduje wyekspirowanie tej 
decyzji. Spełnienie przez jakąkolwiek stronę warunku nałożonego na nią w drodze decyzji w opi-
sywanym trybie ustawy o usługach hotelarskich powoduje jej wygaśnięcie9. Elementem decyzji 
administracyjnej może być warunek, jeśli wynika on z przepisów prawa, tzn. jeśli organ dysponuje 
odpowiednią podstawą prawną do nałożenia takiego warunku. 

Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2014 r. sygn. akt: I SA/Po 440/13 
„jeżeli strona dopełni warunek, wówczas decyzja administracyjna wywołuje skutki prawne od daty 
ziszczenia się warunku, chyba że co innego postanowiono w decyzji. Warunek stanowi więc ele-
ment dodatkowy decyzji związany jednakże z treścią jej rozstrzygnięcia i to w sposób wpływający 
na skutki prawne wywierane przez decyzję (Borkowski, Zmiana i uchylanie ostatecznych decyzji 
administracyjnych, Warszawa 1967, s. 173–174)”10. W mojej ocenie analogicznie można przyjąć, 
iż dopełnienie warunku może powodować skutek w postaci wygaśnięcia decyzji, nie jest to jednak 
warunek, o którym mowa w art. 162 § 1 pkt 2 k.p.a.11. W orzecznictwie podkreśla się, iż „skutki wyda-
nej decyzji mają charakter warunkowy i pozostają uzależnione od wystąpienia zdarzenia przyszłego 
niepewnego”12. Podstawą do wydania decyzji o nakazie wstrzymania świadczenia usług hotelarskich 
jest m.in. brak spełnienia wymagań przeciwpożarowych określonych przepisami odrębnymi. Organ 
prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, może w razie 
wątpliwości co do spełnienia m.in. wymagań przeciwpożarowych wezwać osobę świadczącą usługi 
hotelarskie w tym obiekcie do udokumentowania spełnienia tych wymagań. W literaturze panuje 
powszechny pogląd, iż „warunek stanowiący część orzeczenia decyzji (…), w rozumieniu art. 162 
Kodeksu postępowania administracyjnego, (…) powoduje to, że w przypadku jego niewykonania 
organ administracji, który wydał decyzję (…), jest zobowiązany do (jej) uchylenia (…) w ramach 
odrębnego postępowania administr acyjnego”13. Ergo, w ykonanie warunku zawartego w decyzji 
o wstrzyma niu świadczenia usług hotelarskich do czasu usunięcia uchybień powoduje wygaśnięcie 
decyzji z mocy prawa. Nie znajduję podstawy do uzn ania, iż organ, kt óry wydał rzeczoną decyzję, 
powinien aktywnie działać, aby wyeliminować ją z obrotu prawnego, ponieważ spełnienie warunku 
nie daje podstawy do stosowania w tym przypadku art. 162 § 1 pkt 2 k.p.a.
 9 Pozyskano z: https://www.rp.pl/Ustroj-i-kompetencje/301029975-Czy-przepisy-moga-przewidywac-wydanie-decyzji-warunkowej.html (09.12.2021).
10 Pozyskano z: https://lexlege.pl/orzeczenie/91875/i-sa-po-440-13-wyrok-wojewodzki-sad-administracyjny-w-poznaniu/ (09.12.2021).
11 Organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja została wydana z zastrzeżeniem 
dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku.
12 Pozyskano z: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/619B917935 (09.12.2021).
13 Skróty dokonane przez autora glosy, źródło cytatu pozyskano z: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/charakter-prawny-warunkowej-
-decyzji-administracyjnej-151330625 (09.12.2021).
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IV. Podsumowanie
W opisywanym stanie faktycznym rozstrzygnięcie sądu było trafne. Warto zwrócić uwagę, iż 

jest ono prawomocne, w związku z powyższym strona skarżąca uznała, iż wyjaśnienia są na tyle 
przekonujące, iż nie istnieje potrzeba podjęcia nadzwyczajnych środków zaskarżenia w rzeczonym 
zakresie. Strona skarżąca przez cały okres postepowania administracyjnego nie posiadała pozy-
tywnej opinii właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Biorąc powyższe 
pod uwagę, należy uznać, iż permanentnie w okresie prowadzonych postępowań administracyjnych 
istniała przesłanka do wydania, a następnie utrzymania w mocy decyzji o nakazie wstrzymania 
świadczenia usług hotelarskich do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień. Przesłanka taka może 
przestać istnieć dopiero po udokumentowaniu spełnienia wymagań przeciwpożarowych, którego 
wyrazem jest pozytywna opinia właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej. 
Ziszczenie się określonego w drodze decyzji administracyjnej warunku, tj. usunięcia stwierdzonych 
uchybień i zapewnienia spełniania przez obiekt hotelarski wymagań określonych w przepisach 
przeciwpożarowych, 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 przeciwpoża-
rowych w obiekcie hotelarskim powoduje, iż przestaje istnieć stan nakazujący wstrzymanie się 
z prowadzeniem działalności hotelarskiej.
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Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
pt. „Prawne i praktyczne aspekty turystyki i rekreacji”, 

która odbyła się w dniu 17 grudnia 2020 r. 
w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej 

im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. 
Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Prawa 

i Administracji GWSH i objęta patronatem 
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

W konferencji udział wzięli specjaliści z zakresu prawa turystycznego, jak również osoby 
zajmujące się szeroko rozumianą turystyką i rekreacją, a także prawnicy zajmujący się innymi 
dziedzinami prawa mającymi znaczenie dla branży turystycznej. 

Głównym celem konferencji było przedstawienie problemów pojawiających się na tle stoso-
wania przepisów prawnych mających zastosowanie w turystyce oraz rekreacji i ich skutki prawne; 
przedstawienie nowych uregulowań prawnych związanych z implementacją dyrektywy PE i RUE 
2015/2302 z 25.11.2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych; 
wskazanie ekonomicznych skutków wprowadzonych regulacji dla sektora usług turystycznych, 
w tym w szczególności funkcjonowanie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego oraz innych 
zabezpieczeń fi nansowych organizatorów turystyki. Są to aspekty szczególnie istotne w dobie 
znacznych komplikacji na rynku usług turystycznych, w szczególności kryzysu spowodowanego 
pandemią wirusa COVID-19; problemy dotyczące regulacji i statusu prawnego oraz aspektów 
praktycznych dotyczących zawodów związanych z usługami turystycznymi, takich jak np.: prze-
wodnicy górscy i turystyczni oraz piloci wycieczek, a także status prawny innych zawodów zwią-
zanych z szeroko pojętą turystyką, rekreacją i sportem. 

Konferencję otworzył JM Rektor GWSH, dr hab. Krzysztof Szafl arski, prof. GWSH, który pod-
kreślił rangę i znaczenie tego doniosłego wydarzenia. Następnie Kierownik Prawa i Administracji 
GWSH – dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. GWSH – przywitał uczestników konferencji oraz pod-
kreślił znaczenie i aktualność doboru referatów z uwagi na sytuację pandemiczną związaną 
z COVID-19. Zaznaczył także istotną rolę kierunku turystyka i rekreacja w działalności GWSH 
wskazując, iż kierunek ten jest realizowany w GWSH z czynnym udziałem pracowników Katedry 
Prawa i Administracji. 

W części wprowadzającej słowo wstępne wygłosił Pan dr Dominik Borek, Dyrektor Departamentu 
Turystyki w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, który, przekazując pozdrowienia od Pana 
Ministra Andrzeja Guta-Mostowego, zapewnił o wsparciu Ministerstwa w tego rodzaju przedsię-
wzięciach. Zwrócił on szczególną uwagę na trudny moment, jaki przeżywa obecnie gospodarka, 
a przede wszystkim turystyka, która najbardziej odczuwa negatywne skutki pandemii. Podniósł, 
że sytuacja ta wymaga szeregu szczególnych rozwiązań, w wypracowaniu których istotną rolę 
odgrywa wiedza i doświadczenie prawników zajmujących się tą dziedziną. 
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Następnie rozpoczęła się część merytoryczna konferencji. Moderatorem pierwszego panelu 
była Prodziekan ds. Kierunku Prawo i Administracja GWSH – dr Katarzyna Płonka-Bielenin. 

Pierwszy z referentów, dr Dominik Borek (MRPiT), przedstawił problematykę „Pomoc pań-
stwa SA.58102 (2020/N)” w kontekście wsparcia w walce z COVID-19 dla touroperatorów i innych 
przedsiębiorstw działających w turystyce. W swym referacie dr Borek przestawił szereg działań 
podejmowanych przez państwo, które mają na celu złagodzenie skutków trudnej sytuacji, w której 
znajduje się branża turystyczna z uwagi na pandemię wirusa COVID-19. 

Kolejne wystąpienie zaprezentował mgr Andrzej Trojanowski (NIK), omawiając „Samorządowe 
programy opieki nad zabytkami jako instrument zwiększania atrakcyjności turystycznej zabytków 
– uwagi w świetle wyników Najwyższej Izby Kontroli”. Prelegent przedstawił wiele postulatów i za-
leceń, które wynikają także z ustaleń kontroli NIK, a mają znaczenie dla wsparcia oraz rozwoju 
turystyki na bazie programów opieki nad zabytkami. Prelegent wskazał między innymi, że pomimo 
tego, iż ustawodawca przywiązał do programów opieki nad zabytkami, w tym samorządowych, 
znaczną wagę, to zaplanowany model nie został nadal w praktyce w pełni wdrożony. Ponadto NIK 
na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie stwierdzała nieprawidłowości odnoszące się do programów 
opieki nad zabytkami, przede wszystkim tych przygotowywanych przez gminy. Szczególnie rażący 
jest, nadal jeszcze występujący, brak przyjmowania takich programów. Programy samorządowe, 
jak podniósł referent, mogą być przydatne oraz mieć istotne znaczenie dla rozwoju jednostek 
samorządu terytorialnego. Konieczne jest jednak dostrzeżenie ich znaczenia oraz przyjmowa-
nie ich na wymagane ustawowo okresy w sposób zapewniający między innymi realizację celów 
określonych w ustawie. Prelegent podkreślił przede wszystkim, że ze względu na ścisły związek 
turystyki oraz dziedzictwa kulturowego, realizacja wskazanego wniosku powinna przekładać się 
bezpośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej danej jednostki samorządu terytorialnego, co 
z czasem będzie miało jeszcze większe znaczenie z uwagi na COVID-19.

Następnie dr Anna Staszewska (GWSH) przedstawiła problematykę pt. „Biała Księga Systemu 
Promocji Turystycznej w Polsce” jako przykład wytyczenia ram prawnych w działaniach promocyj-
nych. Prelegentka zwróciła uwagę, że turystyka, podobnie jak inne gałęzie gospodarki, podlega 
permanentnym zmianom. Mogą one zachodzić dzięki zmieniającym się potrzebom klientów, ale 
następują również dzięki pomocy dobrze opracowanej strategii promocyjnej. Pani doktor podkre-
śliła, że skuteczna promocja ma na celu zapoznanie oraz poinformowanie potencjalnych klientów 
o cennych walorach przyrodniczych czy też antropologicznych. Promocja ma również tak popro-
wadzić informacją, aby dodarła do określonego segmentu klientów. Cele promocji w turystyce 
i ramy prawne zostały wskazane w Białej Księdze Systemu Promocji Turystycznej w Polsce. 
Przemawiająca wskazała także inne regulacje ustawowe określające zasady, jakie powinny obo-
wiązywać w działalności turystycznej. Przedstawiła rekomendacje na przyszłość, które można 
wykorzystać w celu zwiększenia ruchu turystycznego na wybranych obszarach.

Moderatorem kolejnych dwóch paneli był adiunkt GWSH – dr Dominik Wolski. Jako pierwsza 
w panelu drugim zabrała głos dr Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka (UKSW), która poruszyła proble-
matykę „Turystyka piesza szlakami granicznymi wzdłuż południowej granicy Polski a COVID-19”. 
Prelegentka zwróciła przede wszystkim uwagę, że w związku z epidemią COVID-19 nie został 
wprowadzony w Polsce żaden ze stanów nadzwyczajnych, o których stanowi rozdział XI Konstytucji 
RP. Na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
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wprowadzono jednak najpierw stan zagrożenia epidemicznego, a potem stan epidemii. W kon-
sekwencji w rozporządzeniach wykonawczych przyjęto rozmaite regulacje wpływające negatyw-
nie na możliwość uprawiania pieszej turystyki. Pani doktor podkreśliła, że choć istnieją poważne 
wątpliwości co do legalności niektórych środków, w codziennej praktyce wiele osób, obawiając 
się sankcji, dostosowała swe zachowania do opublikowanych aktów prawnych i ograniczyła 
(zmodyfi kowała) swoją aktywność. Prelegentka podniosła, że w odniesieniu do części szlaków 
turystycznych biegnących wzdłuż granicy, w szczególności wzdłuż granicy polsko-czeskiej i pol-
sko-słowackiej, epidemia COVID-19 uwidoczniła, że niejasne są zasady wędrowania takimi szla-
kami, tzn. że brak jest pewności, jakiemu prawu podlega osoba wędrująca szlakiem wielokrotnie 
przecinającym linię graniczną.

Kolejnym prelegentem był dr Daniel Wojtczak (GWSH), którego przedmiotem wystąpienia 
była „Analiza wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa ograni-
czeń w branży turystycznej”. Prelegent przedstawił ograniczenia związane z przeciwdziałaniem 
COVID-19. W szczególności zwrócił uwagę na zakres ograniczeń związanych z branżą turystyczną. 
Zasygnalizował także negatywne skutki związane z wprowadzeniem stanu epidemii, co w konse-
kwencji rzutuje na znaczne ograniczenie, a wręcz zatrzymanie rozwoju branży turystycznej nie 
tylko w Polsce, ale także na świecie. 

Następnym uczestnikiem konferencji był dr Krzysztof Sondel (AWF Kraków), który omó-
wił tematykę pt. „Ubezpieczenie turysty jako źródło fi nansowania akcji ratowniczych w górach”. 
Prelegent zwrócił uwagę, że pandemia COVID-19 może przynieść poważne problemy w fi nan-
sowaniu działalności górskich organizacji ratowniczych. Doktor stwierdził, iż istniejący system 
zakłada, że główny ciężar w tym zakresie ponosi budżet państwa. Konieczne nakłady na służbę 
zdrowia oraz pomoc branżom poszkodowanym wskutek pandemii mogą skutkować wprowadze-
niem oszczędności w wydatkach budżetu, co stanowi zagrożenie dla stabilnego pod względem 
fi nansowym funkcjonowania organizacji ratowniczych. Ponadto, jak twierdzi referent, omawiane 
organizacje otrzymują również część dochodów ze strony parków narodowych za wstęp na ich te-
ren. Masowy ruch turystyczny w górach, który negatywnie wpływa na przyrodę, może doprowadzić 
do jego ograniczenia i jednocześnie spadku zysków ze sprzedaży biletów, co wpłynie również na 
zmniejszenie kwot przekazywanych organizacjom ratowniczym. Masowy ruch turystyczny niesie 
ze sobą zwiększenie liczby wypadków, co zwiększa koszty akcji ratowniczych. Zdaniem prelegenta 
wprowadzenie obowiązku odpłatności za akcje ratownicze w górach może pozwolić nie tylko na 
wzrost dochodów organizacji ratowniczych, ale przede wszystkim na decyzję wezwania pomocy 
tylko w sytuacji, gdy jest ona rzeczywiście niezbędna.

Z kolei dr Dominik Wolski (GWSH) zaprezentował problematykę związaną z ewolucją ram 
prawnych przewodnictwa górskiego w Polsce. Przedstawił zmieniające się uregulowania prawne 
w zakresie przewodnictwa górskiego na gruncie rozwiązań krajowych. Prelegent poruszył również 
problem kształtu regulacji prawnych dotyczących przewodnictwa górskiego, nad którymi obecnie 
pracuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Trzeci, a zarazem ostatni panel, obejmował dwa wystąpienia. Najpierw dr Piotr Cybula (AWF 
Kraków) podjął tematykę „Zwrotów – wsparcie czy wyparcie praw podróżnych?”. W trakcie wy-
stąpienia podkreślono, że w przypadku modyfi kacji ustawy o usługach turystycznych na pierw-
szy plan wysuwają się różne kwestie. Uporządkowania wymaga regulacja zapewnienia opieki 
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klientowi przez organizatora turystyki (art. 30 ustawy). Przepis ten wykracza poza zakres ustawy 
określony w art. 1 ustawy, jak i jej tytuł. Prelegent podniósł, że zasadne wydaje się wprowadzenie 
sankcji w związku z wykonywaniem zadań pilota wycieczek przez osobę nie spełniającą usta-
wowych wymagań określonych w art. 22 ustawy. Ponadto, już bardziej ze względu na elegantiae 
legis, zasadna wydaje się rezygnacja z określenia zadań pilota wycieczek (art. 20 ust. 3), przy 
ewentualnej modyfi kacji defi nicji pilota wycieczek (art. 3 pkt 7b), skoro przecież defi nicja pilota 
wycieczek zawarta w art. 3 pkt 7b w istocie odwołuje się także do jego zadań. Zdaniem referenta 
wybór kierunku zmiany wcale nie jest oczywisty. Z jednej strony można wskazać na pewną tradycję 
polskiego prawa w tym zakresie. Z innej perspektywy można zauważyć, że być może uchylenie 
w całości tych przepisów nie zostałoby faktycznie zauważone, co w czasach infl acji prawa wydaje 
się być lepszym rozwiązaniem. Więcej argumentów zdaje się przemawiać za drugą możliwością. 

Ostatnią prelegentką była dr Aleksandra Stopowa-Kozioł (GWSH), która przedstawiła referat 
pt. „Kształtowanie się odpowiedzialności Skarbu Państwa przy wprowadzaniu ograniczeń z powodu 
pandemii w działalności turystycznej”. Problem odpowiedzialności Skarbu Państwa za ewentualne 
szkody wyrządzone w związku z wprowadzanymi zakazami prowadzenia działalności gospodar-
czej w dziedzinie turystyki ma istotne znaczenie praktyczne. Prelegentka podkreśliła, że wszystkie 
rządy podjęły działania skupiające się na bezpieczeństwie i zdrowiu publicznym. We wszystkich 
państwach europejskich doszło do ograniczenia swobód i wolności ze względu na ochronę zdrowia 
i życia. Jednak to, co odróżnia działania władz polskich od innych rządów państw europejskich, 
to brak wprowadzenia jakiegokolwiek stanu nadzwyczajnego. Referentka zadała pytanie, czy 
w takim razie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w branży turystycznej pozbawione 
zostały możliwości dochodzenia ewentualnych odszkodowań?

Każdy z paneli zakończony został interesującą dyskusją, w której udział wzięli paneliści oraz 
uczestnicy konferencji. Przedmiotem dyskusji były aktualne, a zarazem budzące wiele kontrowersji, 
problemy związane z pandemią COVID-19 występujące w branży turystycznej. Należy podkre-
ślić, iż zorganizowana konferencja była doniosłym naukowo i wydarzeniem w życiu społeczności 
akademickiej GWSH, a wnioski płynące z prowadzonych dyskusji mogą zostać wykorzystane 
w praktyce branży turystycznej. 

Katarzyna Płonka-Bielenin 
Prodziekan ds. kierunków Prawo i Administracja Katedra Prawa i Administracji
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
e-mail: katarzyna.plonka-bielenin@gwsh.pl
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End of the year – waiting for new challenges (from the co-Editors-in-Chief)

ARTICLES

Katarzyna Karasiewicz, Tomasz Kaźmierczak, Competences of competition authorities on 
regulated markets, on the example of a decision concerning anti-competitive practices identifi ed 
on the heating market
Table of contents
I. Introduction
II. Main objectives of competition law and competences of competition authorities on regulated 

markets
 1. Basic assumptions of the Polish Act on competition and consumer protection
 2.  Complementary powers of the President of the Polish competition authority and the President 

of the Polish Energy Regulatory Offi ce 
 3. Competences of the President of the Polish competition authority on regulated markets 
 4. The scope of permissible intervention of the President of the Polish competition authority 

in the activity fi eld of energy companies present on the heating market
III. Scope of competences of competition authorities in the case of regulated markets, on 

the example of a decision issued by the Polish competition authority (Veolia case)
 1. Natural monopoly on the heating transmission market vs. competition on related markets
 2.  Price collusion between the sellers of heating and competences of the President of the 

Polish competition authority
 3.  Extent of the European Commission’s intervention in the fi eld of operation of energy 

companies in Member States
 4.  Relationship between Energy Law and competition rules in the light of the EU case law 

and doctrine 
 5.  Social dimension of a service as a premise for excluding the application of competition 

law
IV. Conclusions
Summary: This article addresses the issue of the admissibility and scope of competition authorities’ 
interference in activities of entrepreneurs undertaken in regulated markets, with particular emphasis 
on the energy sector.
Contrary to the recent theses of some of the doctrine, the authors take the position that the 
competition authority is competent to intervene in every case where the undertakings are free to 
make their own market decisions. The competences of competition authorities are in this respect 
complementary to these available to sectorial market regulators.
Key words: regulations; monopoly; heating; potential competition; competence.
JEL: K12, K21, K23, K32, K33
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Matylda Berus, State Aid and aviation in the EU – legal basis, chosen cases and realities of the 
COVID-19 pandemic
Table of contents
I. Introduction
II. Legal basis of state aid
 1. Sources of law
 2. Concept of state aid
 3. State aid’s impact on competition and trade
 4. Exemptions from the Article 107 TFEU prohibition
 5. Procedure in cases concerning state aid 
 6. Summary
III. Aviation and state aid – chosen cases
IV. State aid for airlines in the times of COVID-19
V. Conclusions and ending
Summary: State aid has been introduced to the European legal system through the Treaty of 
Rome and now plays a crucial role in the economy and in the competition system of the European 
Union. The impact of State aid measures on aviation is especially worthy of attention – European 
airlines and airports have been the benefi ciaries of State aid for almost 30 years. Firstly, the author 
will present the legal basis of State aid in European law and its procedural aspects in Polish law. 
Then, the relation between State aid and aviation will be analysed. At the end, the topic of providing 
State aid to airlines in the times of the COVID-19 pandemic will be discussed. 
Key words: state aid; aviation; COVID-19; EU law; competition law.
JEL: H84, K29, P45

Konrad Zawodziński, Energy solidarity as a general principle of European Union law
Table of contents
I. Introduction
II. Legal nature of the principle of energy solidarity
III. Effects of recognizing the principle of energy solidarity
IV. Summary
Summary: By judgment of 15 July 2021 in Case C-848/19 P, the Court of Justice (Grand Chamber) 
upheld the judgment of the General Court of the European Union (extended composition of the First 
Chamber) of 10 September 2019 in Case T-883/16 concerning the amendment of the regulatory 
regime of the OPAL gas pipeline. The CoJ judgment was handed down after an appeal submitted 
by the Federal Republic of Germany against the GC judgment of 2019 that had granted, in its 
entirety, the Republic of Poland’s action for annulment of the European Commission’s decision of 
2016 (C(2016)6950) which, in turn, had approved – in its essential part – a national act (German: 
Vergleichsvertrag, literally: settlement agreement) concluded with the participation of the German 
Federal Network Agency (German: Bundesnetzagentur). Thus, it has been determined that energy 
solidarity constitutes a justiciable principle, constituting a normative pattern for judicial review and 
a basis for effective pleas in law. It can potentially be a source of a limitation of procedural and 
institutional autonomy at the national level, and its meaning extends not only to manifestations of 
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regulatory activity, but also to decisions in the fi eld of competition law and the monitoring of foreign 
investments. While the principle is yet to be specifi ed, its two dimensions are worth mentioning: 
fi rst, procedural and institutional (for example, cooperation between authorities, right to be heard 
accorded in an appropriately broad fashion) as well as, second, substantive (a test of contradictory 
interests and rules on solving emerging confl icts).
Key words: energy solidarity; horizontal principles of EU law; general principles of EU law; action 
for annulment; Court of Justice of the EU; EU litigation.
JEL: K20, K23, K33

Aleksander Stawicki, Where are we and where are we going? Refl ections on possible directions 
of changes in Polish competition law
Table of contents
I. Introduction – why is a broad discussion about changes in Polish competition law necessary?
II. What purposes is Polish competition law supposed to serve?
III. Independence of the competition authority will allow greater fl exibility in the application of the law
IV. Rights of entrepreneurs are an additional guarantee of independence
V. Selected substantive changes
 1. Changes in the assessment of competition-restricting agreements
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Summary: The article outlines possible directions of changes in the provisions of Polish competition 
law. The considerations relate fi rst of all to the aims of antitrust enforcement. In this respect, there 
is a need for more fl exibility in the selection of these targets, while fi ne-tuning specifi c regulations 
so as to ultimately reduce, not increase, legal uncertainty and regulatory risks. The condition for 
greater fl exibility of the regulations, and the objectives pursued by them, should also ensure full 
independence of the competition protection authority, and perhaps also a change in its structure 
(shift to a collegial authority). It is also crucial to ensure full rights of entrepreneurs that will indirectly 
contribute to the substantive nature of the decisions issued. If these conditions were met, it would 
also be possible to amend specifi c provisions of the Act, both in the area of competition-restricting 
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Summary: The subject of this commentary is the judgment of the Court of Justice of the European 
Union (First Chamber) of 11 November 2020 in Case C-287/19, DenizBank AG v Verein für 
Konsumenteninformation, ECLI:EU:C:2020:897. The CoJ ruled on doubts that arose under the 
provisions of the Payment Services Directives (PSD1 and PSD2) governing derogations for 
low-value payment instruments. First, the CoJ decided that the near fi eld communication (NFC) 
function, by means of which low-value payments can be initiated, constitutes a separable payment 
instrument, although it is incorporated within a personalized payment card assigned to a specifi c 
user. Moreover, the court ruled that the use of such functionality constitutes an anonymous use 
of the payment instrument. The distinction whether or not in a given case an instrument may be 
considered as used anonymously, and whether it is not possible to block or prevent the further use 
of such instrument, is key in order to determine whether, and if so than to what extent, the payment 
service provider can make use of the particular derogations provided for in the PSD2. Moreover, 
the court stated that contractual terms governing the tacit consent of a user, being a consumer, to 
changes in a payment services framework contract may be subject to assessment whether they 
constitute unfair terms in the meaning of Directive 93/13. The discussed judgment is of no small 
importance for the banking and payment sector as so far, it was rather rare for the CoJ to rule on 
the interpretation of the provisions of the PSD2.
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in a payment services framework contract; unfair contact terms.
JEL: K12, K15, K23, K24, K41

Dominik Borek, Commentary approving of the judgment of the Provincial Administrative Court 
(WSA) in Warsaw of 27 November 2019, fi le ref. act: VI SA / Wa 1521/19
Table of contents
I. Introductory remarks
II. Brief presentation of the facts
III. Approval of the position of the Provincial Administrative Court in Warsaw and of the administrative 

decisions preceding the judgment
IV. Summary
Summary: This article presents the facts described in the judgment of the Provincial Administrative 
Court (WSA) in Warsaw of 27 November 2019, fi le ref. act: VI SA / Wa 1521/19. The commented 
ruling is of great importance for the hotel services market in Poland as it concerns an administrative 
decision issued ‘on condition’. However, this is not a condition within the meaning of Article 162 
§ 1 point 2 of the Code of Administrative Procedure, a realisation that has been demonstrated 
and clearly discussed in the legal analysis.
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