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Koncentracje:	czy	coś	nowego	pod	słońcem?
(od redaktor numeru)

Kiedy redakcja iKAR-a planowała rozkład i tematykę numerów pisma na 2020 rok, posta-
nowiłam poświęcić numer pod moją redakcją kontroli koncentracji. Swoją decyzję motywowałam 
przede wszystkim coraz częstszymi w debacie publicznej głosami o potrzebie wprowadzenia w UE 
zmian zmierzających do zaostrzenia zasad kontroli w odniesieniu do koncentracji z udziałem in-
westorów zagranicznych (w mniej politycznie poprawnych wypowiedziach wskazuje się wprost 
inwestorów chińskich). Wprowadzenie w UE nowych zasad kontroli koncentracji, różnicujących 
ocenę łączenia podmiotów ze względu na pochodzenie kapitału, postrzegałam jako rewolucyjne 
„przebiegunowanie” europejskiej polityki konkurencji i jej prawnych instrumentów. W związku 
z tymi debatami naturalnie pojawiało się pytanie o cele i priorytety europejskiej polityki konkurencji. 
Oczywistym wydawało się, że jeśli zmiany zmierzające do powstrzymania przejęć europejskich 
firm przez inwestorów spoza UE zostaną wprowadzone na poziomie unijnym, kraje członkowskie 
w swoich krajowych legislacjach również podążą tą drogą. Tymczasem przyszła wiosna 2020 r. 
– „czas zarazy” i wynikające z niego wyzwania dla gospodarki przybliżyły wdrożenie regulacji do-
tyczących ochrony inwestycji (z oczywistym wpływem na kontrolę koncentracji) – nawet jeśli nie 
doszło do tego na poziomie unijnym, to regulacje takie pojawiły się w Polsce (nowelizacja ustawy 
o kontroli niektórych inwestycji z 2020 roku). 

Ku mojemu zaskoczeniu te polityczne zmiany w obszarze kontroli koncentracji nie spotkały 
się z zainteresowaniem autorów, a koncentracje jedynie częściowo stanowią tematykę tekstów 
w niniejszym numerze iKAR-a. Najbardziej nośnym problemem kontroli koncentracji okazał się 
gun jumping – nic dziwnego, skoro nie tylko w europejskiej, ale i polskiej praktyce decyzyjnej coraz 
częściej mamy do czynienia z decyzjami organów antymonopolowych kwestionującymi przed-
wczesne realizacje koncentracji. Tematyce gun jumpingu poświęcone są aż trzy teksty: analityczny 
artykuł dr Anny Laszczyk, rozbudowana glosa Anety Sakowicz do wyroku – kamienia milowego 
tej problematyki (wyroku TSUE w sprawie C-633/16 – Ernst & Young) oraz omówienie decyzji 
Prezesa UOKiK w sprawie Dino, autorstwa Elizy Iwaniszyn. Tę swoistą monokulturę problematyki 
kontroli koncentracji rozbija dr Dariusz Aziewicz, który odważnie postuluje możliwość włączenia 
obligatoryjnych rozpraw do postępowań koncentracyjnych. 

W oddawanym do rąk Czytelników numerze iKAR-a znalazły się również teksty poświęcone 
zagadnieniom innym niż koncentracje. Na szczególną uwagę zasługuje obszerny artykuł autor-
stwa Małgorzaty Modzelewskiej de Raad i Ireny Leite, stanowiący podsumowanie wieloletniej 
praktyki stosowania przez Prezesa UOKiK przeszukań i kontroli jako instrumentów zapewniają-
cych efektywne egzekwowanie reguł konkurencji. Wyrażam nadzieję, że refleksje Autorek nad 
dotychczasowymi doświadczeniami w tym względzie, jak również ich postulaty na przyszłość za-
inspirują szerszą dyskusję nad kształtem analizowanych w tym artykule instytucji. Łamy iKAR-a 
będą wyjątkowo gościnne dla takich wypowiedzi.
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Ponadto, w tym wydaniu znalazł się artykuł dotykający tematyki, która ze względu na „koro-
nawirusową” kondycję gospodarki jest wyjątkowo aktualna – tekst autorstwa Janusza Michałka, 
Mirosława Pachuckiego i Mateusza Rzeszowskiego prezentuje Polską Strefę Inwestycji jako narzę-
dzie wsparcia publicznego. Konrad Zawodziński omawia decyzje niemieckiej Bundesnetzagentur 
dotyczące gazociągu Nord Stream 2. Z kolei dr Marcin Kulesza prezentuje Czytelnikom wyrok 
rzymskiego sądu w sprawie Facebooka – bez wątpienia kwestia odpłatnego w swej istocie cha-
rakteru „darmowych” usług Facebooka powinna stać się istotnym elementem oceny rynkowej siły 
gigantów cyfrowych zarówno w kontekście relacji z użytkownikami (konsumentami), jak i relacji 
konkurencyjnych. 

Zachęcam do lektury iKAR-a dziś i w przyszłości.

Warszawa, 25 lipca 2020 r.
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ

Redaktor numeru
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A  R  T  Y  K  U  Ł  Y

Dariusz Aziewicz*
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V.	 Rozprawa	a	zasady	ogólne	k.p.a.	i	prawo	do	wysłuchania	ustnego	przed	organem	ochrony	

konkurencji
VI. Podsumowanie

Streszczenie
Artykuł	porusza	kwestie	możliwości	przeprowadzenia	rozprawy	w	ramach	prowadzonych	przez	
Prezesa	Urzędu	Ochrony	Konkurencji	i	Konsumentów	postępowań	antymonopolowych	w	spra-
wach	koncentracji.	W	artykule	dawane	są	pod	rozwagę	możliwość	i	zasadność	oraz	ewentualny	
sposób	wprowadzenia	rozprawy	do	postępowania	antymonopolowego	w	sprawach	koncentracji	
jako	obligatoryjnego	elementu	tego	postępowania.

Słowa kluczowe:	kontrola	koncentracji;	nadzór	nad	koncentracjami;	postępowanie	antymonopo-
lowe	w	sprawach	koncentracji;	rozprawa.

JEL: K21, K40

*	 Doktor	nauk	prawnych,	Wydział	Prawa	I	Administracji	Uniwersytetu	Warszawskiego),	absolwent	LL.M.	na	University	of	Florida	G.	Levin	College	of	
Law,	e-mail:	darek.aziewicz@gmail.com,	https://orcid.org/0000-0001-7153-6505.
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I. Ustne załatwianie spraw  
jako wyjątek od zasady pisemności postępowania administracyjnego 

prowadzonego przez Prezesa UOKiK
Postępowanie	antymonopolowe	w	sprawach	koncentracji	przedsiębiorców,	podobnie	jak	każ-

de	inne	postępowanie	prowadzone	przez	Prezesa	Urzędu	Ochrony	Konkurencji	i	Konsumentów	
(dalej:	Prezes	UOKiK	lub	Prezes	Urzędu),	jest	postępowaniem	administracyjnym	(art.	1	k.p.a.1). 
W	sprawach	nieuregulowanych	w	ustawie	o	ochronie	konkurencji	i	konsumentów2	do	postępowania	
przed	Prezesem	UOKiK	stosuje	się	co	do	zasady	przepisy	kodeksu	postępowania	administracyj-
nego.	Zgodnie	z	wyrażoną	w	art.	14	k.p.a.	zasadą	pisemności,	w	postępowaniu	administracyjnym	
sprawy	należy	załatwiać	w	formie	pisemnej	lub	w	formie	dokumentu	elektronicznego,	doręcza-
nego	środkami	komunikacji	elektronicznej.	Przepisy	kodeksu	postępowania	administracyjnego	
dopuszczają	jednakże	załatwianie	spraw	ustnie,	telefonicznie,	za	pomocą	środków	komunikacji	
elektronicznej	lub	za	pomocą	innych	środków	łączności,	lecz	jedynie	wtedy,	kiedy	przemawia	za	
tym	interes	strony,	a	przepis	prawny	nie	stoi	temu	na	przeszkodzie.	Treść	oraz	istotne	motywy	
ustnego	załatwienia	sprawy	powinny	być	utrwalone	w	aktach	w	formie	protokołu	lub	podpisanej	
przez	stronę	adnotacji.	

Prezes	UOKiK	podchodzi	do	zagadnienia	pisemności	postepowania	administracyjnego	
w	sposób	analogiczny	do	tego,	w	jaki	wyrażono	to	w	przepisach	k.p.a.	W	swoich	Wyjaśnieniach 
w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK, organ wska-
zuje,	że	„w	toku	postępowania	przed	Prezesem	UOKiK	obowiązuje	zasada	pisemności”3. Ponadto, 
„w	sytuacjach	wymagających	wyjaśnienia	szczególnie	skomplikowanych	kwestii,	Prezes	UOKiK	
dopuszcza	możliwość	ich	ustnego	przedstawienia	przez	zgłaszającego	na	zorganizowanym	w	tym	
celu	spotkaniu	z	upoważnionymi	przedstawicielami	Prezesa	UOKiK	(taka	możliwość	istnieje	także	
przed	wszczęciem	postępowania)”4. Szczegóły	zasad	kontaktów	przedsiębiorców	z	Prezesem	
UOKiK	zostały	natomiast	przedstawione	w	wydanych	przez	Prezesa	UOKiK	Wyjaśnieniach 
w sprawie reguł kontaktów z przedsiębiorcami w związku z kompetencjami orzeczniczymi Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów5. Zgodnie z tym dokumentem ewentualne spotkanie 
z	upoważnionym	przedstawicielem	Prezesa	UOKiK	może	dotyczyć	m.in.:	
1)	 przedstawienia	punktu	widzenia	przedsiębiorcy,	wyjaśnienia	kwestii	spornych	w	toku	postę-

powania	wyjaśniającego	lub	postępowania	antymonopolowego,	jak	i	
2)	 wyjaśnienia	zarzutów	albo	uzyskaniu	informacji	lub	uzgodnienia	zobowiązań	przedsiębiorcy	

w	toku	postępowania	antymonopolowego6. 
O	przeprowadzeniu	takiego	spotkania	decyduje	dyrektor	jednostki	prowadzącej	postępowanie	

w	uzgodnieniu	z	pracownikiem	Urzędu	Ochrony	Konkurencji	i	Konsumentów,	który	to	postępowanie	

1	 Ustawa	z	14.06.1960	r.	–	Kodeks	postępowania	administracyjnego	(t.j.	Dz.	U.	2020,	poz.	256);	dalej:	k.p.a.
2	 Ustawa	z	16.02.2007	r.	o	ochronie	konkurencji	i	konsumentów	(t.j.	Dz.	U.	2019,	poz.	1667,	ze	zm.);	dalej:	uokik.
3 Prezes UOKiK (2015). Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK.	Warszawa,	s.	47;	dalej:	
Wyjaśnienia	w	spr.	koncentracji.
4	 Ibidem.
5 Prezes UOKiK (2015). Wyjaśnienia w sprawie reguł kontaktów z przedsiębiorcami w związku z kompetencjami orzeczniczymi Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.	Warszawa;	dalej:	Wyjaśnienia	w	spr.	kontaktów.
6	 Ibidem,	s.	5.	
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prowadzi,	w	terminie	5	dni	roboczych	od	przekazania	informacji	o	przedmiocie	i	proponowanym	
porządku	spotkania7. 

Z	każdego	spotkania,	które	odbyło	się	w	toku	postępowania	przed	Prezesem	UOKiK	–	wzo-
rem	przepisów	k.p.a.	–	sporządza	się	notatkę	wskazującą	miejsce	i	datę	spotkania,	imiona	i	na-
zwiska	oraz	stanowiska	służbowe	lub	funkcje	jego	uczestników.	Notatka	jest	następnie	załączana	
do	akt	postępowania.	Do	akt	mogą	zostać	złożone	także	materiały	używane	przez	uczestników	
w trakcie spotkania8.

Ustne	załatwienia	sprawy	nie	jest	zatem	obowiązkowym	elementem	postępowania	antymo-
nopolowego	w	sprawach	koncentracji	przedsiębiorców	–	co	wynika	zarówno	z	przepisów	k.p.a.,	
jak	i	podejścia	do	prowadzenia	postępowań	antymonopolowych,	przedstawianego	przez	Prezesa	
UOKiK.	Jest	to	w	obecnym	stanie	prawnym	element	fakultatywny	postępowania	antymonopolo-
wego,	a	skorzystanie	z	niego	zależy	w	pełni	od	woli	organu.	Żaden	przepis	prawa	nie	obliguje	
bowiem	Prezesa	UOKiK	do	ustnego	wysłuchania	strony	postępowania.	

II. Rozprawa w postępowaniu prowadzonym przez Prezesa UOKiK
W	prawie	administracyjnym	procesowym	instytucją,	która	zapewnia	stronie	postępowania	

sformalizowany	sposób	wysłuchania	przez	organ	administracji	jest	rozprawa.	Możliwość	przepro-
wadzenia	rozprawy	została	przez	ustawodawcę	przyznana	także	Prezesowi	UOKiK	(art.	60	uokik).	
Z	uwagi	na	fakt,	że	ustawodawca	ulokował	przepis	dotyczący	możliwości	przeprowadzenia	rozprawy	
przez	Prezesa	UOKiK	w	ramach	Działu	I	Rozdziału	VI	uokik	–	rozprawa	może	zostać	przeprowa-
dzona	zarówno	w	ramach	postępowania	antymonopolowego	w	sprawach	praktyk	ograniczających	
konkurencję,	jak	i	postępowania	antymonopolowego	w	sprawach	koncentracji	(przedsiębiorców).	
Rozprawa	jest	niejawna	(obligatoryjnie),	jeżeli	rozpatrywane	podczas	jej	przeprowadzania	infor-
macje	stanowią	tajemnicę	przedsiębiorstwa	(art.	60	ust.	4	uokik).	

W	doktrynie	prawa	administracyjnego	wskazuje	się, że	walorami	rozprawy	są	urzeczywist-
nienie	nie	tylko	zasady	kontradyktoryjności,	koncentracji	dowodów,	bezpośredniości,	lecz	także	
szybkości,	prostoty,	oszczędności,	jedności	i	celowości	wszystkich	czynności	składających	się	
na	proces	administracyjny	(Adamiak	i	Borkowska,	2019).	Również	w	orzecznictwie	sądów	admi-
nistracyjnych	rozprawa	definiowana	jest	jako	„forma	postępowania	dowodowego,	zapewniająca	
wyjaśnienie	okoliczności	sprawy”9.	W	piśmiennictwie	prawa	antymonopolowego	wskazuje	się	
natomiast,	że	„rozprawa	umożliwia	skoncentrowanie	w	jednym	miejscu	i	czasie	zarówno	uczest-
ników	postępowania,	jak	i	materiału	dowodowego	oraz	bezpośrednią	reakcję	stron	na	podejmo-
wane	przez	organ	czynności	postępowania”	(Banasiński	i	Piontek,	2009).	Jest	to	zatem	narzędzie	
użyteczne	i	niewątpliwie	zapewniające	prawidłowe	przeprowadzenie	postępowania	przez	każdy	
organ administracji. 

Z	przepisów	prawa	wynika,	że	podobnie	jak	spotkanie	z	przedstawicielem	Prezesa	UOKiK,	
przeprowadzenie	rozprawy	w	ramach	postępowania	antymonopolowego	zależy	od	woli	Prezesa	
UOKiK.	Taki	stan	rzeczy	spowodowany	jest	tym,	że	art.	83	uokik	odsyła	do	stosowania	w	postę-
powaniu	antymonopolowym	(także	postępowaniu	antymonopolowym	w	sprawach	koncentracji)	

7	 Ibidem.	
8	 Ibidem,	s.	6.	
9	 Wyr.	NSA	z	7.8.2009	r.,	I	OSK	1144/08;	wyr.	WSA	w	Warszawie	z	17.4.2013	r.,	I	SA/Wa	2421/12.
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przepisów	k.p.a.	wyłącznie	w	zakresie	nieuregulowanym	w	ustawie.	Rozprawa	została	natomiast	
uregulowana	w	uokik	wprost	–	do	tego	stopnia,	że	nie	jest	konieczne	pomocnicze	korzystanie	
z	przepisów	k.p.a.	Wobec	tego,	w	ramach	prowadzonych	przez	Prezesa	UOKiK	postępowań	
nie	znajduje	zastosowania	art.	89	k.p.a.	–	który	określa	przesłanki	przeprowadzenia	rozprawy	
przez	organ	administracji	w	ramach	pozostałych	postępowań	administracyjnych	(Bernatt,	2014).	
Przeprowadzenie	rozprawy	w	postępowaniu	przed	Prezesem	UOKiK	jest	zatem	w	obecnym	stanie	
prawnym	możliwe,	jeśli	Prezes	UOKiK	uzna	to	za	niezbędne,	np.	z	uwagi	na	konieczność	prze-
prowadzenia	osobowych	środków	dowodowych,	np.	przesłuchania	stron	albo	odebrania	zeznań	
świadków,	w	szczególności,	gdy	w	toku	postępowania	powstaną	w	tym	zakresie	znaczące	roz-
bieżności (Flaga-Gieruszyńska,	2017).	Rozprawa	służy	zatem	niewątpliwie	wyjaśnieniu	m.in.	ele-
mentów	spornych,	które	pojawiają	się	w	toku	postępowania	prowadzonego	przez	Prezesa	UOKiK.	

W	tym	miejscu	warto	zwrócić	uwagę,	że	M.	Bernatt	(2011,	s.	134)	określa	możliwość	uczestni-
ctwa	w	rozprawie	jako	jeden	z	najważniejszych	elementów	prawa	do	wysłuchania	przed	organem	
ochrony	konkurencji.	Ten	sam	autor	wskazuje,	że	„możliwość	uczestniczenia	w	rozprawie	ma	istotne	
znaczenie	z	punktu	widzenia	sprawiedliwości	proceduralnej.	Ważnym	bowiem	elementem	prawa	
do	wysłuchania	powinno	być	stworzenie	reguł	dotyczących	osobistego	przedstawienia	swoich	racji,	
zwłaszcza	poprzez	zapewnienie	możliwości	uczestnictwa	w	rozprawie”.	Należy	zwrócić	uwagę	na	
art.	6	Europejskiej	Konwencji	Praw	Człowieka10,	zgodnie	z	którym	każdy	ma	prawo	nie	tylko	do	
sprawiedliwego,	lecz	także	do	publicznego	rozpatrzenia	jego	sprawy	(Bernatt,	2011).	W	związku	
z	powyższym,	należy	się	zgodzić	z	wyrażaną	przez	wspomnianego	autora	negatywną	oceną	fak-
tu,	że	strona	postępowania	nie	może	żądać	przeprowadzenia	rozprawy	w	celu	jej	wysłuchania.	

III. Praktyka Komisji Europejskiej w zakresie postępowań 
dotyczących koncentracji przedsiębiorstw

Jak	w	wielu	innych	przypadkach,	za	wzorzec	postępowania	prowadzonego	przez	organ	an-
tymonopolowy	z	poszanowaniem	wszelkich	praw	przedsiębiorców,	także	w	tym	przypadku,	może	
posłużyć	sposób	załatwiania	spraw	przez	Komisję	Europejską.	Generalnie,	Komisja	Europejska	
jest	zobowiązana	do	prowadzenia	postępowań	zgodnie	z	podstawowymi	zasadami	prawa	unij-
nego	–	które	zakładają	m.in.	respektowanie	prawa	do	obrony	w	trakcie	postępowań	administra-
cyjnych11.	Immanentnym	elementem	prawa	do	obrony	jest	zaś	prawo	do	bycia	wysłuchanym12.

W	ramach	prowadzonego	przez	Komisję	Europejska	postępowania	dotyczącego	koncentracji	
przedsiębiorstw,	m.in.	przed	podjęciem	decyzji	zakazującej	dokonania	koncentracji13	albo	decyzji	
zezwalającej	na	dokonanie	koncentracji	pod	pewnymi	warunkami14	organ	ten	umożliwia	zaintere-
sowanym	osobom,	przedsiębiorstwom	i	związkom	przedsiębiorstw,	na	każdym	etapie	procedury,	
aż	do	konsultacji	Komitetu	Doradczego,	wyrażenia	opinii	w	sprawie	zastrzeżeń	skierowanych	
przeciwko nim15.	Kwestię	tę	doprecyzowano	w	rozporządzeniu	nr	802/2004,	wskazując,	że:	„gdy	

10	 Konwencja	Rady	Europy	z	4.11.1950	r.	o	Ochronie	Praw	Człowieka	i	Podstawowych	Wolności	(Dz.	U.	1993	Nr	61,	poz.	284,	ze	zm.);	dalej:	EKPC.
11	 Wyr.	TS	z	7.06.1983	r.	w	połączonych	sprawach	100-103/80	Mussique Diffusión Française,	ECLI:EU:C:1983:158,	pkt	8	i	9.
12	 Wyr.	SPI	z	30.09.2003	r.	w	połączonych	sprawach	T-191/98	oraz	T-212-214/98	Atlantic Container Line Komis,	ECLI:EU:T:2003:245,	wskazuje,	że	
prawo	do	bycia	wysłuchanym	jest	jednym	z	podstawowych	cech	dobrej	administracji.	
13	 Art.	8	ust.	3	rozporządzenia	Rady	(WE)	nr	139/2004	z	20.01.2004	r.	w	sprawie	kontroli	koncentracji	przedsiębiorstw	(Dz.	Urz.	WE	2004	L	24/1).
14	 Art.	8	ust.	2	rozp.	139/2004.	
15	 Art.	18	ust.	1	rozp.139/2004.	
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Komisja	zamierza	podjąć	decyzję	na	mocy	art.	6	ust.	3	lub	art.	8	ust.	2–6	rozporządzenia	(WE)	
nr	139/2004,	umożliwia	stronom	zgłaszającym,	które	wystąpiły	o	to	w	swych	uwagach	pisemnych,	
przedstawienie swoich	argumentów	podczas	formalnego	wysłuchania	ustnego.	Może	ona	rów-
nież,	na	innych	etapach	postępowania,	umożliwić	stronom	zgłaszającym	ustne	przedstawienie	
swych	poglądów”16.

Komisja	może	także	uznać	za	niezbędne	wysłuchanie	innych	osób17.	Prawo	do	wysłuchania	
przysługuje	innym	osobom	fizycznym	lub	prawnym	–	wykazującym	uzasadniony	interes,	a	zwłasz-
cza	członkom	organów	administracyjnych	lub	zarządzających	zainteresowanych	przedsiębiorstw	
lub	uznanym	przedstawicielom	pracowników	tych	przedsiębiorstw,	po	zgłoszeniu	wniosku18. 
Także	ta	kwestia	została	doprecyzowana	w	ramach	przepisów	rozporządzenia	nr	802/2004:	„gdy	
Komisja	zamierza	podjąć	decyzję	na	mocy	art.	6	ust.	3	lub	art.	8	ust.	2–6	rozporządzenia	(WE)	
nr	139/2004,	umożliwia	również	innym	stronom	uczestniczącym,	które	o	to	wystąpiły	w	swych	uwa-
gach	pisemnych,	przedstawienie	swych	argumentów	podczas	formalnego	wysłuchania	ustnego.	
Może	ona	również,	na	innych	etapach	postępowania,	umożliwić	innym	stronom	uczestniczącym	
ustne	przedstawienie	swych	poglądów”19.

W	ujęciu	praktycznym	wysłuchania	prowadzi	tzw.	funkcjonariusz	ds.	wysłuchań	(Hearing 
Officer).	Komisja	zaprasza	osoby,	które	mają	zostać	wysłuchane,	do	uczestniczenia	w	formalnym	
wysłuchaniu	w	dniu	przez	nią	wyznaczonym.	Zaprasza	też	właściwe	władze	państw	członkowskich	
do	uczestniczenia	w	dowolnym	formalnym	wysłuchaniu20.	Formalne	wysłuchania	są	niejawne,	
a	każda	osoba	może	być	wysłuchana	oddzielnie	lub	w	obecności	innych	osób	zaproszonych	do	
uczestnictwa,	z	uwzględnieniem	uzasadnionego	interesu	przedsiębiorstw	w	ochronie	ich	tajemnic	
handlowych	i	innych	informacji	poufnych21.	Co	interesujące,	funkcjonariusz	ds.	wysłuchań	może	
zezwolić	wszystkim	stronom,	służbom	Komisji	oraz	właściwym	władzom	państw	członkowskich	
na	zadawanie	pytań	podczas	formalnego	wysłuchania.	Funkcjonariusz	ds.	wysłuchań	może	
zorganizować	spotkanie	przygotowawcze	ze	stronami	i	służbami	Komisji,	aby	ułatwić	sprawną	
organizację	formalnego	wysłuchania22.

Kwestia	wysłuchania	stron	przez	Komisję	Europejską	jest	zatem	bardzo	rozbudowana	i	da-
leko	idąca	–	co	zasługuje	na	aprobatę	–	jako	zapewniająca	stronom	prowadzenie	postępowania	
w	sposób	chroniący	ich	prawa	w	postępowaniu	przed	organem	antymonopolowym.	

IV. Specyfika postępowania antymonopolowego  
w sprawach koncentracji przedsiębiorców

Zgodnie	z	zasadą	polskiego	prawa	antymonopolowego	postępowanie	antymonopolowe	
w	sprawach	koncentracji	powinno	zostać	zakończone	po	upływie	miesiąca	od	jego	wszczęcia.	
Jest	to	termin	materialnoprawny.	Niemniej	jednak	w	sprawach	szczególnie	skomplikowanych,	
co	do	których	z	informacji	zawartych	w	zgłoszeniu	zamiaru	koncentracji	lub	innych	informacji,	

16	 Art.	14	ust.	1	rozporządzenia	Komisji	(WE)	nr	802/2004	z	7.04.2004	r.	w	sprawie	wykonania	rozporządzenia	Rady	(WE)	nr	139/2004	w	sprawie	
kontroli	koncentracji	przedsiębiorstw	(Dz.	Urz.	WE	2004	L	133/1).	
17	 Art.	18	ust.	4	zdanie	pierwsze	rozp.	139/2004.
18	 Art.	18	ust.	4	zdanie	drugie	rozp.	139/2004.	
19 Art. 14 ust. rozp. 802/2004.
20 Art. 15 rozp. 802/2004.
21	 Art.	15	ust.	5-6	rozp.	802/2004.
22 Art. 15 ust. 8 rozp. 802/2004.
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w	tym	uzyskanych	przez	Prezesa	UOKiK	w	toku	prowadzonych	postępowań,	wynika,	że	istnieje	
uzasadnione	prawdopodobieństwo	istotnego	ograniczenia	konkurencji	na	rynku	w	wyniku	doko-
nania	koncentracji	lub	wymagających	przeprowadzenia	badania	rynku	–	termin	na	zakończenie	
postępowania	ulega	przedłużeniu	z	1	miesiąca	do	4	miesięcy	(art.	96a	ust.	1	uokik).	Z	tego	wzglę-
du	postępowanie	antymonopolowe	w	sprawach	koncentracji	często	bywa	nazywane	potocznie	
„postępowaniem	dwufazowym”	–	gdzie	większość	spraw	zostaje	załatwiona	w	fazie	pierwszej	
(tj.	w	terminie	jednego	miesiąca	od	wszczęcia	postępowania),	a	sprawy,	które	w	praktyce	generują	
ryzyko	ograniczenia	konkurencji,	są	załatwiane	w	tzw.	drugiej	–	wydłużonej	–	fazie	postępowania.	

W	przypadku	wszczęcia	drugiej	fazy	postępowania	antymonopolowego	w	sprawach	kon-
centracji	nie	ulega	zmianie	forma	prowadzenia	dialogu	pomiędzy	prowadzącym	postępowanie	
organem	administracji	–	Prezesem	UOKiK	a	stroną	postępowania	–	czyli	przedsiębiorcą,	który	
zgłosił	zamiar	dokonania	koncentracji.	W	świetle	przepisów	prawa	jest	to	w	dalszym	ciągu	forma	
pisemna	i	żaden	przepis	nie	obliguje	Prezesa	UOKiK	do	ustnego	wysłuchania	strony	postępo-
wania.	Także	w	tej	fazie	postępowania	zachowuje	jednak	aktualność	–	możliwość	wysłuchania	
strony	w	ramach	nieformalnego	spotkania	lub	w	ramach	rozprawy.	

W	ramach	drugiej	fazy	postępowania	antymonopolowego	w	sprawach	koncentracji,	w	których	
istnieje	uzasadnione	prawdopodobieństwo	istotnego	ograniczenia	konkurencji	na	rynku	w	wyniku	
dokonania	koncentracji,	Prezes	Urzędu	przedstawia	przedsiębiorcy	lub	przedsiębiorcom	uczest-
niczącym	w	koncentracji	(w	formie	pisemnej)	zastrzeżenia	wobec	tej	koncentracji.	Przedstawienie	
zastrzeżeń	wymaga	uzasadnienia	(postanowienie	to	jest	niezaskarżalne).	Przedsiębiorca	może	
ustosunkować	się	do	zastrzeżeń	w	terminie	14	dni	od	dnia	ich	doręczenia	(także	w	formie	pi-
semnej).	Termin	ten	może	zostać	przedłużony	przez	Prezesa	UOKiK,	na	uzasadniony	wniosek	
przedsiębiorcy,	o	nie	więcej	niż	14	dni.	Natomiast	brak	stanowiska	przedsiębiorcy,	jego	negatywne	
stanowisko	co	do	warunków	przedstawionych	przez	Prezesa	Urzędu	lub	niezaakceptowanie	przez	
Prezesa	Urzędu	warunków	przedstawionych	przez	przedsiębiorcę	powodują	wydanie	decyzji,	
o	której	mowa	w	art.	20	ust.	1	uokik.

W	praktyce	dochodzi	do	sytuacji,	w	której	organ	po	niejednokrotnie	wielomiesięcznym	ba-
daniu	rynku	i	wszelkich	okoliczności	danej	sprawy	pozostawia	przedsiębiorcę	z	możliwością	wy-
powiedzenia	się	co	do	jego	wstępnych	wniosków	dotyczących	skutków	rynkowych	koncentracji,	
w	najlepszym	wypadku	w	terminie	jednego	miesiąca	kalendarzowego.	Trzeba	przy	tym	zauważyć,	
że	przedsiębiorca	dokonujący	zgłoszenia	zamiaru	koncentracji	–	do	momentu	przedstawienia	za-
strzeżeń	wobec	koncentracji	–	może	jedynie	zakładać	(trafnie	lub	zupełnie	błędnie)	jaka	będzie	tzw.	
teoria	szkody	związanej	z	ewentualnym	skonsumowaniem	transakcji,	którą	przedstawi	w	ramach	
zastrzeżeń	Prezes	UOKiK.	Innymi	słowy	może	on	mniej	lub	bardziej	trafnie	prognozować,	jakich	
(i	czy	w	ogóle)	negatywnych	skutków	dla	konkurencji	spodziewa	się	Prezes	UOKiK	w	przypadku	
dokonania	zamierzonej	koncentracji	przedsiębiorców.	

W	doktrynie	słusznie	zostało	podniesione,	że	zastrzeżenia	z	art.	96a	ust.	3	uokik	należy	
traktować	jako	szczególny	rodzaj	zarzutów,	o	których	mowa	w	art.	74	uokik	(Dudzik,	2015).	Nie	
ulega	w	mojej	ocenie	wątpliwości,	że	S.	Dudzik	trafnie	wskazuje,	iż	„wydaje	się	niekwestionowa-
nym,	że	zamierzając	wydać	negatywną	decyzję,	Prezes	UOKiK	formułuje	właśnie	„ujemną	ocenę”	
planowanej	koncentracji,	zgłasza	wobec	niej	„zastrzeżenie”,	a	tym	samym	potwierdza	chociażby	
słownikowe	znaczenie	terminu	‚zarzut’”.	Przedstawiając	zarzuty,	organ,	po	raz	pierwszy	w	trakcie	
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postępowania,	w	sposób	formalny	kwestionuje	bowiem	słuszność	dokonania	operacji	koncentra-
cyjnej	przez	stronę	postępowania.	Racjonalnie	jest	bowiem	założyć,	że	jeśli	strona	postępowania	
zgłasza	zamiar	koncentracji	przedsiębiorców,	ponosząc	wszelkie	koszty	postępowania,	to	twierdzi	
ona,	że	dana	koncentracja	nie	wywoła	negatywnych	skutków	dla	konkurencji.	W	doktrynie	wskazuje	
się, że	„aby	odwrócić	tę	niekorzystną	dla	strony	sekwencję	zdarzeń	[związaną	z	przedstawionymi	
zarzutami	–	dod.	Autor],	musi	ona	przejąć	inicjatywę	procesową	i	przedstawić	nowe	przekonujące	
dowody	lub	nową	interpretację	ustalonych	już	faktów,	wiodącą	do	innych wniosków.	Moment	ten	
jest	również	kluczowy	dla	negocjacji	ewentualnych	warunków”	(Błachucki,	2016)	Niewątpliwie	
przedstawienie	zarzutów	jest	zatem	momentem,	w	którym	pojawiają	się	rozbieżności	pomiędzy	
Prezesem	UOKiK	a	stroną	postępowania,	w	zakresie	oceny	skutków	koncentracji.	Mamy	więc	do	
czynienia	z	elementem	spornym	–	co	do	interpretacji	przez	te	podmioty	tego,	jaki	powinien	być	
wynik	danego	postępowania	administracyjnego.	

Dla	szeroko	rozumianych	transakcji	typu	mergers & acquisitions	(M&A	czy	też	rodzajów	tych	
transakcji,	które	są	formą	koncentracji	w	rozumieniu	art.	13	ust.	2	uokik)	–	przedstawiona	powy-
żej	sekwencja	zdarzeń	może	mieć	niezmiernie	istotne	znaczenie.	Przedsiębiorca	(zgłaszający	
koncentrację	–	w	przeważającej	liczbie	sytuacji	strona	kupująca	dany	biznes)	ma	bowiem	mak-
symalnie 28 dni na przygotowanie: 
1)	 ewentualnej	kontrargumentacji	wobec	prognozowanych	przez	Prezesa	UOKiK	negatywnych	

skutków	danej	transakcji	–	skutecznej	do	tego	stopnia,	by	przekonać	Prezesa	UOKiK,	który	
już	przecież	przeprowadził	złożone	i	wielomiesięczne	badania	rynków,	używając	wielu	na-
rzędzi	przyznanych	mu	przez	ustawodawcę	w	ramach	sprawowanej	funkcji	nadzorczej	do	
zmiany	swoich	założeń;	lub	

2)	 na	przedstawienie	warunków,	o	których	mowa	w	art.	19	ust.	2	uokik	i	zobowiązania	się	do	ich	
spełnienia.	
Transakcja	M&A	będąca	w	trakcie	zgłoszenia	zamiaru	koncentracji	najczęściej	na	etapie	

umowy	przedwstępnej,	w	której	w	istotnej	części	przypadków	określony	jest	przedmiot	zakupu/
sprzedaży.	Wobec	tego,	druga	z	powyższych	możliwości,	niejednokrotnie	prowadzi	to	do	koniecz-
ności	nie	tylko	zbadania	czy	istnieje	możliwość	skutecznego	zaproponowania	wskazanego	środ-
ka	Prezesowi	UOKiK,	lecz	także	wynegocjowania	stosownych	postanowień	umownych	z	drugą	
stroną	transakcji.	Można	oczywiście	zakładać,	że	to	przedsiębiorca	dokonujący	zgłoszenia	–	jako	
znający	dany	rynek	–	powinien	najlepiej	móc	ocenić	skutki	rynkowe	transakcji,	niemniej	jednak	
okoliczność	ta	jest	szczególnie	trudna	do	przewidzenia	z	uwagi	na	fakt,	że	prawo	antymonopolowe	
posługuje	się	pojęciami	nieostrymi,	takimi	jak	„istotne	organicznie	konkurencji”	czy	„pozycja	do-
minująca”,	które	mogą	zostać	ocenione	różnie,	w	zależności	od	danych	posiadanych	przez	dany	
podmiot	(np.	stronę	postępowania	lub	Prezesa	UOKiK).	Ponadto,	jak	już	wspomniano,	do	czasu	
przedstawienia	zarzutów,	przedsiębiorca	nie	jest	w	stanie	w	trafnie	określić	tzw.	teorii	szkody.	

Jak	słusznie	wskazuje	się	w	doktrynie	„założeniem	zatem	przedstawienia	stronie	zastrzeżeń	
jest	z	jednej	strony	skłonienie	jej	do	przedstawienia	nowych	dowodów	lub	analiz	podważających	
dotychczasowe	ustalenia	organu,	a	z	drugiej	przygotowanie	jej	do	negocjacji modyfikacji	transakcji”	
(Stawicki, 2011). W	doktrynie	podkreśla	się	także, że	14-dniowy	termin	jest	zbyt	krótki	i	przedsię-
biorcy	prawie	zawsze	wnoszą	o	jego	wydłużenie.	Pogląd	ten	niewątpliwie	zasługuje	na	aprobatę.
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Wobec	powyższego	problemu,	który	z	punktu	widzenia	organu	może	oznaczać	de facto 
problem	przyznania	priorytetu	zasadzie	szybkości	prowadzonego	postępowania	lub	dokładne-
mu	zbadaniu	stanu	faktycznego,	warto	zastanowić	się	nad	modyfikacją	obecnych	zasad	dialogu	
prowadzonego	w	ramach	tzw.	drugiej	fazy	postępowania	antymonopolowego	w	sprawach	kon-
centracji,	pomiędzy	organem	a	stroną	tego	postępowania.	

V. Rozprawa a zasady ogólne k.p.a. i prawo do wysłuchania ustnego 
przed organem ochrony konkurencji

Jak	wspominano	na	początku	niniejszego	artykułu,	zgodnie	z	przepisami	uokik,	w	ramach	
postępowań	prowadzonych	przez	Prezesa	UOKiK,	w	sprawach	nieuregulowanych,	organ	ten	
ma	obowiązek	stosowania	przepisów	kodeksu	postępowania	administracyjnego	(art.	83	k.p.a.).	
Warto	jest	zwrócić	uwagę,	że	urzeczywistnienie	stosowania	przepisów	k.p.a.	przez	Prezesa	
UOKiK	oznacza	także	prowadzenie	postępowania	zgodnie	z	zasadami	ogólnymi	postępowania	
administracyjnego,	określonymi	w	k.p.a.	

W	tym	przypadku	warto	zwrócić	uwagę	na	naczelne	zasady	postępowania:	zasadę	prawdy	
obiektywnej	(art.	7	k.p.a.)	obligującą	organ	administracji	do	podjęcia	wszelkich	czynności	nie-
zbędnych	do	dokładnego	wyjaśnienia	stanu	faktycznego	oraz	do	załatwienia	sprawy,	mając	na	
względzie	interes	społeczny	i	słuszny	interes	obywateli.	Urzeczywistnienie	tej	zasady	oznacza	
m.in.	wyczerpujące	zbadanie	wszystkich	okoliczności	faktycznych	związanych	z	określoną	spra-
wą	–	w	celu	stworzenia	jest	rzeczywistego	obrazu.	Uzyskanie	takiego	obrazu	sprawy	(przez	które	
należy	rozumieć	prawidłowe	ustalenie	faktycznego)	pozwala	zaś	na	odpowiednie	zastosowanie	
zasady	praworządności	(art.	6	k.p.a.),	poprzez	prawidłowe	zastosowanie	normy	prawa	mate-
rialnego	(Adamiak	i	Borkowski,	2019).	W	przypadku	postępowań	administracyjnych	warto	jest	
zwrócić	uwagę,	że	zasada	prawdy	obiektywnej	ma	pierwszeństwo	przed	zasadą	szybkości	poste-
powania.	Na	podstawie	literalnej	treści	przepisu	art.	12	k.p.a.,	organy	administracji	mają	bowiem	
obowiązek	działać,	po	pierwsze	wnikliwie,	a	dopiero	po	drugie	–	szybko.	W	doktrynie	wskazuje	
się	jednocześnie,	że	zasada	ta	określa	nakaz	możliwie	szybkiego	działania	organów,	jednak	bez	
uszczerbku	dla	wnikliwości	postępowania,	czyli	zasady	prawdy	obiektywnej	(Malanowski,	2013).	
Postępowanie	powinno	zatem	przebiegać	szybko,	ale	tylko	do	momentu,	do	którego	szybkość	
nie	będzie	kolidowała	z	wnikliwością	organu,	polegającą	na	konieczności	wyjaśnienia	wszystkich	
okoliczności	w	sprawie	(Kotulska,	2010).	Gdyby	nawet	z	powodu	tzw.	sensytywności	czasowej	
koncentracji	(Banasiński,	2011)	zasadzie	szybkości	postępowania	miałby	zostać	przyznany	
szczególny	priorytet,	to	nie	należy	zapominać	o	tym,	że	przeprowadzenie	rozprawy	może	de	fac-
to	wpływać	na	przyspieszenie	postępowania.	W	końcu	uwagę	zwrócić	należy	na	przepis	art.	8	
k.p.a.,	czyli	zasadę	zaufania	kształtującą	m.in.	obowiązek	władzy	do	stworzenia	takiej	atmosfery	
postępowania,	w	której	obywatel	ma	zaufanie	co	do	tego,	że	zostanie	potraktowany	w	sposób	
maksymalnie	uwzględniający	jego	interesy	(Malanowski,	2013).	Wszystkie	z	powyższych	zasad	
mogą	zmaterializować	się	zwłaszcza	poprzez	uczestnictwo	strony	postępowania	w	rozprawie.	

Warto	także	wspomnieć,	że	przeprowadzenie	rozprawy	w	postępowaniu	antymonopolowym	
ma	istotne	znaczenie	z	punktu	widzenia	sprawiedliwości	proceduralnej.	Jak	wskazuje	M.	Bernatt,	
stworzenie	reguł	dotyczących	osobistego	przedstawienia	swoich	racji	jest	ważnym	elementem	
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prawa	do	wysłuchania	(right to be heard)	(Bernatt,	2011).	Podkreśla	się,	że	możliwość	uczestnicze-
nia	stron	postępowania	w	rozprawie	należy	postrzegać	jako	ważny	element	prawa	do	wysłucha-
nia	wynikającego	z	art.	6	EKPC	i	prawa	do	czynnego	udziału	w	postępowaniu	administracyjnym	
(Bernatt,	2011).	Ten	sam	autor	słusznie	wskazuje,	że	w	przypadku	postępowania	przed	organem	
ochrony	konkurencji	„należy	dopuścić	–	w	jak	największym	zakresie	–	rozprawę,	która	stwarza	
możliwość	bezpośredniego	kontaktu	z	podmiotem	wydającym	rozstrzygnięcie	oraz	konfrontacji	
stanowisk	różnych	uczestników	postepowania,	a	tym	samym	lepiej	gwarantuje	sprawiedliwość	
proceduralną,	przyczyniając	się	równocześnie	do	dokładniejszego	wyjaśnienia	sprawy” (Bernatt, 
2011,	s.	135).	W	analizowanym	przypadku	rozprawa	daje	natomiast	możliwość	konfrontacji	oceny	
skutków	koncentracji,	które	zostały	przestawione	przez	Prezesa	UOKiK	w	zarzutach	–	z	odpo-
wiedzią	strony	na	te	zarzuty.	

VI. Podsumowanie
Nie	ulega	wątpliwości,	że	rozprawa	jest	tym	elementem	postępowania	administracyjnego,	

który	pomaga	organowi	administracji	w	jak	najdokładniejszym	poznaniu	ocenianego	stanu	fak-
tycznego.	Można	zatem	rozważyć	wprowadzenie	rozprawy	jako	obowiązkowego	elementu	po-
stępowania	antymonopolowego	w	sprawach	koncentracji.	Niemniej	jednak,	z	uwagi	na	czasową	
sensytywność	procesu	transakcji	typu	M&A	i	interesy	stron	tego	szczególnego	typu	oceny	trans-
akcji	kapitałowych,	rozprawa	powinna	być	elementem	obowiązkowym	postępowania	wyłącznie,	
jeśli	wniosek	o	jej	przeprowadzenie	złoży	sam	przedsiębiorca,	który	dokonał	zgłoszenia	zamiaru	
koncentracji.	To	do	strony	postępowania	należałby	bowiem	w	takim	przypadku	wybór	pomiędzy	
jego	przedłużeniem	o	czas	niezbędny	na	przeprowadzenie	rozprawy	a	zakończeniem	w	czasie	jak	
najszybszym.	W	ocenie	Autora	niniejszego	artykułu	najlepszym	momentem	na	przeprowadzenie	
rozprawy	jest	okres	po	wydaniu	tzw.	zastrzeżeń,	które	powodują	powstanie	elementu	spornego	
w	postępowaniu	prowadzonym	przez	Prezesa	UOKiK	–	a	zatem	tworzą	sytuację,	w	której	prze-
prowadzenie	rozprawy	staje	się	zasadne.	Pożądane	byłoby	także	przeprowadzenie	rozprawy	po	
pisemnym	ustosunkowaniu	się	strony	do	tych	zastrzeżeń.	Dokładnemu	wyjaśnieniu	elementów	
spornych	tych	dwóch	stanowisk	służyć	miałoby	właśnie	przeprowadzenie	rozprawy.	Przyznanie	
takiej	(wiążącej	organ)	możliwości	mogłoby	przyczynić	się	do	umożliwienia	przyznania	stronie	
rzeczywistego	prawa	do	wysłuchania	w	ramach	postępowania	antymonopolowego	w	sprawach	
koncentracji. 
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Streszczenie
Martwy punkt to ta przestrzeń, której nie widać w lusterku samochodowym. Artykuł stawia tezę, 
że pomimo rozwoju praktyki decyzyjnej KE i orzecznictwa TSUE, gun jumping w postaci częś-
ciowego przyczynienia się do przejęcia kontroli stanowi martwy punkt unijnego prawa kontroli 
koncentracji. Jakkolwiek TSUE wyjaśnił, że kluczowa dla oceny naruszenia obowiązku standstill 
jest trwała zmiana kontroli, to wskazanie, że obejmuje również częściowe przyczynienie się do jej 
przejęcia pozostawia pole do interpretacji i przyczynia się do zwiększenia niepewności prawnej. 
Jednocześnie, dotychczasowa praktyka KE nie pozwala jednoznacznie przewidzieć zachowań, 
które zostaną uznane za gun jumping. Artykuł omawia również doświadczenia Prezesa UOKiK 
w zakresie gun jumpingu, uznając za martwy punkt gun jumping w odniesieniu do utworzenia 
wspólnego przedsiębiorcy. 
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I.	Wprowadzenie
KE przyznała w 2017 r., że znajduje się w martwym punkcie, jeżeli chodzi o gun jum-

ping z uwagi na niepewność co do katalogu tego typu zachowań1. Od 2017 r. wydano kilka 
istotnych rozstrzygnięć, które potencjalnie mogły przyczynić się do zmniejszenia niepewności  
w tym zakresie. 

Artykuł dotyczy przede wszystkim zachowań mogących częściowo przyczynić się do trwałej 
zmiany kontroli przed uzyskaniem wymaganej zgody organu, które w mojej ocenie nadal są mar-
twym punktem w obszarze gun jumpingu. Zgodnie z niedawnym wyrokiem TSUE takie zacho-
wania stanowią naruszenie obowiązku powstrzymania się od dokonania koncentracji (standstill 
obligation), a tym samym odpowiada materialnoprawnemu gun jumpingowi2. Gun jumping lub 
inaczej prawnokonkurencyjny falstart może także oznaczać brak zgłoszenia zamiaru dokonania 
koncentracji (tzw. gun jumping proceduralny).

W przeszłości KE wykazywała raczej umiarkowane zainteresowanie prowadzeniem postępo-
wań w sprawach gun jumpingu. Niemniej w ciągu ostatnich kilku lat działalność KE w tym zakresie 
wzrosła, w tym również w aspekcie nakładanych kar, co wpisuje się w obserwowany trend eks-
pansji KE w obszarze stosowania przepisów dotyczących kontroli koncentracji (Werner, Clerckx 
i de la Barre, 2018). Jednocześnie w jednym z ostatnich wyroków TSUE podkreślił, że zasadne 
jest nakładanie dwóch odrębnych kar za działanie, które stanowi gun jumping proceduralny i ma-
terialnoprawny, co przyczynia się do istotnej dolegliwości dla przedsiębiorców3. 

Ponadto, ostatnio KE i TSUE wydały kilka interesujących gun jumpingowych rozstrzyg-
nięć, których walor polega przede wszystkim na tym, że dotyczą one bardziej skomplikowanych 
stanów faktycznych aniżeli „prosty” brak zgłoszenia zamiaru dokonania koncentracji4. Analiza 
tych rozstrzygnięć skłania do rozpatrywania jako potencjalnych źródeł ryzyka m.in. zobowiązań 
w okresie przejściowym (tzw. preclosing covenants), działań przygotowujących do integracji, czy 
też tzw. struktury warehousingu. 

Trwająca – mimo znacznego rozwoju praktyki decyzyjnej i orzecznictwa – niepewność (ty-
tułowy martwy punkt) co do zakresu gun jumpingu, jak również zwiększona aktywność organów 
oraz wysokie kary nakładane za to naruszenie czynią dyskutowany temat z perspektywy zarówno 
akademickiej, jak i praktycznej godnym przeanalizowania.

Celem niniejszego artykułu jest podjęcie próby wyjaśnienia, czym jest częściowe przyczynie-
nie się do przejęcia kontroli jako forma gun jumpingu na gruncie prawa unijnego. Ponadto, ana-
lizie zostaną poddane polskie przepisy dotyczące kontroli koncentracji w celu ustalenia, jakie są 
ramy gun jumpingu na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów5 oraz czy i w jakim 
zakresie również można mówić o istnieniu martwego punktu.

Poza zakresem niniejszej analizy pozostanie popełnienie prawnokonkurencyjnego falstartu, 
np. przez niezgłoszenie zamiaru dokonania koncentracji z uwagi na niewłaściwą kalkulację ob-
rotów lub niewłaściwie ustalenie, że w efekcie nabycia mniejszościowego pakietu udziałów/akcji 

1 https://globalcompetitionreview.com/article/1147180/dg-comp-official-acknowledges-gun-jumping-uncertainty (3.06.2020).
2 Wyr. TSUE z 31.05.2018 r. w sprawie C-633/16 Ernst & Young P/S przeciwko Konkurrencerådet, ECLI:EU:C:2018:371.
3 Wyr. TSUE z 4.03.2020 r. w sprawie C-10/18 P Mowi ASA przeciwko Komisji Europejskiej, ECLI:EU:C:2020:149.
4 Dec. KE z 24.04.2018 w sprawie M.7993 – Altice/PT Portugal; dec. z 27.06.2019 w sprawie M.8179 – Canon/Toshiba Medical Systems Corporations. 
5 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1667, ze zm.); dalej: uokik. 
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doszło do przejęcia kontroli. Zagadnienia te, jakkolwiek istotne i mogące nastręczać trudności 
z perspektywy praktycznej, obecnie nie wydają się być równie znaczącym wyzwaniem z perspek-
tywy akademickiej. 

II.	Zawieszający	charakter	zgłoszenia	zamiaru	koncentracji	 
w	prawie	unijnym

Prawo unijne nakłada na przedsiębiorców obowiązek zgłoszenia koncentracji przed jej wyko-
naniem, a jednocześnie zakazuje wprowadzenia jej w życie przed zgłoszeniem i do czasu uznania 
jej za zgodną ze wspólnym rynkiem6. W konsekwencji, na przedsiębiorcach spoczywa obowiązek 
pozytywny – dokonania zgłoszenia oraz obowiązek negatywny – niewprowadzania koncentracji 
w życie. Naruszenie tego pierwszego jest jednorazowe, a naruszenie obowiązku standstill jest 
ciągłe. EUMR przewiduje możliwość nałożenia odrębnych kar za naruszenie obu obowiązków7. 

Naruszenie obowiązku dokonania zgłoszenia automatycznie pociąga za sobą naruszenie 
obowiązku standstill. Jednocześnie, zależność ta nie zawsze działa w drugą stronę, tj. przed-
siębiorca może dokonać zgłoszenia zamiaru koncentracji, ale w okresie między zgłoszeniem 
a otrzymaniem zgody naruszyć obowiązek standstill (Baches Opi i Boitos, 2019).

Z perspektywy gun jumpingu, kluczowe w odniesieniu do obu obowiązków jest ustalenie na 
czym polega wykonanie/wprowadzenie w życie koncentracji. Angielska wersja EUMR zarówno 
w art. 4, jak i w art. 7 posługuje się pojęciem implementation, identyczna terminologia jest wyko-
rzystana w wersji francuskiej i hiszpańskiej. Sugeruje to zatem, że rozróżnienie zawarte w wersji 
polskiej nie jest merytorycznie relewantne i należy postrzegać wykonanie koncentracji jako rów-
noważne jej wprowadzeniu w życie. 

Jako że EUMR nie definiuje pojęcia „wprowadzenia w życie”, zasadnym wydaje się odwoła-
nie się do pojęcia „koncentracji”. Zgodnie z prawem unijnym, występuje ona w przypadku trwałej 
zmiany kontroli, tj. pozyskania uprawnień, które umożliwiają wywieranie decydującego wpływu 
na innego przedsiębiorcę. W konsekwencji zakaz gun jumpingu obliguje przedsiębiorców do 
powstrzymania się od działań umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na podmiot 
przejmowany do czasu uzyskania zgody organu. Taka interpretacja pozostaje również w zgodzie 
z aksjologią prewencyjnej kontroli koncentracji polegającej na „identyfikacji oraz zapobieganiu lub 
uprzednim zaradzaniu skutkom antykonkurencyjnym” (Aziewicz, 2017, s. 50). 

Przyjmując trwałą zmianę kontroli przed uzyskaniem zgody jako istotę gun jumpingu, nale-
ży uznać, że zgodnie z CJN8 m.in. nabycie uprawnień do powoływania członków zarządu albo 
uzyskanie prawa o decydowaniu o budżecie lub biznesplanie przed uzyskaniem wymaganej 
zgody organu ochrony konkurencji będzie wyczerpywać znamiona dyskutowanego zachowania9. 
Słusznym wydaje się pogląd, że obowiązek powstrzymania się od dokonania koncentracji powinien 
być interpretowany wąsko. Tym samym czynności podejmowanie w toku procesu fuzji i przejęć 
(dalej: M&A), które nie prowadzą bezpośrednio do zmiany kontroli tym samym nie powinny być 
uznane za naruszenie obowiązku standstill.
6 Art. 4(1) i 7(1) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z 20.01.2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE 2004 L 24/1); 
dalej: EUMR.
7 Art. 14 (2a) i (2b) EUMR. 
8 Skonsolidowane obwieszczenie Komisji dotyczące kwestii jurysdykcyjnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli kon-
centracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. 2008 C 95); dalej: CJN.
9 CJN, pkt 69–70.
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III.	Treść	obowiązku	standstill według	TSUE
Treść obowiązku standstill była niedawno przedmiotem wyroku prejudycjalnego wydane-

go przez TSUE. Sprawa dotyczyła duńskiej fuzji KPMG i Ernst & Young. W umowie dotyczącej 
koncentracji, jednym z warunków zawieszających było zobowiązanie KPMG do wypowiedzenia 
umowy o członkostwo w międzynarodowej sieci KPMG. KPMG spełniła ten warunek, rozwiązując 
umowę. Duński organ ochrony konkurencji uznał, że takie działanie KPMG stanowiło naruszenie 
obowiązku standstill10, jako że było związane z koncentracją, nieodwracalne i miało skutki ryn-
kowe. Sąd rozpatrujący sprawę w odwołaniu od decyzji skierował do TSUE pytania prejudycjal-
ne, których istota sprowadzała się do ustalenia, jak należy rozumieć obowiązek standstill i czy 
istnienie skutków rynkowych określonego działania ma znaczenie dla uznania go za naruszenie. 

Zarówno duński organ, jak i KE opowiedziały się za szerokim rozumieniem obowiązku standstill. 
KE wskazała, że jego zakresem powinny być objęte czynności przygotowawcze podejmowane 
w toku procesu prowadzącego do zmiany kontroli, czynności pozwalające na uzyskanie wpływu 
na strukturę lub zachowanie rynkowe przejmowanego przedsiębiorstwa, a także inne, które wy-
przedzają skutki koncentracji lub w istotny sposób wpływają na panujące warunki konkurencji. 
Przesłanki tych czynności zostały wskazane na tyle ogólnie, że katalog może potencjalnie obej-
mować jakiekolwiek czynności podejmowane przez strony procesu M&A. 

Rzecznik generalny, jak również TSUE opowiedzieli się przeciwko tak szerokiemu rozumie-
niu obowiązku standstill. TSUE wskazał, że art. 7 EUMR zakazuje czynności, które w całości lub 
w części przyczyniałyby się do trwałej zmiany kontroli. Jednocześnie nie obejmuje czynności po-
mocniczych lub przygotowawczych, które nie posiadają bezpośredniego powiązania funkcjonal-
nego z wprowadzeniem koncentracji w życie. TSUE zwrócił w tym kontekście uwagę, że przyjęcie 
przeciwnego wniosku prowadziłoby do nieuzasadnionego rozszerzenia przepisów dotyczących 
koncentracji na działania, które koncentracjami nie są i tym samym zawężenia zakresu stosowa-
nia przepisów zakazujących porozumień ograniczających konkurencję. 

Jednocześnie TSUE odrzucił kryterium skutków rynkowych jako istotne dla oceny naruszenia 
obowiązku standstill, mogą bowiem istnieć działania prowadzące do trwałej zmiany kontroli, lecz 
niewywołujące skutków rynkowych. 

Tym samym TSUE wyznaczył ramy dozwolonych działań w procesach M&A, tj. takich, które 
choć powiązane z koncentracją, nie przyczyniają, choćby częściowo, do trwałej zmiany kontroli. 
Jakkolwiek koncepcyjnie jest to bardzo eleganckie rozwiązanie i nie ulega wątpliwości, że enume-
ratywne wymienienie transakcji, które mogłyby naruszać art. 7 EUMR jest niepożądane, to pojęcie 
„przyczynienia się do zmiany kontroli”, a zwłaszcza częściowego przyczynienia, pozostawia duże 
pole do interpretacji (Caspary i Flandrin, 2018). Nie ma bowiem wątpliwości, że okoliczność, iż 
w sprawie Ernst & Young zobowiązanie do rozwiązania umowy nie stanowiło gun jumpingu nie 
oznacza automatycznie, że stanowi to regułę. 

10 W prawie duńskim obowiązek ten był zasadniczo analogiczny do obowiązku na gruncie prawa unijnego.



2222 Anna Laszczyk            W martwym punkcie, czyli o przedwczesnym wykonaniu koncentracji

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 4(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.9.2

IV.	Częściowe	przyczynienie	się	do	zmiany	kontroli	 
jako	naruszenie	obowiązku	standstill

Koncepcję wyrażoną przez TSUE w sprawie Ernst & Young warto skonfrontować z ostatnimi 
decyzjami KE dotyczącymi gun jumpingu, tj. w sprawach Altice i Canon/Toshiba z co najmniej dwóch 
powodów, tj. aby poszukać przykładów działań, które mogą stanowić częściowe przyczynienie się 
do przejęcia kontroli, a także zweryfikować czy praktyka KE zgodna jest ze stanowiskiem TSUE. 

1.	Sprawa	Altice

Chronologicznie pierwsza decyzja w sprawie Altice stanowiła chyba jeden z najbardziej dys-
kutowanych przykładów gun jumpingu z uwagi na rekordową wysokość kary – 124 miliony euro, 
a także precedensowe rozstrzygnięcie w zakresie zachowań uznanych za prawnokonkurencyjny 
falstart. Decyzja ta została wydana po wydaniu opinii przez rzecznika generalnego, ale przed 
wydaniem wyroku w sprawie Ernst & Young. 

KE uznała, że Altice naruszyła art. 4 i 7 EUMR przez: 1) zawarcie w umowie dot. koncentracji 
postanowień okresu przejściowego, które dawały Altice prawo do wywierania decydującego wpły-
wu na nabywaną spółkę; 2) wywieranie faktycznego wpływu na decyzje biznesowe nabywanej 
spółki; 3) wymianę poufnych informacji. W ocenie KE działania te umożliwiły Altice wywieranie 
decydującego wpływu na nabywaną spółkę – PT Portugal – i tym samym przyczyniały się co naj-
mniej częściowo do przejęcia kontroli. 

KE uznała, że jakkolwiek pre-closing covenants nie są zakazane, to ich celem powinno być 
zachowanie wartości nabywanego biznesu. W sprawie Altice, uprawnienia nabywcy wykraczały 
poza tak zdefiniowany cel11. KE uznała także, że prawo weta w odniesieniu do działań pozosta-
jących poza normalnym trybem prowadzenia działalności (ordinary course of business) może być 
uznane za gun jumping. 

Jeżeli chodzi o wywieranie faktycznego wpływu i wymianę poufnych informacji, to KE ustaliła, 
że Altice pozyskała dostęp do sensytywnych informacji o działalności nabywanej spółki i że dostęp 
do takich informacji może mieć tylko podmiot sprawujący kontrolę. Jednocześnie KE zidentyfiko-
wała przypadki, w których Altice wywierała wpływ na działalność PT Portugal przez akceptowanie 
kampanii marketingowych, wpływanie na negocjacje dotyczące przedłużenia umów oraz dysku-
towanie z potencjalnymi nabywcami sprzedaży udziału PT Portugal w wspólnym przedsiębiorcy. 

Na pierwszy rzut oka nie wydaje się, by koncepcyjnie podejście KE w sprawie Altice było od-
mienne od stanowiska TSUE – w obu przypadkach naruszenie obowiązku standstill zrównane jest 
z możliwością sprawowania kontroli. Aczkolwiek interesujące w tym kontekście jest, że w ramach 
tak zdefiniowanego gun jumpingu KE zdaje się ustanawiać wyjątek. Wywieranie decydującego 
wpływu na nabywany podmiot jest dopuszczalne, o ile jest ściśle ograniczone do zapewnienia, że 
wartość tego podmiotu zostanie utrzymana12. Tym samym decyzję Altice należy odczytywać jako 

11 W szczególności Altice uzyskała prawo weta w zakresie rozwiązywania/zawierania/zmiany praktycznie jakichkolwiek (z uwagi na niski próg istotności) 
umów, zwalniania/zatrudniania niesprecyzowanego kręgu pracowników, polityki cenowej nabywanej spółki.  
12 Por. pkt 71 sprawy Altice:  However, such an agreement between the seller and the buyer which grants the buyer the possibility to exercise decisive 
influence over a target prior to clearance is only justified if strictly limited to that which is necessary to ensure that the value of the target is maintained. 
It follows that an agreement that afford the purchaser the possibility to exercise decisive influence over a target on matters that are not necessary for 
the preservation of the value of the target, for example because they pertain to the ordinary course of the target’s business operations or the target’s 
commercial policy, is not justified. 
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umożliwiającą, by prawa nadawane nabywcy w okresie przejściowym wykraczały poza uprawnie-
nia akcjonariusza mniejszościowego, które z definicji nie przyznają kontroli. 

Taki wyjątek nie wynika ani z przepisów prawa, ani z wytycznych KE. Jakkolwiek jest to po-
dejście racjonalne i należy zgodzić się ze stanowiskiem KE, że nabywca powinien mieć środki, 
by zapewnić, że nabywany przez niego biznes w okresie między podpisaniem a zamknięciem 
transakcji nie straci na wartości, to wyjątek ustanowiony przez KE przyczynia się do dalszego 
skomplikowania zakresu częściowego przejęcia kontroli. Altice odwołała się od decyzji do Sądu 
i budzi zainteresowanie czy Sąd odniesienie się do tego elementu decyzji. 

Decyzja KE nie tylko jest spójna w wyrokiem TSUE w zakresie kluczowego znaczenia pojęcia 
„kontroli”, lecz także stanowi dobre źródło informacji o zachowaniach, które mogą być uznane za 
częściowe przyczynienie się do przejęcia kontroli. Niemniej ich mnogość sprawia, że jakkolwiek 
wiadomo, w jaki sposób można częściowo przyczynić się do przejęcia kontroli, to nadal nie wia-
domo, jakie zachowania będą do przejęcie kontroli wystarczające. Innymi słowy, opis przedsta-
wiony przez KE w sprawie Altice sugeruje jawne zignorowanie obowiązku standstill, począwszy 
od braku tzw. clean teamów, przez zapewnienie sobie wpływu na współdecydowanie o kadrze 
zarządzającej czy też wpływie na politykę cenową. W konsekwencji na podstawie tego opisu 
trudno nie zgodzić się z oceną stanu faktycznego dokonaną przez KE. 

Można jednak zadać pytanie, czy np. gdyby jedynym elementem, który mógłby budzić wąt-
pliwości – w świetle decyzji – było prawo weta wobec zatrudniania nowych osób na kluczowe 
stanowiska, to KE także uznałaby, że doszło do gun jumpingu? Podobnie, czy w świetle stanowi-
ska TSUE, by nie zacierać granic między obszarami stosowania przepisów kontroli koncentracji 
i zakazu porozumień ograniczających konkurencję, słuszne jest rozpatrywanie wymiany informacji 
na gruncie art. 7 EUMR? 

Jak wynika z decyzji, żądanie przez Altice i otrzymanie poufnych informacji po fazie due dili-
gence, które nie były niezbędne na potrzeby transakcji, w ocenie KE stanowiło przejaw zachowania 
jakoby Altice już sprawowała kontrolę nad PT Portugal i to przyczyniło się do stwierdzenia przez 
KE wywierania decydującego wpływu13. W mojej ocenie, analizowana decyzja nie daje podstaw 
do jednoznacznego stwierdzenia, że gdyby pozyskiwanie poufnych informacji było jedynym po-
tencjalnie wątpliwym działaniem nabywcy, to KE uznałaby takie zachowanie za gun jumping. 

Niezależnie od tego, nie przekonuje mnie argumentacja KE, że możliwość skutecznego po-
zyskania informacji od nabywanego podmiotu jest przejawem możliwości sprawowania kontroli, 
bo to w sposób istotny podważa analizę wymiany informacji jako rodzaj porozumienia ograni-
czającego konkurencję. Taki wniosek prowadziłby do różnorakiej oceny tego samego zjawiska 
w zależności od tego czy odbywa się (lub nie) w ramach procesu M&A. Tymczasem nie widzę 
racjonalnych argumentów, które pozwalałyby rozpatrywać wymianę informacji na gruncie kontroli 
koncentracji jako jednostronne działanie nabywcy stanowiące przejaw jego decydującego wpły-
wu na target a jako dwu- lub wielostronne działanie przedsiębiorców na gruncie art. 101 TFUE. 
Wymiana informacji powinna być rozpatrywana jako przyczynienie się do przejęcia kontroli tylko 
gdy ma posłużyć do wykorzystania ich w celu faktycznego wywarcia decydującego wpływu. W li-
teraturze także wyrażono pogląd sprzeciwiający się rozpatrywaniu wymiany informacji jako gun 
jumpingu (Mariak, 2018).
13 Pkt 423 dec. Altice.
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Konkludując, KE w sprawie Altice przyjęła jako punkt wyjścia do oceny działań przedsiębiorcy 
kryterium kontroli, tj. co najmniej możliwości wywierania decydującego wpływu, a tym samym kry-
terium zbieżne ze stanowiskiem TSUE. Mogą jednak powstać wątpliwości, czy organ prawidłowo 
dokonał klasyfikacji poszczególnych zachowań w świetle tego kryterium. 

2.	Sprawa	Canon/Toshiba

Druga interesująca sprawa – Canon/Toshiba – dotyczy zastosowania struktury warehousingu 
przy przejęciu spółki Toshiba Medical System Corporations (TMSC). Decyzja została wydana już 
po wydaniu wyroku przez TSUE w sprawie Ernst &Young i KE wykorzystywała w swojej argu-
mentacji rozumowanie TSUE. 

W analizowanej sprawie transakcja była dwuetapowa: (i) na pierwszym etapie Canon naby-
wała 5% akcji TMSC i prawo opcji nabycia pozostałych akcji, uiszczając pełną wysokość ceny 
sprzedaży wszystkich akcji, a utworzona przez kancelarią prawniczą spółka celowa nabywała 
pozostałe 95% akcji za 800 euro; (ii) na drugim – Canon wykorzystywała prawo nabycia akcji. 
Canon zgłosiła zamiar dokonania transakcji przed dokonaniem drugiego etapu. 

KE uznała, że Canon dopuściła się gun jumpingu. Odwołując się do wyroku w sprawie Ernst 
& Young, KE wyjaśniła, że zakresem obowiązku standstill objęte jest też częściowe wprowadzenie 
koncentracji w życie, a tym samym działania, które nie skutkują przejęciem kontroli mogą prowa-
dzić do wykonania koncentracji w rozumieniu art. 7 EUMR. W świetle ram analizy, inspirowanych 
wyrokiem, KE ustaliła, że oba etapy transakcji stanowiły koncentrację, a pierwszy etap przyczynił 
się do trwałego przejęcia kontroli. Niechętne podejście organu do transakcji warehousingu przed-
stawione w tej sprawie, potwierdza stanowisko wyrażone w CJN14. 

W świetle okoliczności faktycznych sprawy, wzajemna zależność obu etapów transakcji nie 
budzi większych wątpliwości. Można natomiast zastanawiać się czy w wykonaniu pierwszego 
etapu transakcji rzeczywiście doszło do trwałej zmiany kontroli nad TMSC. KE argumentuje, że 
Canon miał możliwość zadecydowania o tym, kto nabędzie akcje TMSC, jeżeli nie będzie mógł 
zrealizować prawa opcji. Można się spodziewać, że to będzie jeden z istotniejszych argumentów 
odwołania od decyzji. 

Niezależnie od powyższego, ponownie należy przyjąć, że co do zasady, główna linia rozumo-
wania KE opiera się na sprawie Ernst & Young (Meyring i Hoolihan, 2019). Sprawa ta pokazuje 
również, że koncepcja przyczynienia się do przejęcia kontroli może być i prawdopodobnie będzie 
przez Komisję Europejską interpretowana szeroko, czego przykładem jest sprawa Canon/Toshiba. 
Uznanie bowiem, że w zakres art. 7 EUMR wpada także częściowe przyczynienie się do zmiany 
kontroli oznacza, że za gun jumping mogą być uznane kroki poprzedzające te, które faktycznie 
stanowiłyby przejęcie kontroli. 

3.	(Nadal)	w	martwym	punkcie

Od deklarowanej w 2017 r. przez KE niepewności na temat gun jumpingu upłynęły trzy lata, 
które przyniosły wyjaśnienia TSUE na temat obowiązku standstill i dwie decyzje KE mające te 
wyjaśnienia wdrażać. Czy to pozwala stwierdzić, że gun jumping nie jest martwym punktem kon-
troli koncentracji? 
14 CJN, pkt 35. 
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W mojej ocenie nadal istnieje duża niepewność tego, co pozostaje poza ramami działań, 
które częściowo przyczyniają się do przejęcia kontroli. Za sprawą decyzji Altice, powstaje również 
pytanie, jakie czynności mają materialny wpływ na wartość nabywanego biznesu i tym samym 
uzasadniają ingerencję nabywcy, nawet jeśli może się to wiązać z wywieraniem decydującego 
wpływu. Z perspektywy praktyka sprowadza się to, do istotnych pytań o progi istotności ustalane 
w zobowiązaniach okresu przejściowego, możliwość zobowiązania przejmowanej spółki do roz-
wiązania określonych umów, których nie chce przejąć nabywca czy też dopuszczalnych działań 
pre-integracyjnych. Stan faktyczny przedstawiony w decyzjach w sprawach Altice i Canon/Toshiba 
wydaje się nie budzić większych wątpliwości co do zasadności oceny dokonanej przez KE, co nie 
pozwala przewidzieć stanowiska organu w sprawach mniej oczywistych. Nadal zatem w mojej 
ocenie uzasadnione jest stwierdzenie, że częściowe przyczynienie się do wprowadzenia w życie 
koncentracji stanowi martwy punkt. 

Można więc zadać pytanie, czy pożądane byłoby wydanie przez KE wytycznych dotyczących 
gun jumpingu na wzór wytycznych wydanych przez brazylijski organ ochrony konkurencji, co było 
postulowane w literaturze (Mariak, 2018). Obawiam się jednak, że nie przyczyniłyby się one do 
istotnego zwiększenia pewności prawnej. Ewentualna korzyść polegałaby na tym, że postępo-
wanie przedsiębiorców wg wytycznych mogłoby stanowić ewentualny argument w polemice z KE 
w toku ewentualnych postępowań. 

Niezależnie od tego, sformułowanie wytycznych w relatywnie ogólny sposób – jak w przypad-
ku wytycznych brazylijskich – nie poszerzałoby w sposób istotny wiedzy na temat gun jumpingu, 
którą już można wywnioskować na podstawie EUMR, CJN i rozstrzygnięć KE oraz sądów unijnych. 
Jedynie wyjaśnienie w jaki sposób KE będzie traktować wymianę informacji w toku procesu M&A 
byłoby oczekiwane, sprawy Altice i Ernst & Young dają pole bowiem do odmiennych interpretacji. 
Trudno natomiast byłoby wyobrazić sobie szczegółowe wytyczne KE uwzględniające np. sposób 
kalkulowania progów istotności, gdyż tak kazuistyczne podejście byłoby niemal niemożliwe do 
osiągnięcia i niepraktyczne 

Wydaje się, że dalszych wyjaśnień w sprawie gun jumpingu można oczekiwać od rozwoju 
praktyki decyzyjnej, która pokaże czy podejście KE ogranicza się do sankcjonowania najbar-
dziej jaskrawych nadużyć, czy też zachowań, które nie są tak oczywiste, jak był przykład Altice. 
Pomocne będzie również stanowisko sądów unijnych, którego możemy oczekiwać na skutek 
odwołań w sprawach Altice i Canon/Toshiba. 

Tymczasem, obecnie należy przyjąć, że postępowanie w sprawie gun jumpingu stało się 
istotnym ryzykiem, które trzeba brać pod uwagę przy procesach M&A. Oprócz typowych środ-
ków ostrożności, jakie powinny być wdrażane (porozumienie o poufności, ograniczony krąg 
osób zaangażowanych w proces M&A, tzw. clean team), należy szczegółowo rozważyć ca-
łościowo w świetle danej koncentracji czy określona czynność przygotowawcza nie ma bez-
pośredniego powiązania funkcjonalnego z przejęciem kontroli. Także wszelkie uprawnienia 
przyznawane nabywcy w okresie przejściowym powinny być rozważane pod kątem istotnego wpływu  
na biznes. 
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V.	Gun jumping	a	polski	system	kontroli	koncentracji
Dotychczasowe opracowania dotyczącego gun jumpingu koncentrowały się przede wszystkim 

na praktyce KE, nie poświęcając szczególnej uwagi praktyce decyzyjnej Prezesa UOKiK. Jedną 
z przyczyn może być, że znakomita większość dotychczasowych działań Prezesa UOKiK doty-
czyła spóźnionych lub braku zgłoszeń zamiaru dokonania koncentracji aniżeli jej przedwczesnej 
implementacji. Jednocześnie kary nakładane przez organ nie były przesadnie wysokie, co mogło 
prowadzić do niedoceniania tego ryzyka na gruncie polskiego prawa. 

Ostatnie kilka decyzji Prezesa UOKiK dotyczących gun jumpingu w kontekście przejęcia kon-
troli w wyniku unii personalnej15, nabycia mienia16, a także toczące się postępowanie w sprawie 
gazociągu Nordstream 2 skłaniają jednak do bliższego przyjrzenia się tej tematyce. Zwłaszcza, 
że dorobek unijny koncentrujący się wokół pojęcia „trwałej zmiany kontroli” niekoniecznie będzie 
pomocny w trakcie oceny gun jumpingu przy polskich koncentracjach polegających na nabyciu 
mienia lub utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, przy których nie ma wymogu ani zmiany kontroli, 
ani takiej trwałości (Podlasin, 2014).

1.	Podstawowe	zasady	polskiego	systemu	kontroli	koncentracji

Warto zatem w pierwszej kolejności pokrótce przypomnieć podstawowe zasady kontroli kon-
centracji w Polsce. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie zawiera definicji koncentracji, 
wskazując, że obowiązek zgłoszenia zamiaru jej dokonania dotyczy (przy założeniu spełnienia 
progów obrotowych): połączeń przedsiębiorców, przejęcia kontroli, utworzenia wspólnego przed-
siębiorcy oraz nabycia części mienia innego przedsiębiorcy. Brakuje więc uzależnienia pojęcia 
„koncentracji” od trwałej zmiany kontroli. Co więcej, utworzenie wspólnego przedsiębiorcy podlega 
zgłoszeniu do Prezesa UOKiK niezależnie od jego planowanej struktury kontroli (Wierciński, 2016) 
oraz niezależnie od samodzielnej działalności rynkowej (tzw. pełnofunkcyjności). 

Podobnie jak w przypadku EUMR, system zgłoszeń zamiaru dokonania koncentracji ma 
charakter zawieszający, co oznacza, że przedsiębiorcy zobowiązani są do powstrzymania się 
od dokonania koncentracji do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu. 
Uokik nie definiuje także pojęcia „dokonania koncentracji”, więc ponownie wydaje się, że zasad-
nym będzie odwołanie się do pojęcia „koncentracji”, jak również celów jej prewencyjnej kontroli. 

W literaturze wskazuje się, że zakaz wyrażony w art. 97 uokik obejmuje czynności prowa-
dzące do trwałej zmiany sytuacji na rynku, ale nie dotyczy innych czynności, które zmierzają do 
dokonania koncentracji, lecz nie wywołują trwałych i nieodwracalnych skutków (Stawicki i Kulczyk, 
2016). Obowiązek powstrzymania się od wszelkich czynności prawnych, na podstawie których 
ma nastąpić koncentracja interpretowano również jako zakaz podejmowania wszelkich czynności 
mających na celu sfinalizowanie koncentracji, bez względu na to czy dana czynność jest wystar-
czająca dla faktycznego dokonania koncentracji (Banasiński i Piontek, 2009). 

Drugi z przedstawionych poglądów zdaje się rezonować z podejściem KE przedstawionym 
w sprawie Ernst & Young, tj. szerokim rozpatrywaniem obowiązku standstill. Jest to jednak podej-
ście zbyt daleko idące. Jednocześnie włączenie w zakres art. 97 uokik czynności, które wywołują 

15 Dec. Prezesa UOKiK z 23.12.2019 r. nr DKK-265/2019, Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Państwowe. 
16 Dec. Prezesa UOKiK z 19.09.2017 r. nr DKK-145/2017, Fermy Drobiu Woźniak; dec. Prezesa UOKiK z 5.06.2017 r. nr DKK-86/2017, Bać-Pol S.A.; 
dec. Prezesa UOKiK z 31.12.2019 r. nr DKK-270/2019, Dino Polska S.A.
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trwałe i nieodwracalne skutki nie jest w pełni zgodne z podejściem przedstawionym w sprawie 
Ernst & Young. W tym kontekście wydaje się zatem, że w aspekcie połączeń przedsiębiorców 
i przejęcia kontroli, zakres art. 97 uokik powinien obejmować czynności prowadzące do przejęcia 
kontroli niezależnie od skutków rynkowych czy ich trwałości. Można postawić pytanie, jak rozumieć 
dyskutowany przepis w odniesieniu zarówno do nabycia mienia, jak i do utworzenia wspólnego 
przedsiębiorcy i warto to rozważyć na gruncie praktyki decyzyjnej Prezesa UOKiK. 

2.	Prawnokonkurencyjny	falstart	przy	nabyciu	mienia

Istota koncentracji polegającej na nabyciu mienia polega na przejściu praw własności (ale nie 
tylko) w zakresie mienia, które cechuje taki poziom zorganizowania gospodarczego, że ma zdol-
ność generowania obrotu (Wierciński, 2016). Wskazuje się, że okolicznościami wskazującymi na 
wystąpienie tej formy koncentracji jest m.in. przejęcie wierzytelności, wstąpienie albo przejęcie praw 
i obowiązków z umów, solidarna odpowiedzialność nabywcy za długi zbywcy (Wierciński, 2016).

W ostatnich decyzjach dotyczących gun jumpingu polegającego na przejęciu mienia Prezes 
UOKiK potwierdza, że koncentracja polegająca na nabyciu mienia dotyczy także nabycia części 
przedsiębiorstwa, w tym w postaci praw do nieruchomości, jak np. zawarcie umowy dzierżawy 
kurników i odchowalni drobiu. 

Jedną z ostatnich decyzji Prezesa UOKiK (sprawa Dino) dotyczyła nabycia przez Dino czę-
ści mienia Domex-Kuśnierek – obaj przedsiębiorcy aktywni byli w sektorze detalicznej sprzeda-
ży AKCU. Transakcja była wieloetapowa, tj. obejmowała: nabycie nieruchomości, jej wynajęcie 
uprzedniemu właścicielowi, nabycie pozostałych materialnych i niematerialnych składników. 
Transakcja została notyfikowana przed trzecim etapem. W ocenie Prezesa UOKiK już nabycie praw 
do nieruchomości było wystarczające dla uznania, że doszło do koncentracji. W szczególności 
Prezes UOKiK argumentował, że w oparciu o nabyte mienie Dino – jako doświadczony podmiot 
w detalicznej sprzedaży AKCU – mogłaby kontynuować działalność bez ponoszenia większych 
nakładów. Można się zastanawiać czy jest to kryterium niezbędne dla uznania przedwczesnej 
implementacji koncentracji. Innymi słowy, czy ocena organu byłaby inna, gdyby mienie nabywał 
podmiot nieprowadzący działalności w tym samym sektorze? 

Niezależnie od powyższej wątpliwości, gun jumping w odniesieniu do nabycia części mie-
nia nie wydaje się być martwym punktem. Kluczowe tego typu transakcji nie ograniczać jedynie 
do umów sprzedaży – także umowy dzierżawy są traktowane jako koncentracja. Jednocześnie, 
w przypadku wieloetapowego nabywania mienia, najistotniejsze jest zdefiniowanie tych kluczo-
wych elementów mienia, które generują obrót i pozwalają na kontynuowanie działalności. Ważne 
również, by pamiętać, że element trwałości przy przejęciu mienia nie ma znaczenia, co wprost 
Prezes UOKiK wskazuje w decyzjach. 

3.	W	martwym	punkcie,	czyli	gun jumping	i	JV	po	polsku

W mojej ocenie martwym punktem gun jumpingu w polskiej kontroli koncentracji jest prawnokon-
kurencyjny falstart w odniesieniu do tworzenia wspólnych przedsiębiorców (JV). Jak wspomniano, 
na gruncie uokik zgłoszenia wymaga zamiar utworzenia wspólnego przedsiębiorcy niezależnie od 
posiadania przez założycieli wspólnej kontroli i samodzielnego działania JV na rynku. Tym samym 
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zgłoszeniu podlega np. wspólny przedsiębiorca, którego celem jest wykonywanie określonych 
czynności na rzecz założycieli i który jest kontrolowany tylko przez jednego z nich. 

W praktyce, niepełnofunkcyjna spółka celowa może być niejednokrotnie zastąpiona szeregiem 
porozumień między przedsiębiorcami. Dlatego też na gruncie prawa unijnego niepełnofunkcyjne 
JV, niezależnie od podjętej formy współpracy, podlegają ocenie na gruncie art. 101 TFUE. W tym 
kontekście warto wyobrazić sobie sytuację, w której przedsiębiorcy decydują się na utworzenie 
wspólnego przedsiębiorcy, dokonują zgłoszenia zamiaru dokonania takiej koncentracji, a następnie 
z różnych przyczyn je wycofują. Może powstać pytanie, jak ocenić sytuację, w której deklarowany 
w zgłoszeniu cel biznesowy przedsiębiorcy decydują się osiągnąć w formie kontraktowej? Czy ta-
kie działanie stanowi obejście przepisów o kontroli koncentracji, czy też powinno podlegać ocenie 
na gruncie zakazu porozumień ograniczających konkurencję, o ile takowy miałby zastosowanie? 

Taki stan faktyczny dotyczy sześciu przedsiębiorców planujących utworzyć wspólnego przed-
siębiorcę, którego celem miało być zaprojektowanie, sfinansowanie, zbudowanie oraz eksploata-
cja gazociągu Nordstream 2. Ze względu na zgłoszenie przez Prezesa UOKiK zastrzeżeń wobec 
koncentracji i skierowanie postępowania do drugiej fazy przedsiębiorcy wycofali wniosek. W maju 
2018 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko tym przedsiębiorcom, podejrzewając sfi-
nalizowanie transakcji przez finansowanie wspólnego przedsięwzięcia, mimo braku zgody organu 
ochrony konkurencji. W ocenie organu działanie przedsiębiorcy może być próbą obejścia „braku 
zgody na utworzenie spółki finansującej budowę gazociągu”17.

Warto zwrócić uwagę na język, jakim posługuje się Prezes UOKiK w komunikacie o wszczę-
ciu postępowania, równoważy bowiem wycofanie wniosku z zakazem dokonania transakcji18. Jak 
słusznie zauważa Stawicki, wycofanie wniosku nie oznacza braku zgody na dokonanie transakcji 
(Stawicki, 2018). Oznacza jedynie, że zamiar utworzenia identycznego przedsiębiorcy przez tych 
samych przedsiębiorców wymagałby zgody Prezesa UOKiK. 

W najnowszym komunikacie dotyczącym wszczęcia postępowania przeciwko Gazprom za 
brak współpracy19 powtórzono narrację o równoważności „w praktyce” wycofania wniosku z za-
kazem połączenia, jednocześnie wskazano, że postępowanie toczy się w sprawie dokonania 
transakcji bez zgody Prezesa UOKiK. Z przywołanej wypowiedzi Prezesa UOKiK wynika jakoby 
dysponował już odpowiednim materiałem dowodowym i zbliżał się do końca „dochodzenia”20.

Jakkolwiek szczegóły postępowania nie są znane, to publicznie dostępne wypowiedzi organu 
można interpretować jako zamiar postawienia zarzutu obejścia zakazu dokonania koncentracji, 
który nigdy nie został jednak wydany (Stawicki, 2018). Abstrahując od powyższego paradoksu, 
wątpliwości budzi rozumowanie Prezesa UOKiK, który podstaw do działania upatruje w tym, 
że czynności finansowania podjęte przez przedsiębiorców realizują ten sam cel, co utworzenie 
wspólnego przedsiębiorcy. 

W mojej ocenie, jeżeli Prezes UOKiK zdecyduje się na wydanie decyzji stwierdzającej gun 
jumping, to może dojść do nieuprawnionego rozszerzenia stosowania przepisów o kontroli kon-
centracji. Opierając się na rozumowaniu TSUE w sprawie Ernst & Young, obowiązek standstill 

17 https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14322 (3.06.2020).
18 „Uczestnicy konsorcjum wycofali wniosek, co w praktyce oznaczało zakaz dokonania połączenia” (https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14322).
19 Jest to kolejne postępowanie w związku z brakiem współpracy w tej sprawie – w listopadzie 2019 r. Prezes UOKiK nałożył 172 mln zł kary na spół-
kę Engie Energy. Por. decyzja Prezesa UOKiK z 7 listopada 2019 r. w sprawie nr DKK-217/2019, Engie Energy Management Holding Switzerland AG.
20 https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16454 (3.06.2020).
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ma zastosowanie do koncentracji. Jeżeli coś koncentracją nie jest, to przepisów kontroli koncen-
tracji się nie stosuje i można ewentualnie rozważać stosowanie przepisów o zakazie porozumień 
ograniczających konkurencję. Tym samym, jeśli współpraca podjęta przez przedsiębiorców nie 
spełnia definicji koncentracji, to okoliczność, że zmierza do osiągnięcia tego samego ekonomicz-
nego celu nie powinna mieć znaczenia. Prawo konkurencji dysponuje innymi narzędziami, którymi 
może się posłużyć w sytuacji szkody dla konkurencji wynikającej z niekoncentracyjnych działań 
przedsiębiorców. 

VI.	Podsumowanie
Zakaz dokonania koncentracji przed uzyskaniem wymaganej zgody ochrony konkurencji jest 

wspólny dla unijnych i większości krajowych przepisów dotyczących kontroli koncentracji. Ocena, 
kiedy ten zakaz zostanie złamany, przysparza już więcej trudności i czasami może różnić się 
w zależności od definicji koncentracji i wymogu (lub braku) trwałej zmiany kontroli. 

W mojej ocenie dotychczasowy dorobek orzeczniczy KE i sądów unijnych nie pozwala jed-
noznacznie przesądzić o katalogu dozwolonych i niedozwolonych zachowań w toku procesu 
M&A. Martwym punktem unijnego prawa konkurencji wydaje się być częściowe przyczynienie 
do zmiany kontroli. Można jednak przewidywać, że utrzymanie trendu bliskiego przyglądania się 
przez KE przestrzeganiu przez przedsiębiorców obowiązków standstill przyczyni się do rozwiania 
przynajmniej niektórych wątpliwości w tym zakresie. 

Jeżeli chodzi o polskie przepisy dotyczące koncentracji, wydaje się, że w zakresie połączeń 
i przejęcia kontroli przy ocenie ryzyka zasadnym będzie odwoływanie się do doświadczeń unijnych 
i uznanie przejęcia kontroli za kluczowy element. W zakresie nabycia mienia dorobek Prezesa 
UOKiK ustanawia relatywnie jasne reguły, kiedy dojdzie do gun jumpingu. Największe wątpliwości 
pozostają w odniesieniu do utworzenia wspólnego przedsiębiorcy. Brak wymogu pełnofunkcyjności 
i wspólnej kontroli nad JV może skutkować uznaniem, że jakakolwiek forma współpracy kontrak-
towej skutkująca tym samym, co utworzenie JV może być niezasadnie uznana za naruszenie 
przepisów o kontroli koncentracji. 
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Streszczenie
Celem artykułu jest porównanie kontroli i przeszukania1, dwóch procedur stosowanych przez 
Prezesa UOKiK w celu pozyskiwania dowodów dopuszczenia się praktyk ograniczających konku-
rencję. Publikacja nie tyle zawiera wyczerpującą charakterystykę tych dwóch instytucji, ile ukazuje 
je z punktu widzenia istotnych podobieństw i różnic. Analiza ograniczona jest do spraw z zakresu 

 * Radca prawny w kancelarii Modzelewska & Paśnik; e-mail: irena.gajewska@modzelewskapasnik.pl.

** Adwokat; wspólnik kancelarii Modzelewska & Paśnik; e-mail: malgorzata.modzelewska@modzelewskapasnik.pl. https://orcid.org/0000-0003-1111-0857.
 1 W zakresie, w jakim artykuł odnosi się do przeszukania, mamy na myśli przeszukanie pomieszczeń i rzeczy przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 
105n uokik Z informacji przekazanych przez Prezesa UOKiK w trybie dostępu do informacji publicznej wynika, że nie podejmował on dotychczas działań 
na podstawie art. 91 uokik, który normuje przeszukanie m.in. lokalu mieszkalnego (stan na 15 maja 2020 r.), Nie została zatem w tym zakresie wypra-
cowana przez Prezesa UOKiK praktyka, która mogłaby zostać poddana ocenie. Zdaniem autorek, między instytucjami określonymi odpowiednio w art. 
91 i art. 105n uokik występują tak znaczące różnice, że przedstawione w artykule spostrzeżenia jedynie w ograniczonym zakresie znajdą zastosowanie 
także do przeszukania prowadzonego w trybie art. 91 uokik.
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ochrony konkurencji, gdzie omawiane narzędzia odgrywają nieporównywalnie większą rolę niż w 
sprawach konsumenckich, w których ich zastosowanie jest sporadyczne2.

Słowa	kluczowe:	kontrola; przeszukanie; gwarancje proceduralne; prawo do obrony.

JEL: K21, K40

I.	Wstęp
Inspiracją do przygotowania publikacji była dyskusja naukowa3 i wątpliwości praktyków 

podnoszone na tle stosowania obydwu form pozyskiwania dowodów przez polski organ ochrony 
konkurencji. Mając na uwadze zasadniczy zarzut „zlewania” się obydwu instrumentów, autorki 
dążyły do: (i) zebrania doświadczeń po pięciu latach od ich ustawowego rozdzielenia; (ii) zdiag-
nozowania czy obydwie procedury są potrzebne i spełniają (jako osobne tryby) efektywnie swoją 
funkcję; (iii) przedstawienia oceny modeli i praktyki ich stosowania w kontekście ochrony praw 
przedsiębiorców.  W artykule autorki skupiły się na skomentowaniu normatywnej treści przepisów 
określających uprawnienia organu oraz prawa i obowiązki przedsiębiorców, ukazując je w kon-
tekście systemowym i (jedynie uzupełniająco) w kontekście prawnoporównawczym4. Szczególna 
uwaga została poświęcona wybranym aspektom prawa do obrony przedsiębiorców w obydwu 
trybach, ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów, które nie były dotąd poddane głębszej 
analizie. Natomiast te kwestie, które były już przedmiotem wielu naukowych opracowań, takie jak 
ochrona tajemnicy zawodowej i obrończej oraz przysługujące przedsiębiorcom środki zaskarżenia 
– zostały potraktowane bardziej syntetycznie. Wreszcie, autorki konkludują czy i w jakim zakresie 
ramy prawne obydwu instytucji powinny się zmienić, aby wyeliminować podnoszone wątpliwości 
interpretacyjne oraz zapewnić zgodność polskich przepisów z orzecznictwem i wskazówkami 
ETPC (postulaty de lege ferenda).

II.	Kontrola	i	przeszukanie	sprzed	nowelizacji	z	10	czerwca	2014	roku.	 
Cel	rozdzielenia	instytucji

W stanie prawnym sprzed 18 stycznia 2015 r.5 każde przeszukanie w siedzibie przedsię-
biorcy było jednocześnie kontrolą. Przepis prawa stanowił bowiem, że w ramach kontroli organ 
może prowadzić, za zgodą sądu, przeszukanie. Twórcy nowelizacji z 2014 r. uznali, że taki stan 
rzeczy budzi wątpliwości oraz powoduje praktyczne problemy. Chodziło przede wszystkim o to, 
że do przeszukania znajdowały zastosowanie jednocześnie przepisy k.p.k. i ustawy o swobo-
dzie działalności gospodarczej (obecnie: Prawo przedsiębiorców). Za szczególnie niekorzystne 
twórcy nowych uregulowań uznawali zastosowanie tej normy ustawy o swobodzie działalności 

2 Specyfiką spraw z zakresu ochrony interesów konsumentów (w przeciwieństwie do spraw z zakresu ochrony konkurencji) jest ich stosunkowo łatwa 
wykrywalność. Oceniane praktyki mają z reguły charakter jawny, a poszkodowani konsumenci licznie zgłaszają się do Prezesa UOKiK, oferując wyczer-
pujące informacje nt. praktyki przedsiębiorcy.
3 Warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, 30.10.2019 r. 
4 Autorki sięgnęły do przepisów różnych jurysdykcji tak, aby pokazać pomocne z punktu widzenia uokik spektrum rozwiązań.
5 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r. została znowelizowana ustawą z 10.06.2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2014, poz. 945) (dalej: nowelizacja; nowelizacja z 2014 r.; ustawa zmieniająca). 
Zmiany weszły w życie 18 stycznia 2015 r. 
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gospodarczej, która dawała przedsiębiorcy uprawnienie do wniesienia sprzeciwu, który wstrzy-
mywał bieg kontroli z przeszukaniem6.

Ustawodawca dążył do uporządkowania i uściślenia przepisów proceduralnych odnoszących 
się do przeszukania, wskazując, że do instytucji tej powinny mieć zastosowanie swoiste reguły7. 
Kształtując ramy procesowe przeszukania, posłużono się zabiegiem opartym szeroko na odesłaniu 
do innych przepisów. W efekcie do przeszukania stosujemy odpowiednio wybrane przepisy uokik 
z 2007 r. dotyczące kontroli, wybrane przepisy ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców8 
(dalej: pp) oraz wybrane przepisy k.p.k. Nie może też umknąć uwadze, że sam Prezes UOKiK, 
który faktycznie i merytorycznie realizował inicjatywę ustawodawczą w omawianym zakresie, 
zauważał, że mamy do czynienia w gruncie rzeczy z dwoma osobnymi trybami działania organu 
administracji. W uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej, czytamy: „Należy zauważyć, że 
kontrola u przedsiębiorcy opiera się na założeniu współpracy kontrolowanego przedsiębiorcy 
z kontrolującymi, natomiast przeszukanie zbliżone jest do przeszukania przeprowadzanego przez  
Policję w toku postępowania przygotowawczego na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks postępowania karnego, w ramach którego przeszukujący podejmują określone czynności 
bez konieczności uzyskania zgody przeszukiwanego (mające na celu np. odebranie określonych 
dokumentów), a często bez jego udziału”9.

W efekcie, ustawodawca w aktualnej uokik rozdziela obydwa tryby działania strukturalnie 
i systemowo, a wykładnia celościowa prowadzona na podstawie materiałów procesu legislacyj-
nego wskazuje, że podstawowym założeniem ustawodawcy było rozdzielenie obydwu środków. 
Dlatego  na wstępie należałoby przyjąć, że mamy do czynienia z osobnymi instutucjami. Błędne 
byłoby zatem stwierdzenie, że jedyną różnicą pomiędzy kontrolą i przeszukaniem (zasadniczo) jest 
fakt, że na przeszukanie musi wyrazić zgodę SOKiK, a przedsiębiorca nie może wtedy skorzystać 
ze sprzeciwu (tak jak w trakcie kontroli). 

III.	Kontrola	i	przeszukanie	jako	formy	pozyskiwania	dowodów	 
–	w	kontekście	systemowym	i	prawnoporównawczym

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje dwie odrębne formy pozyskiwania 
materiału dowodowego w siedzibie przedsiębiorcy; intencje ustawodawcy są jasne, co wynika 
również wprost z cytowanego uzasadnienia do projektu zmian, które znalazło odzwierciedlenie 
w nowelizacji z 10 czerwca 2014 roku. Stosujący odnośne przepisy mają jednak problem: jedni 
uważają, że mamy rzeczywiście do czynienia z dwiema odrębnymi instytucjami (Bernatt, 2011, 
s. 206 i n.; 2014, s. 1290 i n.; Materna, 2015, s. 8), inni – że obydwa sposoby działania wyglądają 
w zasadzie tak samo, a różnice normatywne są fikcją w praktyce (Turno i Wardęga, 2015, s. 116). 

Zagadnienie można postawić w ten sposób: skoro na przeszukanie musi wyrazić zgodę 
sąd, to sposób działania organu (i odpowiadające obowiązki przedsiębiorcy) musi być różny od 
tego, cechującego kontrolę, w przeciwnym razie wykładnia przedmiotowych przepisów uokik 

6 Por. uzasadnienie do projektu ustawy zmieniającej z 2012 r., s. 7–8.
7 Ibidem.
8 T.j. Dz. U. 2019, poz. 1292, 1495, ze zm.
9 Ibidem, s. 7–8.
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prowadziłaby do nonsensowanego wniosku, że organ mógłby prowadzić te same czynności bez 
względu na to czy uprzednio uzyskał zgodę sądu, czy nie.

Obie instytucje niewątpliwie łączy cel, jakim jest „uzyskanie informacji mogących stanowić 
dowód w sprawie”10 i podstawowe unormowania z rozdz. 5 uokik. W obecnym uregulowaniu 
prawnym oba środki są środkami przymusu (nawet jeśli kontrola opiera się na współpracy, 
w rzeczywistości przedsiębiorca nie może odmówić udziału w kontroli, o czym szczegółowo niżej) 
jednakże tryb pozyskiwania dowodów jest i powinien być odmienny w swej istocie, nawet jeśli 
niektóre z czynności prowadzonych przez kontrolujacych lub przeszukujących mogą wyglądać 
identycznie. Oba tryby, poza celem, łączy też organ prowadzący czynności, tj. Prezes UOKiK, 
który działa przy pomocy upoważnionych pracowników UOKiK oraz innych wskazanych w uokik 
osób. Oba tryby łączy również działanie w ramach postępowania przed Prezesem UOKiK, do 
którego zastosowanie mają przepisy k.p.a. A zatem, prowadząc czy to czynności kontrolne, czy to 
czynności przeszukania, pracownicy UOKiK są zobowiązani do przestrzagania tych samych zasad 
ogólnych wynikających z k.p.a., m.in. zasady praworządności oraz zasady pogłębiania zaufania. 

Po uzyskaniu dowodów, ich dopuszczenie i wykorzystanie w postępowaniu przed Prezesem 
UOKiK nie różni się niczym w zależności od instrumentu i podlega tym samym rygorom określonym 
w art. 227–315 k.p.c. w zw. z art. 84 uokik.

Natomiast, aby lepiej zrozumieć istotę różnicy pomiędzy obydwoma trybami, należy usytuować 
je w szerszym kontekście pozyskiwania dowodów przez Prezesa UOKiK. Kierując się kryterium 
uprawnień organu, dolegliwości i stopnia ingerencji w prawa przedsiębiorców, można w tym za-
kresie przeprowadzić logiczną gradację. 

W pierwszym rzędzie Prezes UOKiK dysponuje wezwaniem do udzielenia informacji z art. 50 
uokik, które może zostać wystosowane do każdego, bez wszczynania nawet postępowania 
wyjaśniającego. Cechą wezwania jest niewątpliwie fakt całkowitej dobrowolności w przekazywaniu 
określonych informacji przez przedsiębiorcę i przeprowadzenie tego procesu bez konieczności 
ingerencji w (swoiście rozumianą) prywatność i mir. Następnie organ może prowadzić kontrolę, 
która wymaga wszczęcia co najmniej postępowania wyjaśniającego i prowadzenia czynności 
z aktywnym udziałem przedsiębiorcy, polegającym na przekazywaniu żądanych dokumentów czy 
informacji w siedzibie przedsiębiorcy. Wreszcie, organ może działać niemalże samodzielnie, nawet 
bez udziału przedsiębiorcy, ingerując w prywatność i mienie, ale takie czynności może prowadzić 
tylko pod warunkiem uzyskania zgody sądu. Wszystkie te tryby łączy sankcja za niewykonanie 
odpowiednich obowiązków ciążących na przedsiębiorcy. Naruszenie (niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie obowiązków) ingeruje zawsze w tę samą zasadę – efektywnego pozyskiwania dowodów 
w sprawie przez organ administracji.

O wyborze każdego z wymienionych „środków wydobywczych” decyduje spełnienie przesłanek 
przewidzianych w uokik i potrzeba pozyskania dowodów w celu ustalenia stanu faktycznego 
w postępowaniu przed Prezesem UOKiK. Wybór środka ma być swobodny, ale nie dowolny: poza wa-
runkami normatywnymi oraz potrzebą wynikającą z określonych okoliczności, organ powinien przede 
wszystkim kierować się zasadą proporcjonalności. Parafrazując W. Jasińskiego, organ wybierając 
sposób działania, każdorazowo musi rozstrzygnąćć dylemat pomiędzy efektywnością działania 
a ochroną podstawowych praw i wolności, która wyraża się w „gwarancyjnych unormowaniach 
10 Art. 105b ust. 1 uokik.
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przebiegu postępowania dowodowego” (Jasiński, 2016). Praktycznie ujął to Trybunał Konstytucyjny 
(dalej: TK) w wyroku z 19 stycznia 2019 r. (P 19/17), odwołując się do literatury przedmiotu 
(Banasiński i Piontek, 2009), wskazując, iż „[przeszukanie] powinno być stosowane tylko wówc-
zas, gdy uzyskanie dowodów nie będzie możliwe przy użyciu środków ograniczających wolność 
w mniejszym stopniu”. Przesłanka proporcjonalności (poza określonymi przesłankami ustawowymi) 
powinna być każdorazowo przedmiotem badania przez SOKiK.

Wachlarzem środków wydobywczych, które mogą być stosowane w zależności od sytuacji 
i potrzeby, z zachowaniem zasady proporcjonalnosci, dysponują inne organy ochrony konkurencji 
w ramach UE. 

I tak, w Niemczech istnieją dwie odrębne procedury: kontrola prowadzona na podstawie § 59 
niemieckiej ustawy antymonopolowej – Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (dalej: GWB), 
dla której podstawą prawną jest decyzja organu (decyzja Bundeskartellamt zatwierdzona przez 
Prezesa Bundeskartellamt) oraz przeszukanie prowadzone za zgodą sądu, wedle przepisów § 59 
ust. 4 GWB oraz § 46 ust. 1 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (ustawy o deliktach administra-
cyjnych) w zw. z § 102 pp. Strafprozessordnung (niemieckiego kodeksu postępowania karnego). 
Obydwa środki wyraźnie różnią się zakresem uprawnień. Co ciekawe, w Niemczech nie przewid-
ziano kary za brak współdziałania. Niemniej w przypadku odmowy współdziałania pracownicy or-
ganu mogą skorzystać z pomocy funkcjonariuszy policji; dopiero  odmowa współdziałania z policją 
może być podstawą odpowiedzialności karnej (por. International Competition Network, 2015).

Podobnie jest we Francji. Na podstawie zwykłego upoważnienia (bez formalnej decyzji) 
urzędnicy departamentu we francuskim ministerstwie gospodarki mogą stosować „środki proste”. 
W celu zastosowania „środków wzmocnionych”, francuski organ ochrony konkurencji (Autorité de 
la concurrence), musi uzyskać zgodę sądu11. Ma wtedy szersze uprawnienia, dlatego to właśnie 
tego typu narzędzie używane jest w przypadku podejrzenia dopuszczania się poważnych praktyk 
ograniczających konkurencję (por. European Comeptition Network, 2012, s. 8 i n.).

Z kolei w Holandii i Czechach nie ma rozróżnienia na środki „typu administracyjnego” i środki 
„typu  quasi-karnego”. Niemniej, na przykład holenderski organ (Autoriteit Consument & Markt) 
może pozyskiwać dowody w siedzibie przedsiębiorcy tylko za jego zgodą. Jeśli nie ma przyzwole-
nia przedsiębiorcy, wymagana jest zgoda sądu12.

Komisja Europejska również nie dysponuje środkami inspekcyjnymi, które można podzie-
lić na „słabsze” i „silniejsze”. Artykuł 20 rozporządzenia 1/2003 mówi o jednorodnej „kontroli” 
( inspection), zapewnianiającej KE szerokie uprawnienia wstępu do siedziby przedsiębiorcy i po-
zyskiwania wszelkich materiałów dowodowych zgodnie z celem i przedmiotem kontroli. Zatem 
KE w celu pozyskania dowodu może skorzystać wyłącznie albo z prostego żądania udzielania 
informacji (request for information) przewidzianego w art. 18 rozporządzenia 1/2003, albo z bar-
dziej inwazyjnej, ale jednorodnej kontroli. Jednocześnie, w każdym przypadku KE może wydać 
decyzję przewidzianą w rozporządzeniu albo w pierwszym kroku, zażądać informacji w sposób 
niesformalizowany. Tryb nieformalny zwykle stosowany jest w przypadku żądania udzielenia in-
formacji, podczas gdy, wchodząc z niezapowiedzianą inspekcją, KE dysponuje formalną decyzją 
Komisji Europejskiej, zaskarżalną do Sądu UE.

11 Art. L450–4 francuskiego kodeksu handlowego (Code de commerce). 
12 Ibidem. 
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Rozróżnienia omawianych środków nie wprowadza również dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/1 z 11 grudnia 2018 r. mająca na celu nadanie organom ochrony konkurencji 
państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia 
należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego13, która w art. 6 wspomina jedynie o „niezapo-
wiedzianej kontroli” i wymienia konieczność zapewnienia organowi ochrony konkurencji szerokich 
uprawnień, umożliwiających skuteczne poszukiwanie dowodów w lokalu przedsiębiorcy, a także 
poza nim (art. 7).

IV.	Kontrola	i	przeszukanie	w	uokik
Teza o odmienności obydwu trybów nie jest bynajmniej osadzona jedynie w analizie prawno-

porównawczej, wykładni systemowej, historycznej i teleologicznej. Wynika również bezpośrednio 
z analizy przepisów rozdziału 5 uokik w brzmieniu po nowelizacji.

Po pierwsze, cel i sposób działania organu został określony odmiennie. W przypadku kontroli 
art. 105b ust. 1 uokik mówi o celu „uzyskania informacji mogących stanowić dowód w sprawie”, 
podczas gdy art. 105n ust. 1 uokik wskazuje wyraźnie na cel w postaci „znalezienia	i	uzyskania 
informacji […] mogących stanowić dowód w sprawie” [podkreślenia własne]. Z tego zestawienia 
i nieprzypadkowej różnicy wynika, że w trakcie kontroli organ „uzyskuje” informacje od przedsię-
biorcy, a podczas przeszukania może je zarówno „uzyskiwać” od przedsiębiorcy, jak i „znajdywać” 
samodzielnie. 

Po drugie, co prawda, do przeszukania stosuje się odpowiednio uprawnienia kontrolne orga-
nu zawarte w art. 105b ust. 1 uokik, ale do procedury przeszukania ma zastosowanie dodatkowo 
przepis art. 105o uokik. Różnica, która wynika z tego dodatkowego uprawnienia organu przewi-
dzianego w tym przepisie sprowadza się do stwierdzenia, że w ramach kontroli organ ma jedynie 
uprawnienie – wyrażone w art. 105b ust. 1 pkt 4) uokik – do „żądania sporządzenia przez kontro-
lowanego” kopii lub wydruków dowodów dokumentowych czy elektronicznych, o których mowa 
w art. 105b ust. 1 pkt 2) uokik, podczas gdy na podstawie art. 105o uokik organ może wykonywać 
kopie i wydruki samodzielnie. Ma to przede wszystkim znaczenie praktyczne przy pozyskiwaniu 
danych z nośników informatycznych (o czym szczegółowo niżej). 

Po trzecie, do kontroli znajdują zastosowanie wprost wszystkie przepisy dotyczące kontroli 
administracyjnej uregulowane w rozdziale 5 pp, co sytuuje to narzędzie w gronie środków admi-
nistracyjnych stosowanych do kontroli działalności gospodarczej. Inne rozwiązanie wybrano dla 
przeszukania: tutaj zastosowanie znajdują (i to „odpowiednie”) dwa przepisy pp; za to w przypad-
ku tego środka zastosowanie znajdzie szereg przepisów k.p.k. Zatem, ustawodawca przesuwa 
omawianą instytucję wyraźnie w kierunku środków „prawnokarnych” i to nie tylko z powodu na-
zewnictwa, ale z powodu swoistego ukształtowania uprawnień organu i wyraźnego nawiązania 
do instytucji k.p.k.

Zastosowanie przepisów uokik i pp do kontroli z jednej strony oraz odpowiednie zastosowa-
nie wybranych przepisów uokik, pp i k.p.k. do przeszukania z drugiej, skutkuje wieloma różnicami 
obydwu trybów, które mogą być istotne w praktyce. Większość z nich została omówiona poniżej 
w poszczególnych sekcjach adresujących szczegółowe instytucje i problemy. 

13 Dz. Urz. UE L 11/3.
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Po czwarte, jeśli przyjąć aksjomat, iż gwarancje praw przedsiębiorców wzrastają proporcjonal-
nie do stopnia inwazyjności środka śledczego, co znajduje odzwierciedlenie w polskich przepisach 
uokik i odnośnych przepisach innych aktów prawnych, to zakres uprawnień organu administracji 
musi być węższy tam, gdzie ochrona praw przedsiębiorców jest mniejsza. Innymi słowy, sprzecz-
ne z zasadą praworządności (art. 6 k.p.a., art. 7 Konstytucji RP) byłoby prowadzenie czynności 
kontrolnych w taki sam sposób, jak czynności przeszukania (i takie też interpretowanie uprawnień 
Prezesa UOKiK), bez tożsamych gwarancji procesowych dla przedsiębiorcy kontrolowanego.

Po piąte, nie może ujść uwadze, że w przypadku instytucji przeszukania, odesłanie do prze-
pisów o kontroli ma charakter odesłania do stosowania odpowiednio, a nie wprost. W literatu-
rze i orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że odpowiednie stosowanie przepisów prawa oznacza 
bądź stosowanie odnośnych przepisów bez żadnych zmian do innego zakresu odniesienia, bądź 
stosowanie ich z pewnymi zmianami, bądź też niestosowanie tych przepisów do innego zakresu 
odniesienia (por. m.in. uchwała SN z 23.08.2006 r., III CZP 56/06, OSNC 2007/3/43; wyrok SN 
z 15.2.2008 r., I CSK 357/07, OSNC 2009/4/62). W takim przypadku, gdy mamy do czynienia 
z odesłaniem do odpowiedniego stosowania, ustalenie treści normy powinno odbywać się z uży-
ciem dodatkowych metod wykładni aktu prawnego, tj. m.in. wykładni teleologicznej czy syste-
mowej. Prawidłowo przeprowadzona wykładnia przepisów o przeszukaniu wskazuje na to, że 
błędne byłoby bezrefleksyjne kopiowanie uprawnień organu i obowiązków przedsiębiorcy w tracie 
przeszukania w formule przewidzianej dla kontroli. Dlatego art. 105b uokik i inne przepisy o kon-
troli powinny podlegać przefiltrowaniu „odpowiednio” do charakteru środka, jakim jest przeszu-
kanie. Przykładowo, jeśli do przeszukania stosuje się odpowiednio przepisy o kontroli, to normy 
określające warunki i zasady, na których może nastąpić zabezpieczenie dowodów na podstawie 
art. 105f ust. 2 uokik będą tożsame w przypadku obydwu trybów, gdyż nie ma żadnego powodu, 
dla którego zabezpieczenie jakiegoś dowodu miałoby być prowadzone odmiennie. Odpowiednie 
zastosowanie, uwzględniające odmienność obydwu trybów, nakazywałoby natomiast inny spo-
sób prowadzenia (dostosowanie) czynności służących „wydobyciu” dowodów z dokumentów czy 
dowodów zgromadzonych na nośnikach (o czym szerzej w dalszej części artykułu).

Wreszcie, sam Prezes Urzędu w swoich wyjaśnieniach dotyczących przeszukania stwierdza, 
że „Kontrole takie istotnie różnią się względem kontroli prowadzonych przez inne organy admini-
stracji oraz względem przeszukań prowadzonych przez Prezesa UOKiK” (UOKiK, 2019, s. 14). 
Ponieważ wyjaśnienia nie dotyczą w ogóle kontroli, nie można stwierdzić, gdzie Prezes Urzędu 
upatruje wspomnianych „istotnych różnic”.

Podsumowując, należy zauważyć, że zabieg legislacyjny, który polega na odesłaniu przy 
przeszukaniu odpowiednio do przepisów uokik o kontroli z pewnością nie jest najszczęśliwszy 
choć nie wszyscy Autorzy odnoszą się do niego krytycznie (Jasiński, 2016, s. 161 i n.). Jak okre-
ślił to TK w wyroku z 19 stycznia 2019 r. (P 19/17), „odesłanie do odpowiedniego stosowania do 
przeszukania przepisów dotyczących kontroli rodzi jednak trudności w odróżnieniu pozytywnych 
obowiązków przedsiębiorcy w toku kontroli od negatywnych obowiązków przedsiębiorcy w toku 
przeszukania, polegających na umożliwieniu rozpoczęcia przeszukania, a następnie jego „znosze-
niu” (por. Bernatt, 2014, s. 1291–292). Niemniej ani TK, ani nawet SOKiK na podstawie jeszcze 
uokik z 2000 r. (kiedy obowiązywały przepisy wspólnie regulujące kontrolę i kontrolę z przeszu-
kaniem) nie mają wątpliwości, że „kontrolę […] od przeszukania […] odróżnia to, że kontrola jest 
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prowadzona przy współdziałaniu, za zgodą i wiedzą kontrolowanego […]. Inaczej jest w przypadku 
przeszukania, kiedy z mocy postanowienia sądu kontrolujący bez zgody kontrolowanego, a także 
bez jego koniecznego udziału lub wiedzy, dokonuje wstępu […], przegląda akta […] i nośniki in-
formacji związane z przedmiotem kontroli”14. 

Dokładna analiza poszczególnych uregulowań obydwu środków wydobywczych, pomimo 
istniejących podobieństw, wykazuje fundamentalne różnice, które mogą i powinny przekładać 
się na sposób prowadzenia przeszukań i kontroli przez organ administracji oraz na realizację 
obowiązków ustawowych przez przedsiębiorców. 

V.	Istota	i	podstawy	prawne	kontroli	 
prowadzonej	przez	Prezesa	UOKiK.	 

Zastosowanie	ustawy	–	Prawo	przedsiębiorców
Kontrola jest typowym narzędziem administracyjnym, które może służyć różnym celom, w tym: 

ustaleniu przestrzegania zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. 
Uokik definiuje cel jasno: jest nim „uzyskanie informacji mogących stanowić dowód w sprawie” 
(art. 105b ust. 1 uokik). Zestaw czynności kontrolnych podejmowanych przez kontrolujących może 
być zatem nakierowany wyłącznie na pozyskanie dowodów w określonej sprawie. „Sprawę” an-
tymonopolową stanowi, na etapie postepowania wyjaśniającego czy antymonopolowego, zestaw 
okoliczności faktycznych, które mają potencjał do kwalifikacji jako praktyka ograniczająca kon-
kurencję. Jest to jedno z tych unormowań (nie jedyne), które przemawiają za uznaniem, że na 
podstawie obowiązujących norm dotyczących przeszukania i kontroli organ administracji nie ma 
uprawnień do poszukiwania jakichkolwiek dowodów, a tylko takich, które wiążą się ze „sprawą”.  

Kontrola w uokik ma charakter niesamoistny, tj. służy do podjęcia dalszych decyzji wobec 
przedsiębiorcy w ramach wszczętego postępowania przed Prezesem UOKiK15. Ustawa nie roz-
różnia przy tym (w przeciwieństwie do przeszukania, o czym niżej) kontroli prowadzonej w ramach 
postępowania wyjaśniającego i antymonopolowego. Kontrola może dotyczyć „każdego” przed-
siębiorcy (art. 105a ust. 1 uokik), czyli przykładowo również przedsiębiorcy dotkniętego skutkami 
praktyki ograniczającej konkurencję, wobec którego zastosowanie środków przymusu wydawałoby 
się całkowicie nadmierne i niecelowe. Co więcej, kontrola może dotyczyć przedsiębiorców, wobec 
których nie zachodzą nawet wstępne podstawy do wszczęcia postępowania antymonopolowego. 

W praktycznym wymiarze, jak się wydaje kontrola administracyjna zbliża się w swej istocie 
do wezwania do przedstawienia dokumentów i informacji, które przebiega (jest realizowane) 
w siedzibie przedsiębiorcy, co pozwala na zapewnienie efektywnego i sprawnego przekazania 
informacji i dokumentów żądanych przez organ. Kontrola oszczędza czas korespondencyjnego 
wezwania, które nierzadko ma kilka rund i może być stosowana tam, gdzie organowi zależy na 
szybszym załatwieniu sprawy (zasada szybkości z art. 12 k.p.a.). Podstawową analogią uza-
sadniającą taką ocenę jest fakt, że zarówno w przypadku pisemnego wezwania do udzielenia 
informacji i przekazania dowodów, jak i w przypadku kontroli, organ precyzuje zakres oczekiwa-
nych informacji i dowodów, a przedsiębiorca – w obu przypadkach – samodzielnie przekazuje 
je Prezesowi UOKiK. Istotna różnica polega na tym, że w ramach kontroli Prezes UOKiK może 
14 Wyr. SOKiK z 11.08.2003 r., XVII Ama 123/02, Lex 108188.
15 W przeciwieństwie do kontroli samoistnej, gdzie celem jest wyłącznie dokonanie określonych ustaleń; taką kontrolą jest kontrola NIK.
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wkroczyć do siedziby przedsiębiorcy (uprawnienie do naruszenia miru) oraz bezpośrednio ode-
brać wyjaśnienia od przedsiębiorcy. Jak wskazano wyżej, za wyborem kontroli może w niektórych 
przypadkach przemawiać ekonomika procesowa, choć nie może to być jedyny powód – Prezes 
UOKiK powinien każdorazowo rozważyć czy bardziej proporcjonalnym narzędziem niż kontrola 
nie byłoby wystosowanie zwykłego wezwania do udzielania informacji na podstawie art. 50 uokik.

Przepisy art. 105a–105h oraz 105j–105k uokik statuują szereg uprawnień szczegółowych 
Prezesa UOKiK i obowiązków przedsiębiorcy. Zasadniczo, należy podkreślić, że uprawnienia 
i obowiązki dotykają zarówno przedsiębiorców, wobec których faktycznie jest lub potencjalnie 
może być wszczęte postępowanie antymonopolowe, jak i nieograniczony krąg podmiotów trze-
cich. W ramach posiadanych uprawnień kontrolujący mają możliwość wejścia do pomieszczeń 
przedsiębiorcy (oraz środków transportu), żądania udostępnienia dokumentów i innych nośników 
treści, żądania od przedsiębiorcy wyjaśnień „dotyczących przedmiotu kontroli”, a także zapewnienia 
warunków niezbędnych do efektywnego prowadzenia czynności kontrolnych i ochrony środków 
dowodowych (zabezpieczenie dowodów w siedzibie przedsiębiorcy lub zajęcie).

Poza przepisami uokik, do kontroli w pełnym i bezpośrednim zakresie stosuje się przepisy 
rozdziału 5 ustawy pp, który w obecnym brzmieniu ma znamienny tytuł: „Ograniczenie kontroli 
działalności gospodarczej”. Powołane przepisy w sposób kompleksowy regulują kontrolę, która 
może być prowadzona przez organy administracji, wprowadzając odmienne uregulowania dla 
szczególnych typów kontroli, tam gdzie istnieje potrzeba wprowadzenia odmiennych zasad. Treść 
odesłania z uokik i charakter unormowania w pp nie rozwiewają pytań o wzajemny stosunek tych 
norm do uregulowań odrębnych, takich jak uokik (Długosz, 2019, s. 271–272). W przekonaniu 
autorek, zasadne jest przyjęcie „współistnienia” obydwu regulacji i rozwiązywania sprzeczności, 
zgodnie z istniejącymi regułami kolizyjnymi.

Sama już ustawa pp przewiduje szereg odrębności dla różnych typów kontroli. I tak, do kon-
troli prowadzonej przez Prezesa UOKiK nie znajduje zastosowania reguła uprzedniego powia-
domienia przedsiębiorcy o kontroli (art. 48 pp). Co więcej, do omawianych kontroli nie znajdują 
zastosowania ograniczenia prowadzenia równolegle kilku kontroli, a także dotyczące liczby dni 
czynności kontrolnych w roku. Jednocześnie, do kontroli Prezesa UOKiK znajdują zastosowanie 
takie zasady, jak: obowiązek prowadzenia czynności z udziałem przedsiębiorcy lub jego przed-
stawiciela, obowiązek prowadzenia czynności w siedzibie, zakaz powtórnej kontroli w tym samym 
przedmiocie czy uprawnienie przedsiębiorcy do sprzeciwu, gdy kontrola prowadzona jest z naru-
szeniem zasad (o czym szczegółowo niżej).

Pomimo że przepisy rozdziału 5 pp znajdują zastosowanie in extenso, uokik wprowadza mo-
dyfikację podstawy prawnej kontroli. Nie ma przy tym wątpliwości, że w takim zakresie, w jakim 
treść upoważnienia reguluje uokik, art. 49 pp nie znajdzie zastosowania (na zasadzie lex specialis 
derogat legi generali). 

Podstawą do prowadzenia czynności kontrolnych jest upoważnienie Prezesa UOKiK (art. 105a 
uokik). Takie rozwiązanie jest zresztą przedmiotem krytyki w doktrynie (Materna, 2015, s. 15). Jest 
to bowiem akt fundamentalny z punktu widzenia uprawnień organu i praw przedsiębiorcy. Poza 
wymogami o charakterze formalnym i informacyjnym (takimi jak: oznaczenie organu, oznaczenie 
kontrolowanego, wskazanie osób – pracowników UOKiK lub innych osób upoważnionych przez 
Prezesa UOKiK), upoważnienie powinno zawierać „określenie zakresu przedmiotowego kontroli, 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 4(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.9.3

Irena Gajewska-Leite, Małgorzata Modzelewska de Raad            Kontrola i przeszukanie Prezesa UOKiK…40

w tym okresu objętego kontrolą” oraz „określenie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanej daty 
jej zakończenia” (art. 105a ust. 4 uokik). 

„Przedmiot kontroli”, o którym mowa w art. 105a ust. 4 pkt 6 uokik to wedle doktryny określenie 
sfery działalności kontrolowanego, której mają dotyczyć czynności kontrolne (Bernatt i Materna, 
2014), choć „przedmiot kontroli” jest rozbieżnie interpretowany w judykaturze16. Przepis ten ma 
wyraźnie charakter delimitacyjny i zabezpiecza przedsiębiorcę przed nielegalną ingerencją organu, 
poza to, co wyznacza „sprawa” (art. 105b ust. 1 uokik) albo poza to, co wyznacza „zakres objęty 
postępowaniem” (art. 105a ust. 1 uokik), z którym ma związek kontrola. Za słuszne należy uznać 
postulaty adresowane do organu, aby upoważnienie w omawianym zakresie było formułowane 
wystarczająco precyzyjnie (Bernatt i Materna, 2014). Za elementy kluczowe formuły można uznać 
rodzaj produktu, typ badanych działań przedsiębiorcy, wskazanie uczestników tych działań i ich 
skalę (lista niewyczerpująca). Jak dotąd, jak się wydaje, sądy również nie spowodowały niezbędnej 
korekty w praktyce Prezesa UOKiK. Jeszcze w 2012 r. SOKiK uznał, że wystarczające jest wska-
zanie, że kontrola dotyczy ogólnie praktyki ograniczającej konkurencję, nawet bez wskazania czy 
kwestionowane działanie polega na zawarciu porozumienia, czy na praktyce jednostronnej, nie 
wspominając już o bliższym sprecyzowaniu charakteru i przedmiotu działania17. W innej sprawie, 
już na gruncie znowelizowanej uokik, ustosunkowując się do zarzutu zbyt szerokiego, ogólniko-
wego określenia „przedmiotu” przeszukania (zarzut wywiedziony był na gruncie tożsamego dla 
obydwu trybów art. 105a ust. 4 pkt 6 uokik), Sąd Apelacyjny w Warszawie nie odniósł się wcale do 
zakresu przedmiotowego rozumianego jako sfery działalności przedsiębiorcy podlegającej badaniu, 
ale do dokumentów czy przedmiotów, które mogą być „przedmiotem” kontroli/przeszukania18. Ze 
względu na całkowite niezrozumienie istoty omawianego postulatu, wskazywane postanowienie 
SA w Warszawie nie może być uznane za rozstrzygające. 

Taki postulat wynika również z orzecznictwa unijnego. W sprawie Roquette Frères19, TSUE 
wskazał, co następuje: „Komisja jest zobowiązana do możliwie najdokładniejszego określenia 
w decyzji nakazującej kontrolę, co jest poszukiwane, oraz do wskazania kwestii, których ma do-
tyczyć kontrola (wyrok z dnia 26 czerwca 1980 r. w sprawie 136/79 National Panasonic przeciwko 
Komisji, Rec. s. 2033, pkt 26 i 27)”20.

Niewątpliwie nowelizacja z 2014 r. doprecyzowująca, iż zakres przedmiotowy kontroli po-
winien również zawierać (wyrażenie „…w tym…”) „okres objęty kontrolą” (art. 105a ust. 4 pkt 6 
uokik) jest cenna z punktu widzenia zapewnienia gwarancji prawom przedsiębiorcy. W związku 
z tym, że taka formuła znalazła się wprost w przepisie, praktyka organu antymonopolowego czyni 
zadość temu obowiązkowi (choć można mieć wątpliwości co do proporcjonalności określenia ram 

16 Por. postanowienie SA w Warszawie z 3.02.2020 r., VII AGz 1016/19.
17 Postan. SOKiK z 14.02.2012 r, XVII Amz 6/12, XVII Amz 7/12, nieopublikowane, cytowane za: Bernatt i Materna, 2014.
18 In extenso, w postanowieniu z 3.02.2020 r., VII AGz 1016/19, SA w Warszawie stwierdził: „Prezes Urzędu wnioskując o wyrażenie zgody na prze-
szukanie oraz sporządzając upoważnienie do przeprowadzenia przeszukania nie jest w stanie w sposób precyzyjny określić w jakich aktach, księgach, 
pismach, wszelkiego rodzaju dokumentach lub na informatycznych nośnikach danych, urządzeniach oraz systemach informatycznych oraz innych 
przedmiotach mogą znajdować się dowody w sprawie[…] Dlatego na wstępie przeszukania kontrolujący zgodnie z art. 105b ust.1 pkt 2 u.o.k.k. żąda 
udostępnienia związanych z przedmiotem kontroli w.w. dowodów”.
19 Wyr. TSUE z 22.10.2002 r. w sprawie C-94/00 Roquette Frères, ECLI:EU:C:2002:603.
20 C-94/00 Roquette Frères, pkt 48. W tym samym wyroku, w pkt 47, TSUE zauważył, iż „zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia nr 17 Komisja zo-
bowiązana jest do uzasadnienia decyzji nakazującej kontrolę poprzez określenie przedmiotu i celu tej decyzji, co – jak stwierdził Trybunał – stanowi 
podstawowy wymóg mający na celu nie tylko wykazanie, że zamierzona interwencja w obrębie danych przedsiębiorstw jest uzasadniona, ale również 
umożliwienie	tym	przedsiębiorstwom	określenia	zakresu	ciążącego	na	nich	obowiązku	współpracy	przy	jednoczesnym	zachowaniu	ich	prawa	
do	obrony (ww. wyrok w sprawie Hoechst przeciwko Komisji, pkt 29)” [podkreślenie własne].
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czasowych kontroli), podczas gdy doprecyzowanie „zakresu przedmiotowego” kontroli w upoważ-
nieniu budzi nadal poważne wątpliwości i na gruncie aktualnej regulacji nie doczekało się jeszcze 
dogłębnego zbadania w judykaturze. 

VI.	Istota	i	podstawy	prawne	przeszukania	 
prowadzonego	przez	Prezesa	UOKiK. 

Zastosowanie	przepisów	k.p.k.
Instytucja przeszukania Prezesa UOKiK – w przeciwieństwie do kontroli – zakorzeniona jest 

w proceduralnym prawie karnym. 
Artykuł 219 k.p.k. określa trzy cele przeszukania w postępowaniu karnym21: i) wykrycie lub 

zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej; ii) znalezienie rzeczy mogą-
cych stanowić dowód w sprawie; iii) znalezienie rzeczy podlegających zajęciu w postępowaniu 
karnym. Ze względu na przyznane Prezesowi UOKiK kompetencje ustawowe, celem przeszukania 
prowadzonego na podstawie przepisów uokik jest wyłącznie znalezienie i uzyskanie informacji 
mogących stanowić dowód w sprawie, w tym z akt, ksiąg, pism, wszelkiego rodzaju dokumentów 
lub informatycznych nośników danych, urządzeń oraz systemów informatycznych oraz innych 
przedmiotów (art. 105a ust. 4 pkt 6 uokik). Niemniej jednak na przeszukanie Prezesa UOKiK 
i przeszukanie w sprawach karnych składają się te same elementy: procesowy charakter, cel do-
wodowy oraz przymusowy sposób przeprowadzenia (Waszczyński i Maliszewska, 1972). W spra-
wach zarówno karnych, jak i antymonopolowych przeszukanie jest zatem dowodową czynnością 
wykrywczą oraz środkiem przymusu pozwalającym na wkroczenie w celu znalezienia dowodu 
w sferę konstytucyjnie chronionych praw i wolności (Stefański i Zabłocki, 2019 i przytoczona tam 
literatura), w tym w „mir domowy” (rozumiany jako ochrona siedziby przedsiębiorcy).

Przed 18 stycznia 2015 r. do przeszukania stosowały się przepisy uokik o kontroli oraz 
odpowiednio przepisy k.p.k. dotyczące przeszukania (w zakresie nieuregulowanym w uokik)22. 
W ramach nowelizacji, ustawodawca przewidział odpowiednie stosowanie wybranych przepisów 
uokik o kontroli23 i wybranych przepisów pp24, a także zrezygnował z ogólnego odesłania do k.p.k. 
– obecnie do przeszukania Prezesa UOKiK stosuje się odpowiednio wyłącznie art. 180, art. 224 
§ 1, art. 225, art. 226 oraz art. 236a k.p.k., które dotyczą sposobu postępowania z określonymi 
kategoriami informacji i prawnie chronionych tajemnic (art. 105q pkt 3 uokik).  

Przedmiotowa zmiana nie miała bynajmniej wpływu na podważenie istoty przeszukania Prezesa 
UOKiK, która w zakresie poszukiwania i pozyskiwania dowodów wciąż jest niemalże tożsama 
z istotą przeszukania w sprawach karnych. W uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej, 
Prezes UOKiK podkreślił, że przeszukanie pomieszczeń i rzeczy przedsiębiorcy zbliżone jest do 
przeszukania przeprowadzanego przez Policję w toku postępowania przygotowawczego na pod-
stawie k.p.k., w ramach którego przeszukujący podejmują określone czynności bez konieczności 
uzyskania zgody przeszukiwanego (mające na celu np. odebranie określonych dokumentów), 

21 Przez postępowanie karne lub sprawy karne, mamy tutaj na myśli sprawy, do których wprost bądź odpowiednio znajdują zastosowanie przepisy k.p.k.
22 Art. 105c ust. 1 i 4 uokik sprzed nowelizacji. 
23 Art. 105q pkt 1 uokik odsyła do odpowiedniego stosowania art. 105a ust. 2 i 4–7, art. 105b, art. 105d–105h, art. 105j i art. 105k uokik.
24 Art. 105q pkt 2 uokik odsyła do odpowiedniego stosowania art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 52 zdanie pierwsze pp w zakresie nieuregulowanym w rozdziale 
5 uokik.
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a często bez jego udziału25. Jak już wspomniano, to właśnie samodzielność przeszukujących 
w poszukiwaniu i pozyskiwaniu dowodów naruszenia stanowi główną cechę odróżniającą prze-
szukanie od kontroli, która opiera się na założeniu współpracy ze strony kontrolowanego (Materna, 
2014, s. 1235).

Z racji tego, jak dalece przeszukanie ingeruje w prawa podstawowe osób fizycznych i praw-
nych, dopuszczalność jego przeprowadzenia warunkowana jest wyrażeniem zgody przez SOKiK, 
co nie jest wymagane w przypadku kontroli. Wbrew temu, co sugeruje systematyka wewnętrzna 
uokik, Prezes UOKiK zasadniczo decyduje się na przeszukanie w toku postępowania wyjaśniają-
cego (prowadzonego in rem). Jedynie wyjątkowo, podjęcie tego rodzaju czynności będzie miało 
w praktyce miejsce w postępowaniu antymonopolowym. Wynika to z wieloletniej (ukształtowanej 
jeszcze przed nowelizacją) praktyki Prezesa UOKiK, choć jej zasadność w świetle konstrukcji 
art. 105n uokik może budzić wątpliwości.

Wnioskując o wyrażenie przez SOKiK zgody na przeszukanie w postępowaniu wyjaśniają-
cym, Prezes UOKiK powinien wykazać istnienie ogólnej przesłanki uzasadnionych podstaw do 
przypuszczenia, że informacje lub przedmioty mogące stanowić dowód w sprawie znajdują się 
u przedsiębiorcy, którego dotyczy wniosek (art. 105n ust. 1 uokik). Dodatkowo, Prezes Urzędu po-
winien wykazać występowanie przesłanek szczególnych, tj. że w sprawie: i) zachodzi uzasadnione 
podejrzenie poważnego naruszenia przepisów uokik; ii) mogłoby dojść do zatarcia dowodów26. 
Wnioskując o zgodę sądową w postępowaniu wyjaśniającym, Prezes UOKiK powinien spełnić 
wyższy standard dowodowy niż ma to miejsce w sprawach karnych, czy też w postępowaniu an-
tymonopolowym, w którym do przeprowadzenia przeszukania wystarczy zaistnienie wskazanej 
wyżej przesłanki ogólnej (art. 105n ust. 1 uokik w odniesieniu do postępowania antymonopolo-
wego oraz art. 219 § 1 k.p.k. w sprawach karnych). 

Zarówno kontrola, jak i przeszukanie mają na celu pozyskanie przez Prezesa UOKiK infor-
macji mogących stanowić dowód w sprawie art. 105b ust. 1 i art. 105n ust. 1 uokik. Podejmowane 
czynności powinny zatem docelowo zmierzać do ustalenia stanu faktycznego sprawy za pomocą 
dowodów zarówno obciążających, jak i ekskulpacyjnych. Jednakże zakres możliwych do pozy-
skania w toku przeszukania informacji i dowodów jest zdaniem autorek znacząco szerszy niż ma 
to miejsce w przypadku kontroli, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu. 

VII.	Czynności	kontrolne	i	czynności	przeszukania	 
–	praktyczne	porównanie

Czynności kontrolne i czynności przeszukania należy przede wszystkim odróżnić od działań 
jurysdykcyjnych i technicznych dokonywanych w postępowaniu administracyjnym w siedzibie 
UOKiK (Długosz, 2019, s. 267). Rozciąganie definicji kontroli i przeszukania na działania podej-
mowane w ramach postępowania, które nie polegają w swojej istocie na pozyskiwaniu dowodów 
jest błędne i sprzeczne z istotą obydwu instytucji; budzi również wątpliwości na gruncie prawa do 
obrony przedsiębiorcy. 

25 Por. uzasadnienie do projektu ustawy zmieniającej z 2012 r., s. 7–8.
26 Art. 105n ust. 3 uokik. Brzmienie przedmiotowego przepisu może budzić wątpliwości co do charakteru przesłanki możliwości zatarcia dowodów. 
Większość doktryny skłania się ku poglądowi, że ma ona charakter fakultatywny.  
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1.	Przebieg	czynności

Sam wstęp Prezesa UOKiK27 do pomieszczeń przedsiębiorcy28 koliduje z przysługującym 
temu ostatniemu prawem do miru i prywatności29. Brak jest w tym zakresie podstaw, by odróżniać 
kontrolę od przeszukania. Jednakże stopień ingerencji wzrasta im więcej czynności Prezes UOKiK 
podejmuje na miejscu, im dłużej one trwają, im dalszy jest przewidywany termin ich zakończenia 
i im większą Prezes UOKiK posiada autonomię w ich prowadzeniu. Przeszukanie jest pod tym 
względem najbardziej dolegliwe dla przedsiębiorcy. 

Zarówno kontrola, jak i przeszukanie realizują nadrzędny cel, jakim jest uzyskanie informacji 
mogących stanowić dowód w sprawie. Instrumenty te łączą zatem pewne wspólne cechy, lecz 
z uwagi na ich zasadniczo odmienną specyfikę, przebieg kontroli i przeszukania znacząco się 
różnią. 

Podobieństwa warte odnotowania ograniczają się do odbierania wyjaśnień od przedsiębiorcy 
i upoważnionych przez niego osób oraz wsparcia, jakiego Prezes UOKiK oczekuje od przedsię-
biorcy. Niezależnie bowiem od stosowanego instrumentu dochodzeniowego, Prezes UOKiK będzie 
żądał podjęcia przez przedsiębiorcę określonych czynności zmierzających do zabezpieczenia 
danych elektronicznych zgromadzonych na serwerach.

Natomiast różnice występujące między kontrolą i przeszukaniem mają już fundamentalny 
charakter. Kontrola opiera się na założeniu współpracy ze strony przedsiębiorcy. Prezes UOKiK 
nie jest wówczas uprawniony do samodzielnego poszukiwania dowodów – nie może przeszukiwać 
pomieszczeń ani wykonywać kopii zasobów elektronicznych w celu selekcjonowania plików do 
pozyskania na potrzeby postępowania. Co do zasady, w pierwszej kolejności działania Prezesa 
UOKiK zorientowane są na zabezpieczenie nośników i dokumentów (w tym plików elektronicznych). 
Zabezpieczenie może mieć charakter fizyczny (np. umieszczenie nośników w opieczętowanym 
pomieszczeniu) bądź polegać na żądaniu podjęcia określonych czynności (np. zablokowanie 
wskazanym osobom możliwość ingerowania w zawartość poczty elektronicznej). Następnie 
Prezes UOKiK korzysta z uprawnienia do żądania udostępnienia określonych informacji zwią-
zanych z przedmiotem kontroli. To przedsiębiorca odpowiedzialny jest za proces kompletowania 
dowodów dla Prezesa UOKiK. 

W przypadku przeszukania Prezesowi UOKiK przyznano natomiast autonomię w poszukiwaniu 
dowodów. Implikuje to możliwość przeszukiwania przez Prezesa UOKiK pomieszczeń i rzeczy, 
samodzielnego zabezpieczania dokumentów, nośników czy danych oraz selekcjonowania infor-
macji mających relewantne znaczenie dla prowadzonej sprawy. 

W ostatnich latach, w sposobie procedowania Prezesa UOKiK w trakcie przeszukania za-
szła rewolucyjna zmiana. Od drugiej połowy 2017 r. Prezes UOKiK dokonuje selekcji dowodów 
elektronicznych w miejscu przeszukania w obecności przedsiębiorcy lub jego pełnomocników. 

27 W praktyce czynności kontroli i przeszukania podejmowane są przez zespoły złożone z osób upoważnionych przez Prezesa UOKiK. W większości 
przypadków będą to pracownicy Urzędu (art. 105a ust. 1 uokik) oraz osoby posiadające wiadomości specjalne (zewnętrzni informatycy śledczy) (art. 105a 
ust. 2 pkt 3 uokik). Dla jasności wywodu – tam, gdzie będzie to możliwe – w odniesieniu do zespołu kontrolujących/przeszukujących, będziemy w tym 
rozdziale posługiwać się wyrażeniem „Prezes UOKiK”. 
28 Zarówno w odniesieniu do kontrolowanego, jak przeszukiwanego będziemy posługiwać się wyrażeniem „przedsiębiorca”. 
29 W wyr. z 16.12.1992 r. w sprawie Niemietz przeciwko Niemcom, 13710/88 (pkt 31), ETPC wskazał, że rozumienie wyrażeń «życie prywatne» i «miesz-
kanie» jako odnoszących się również do lokali lub działalności o charakterze zawodowym lub gospodarczym realizuje przedmiot i fundamentalne cele 
art. 8 EKPC: ochronę jednostki przed arbitralną ingerencją władz publicznych. Ochronę przedsiębiorców przed arbitralną i nieproporcjonalną ingerencją 
władz w sferę działalności prywatnej uznano także za zasadę ogólną prawa unijnego m.in. w wyr. TSUE z 21.09.1989 r. w sprawach połączonych 46/87 
i 227/88 Hoechst AG przeciwko Komisji, ECLI:EU:C:1989:337.
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Prezes UOKiK zastosował się w tym zakresie do wytycznych SOKiK30 sformułowanych na tle 
sporu, który dotyczył legalności praktyki polegającej na kopiowaniu całych dysków twardych i zbio-
rów danych elektronicznych (np. skrzynek poczty elektronicznej) i ich przeglądaniu w siedzibie 
UOKiK pod nieobecność przedsiębiorcy. Praktyka ta stwarzała ryzyko pozyskiwania przez organ 
danych niemających jakiegokolwiek związku z prowadzoną sprawą, w tym danych o charakterze 
prywatnym oraz informacji objętych prawnie chronioną tajemnicą. Przy czym przedsiębiorca był 
całkowicie pozbawiony możliwości zgłaszania zastrzeżeń co do zakresu przeglądanych przez 
Prezesa UOKiK plików, co rażąco naruszało jego prawa podstawowe. W ramach prac nad nowe-
lizacją, która weszła w życie w 2015 r., przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i zawodów 
prawniczych bezskutecznie postulowali, by od praktyki tej odstąpić31. Dopiero jednak wskazane 
wyżej orzeczenie SOKiK skłoniło Prezesa UOKiK do przyznania przedsiębiorcom podstawowych 
gwarancji proceduralnych w procesie pozyskiwania dowodów elektronicznych. 

Zakres informacji możliwych do pozyskania w toku kontroli i przeszukania determinowany 
jest przez zakres przedmiotowy i czasowy określony w upoważnieniu Prezesa UOKiK (przy czym 
w przypadku przeszukania, powinien on wynikać z postanowienia SOKiK, którego sentencję upo-
ważnienie powinno wiernie odzwierciedlać). W tym kontekście zakres przedmiotowy i czasowy 
należy rozumieć jako odnoszący się do podejrzewanej praktyki, tj. na jakie okoliczności Prezes 
UOKiK może pozyskiwać dowody oraz do jakiego okresu mają się one odnosić. Prezes UOKiK 
jest uprawniony do pozyskiwania dowodów wyłącznie mieszczących się w zakresie wskazanym 
w upoważnieniu. Co szczególnie istotne i wysoce problematyczne, jedynie w przypadku przeszu-
kania zakres ten jest poddany kontroli sądowej ex ante. Stwarza to  możliwość dowolnego kształ-
towania zakresu przedmiotowego i czasowego kontroli przez Prezesa UOKiK. Ponadto, zdaniem 
autorek, zakres przedmiotowy i czasowy kontroli i przeszukania jest w praktyce Prezesa UOKiK 
formułowany zbyt szeroko, co stwarza ryzyko prowadzenia tzw. fishing expeditions32. 

Zakres czasowy w powyższym rozumieniu należy odróżnić od przewidywanego czasu trwania 
kontroli bądź przeszukania, który odnosi się do okresu, w którym Prezes UOKiK jest uprawniony 
do przeprowadzenia czynności w pomieszczeniach przedsiębiorcy. Krytycznie należy ocenić brak 
uprzedniej kontroli sądowej działań Prezesa UOKiK w tym aspekcie. Prezes UOKiK jednostronnie 
określa przewidywany czas zakończenia czynności w upoważnieniu, także w przypadku przeszu-
kania. Wskazywana w upoważnieniu przewidywana data zakończenia kontroli bądź przeszukania 
w praktyce często jest nadmiernie odległa w stosunku do daty rozpoczęcia czynności (daty te 
może przykładowo dzielić 6, a nawet 8 miesięcy). Jest to o tyle problematyczne, że Prezes UOKiK 
uznaje, że po zakończeniu czynności w pomieszczeniach przedsiębiorcy, jest on w tym okresie 
uprawniony do ich ponownego podjęcia. Co więcej, w ocenie Prezesa UOKiK, okres ten może ule-
gać przedłużeniu zwykłym pismem. Może to zatem prowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorca 

30 Postan. SOKiK z 7.03.2017 r., XVII Amz 15/17. 
31 Por. dokument Konsultacje społeczne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw – Część II – kontrola i przeszukanie u przedsiębiorcy, dobrowolne poddanie się karze, środki zaradcze, s. 3, 7, 9 (obecnie niedostępny, 
archiwum prywatne autorek).
32 Sformułowanie to ma zastosowanie do sytuacji, w których organ prowadzi lub ma stworzone warunki do prowadzenia (właśnie z uwagi na zbyt 
szeroko sformułowany zakres przedmiotowy i czasowy) kontroli bądź przeszukania w zakresie szerszym niż powinno to mieć miejsce w oparciu o za-
kres przedmiotowy i czasowy podejrzewanego naruszenia na etapie poprzedzającym podjęcie czynności. Por. przytoczony wyżej wyr. TSUE w sprawie 
Roquette Frères oraz wyr. z 18.06.2015 r. w sprawie C-583/13 Deutsche Bahn i in. przeciwko Komisji. Por. także Michałek, 2019.
W ramach prac nad nowelizacją, zgłaszano postulaty, by bardziej szczegółowo określać zakres przedmiotowy i czasowy kontroli/przeszukania, lecz nie 
został on uwzględniony przez Prezesa UOKiK. Por. dokument Konsultacje społeczne, s. 3–4. 
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przez np. rok poddany jest kontroli bądź przeszukaniu, a Prezes UOKiK w tym okresie może 
w dowolnym momencie ponownie wkroczyć w jego sferę prywatną, by przeprowadzić dodatkowe 
czynności. Zdaniem autorek, czynności Prezesa UOKiK powinny być skoncentrowane w czasie, 
gdyż opisany sposób procedowania pozbawia przedsiębiorcę pewności prawnej i naraża na ryzyko 
zarzutu utrudniania kontroli bądź przeszukania (np. w przypadku utraty danych elektronicznych 
między „wizytami” Prezesa UOKiK).

2.	Pozyskiwanie	dowodów	elektronicznych

W sprawach praktyk ograniczających konkurencję największe zainteresowanie Prezesa 
UOKiK wzbudzają informacje zawarte w plikach elektronicznych. Zwykle to bowiem koresponden-
cja e-mail dostarcza dowodów na okoliczność nie tylko istnienia danego naruszenia, lecz także 
sposobu i zakresu, w jakim zostało ono wdrożone. Prezes UOKiK uprawniony jest do pozyski-
wania dowodów elektronicznych zarówno w toku kontroli, jak i przeszukania. Znacząco różni się 
natomiast tryb, w jakim czynności te się odbywają. 

W ramach przeszukania, Prezes UOKiK samodzielnie poszukuje dowodów elektronicz-
nych – zabezpiecza nośniki, kopiuje i przegląda ich zawartość, selekcjonuje interesujące go pliki 
oraz dokonuje ich ostatecznej kopii na potrzeby prowadzonego postępowania. Od przedsiębior-
cy oczekuje się udostępnienia zbiorów danych przechowywanych na serwerach oraz podania 
niezbędnych haseł i kodów. W pozostałym zakresie, proces związany z pozyskiwaniem dowo-
dów elektronicznych nie wymaga wsparcia ze strony przedsiębiorcy. Tutaj, Prezesowi UOKiK 
przysługuje bowiem uprawnienie do sporządzania kopii plików elektronicznych, o którym mowa 
w art. 105o uokik, a podejmowane czynności mają na celu znalezienie i uzyskanie informacji 
mogących stanowić dowód w sprawie (art. 105n ust. 1 uokik). Inaczej wygląda sytuacja w toku 
kontroli. Działania Prezesa UOKiK powinny być ukierunkowane wyłącznie na uzyskanie konkret-
nych informacji i dokumentów, a nie ich poszukiwanie (art. 105b ust. 1 pkt 2 uokik). Artykuł 105o 
uokik nie znajduje w tym przypadku zastosowania. W efekcie, Prezes UOKiK może jedynie żądać 
udostępnienia konkretnych plików elektronicznych związanych z przedmiotem kontroli. To kontro-
lowany przedsiębiorca poszukuje danych elektronicznych objętych zakresem żądania, dokonuje 
ich selekcji i wykonuje kopie, które mogą następnie zostać przez Prezesa UOKiK pozyskane 
w celu ich wykorzystania w postępowaniu. Żądanie udostępnienia informacji powinno być wystra-
czająco precyzyjnie sformułowane, aby przedsiębiorca był w pełni świadomy zakresu ciążącego  
na nim obowiązku. 

Zawężenie zakresu uprawnień kontrolnych Prezesa UOKiK po rozdzieleniu instytucji kontroli 
i przeszukania jasno wynika z literalnej wykładni relewantnych przepisów uokik (art. 105b ust. 1 
pkt 2 w świetle art. 105n ust. 1 oraz art. 105o uokik). Nie może ulegać wątpliwości, że taka też 
była intencja ustawodawcy. W ramach prac nad projektem ustawy zmieniającej, Prezes UOKiK 
zaznaczył bowiem, że „zgodnie z nowym brzmieniem art. 105b, w toku kontroli, Prezes UOKiK 
będzie mógł zwracać się do przedsiębiorcy o sporządzenie kopii z akt, ksiąg, dokumentów itp., ale 
również informacji zawartych na informatycznych nośnikach danych, innych urządzeniach i syste-
mach informatycznych (w tym będących własnością innego podmiotu), uprawnienie Prezesa UOKiK 
do sporządzania samodzielnie notatek z tych materiałów (w szerokim znaczeniu, proponowanym 
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w nowelizacji) zostanie ograniczone do procedury przeszukania”33. Przez samodzielne sporzą-
dzanie notatek w szerokim znaczeniu – która to czynność może być wykonywana przez Prezesa 
UOKiK wyłącznie w ramach przeszukania – należy rozumieć właśnie uprawnienie do kopiowania 
danych elektronicznych34. 

Analiza porównawcza wykorzystywanych przez Prezesa UOKiK środków dochodzeniowych 
prowadzi do wniosku, że samodzielne poszukiwanie i pozyskiwanie dowodów elektronicznych 
w ramach przeszukania stanowi najdalej idącą ingerencję w prawo przedsiębiorcy do prywatności. 
W praktyce Prezes UOKiK zabezpiecza integralne zbiory danych (wykonuje ich kopię roboczą; 
takim zbiorem może być przykładowo zawartość całej skrzynki e-mailowej) w celu zapoznania się 
z ich zawartością i wyselekcjonowania plików wchodzących w zakres przedmiotowy i czasowy 
przeszukania. Zbiory te zawierają także dane wykraczające poza zakres przeszukania lub objęte 
tajemnicą prawnie chronioną. Prezes UOKiK zakłada, że do każdego pliku przysługuje mu co naj-
mniej pobieżny wgląd, by mógł on samodzielnie ocenić czy zawarte w nim informacje mieszczą 
się w zakresie przeszukania, a jeżeli tak, czy są one na tyle relewantne dla prowadzonej spra-
wy, by dokonać ich ostatecznej kopii. W ramach przeszukania, przedsiębiorca pozbawiony jest 
w praktyce możliwości zapobieżenia zapoznaniu się przez Prezesa UOKiK z informacjami, które 
nie powinny podlegać pozyskaniu na potrzeby prowadzonego postępowania. Stąd, obecność 
przedsiębiorcy w trakcie czynności selekcyjnych ma kluczowe znaczenie.

Zdaniem autorek, zasadniczą choć często pomijaną kwestią, jest ingerencja przeszukania 
w prawo do prywatności osób fizycznych. Środek dochodzeniowy, o którym mowa w art. 105n 
uokik dotyczy co prawda pomieszczeń i rzeczy przedsiębiorcy. Nie należy jednak zapominać, że 
czynności przeszukania odnoszą się do nośników czy zbiorów danych tworzonych i wykorzysty-
wanych przez konkretne osoby fizyczne. Niejednokrotnie zdarza się, że pracownik przedsiębiorcy 
używa tego samego laptopa do celów służbowych i prywatnych. Przeprowadzając przeszukanie, 
Prezes UOKiK wkracza nie tylko w sferę chronioną przedsiębiorcy, lecz także osób fizycznych – 
zakres podmiotowy ingerencji jest zatem szerszy, niżby się na pierwszy rzut oka wydawało. O ile 
przeszukanie przedsiębiorcy co do zasady nie zakłóca miru domowego jego pracowników, to już 
może w ich przypadku kolidować z innymi chronionymi wartościami, a w szczególności z prawem 
do prywatności i poszanowania tajemnicy korespondencji. Z perspektywy ochrony praw podsta-
wowych jednostki, nie ma znaczenia czy tajemnica ta zostanie naruszona w lokalu mieszkalnym, 
czy też w miejscu pracy. Już w przytoczonej wyżej sprawie Niemietz przeciwko Niemcom, ETPC 
podkreślił, że między życiem prywatnym i zawodowym jednostki mogą występować bardzo silne 
więzi, a sfery te mogą się w znacznej mierze pokrywać. 

Odmiennie kształtuje się sytuacja w przypadku kontroli – przedsiębiorca powinien sam wy-
typować pliki żądane (wystarczająco konkretnie) przez Prezesa UOKiK. Ogranicza to ryzyko, 
że Prezes UOKiK będzie miał styczność z plikami spoza zakresu przedmiotowego i czasowego 
kontroli (w tym o charakterze prywatnym) lub objętymi prawnie chronioną tajemnicą.

Powyższe refleksje prowadzą do szeregu wniosków. Po pierwsze, objęcie decyzji o przepro-
wadzeniu przeszukania kontrolą sądową ex ante ma szczególnie ważkie znaczenie z perspektywy 
ochrony praw podstawowych przedsiębiorcy i osób fizycznych, których mogą dotyczyć czynności 

33 Konsultacje społeczne, s. 5. 
34 Ibidem, s. 4.
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przeszukania. Sąd powinien badać proporcjonalność zamierzanej przez Prezesa UOKiK inge-
rencji w mir i prawo do prywatności, aby móc ewentualnie jej zapobiec i oszczędzić przedsię-
biorcy poważnych niedogodności związanych z bezzasadnie przeprowadzonym przeszukaniem 
oraz koniecznością angażowania się w potencjalne spory sądowe na tym tle. Standard ochrony 
praw podstawowych wynikający z orzecznictwa ETPC jest w tym zakresie niewystarczający35. 
Pozytywnie należy zatem ocenić dalej idący model kontroli sądowej ex ante przyjęty przez usta-
wodawcę w art. 105n uokik. 

Po drugie, z uwagi na ich wyjątkowo inwazyjny charakter, uprawnienia przysługujące 
Prezesowi UOKiK w toku przeszukania powinny być podporządkowane stosownym procedurom 
gwarancyjnym. Przedsiębiorca (lub jego pełnomocnicy) mają prawo uczestniczyć we wszelkich 
czynnościach przeszukania, obserwować i na bieżąco reagować na działania przeszukujących. 
Implikuje to konieczność zapewnienia przedsiębiorcy realnej możliwości zgłaszania zastrzeżeń 
co do zasadności zapoznania się lub pozyskania przez Prezesa UOKiK określonych informacji 
w formie elektronicznej. Dlatego wymóg, by Prezes UOKiK selekcjonował dowody elektroniczne 
w obecności przedsiębiorcy – który wynikał już wcześniej z samych przepisów uokik, lecz został 
skonkretyzowany w orzecznictwie dopiero w 2017 r.36 – stanowi długo wyczekiwaną, fundamentalną 
zmianę w sposobie procedowania Prezesa UOKiK. Na aprobatę zasługuje również wykształcona 
od niedawna praktyka Prezesa UOKiK, polegająca na przekazywaniu przeszukiwanemu przed-
siębiorcy kopii i listy ostatecznie pozyskanych plików oraz trwałym usunięciu roboczych kopii da-
nych przedsiębiorcy z urzędowych nośników. Praktyka ta jest zbieżna z przyjętym przez Komisję 
Europejską sposobem postępowania (Komisja Europejska, 2015) oraz orzecznictwem ETPC37. 
W ocenie autorek, dla zwiększenia pewności prawnej oraz mając na względzie przyjętą w polskim 
porządku prawnym tradycję kładącą nacisk na „twarde” instrumenty prawne (a nie na soft law), 
opisane wyżej procedury stosowane przez Prezesa UOKiK w toku przeszukania powinny jednak 
zostać uregulowane rozporządzeniem. 

Po trzecie, o ile kontrola może być postrzegana jako instrument co do zasady ingerujący 
w mniejszym stopniu w mir i prawo do prywatności, o tyle w specyficznych przypadkach może ona 
stanowić dla przedsiębiorcy bardziej dolegliwy środek dochodzeniowy niż przeszukanie. Chodzi 
tutaj o sytuacje, w których Prezes UOKiK żądałby od przedsiębiorcy w toku kontroli przekazania 
danych elektronicznych dotyczących szeroko zakreślonej praktyki czy działalności przedsiębior-
cy. Formułowanie wobec kontrolowanego żądania do przedstawienia informacji, które wymaga-
łyby w rzeczywistości przeprowadzenia przez przedsiębiorcę „audytu wewnętrznego” na własną 
rękę i na szeroką skalę, byłoby zdaniem autorek nieproporcjonalną ingerencją Prezesa UOKiK 
w działalność gospodarczą i mir. Przykładowo, za niedopuszczalne należałoby uznać żądanie, by 
kontrolowany przedsiębiorca wyselekcjonował na potrzeby postępowania całość korespondencji 
prowadzonej ze swoimi dystrybutorami w latach 2015–2020 w przedmiocie polityki cenowej doty-
czącej określonych produktów, nawet jeżeli żądanie to mieściłoby się w zakresie przedmiotowym 
i czasowym kontroli (nie należy zapominać, że zakres ten określany jest jednostronnie przez 
35 W wyr. z 2.10.2014 r. w sprawie Delta Pekárny przeciwko Republice Czeskiej (97/11), ETPC stwierdził, że efektywna kontrola sądowa  decyzji 
o przeprowadzeniu kontroli/przeszukania może mieć alternatywnie charakter uprzedni bądź następczy. 
36 Postanowienie SOKiK z 7.03.2017 r., XVII Amz 15/17. 
37 W wyr. ETPC z 2.04.2015 r. sprawie Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services przeciwko Francji (63629/10 i 60567/10), przekazanie przed-
siębiorcy kopii ostatecznie pozyskanych danych wraz z listą plików uznane zostało za realizację podstawowych gwarancji przysługujących przeszuki-
wanemu przedsiębiorcy (pkt 57 i 76). 
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Prezesa UOKiK i nie jest poddany kontroli sądowej ex ante). Stanowiłoby to bowiem nadmierne 
obciążenie dla przedsiębiorcy zarówno pod względem czasowym, kadrowym, jak i finansowym:– 
aby sprostać żądaniu Prezesa UOKiK, w niektórych przypadkach przedsiębiorca byłby nawet 
zmuszony do skorzystania z usług zewnętrznej firmy audytowej. Specyfika kontroli sprawia zatem, 
że instrument ten nie stanowi adekwatnego środka dochodzeniowego w przypadku szerokiego 
zakresu planowanych do pozyskania informacji. W takiej sytuacji, Prezes UOKiK powinien zawę-
zić ten zakres bądź rozważyć przeprowadzenie przeszukania, o ile spełnione byłyby przesłanki  
z art. 105n uokik. 

3.	Uzyskiwanie	wyjaśnień	od	przedsiębiorcy

W toku zarówno kontroli, jak i przeszukania Prezesowi UOKiK przysługuje uprawnienie żą-
dania ustnych wyjaśnień od podmiotu, wobec którego podejmowane są czynności (a zatem od 
osób uprawnionych do jego reprezentacji) oraz osób przez niego upoważnionych. Żądane wyjaś-
nienia mogą obejmować jedynie informacje związane z przedmiotem prowadzonej kontroli bądź 
przeszukania (art. 105b ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 105d ust. 1 oraz – w przypadku przeszukania 
– w zw. z art. 105q pkt 1 uokik). Uprawnienie Prezesa UOKiK jest wprost skorelowane z obo-
wiązkiem udzielania takich wyjaśnień przez kontrolowanego/przeszukiwanego oraz stosownie 
upoważnionych osób (art. 105d ust. 1 pkt 1 oraz – w przypadku przeszukania – w zw. z art. 105q 
pkt 1 uokik). Regulacja w tym zakresie nie uległa zmianie w wyniku nowelizacji i wciąż budzi po-
ważne wątpliwości. 

Żądane przez Prezesa UOKiK informacje można przyporządkować do dwóch kategorii. Pierwsza 
obejmuje te, których pozyskanie w ocenie Prezesa UOKiK ma przyczynić się do efektywnego 
przeprowadzenia czynności. Są to w szczególności informacje dotyczące struktury wewnętrznej 
przedsiębiorcy (w tym osób odpowiedzialnych za określone działy), wykorzystywanej infrastruktury 
informatycznej oraz wszelkie informacje organizacyjne relewantne dla podejmowanych działań 
(np. godziny pracy obowiązujące w danej lokalizacji). Natomiast do drugiej kategorii zaliczają się 
informacje związane z materią sprawy, w której prowadzona jest kontrola/przeszukanie. Mowa 
tu zatem o wyjaśnieniach, które mają służyć ustaleniu stanu faktycznego w toczącym się przed 
Prezesem UOKiK postępowaniu. Mogą one przykładowo dotyczyć spotkań przedsiębiorcy z jego 
konkurentami38.

To właśnie tej drugiej kategorii informacji dotyczy istota problemu. Nie powinno umknąć uwa-
dze, że przedsiębiorcy mogą zostać przypisane wyjaśnienia składane przez osoby upoważnione, 
którymi często są w praktyce jego szeregowi pracownicy39. Oznacza to, że ich oświadczenia 
mogą zostać potraktowane jako złożone w imieniu przedsiębiorcy. Taki stan rzeczy jest zrozu-
miały w przypadku osób uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorcy (np. członków zarządu) 
– w tym zakresie mamy bowiem do czynienia z wyjaśnieniami składanymi przez samego kontro-
lowanego/przeszukiwanego. Krytycznie należy jednak spojrzeć na przypisywanie przedsiębiorcy 

38 Podział na przedmiotowe kategorie wynika z praktyki Prezesa UOKiK. W przepisach uokik mowa jest wyłącznie o „ustnych wyjaśnieniach dotyczą-
cych przedmiotu kontroli”.  
39 Pojęcie to rozumiemy w tym kontekście szeroko, jako obejmujące nie tylko osoby pozostające z kontrolowanym/przeszukiwanym w stosunku pra-
cy, lecz także inne osoby wykonujące dla niego zadania (np. współpracujące z nim na podstawie umowy cywilnoprawnej), w tym osoby prowadzące 
działalność gospodarczą.  
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oświadczeń składanych przez osoby, które – wbrew jego rzeczywistej woli – zostały przez niego 
w tym celu upoważnione. 

W praktyce Prezes UOKiK wskazuje osoby budzące jego zainteresowanie i żąda od przed-
siębiorcy udzielenia im stosownych upoważnień. Ustawa nie przewiduje obowiązku przedsiębiorcy 
w tym zakresie. Niemniej jednak, odmowa przedsiębiorcy może zostać potraktowana przez Prezesa 
UOKiK jako utrudnianie kontroli bądź przeszukania, tak jak stało się to w sprawie zakończonej 
wyrokiem Sądu Najwyższego z 10 września 2019 r., I NSK 6/18. Dlatego warto wprowadzić rozróż-
nienie na sytuacje, kiedy przedsiębiorca odmawia upoważnienia kogokolwiek (co może faktycznie 
utrudniać czynności kontroli czy przeszukania) od upoważnienia konkretnej osoby wskazywanej 
przez organ. Tylko to drugie działanie należy zaliczyć do nieuprawnionego wkroczenia w sferę 
swobody przedsiębiorcy, która nie została ograniczona przepisem ustawy. Świadomość, że za 
tego typu naruszenia proceduralne grożą dolegliwe kary pieniężne sprawia, że przedsiębiorca 
jest faktycznie zmuszony do umożliwienia odebrania wyjaśnień od wytypowanych przez Prezesa 
UOKiK pracowników, mimo że teoretycznie dysponuje środkiem ochrony w postaci zażalenia na 
czynności przeszukania. Analogiczny środek nie przysługuje w ogóle przedsiębiorcy, wobec któ-
rego prowadzona jest kontrola. 

Mogłoby się wydawać, że sytuacja ta może być korzystna dla przedsiębiorcy w związku 
z przysługującą mu wolnością od samooskarżania się40 (privilege against self-incrimination). 
W sprawach prowadzonych przez Prezesa UOKiK, tak jak w postępowaniu karnym, przedsię-
biorca41 nie może być bowiem zmuszony (nawet pośrednio) do przyznania się do popełnienia 
naruszenia42. Dla przedsiębiorcy oznacza to możliwość odmowy udzielenia informacji dotyczą-
cych antykonkurencyjnej praktyki, której mógł się dopuścić43. Po stronie Prezesa UOKiK rodzi to 
natomiast konieczność powstrzymania się od zadawania pytań w tym przedmiocie i ograniczenia 
się do żądania wyjaśnień co do faktów44. Na Prezesie UOKiK ciąży bowiem obowiązek respek-
towania wolności od samooskarżania się z urzędu jako prawa podstawowego przysługującego 
przedsiębiorcy i jego osobom zarządzającym45. Wolność od samooskarżania się rozciąga się 
także na upoważnionych pracowników, w tym znaczeniu, że nie mogą oni zostać zmuszeni do 
udzielenia informacji obciążających przedsiębiorcę. 

Osoby składające wyjaśnienia – zwłaszcza pracownicy niepełniący funkcji kierowniczych 
– nie zawsze są jednak świadome implikacji, jakie ich oświadczenia mogą mieć dla przedsię-
biorcy. Pomijając w tym miejscu sytuacje, w których to Prezes UOKiK formułuje nieprawidłowo 

40 Według terminologii, którą posługuje się B. Turno (por. Turno, 2016). 
41 Formułowane w tym miejscu uwagi odnoszą się bezpośrednio również do kategorii osób zarządzających (zdefiniowanej w art. 4 pkt 3a) uokik), które 
mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności antymonopolowej. 
42 Wolność od samooskarżania się jest jednym z filarów prawa do obrony. Por. w tym zakresie Andersson, 2018, s. 305 i n.; Zawłocka-Turno i Turno, 
2012, s. 196 i n. oraz przytoczone w tych publikacjach orzecznictwo. 
43 Ustawa przewiduje możliwość odmowy udzielenia informacji jedynie w sytuacji, gdy naraziłoby to osobę składającą wyjaśnienia (lub jej bliskich 
należących do kategorii osób wymienionych w tym przepisie) na odpowiedzialność karną. Tymczasem wolność od samooskarżania się jest prawem 
podstawowym przysługującym na gruncie EKPC, którego zakres przedmiotowy jest szerszy niż przewiduje to art. 105d ust. 2 uokik. Zgodnie zatem 
ze standardem konwencyjnym, uprawnienie do odmowy udzielenia informacji odnosi się także do sytuacji, w których wyjaśnienia mogłyby narazić na 
odpowiedzialność antymonopolową przedsiębiorcę lub osobę zarządzającą.  
44 Przez co należy rozumieć wyłącznie fakty, które same w sobie lub w sposób bezpośredni nie mogą świadczyć o popełnieniu przez przedsiębiorcę 
naruszenia. Przykładowo, co do zasady wydaje się dopuszczalne, by Prezes UOKiK żądał informacji o fakcie udziału przedsiębiorcy w danym spotkaniu. 
Żądanie to nie może natomiast obejmować informacji o celu tego spotkania, czy też poczynionych na nim ustaleniach. 
45 Wolność od samooskarżania się przysługuje także bezpośrednio osobom zarządzającym, o których mowa w art. 4 pkt 3a uokik, które mogą podlegać 
indywidualnej odpowiedzialności antymonopolowej na gruncie art. 6a uokik.
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pytania46, uzasadnione są obawy, że upoważniony pracownik z własnej inicjatywy (celowo bądź 
nie) udzieli Prezesowi UOKiK informacji, które podlegają ochronie przed ich wyjawieniem. Prezes 
UOKiK może bowiem wykorzystać informacje obciążające przedsiębiorcę, które zostały prze-
kazane dobrowolnie przez samego przedsiębiorcę bądź w jego imieniu przez „upoważnionego”  
pracownika. 

W ocenie autorek, krytycznie należy ocenić samo przyznanie Prezesowi UOKiK uprawnienia 
do żądania ustnych wyjaśnień, których pozyskanie nie jest niezbędne dla sprawnego przebiegu 
czynności, a ma w istocie charakter złożenia zeznań/wyjaśnień na okoliczności istotne z punktu 
widzenia przedmiotu kontroli.

W toku kontroli, zadawane przez Prezesa UOKiK pytania powinny przede wszystkim zmierzać 
do doprecyzowania zakresu żądanych informacji (np. czy poza żądanymi pierwotnie umowami, 
przedsiębiorca zawiera innego rodzaju umowy, które mogą być relewantne z perspektywy pro-
wadzonego postępowania). Z kolei samodzielne poszukiwanie dowodów przez Prezesa UOKiK 
w ramach przeszukania może dodatkowo wymagać odebrania wyjaśnień mających na celu zi-
dentyfikowanie pomieszczeń, nośników danych lub innych przedmiotów zawierających informacje 
mogące stanowić dowód w sprawie.  

W ocenie autorek, wysoce problematyczne jest rozwiązanie ustanowione w art. 105f ust. 1 
uokik, który przewiduje ustalanie stanu faktycznego na podstawie ustnych wyjaśnień lub oświad-
czeń47. Na potrzeby ustalenia stanu faktycznego sprawy, właściwym środkiem dowodowym dla 
pozyskiwania ustnych oświadczeń wiedzy od konkretnych osób jest w postępowaniu wyjaś-
niającym dowód z zeznań świadka48, a w postępowaniu antymonopolowym dodatkowo dowód 
z przesłuchania stron49. Przykładowo, w sprawie zmowy cenowej, niedopuszczalne powinno być 
pozyskiwanie wyjaśnień dotyczących sposobu kształtowania polityki cenowej przedsiębiorcy, 
czy też odbytych spotkań z konkurentami. Przyznane Prezesowi UOKiK uprawnienie powinno 
być uregulowane wąsko, jako służące wyłącznie celom „organizacyjnym”. Takie też rozwiązanie 
przyjęto w Niemczech czy w Szwecji (ECN, 2012, s. 15 i n.).

Co istotne, w krajowych sprawach karnych nie przewidziano możliwości odbierania ustnych 
wyjaśnień w toku przeszukania. Ustne oświadczenia wiedzy dotyczące istoty sprawy pozyskiwane 
mogą być jedynie w trybie przesłuchania świadka50, podejrzanego bądź oskarżonego51, dla któ-
rych to czynności dowodowych przepisy k.p.k. ustanawiają ścisłe ramy. Brak jest jakiegokolwiek 
uzasadnienia dla odmiennego uregulowania tej kwestii w odniesieniu do działań Prezesa UOKiK. 

Jest to szczególnie problematyczne w przypadku kontroli, w ramach której przedsiębiorcy nie 
przysługuje zażalenie na podejmowane przez Prezesa UOKiK czynności, a informacje pozyskane 
w wyniku odebrania ustnych wyjaśnień tak samo mogą posłużyć jako dowód w sprawie, jak ma 
to miejsce w przypadku wyjaśnień składanych na przeszukaniu. 

46 W tym zakresie, przedsiębiorca dysponuje możliwością złożenia zażalenia na czynności przeszukania. Uprawnienie to nie przysługuje jednak w toku 
kontroli.
47 Przy czym sama wykładnia art. 105f ust. 1 uokik budzi wątpliwości. Por. Turno, 2016. 
48 Art. 52 i 53 uokik oraz – w zakresie nieuregulowanym w uokik – art. 259 i n. k.p.c. w zw. z art. 84 uokik.
49 Art. 299 i n. k.p.c. w zw. z art. 84 uokik Przy czym w postępowaniu antymonopolowym przeprowadzenie dowodów z zeznań świadka i przesłuchania 
stron dopuszczalne jest wyłącznie w toku rozprawy administracyjnej (art. 60 uokik). 
50 Art. 177 k.p.k. i n.
51 Art. 300 i n. k.p.k., art. 175–176 k.p.k.
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VIII.	Kontrola	i	przeszukanie	przez	Prezesa	UOKiK:	 
praktyka	i	statystyki	w	latach	2015–2020.	 

Wnioski
Analiza statystyk za lata 2015–2020 ukazuje pewne prawidłowości, które skłaniają do głęb-

szej refleksji w kontekście wydanego przez TK wyroku z 16 stycznia 2019 roku. 
W odniesieniu do okresu 2015–2018, zaobserwować można znaczący spadek liczby pro-

wadzonych kontroli przy równoległym wzroście liczby prowadzonych przeszukań. W pierwszym 
roku po rozdzieleniu instytucji kontroli i przeszukania Prezes UOKiK chętniej korzystał z mniej 
inwazyjnego środka, jakim jest kontrola, a w następnych latach przeniósł ciężar na pozyskiwanie 
dowodów przez stosowanie środków przymusu. Przy czym w latach 2015–2017 SOKiK uwzględ-
nił wszystkie złożone przez Prezesa UOKiK wnioski o wyrażenie zgody na przeprowadzenie  
przeszukania.

W 2019 r. odwróciła się tendencja spadkowa odnośnie do kontroli, których liczba wzrosła 
ponad trzykrotnie w stosunku do poprzedniego roku. Co ciekawe, w 2018 r. SOKiK po raz pierw-
szy od wejścia w życie nowelizacji odmówił wydania zgody na przeszukanie. Zdaniem autorek, 
okoliczności te mogą prowadzić do dwóch, powiązanych ze sobą wniosków. Po pierwsze, wydaje 
się, że od 2018 r. SOKiK bardziej wnikliwie bada wnioski Prezesa UOKiK. Wcześniej, w doktrynie 
zwracano uwagę na iluzoryczny charakter sądowej kontroli wniosków Prezesa UOKiK (Turno, 
2016). Tymczasem w sierpniu 2017 r. do TK zostało skierowane pytanie prawne dotyczące 
zgodności z Konstytucją art. 105n ust. 4 zdanie drugie uokik – który to przepis stanowił, że od 
postanowienia SOKiK w przedmiocie zgody na przeprowadzenie przeszukania nie przysługuje 
zażalenie.52 Co prawda wyrok w tej sprawie został wydany dopiero w 2019 r., ale już samo skie-
rowanie do TK pytania prawnego mogło wywrzeć efekt dyscyplinujący i skłonić do uważniejszej 
oceny celowości przeprowadzenia przeszukania w danej sprawie. Po drugie, ostrożna postawa 
SOKiK mogła zachęcić Prezesa UOKiK do wyłączenia określonych działań dochodzeniowych 
spod kontroli sądowej ex ante przez przeprowadzenie kontroli, tam gdzie wcześniej skorzystałby 
z instytucji przeszukania.53

O ile pozytywnie należałoby ocenić prawdopodobny wpływ wyroku TK na jakość sądowej 
kontroli ex ante, o tyle zastępowanie przeszukania kontrolą jest wysoce kontrowersyjne. Między 
obiema instytucjami występują zasadnicze różnice – odmienna jest ich istota i sposób działa-
nia. Wreszcie, w przypadku kontroli, przedsiębiorcom przysługują środki gwarancyjne w węż-
szym zakresie niż ma to miejsce przy przeszukaniu, o czym będzie mowa w dalszej części  
artykułu.

52 Pytanie prawne dostępne jest pod adresem: https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%2019/17.
53 Należy jednak mieć na uwadze, że kontrola może być przeprowadzona w każdym postępowaniu prowadzonym przez Prezesa UOKiK, podczas gdy 
przeszukanie możliwe jest jedynie w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. Statystyki dotyczące kontroli mogą zatem odnosić się także do 
innego rodzaju spraw, dotyczących przykładowo ochrony zbiorowych interesów konsumentów.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 4(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.9.3

Irena Gajewska-Leite, Małgorzata Modzelewska de Raad            Kontrola i przeszukanie Prezesa UOKiK…52

Tabela 1. Liczba przeprowadzonych kontroli i przeszukań54 w latach 2015–2020

Rok Instrument dochodzeniowy Łącznie Stosunek do roku poprzedniego

2020
kontrola  5

przeszukanie  1

2019
kontrola 17 +240%

przeszukanie 14 +55,5%

2018
kontrola  5 - 37,5%

przeszukanie  9 +0%

2017
kontrola  8 - 20%

przeszukanie  9 +80%

2016
kontrola 10 - 61,5%

przeszukanie  5 +150%

2015
kontrola 26

przeszukanie  2
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z UOKiK55.

Tabela 2. Liczba złożonych i uwzględnionych wniosków o wyrażenie zgody na przeprowadzenie  
przeszukania w okresie 2015–202056

Rok Złożone wnioski Uwzględnione wnioski Liczba nieuwzględnionych wniosków

2020  1  0 1

2019 18 17 1

2018 29 26 3

2017 15 15 0

2016 14 14 0

2015 11 11 0
Źródło: opracowanie własne na podst. informacji z UOKiK (ibidem).

IX.	Obowiązki	przedsiębiorcy	i	sankcje	za	ich	niedopełnienie
Pozornie, zakres obowiązków przedsiębiorcy poddanego kontroli i przeszukaniu nie różni 

się, gdyż w obydwu trybach przepis odsyła do art. 105d i 105e uokik. Art. 106 ust. 2 pkt 3 uokik 
(kara za uniemożliwianie lub utrudnianie rozpoczęcia lub przeprowadzenia kontroli) i art. 106 ust. 2 
pkt 4 uokik (kara za uniemożliwianie lub utrudnianie rozpoczęcia lub przeprowadzenia przeszukania) 

54 Przez kontrolę bądź przeszukanie należy rozumieć postępowanie, w ramach którego skorzystano z danego instrumentu, a nie liczbę lokalizacji, 
w których prowadzono czynności.
55 Tabela została opracowana na podstawie informacji udzielonych przez Prezesa UOKiK w trybie dostępu do informacji publicznej (stan na 15 maja 
2020 r.). W odniesieniu do liczby przeszukań z 2019 r., dane pochodzą z komunikatów prasowych UOKiK, dostępnych na stronie: www.uokik.gov.pl. 
Nie należy zatem wykluczać, że w 2019 r., Prezes UOKiK przeprowadził większą liczbę przeszukań niż zostało to wskazane w tabeli. 
56 Przez jeden wniosek należy rozumieć wniosek złożony w odniesieniu do danego przedsiębiorcy (i ewentualnie przedsiębiorców z nim powiązanych). 
Jeden wniosek może dotyczyć zatem kilku lokalizacji (np. siedziby spółki-matki, jej oddziału oraz siedziby spółki-córki). Co do zasady, w sprawach poro-
zumień ograniczających konkurencję, Prezes UOKiK składa do SOKiK wnioski w liczbie odpowiadającej liczbie niepowiązanych ze sobą przedsiębiorców, 
których pomieszczenia i rzeczy zamierza przeszukać. 
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odsyła również do tożsamego katalogu obowiązków zawartych w art. 105d ust. 1 i 105e ust. 1 
uokik Jedyną różnicą z punktu widzenia legislacji jest „odpowiednie” zastosowanie wskazanych 
przepisów do przeszukania, podczas gdy do kontroli przepisy te stosuje się wprost. Omawiane 
rozwiązanie jest wadliwe z punktu widzenia logiki:  jeśli celem ustawodawcy było przekazanie 
organowi szerszych uprawnień w ramach przeszukania, to należałoby raczej precyzyjnie określić 
te szersze uprawnienia i ewentulanie dostosować je (przez zabieg odpowiedniego stosowania 
właśnie) do uprawnień węższych. Co więcej, jak wyżej wskazano, natura obu środków w zamyśle 
ustawodawcy jest całkowicie różna (aktywna współpraca przedsiębiorcy w przypadku kontroli, 
a znoszenie czynności organu w przypadku przeszukania), a zatem jednolity punkt odniesienia 
dla określenia obowiązków przedsiębiorcy może budzić wątpliwości. Potwierdził to również TK 
w wyroku z 16 stycznia 2019 r., który stwierdził: „Odesłanie z art. 105q pkt 1 uokik do odpowiedniego 
stosowania do przeszukania przepisów dotyczących kontroli, rodzi jednak trudności w odróżnieniu 
pozytywnych obowiązków przedsiebiorcy w toku kontroli od negatywnych obowiązków przedsiębiorcy 
w toku przeszukania, polegających na umożliwieniu rozpoczęcia przeszukania, a następnie jego 
«znoszeniu»”. Zdaniem autorek, naruszenie „odpowiednio” interpretowanych obowiązków pow-
inno się różnić (z wyjątkiem jak się wydaje oceny „uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoczęcia”) 
w przypadku przeszukania i kontroli, w przeciwnym razie, rozróżnienie na dwa tryby nie miałoby 
sensu (co jest sprzeczne z podstawową dyrektywą wykładni nakazującą zakładanie, że ustawoad-
wca działa racjonalnie). Niemniej nie można pominąć krytyki, która słusznie dotyka omawianej 
regulacji (Turno i Wardęga, 2015), wedle której w praktyce przedsiębiorca ma te same obowiązki 
w przypadku kontroli i przeszukania, gdyż w obydwu przypadkach jest zmuszony do współpracy 
poprzez wysoką sankcję. Uniemożliwienie lub utrudnianie rozpoczęcia kontroli lub przeszukania 
podlega tej samej karze pieniężnej do wysokości stanowiącej równowartość 50 mln EUR. Takiej 
samej karze podlegają działania, które można kwalifikować jako niewykonanie obowiązków okre-
ślonych dla kontrolowanego lub przeszukiwanego w art. 105d ust. 1 oraz 105e ust. 1 uokik.

Jak wynika z brzmienia art. 106 ust. 2 pkt 3 i pkt 4 uokik, penalizowane są trzy kategorie dzia-
łań: 1) uniemożliwienie lub utrudnienie rozpoczęcia kontroli lub przeszukania; 2) uniemożliwienie 
lub utrudnienie przeprowadzenia kontroli lub przeszukania oraz 3) niewykonanie konkretnych, 
wskazanych w ustawie obowiązków spoczywających na przedsiębiorcy lub konkretnych osobach 
fizycznych. Tym samym nowelizacja usunęła z normy sankcyjnej określenie „współdziałanie”57, 
które w naszym przekonaniu prowadziło do zbyt szerokiej interpretacji i możliwości karania za 
bliżej niedookreślone działania (lub ich brak), w sposób sprzeczny z obowiązkiem wykładni prze-
pisów uokik (a zwłaszcza – przepisów o karaniu przedsiębiorców) w zgodzie ze standardami 
prawnokarnymi. Argument historyczny ma tu znaczenie: skoro ustawodawca celowo wprowadza 
nowe określenie, aby usunąć „ogólną i powodującą szereg problemów interpretacyjnych” prze-
słankę „braku współdziałania w toku kontroli” i zastępuje tę przesłankę „brakiem wykonywania” 
określonych, wskazanych w ustawie obowiązków58, to jedynie brak działań odpowiadających tym 
określonym obowiązkom (lub działania sprzeciwiające się tam wymienionym obowiązkom) można 
uznać za podstawę do nałożenia kary pieniężnej. 

57 Art. 106 ust. 2 pkt 3 uokik w brzmieniu sprzed nowelizacji przewidywał nałożenie sankcji na przedsiębiorcę, który nie współdziała w toku kontroli 
(w ramach, której Prezes UOKiK był uprawniony do przeprowadzenia przeszukania). 
58 Por. uzasadnienie projektu ustawy zmieniającej, s. 16.
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Zmiana przepisu w omawianym zakresie była niezwykle pożądana z punktu widzenia za-
chowania zgodności karania przedsiębiorców na gruncie uokik ze standardami prawnokarnymi 
(nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege etc). Jako nieaktualną w nowym stanie prawnym, 
obowiązującym od 18 stycznia 2015 r., należy uznać wykładnię dawnego przepisu art. 106 ust. 2 
pkt 3 uokik (choć zdaniem autorek już w poprzednim stanie prawnym wykładnia ta mogła budzić 
wątpliwości) dokonaną przez SN w wyroku z 23 kwietnia 2016 r. (III SK 23/15), w świetle której: 
„sankcjonowane jest nie tyle proste niewykonanie obowiązków ciążących na kontrolowanym, ale 
brak aktywnej współpracy z organem przy realizacji jego uprawnień w tym zakresie”. Poprawna 
wykładnia w świetle aktualnego stanu prawnego jest zaprzeczeniem powyższej tezy i może brzmieć: 
sankcjonowane jest właśnie „proste niewykonywanie obowiązków” kontrolowanego i przeszuki-
wanego wskazanych expressis verbis w art. 105d ust. 1 i 105e ust. 1 uokik.

Postulat jasnego określenia obowiązków przedsiębiorcy z uwzględnieniem specyfiki prze-
szukania i kontroli nabiera szczególnego znaczenia w świetle faktu, że poza odpowiedzialnością 
przedsiębiorcy (bezprecedensowa kara maksymalna do wysokości równowartości 50 milionów 
EUR), karze pieniężnej podlegają również osoby fizyczne. Zgodnie z art. 108 uokik kara ta może 
wynieść do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, nawet za nieumyślne uniemożli-
wienie lub utrudnienie rozpoczęcia kontroli i przeszukania. Takie same sankcje grożą za udzielenie 
w toku kontroli i przeszukania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji oraz za 
niewykonywanie obowiązków, które ciążą na przedsiębiorcy. Wskazanej sankcji podlegają nie tylko 
osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy, lecz także osoby przez niego upoważnione.

X.	Środki	ochrony	prawnej	przedsiębiorców.	 
Możliwość	weryfikacji	zasadności	i	legalności

Środki ochrony prawnej przysługujące przedsiębiorcy poddanemu kontroli lub przeszukaniu 
można klasyfikować w różny sposób. Autorki proponują ich przegląd przede wszystkim pod ką-
tem uprawnienia do weryfikacji legalności, a także zasadności i proporcjonalności samego „aktu” 
odpowiednio: kontroli i przeszukania. Dopiero w następnej kolejności zaprezentowane zostaną 
środki ochrony przewidziane w związku z podejmowaniem czynności kontroli bądź przeszukania.

Wielokrotnie mowa już była o tym, że kontrola, a przede wszystkim przeszukanie głęboko 
mogą ingerować w konstytucyjne zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej, prawo 
do prywatności czy prawo do miru (rozumianego jako ochrona siedziby przedsiębiorcy). Z tego 
względu ETPC, analogicznie do ochrony przewidzianej dla osoby fizycznej, wskazywał, że art. 8 
EKPC wymaga, aby ingerencja w te podstawowe prawa przedsiębiorcy była nie tylko legalna, lecz 
także zasadna (celowa) i proporcjonalna59. Co więcej, za podstawową gwarancję ochrony praw 
przedsiębiorcy ETPC uznaje zasadniczo zapewnienie sądowej kontroli aktów inicjujących odpo-
wiednio kontrolę lub przeszukanie. Sądowa kontrola z punktu widzenia art. 8 EKPC może mieć 
formę ex ante lub ex post. W sprawie Delta Pekárny, ETPC wyjaśnił, że brak uprzedniej kontroli 
sądowej sam w sobie nie narusza art. 8 EKPC, zwłaszcza, że taki brak może być „skompenso-
wany” kontrolą następczą60. W tej sprawie ETPC uznał, że środki ochrony w Republice Czeskiej 
nie zapewniły weryfikacji legalności inspekcji czeskiego organu ochrony konkurencji ani też jej 

59 Wyr. ETPC z 16.04.2002 r. w sprawie Société Colas Est i inni przeciwko Francji, 37971/97.
60 Wyr. ETPC z 2.10.2014 r. w sprawie Delta Pekárny a.s. przeciwko Republice Czeskiej, 97/11.
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zasadności (rozumianej jako ochrona przed arbitralną ingerencją organu administracji w działal-
ność gospodarczą). W sprawie Funke, ETPC badał skrupulatnie czy sąd wyrażający zgodę na 
inspekcję miał dostęp do dowodów i opisu faktów, aby należycie ocenić zasadność inspekcji61. 
W sprawie Canal Plus, ETPC ocenił, że jedną z gwarancji procesowych strony, wobec której na-
kazano przeszukanie/kontrolę, jest uzasadnienie takiej decyzji.62

Jeśli chodzi o przeszukanie, model zapewniony w uokik zasadniczo odpowiada w aktual-
nym kształcie standardom rozwiniętym przez ETPC na gruncie art. 8 EKPC. Przede wszystkim 
jako podstawę do przeprowadzenia przeszukania polski przepis wymaga uprzedniej zgody na 
przeszukanie wydanej przez SOKiK w formie postanowienia. Dzięki stwierdzeniu przez TK w wy-
roku z 16 stycznia 2019 r. niekonstytucyjności przepisu pozbawiającego zainteresowaną stronę 
możliwości zażalenia postanowienia w toku instancyjnej kontroli sądowej, z punktu widzenia 
poszanowania art. 6 i art. 8 EKPC, aktualnie model polski de iure i de facto stwarza właściwe 
gwarancje ochrony praw przedsiębiorców. Zgodnie bowiem z orzecznictwem ETPC gwarancje 
ochrony praw nie są oceniane wyłącznie z punktu widzenia kryteriów formalnych, ale również – 
kryteriów jakościowych, tak aby efektywnie i realnie zapewnić ochronę przedsiębiorców przed 
ryzykiem nadużyć władzy. Biorąc pod uwagę to ostatnie kryterium, jak już wskazano wyżej, wąt-
pliwości może aktualnie budzić brak doprecyzowania przez sąd zakresu przeszukania albo czasu 
prowadzenia przeszukania. Są to niewątpliwie kryteria decydujące na końcu o stopniu ingerencji 
w prawo do prywatności i mir i dlatego powinny znajdować odzwierciedlenie w postanowieniu 
SOKiK. Dotychczasowa praktyka sądowa „zostawia” de facto te sfery bez realnej kontroli ( zakres) 
bądź bez kontroli w ogóle (czas). Teoretycznie, mankamenty te mogą zostać skorygowane przez 
nowo wprowadzony mechanizm zażalenia na postanowienie o zgodzie na przeszukanie, gdzie 
przedmiotem zarzutu może być określony w postanowieniu SOKiK zakres przeszukania. Póki 
co, orzecznictwo nie wykształciło pomocnych wskazówek w tym zakresie. W postanowieniu 
z 23 kwietnia 2020 roku63. Sąd Apelacyjny w Warszawie ustosunkowując się do zarzutu zbyt 
szerokiego, nieuzasadnionego okolicznościami sprawy określenia przedmiotu przeszukania, 
sprowadził problem do oceny czy przeszukiwany znał zakres przeszukania i czy miał możliwość 
weryfikacji, czy czynności przeszukania mieszczą się we wskazanym zakresie (co w ogóle nie 
stanowiło podstawy zarzutu). Wydaje się zatem, że weryfikacja proporcjonalności i zasadności 
zakresu udzielanej zgody rodzi w tym momencie praktyczne trudności. Za wysoce kontrowersyjne 
należy uznać przy tym włączenie do sądowej oceny (w tym samym postanowieniu) upoważnienia 
Prezesa UOKiK, którego nie można utożsamiać z postanowieniem i które w aktualnym stanie 
prawnym nie podlega zaskarżeniu w toku sądowej kontroli instancyjnej.

Trafny komentarz do opisanego obszaru problemowego sformułował W. Jasiński, który 
stwierdził, że „gwarancyjności instytucji przeszukania należy zatem poszukiwać nie w sztywnym 
uregulowaniu przesłanek stosowania tej instytucji, ale raczej w procedurze warunkującej jej zasto-
sowanie (zgoda organu niezależnego od przeszukującego) oraz w skutecznych mechanizmach 
kontrolnych” (Jasiński, 2016, s. 179).

61 Wyr. ETPC z 25.02.1993 r. w sprawie Funke przeciwko Francji, 10828/84.
62 Wyrok ETPC z 21.12.2010 r. w sprawie Société Canal Plus przeciwko Francji, 29408/08.
63 VII AGz, 630/19, niepubl.
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Wskazać należy, że wyrok TK z 16 stycznia 2019 r., poddając postanowienie SOKiK wy-
rażające zgodę na przeszukanie dalszej kontroli sądowej, wprowadził od dawna wyczekiwaną 
zmianę nie tylko z perspektywy poszanowania art. 8 EKPC, lecz także art. 6 EKPC (efektywne 
prawo do sądu)64. 

Inaczej rzecz się ma z gwarancjami związanymi ze stosowaniem kontroli przez polski organ 
ochrony konkurencji. Jak to opisano wyżej, podstawą do przeprowadzenia kontroli jest wyłącz-
nie upoważnienie Prezesa UOKiK. Nie jest ono poddawane na żadnym etapie kontroli sądowej. 

Zgodzić się należy z postulatami co do konieczności zapewnienia „weryfikacji i modyfikacji 
uregulowań określających warunki inicjowania kontroli” (Materna, 2015, s. 17). Nie można przy 
tym przyjąć poglądu G. Materny (2015, s. 10), że aktualne uregulowania w uokik już same w so-
bie mają charakter gwarancyjny. Nie ma bowiem charakteru gwarancyjnego istnienie przepisu 
nakazującego określenie w upoważnieniu czasu czy zakresu kontroli ani zawężenie celu pro-
wadzenia czynności kontrolnych65. Wątpliwe wydaje się również przypisanie jakiejkolwiek roli 
możliwości zakwestionowana legalności czy zasadności kontroli w odwołaniu stwierdzającym 
praktykę (co wyklucza z miejsca ochronę podmiotów, wobec których prowadzono kontrolę, która 
nie zakończyła się wydaniem decyzji administracyjnej). Już sam brak orzecznictwa w tym zakre-
sie podważa znaczenie takiego argumentu. Można wątpić czy naruszenie praw przedsiębiorcy 
w trakcie kontroli mogłoby w ogóle stanowić podstawę skutecznego zarzutu (choć należałoby 
oczywiście postulować większą wrażliwość na zachowanie reguł sprawiedliwości proceduralnej 
w postępowaniu przed Prezesem UOKiK w ogóle). Póki co, polskie sądy nie dopracowały się też 
jasnych kryteriów co do tego, jakie naruszenia proceduralne związane z postępowaniem przed 
organem administracji (w tym ewentualnie naruszenia związane z kontrolą) mogą w ogóle stano-
wić podstawę do uchylenia decyzji skoro SOKiK w zasadzie prowadzi postepowanie w sprawie 
praktyki de novo.

Ustawa pp zapewnia co prawda sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania czynności kontrol-
nych (art. 59), podstawy skorzystania z tego środka są jednak ograniczone. Przedmiotem sprze-
ciwu mogą być bowiem tylko ściśle wyliczone naruszenia, z których część w ogóle nie znajdzie 
zastosowania do kontroli Prezesa UOKiK (np. ograniczenie czasu trwania kontroli) Sprzeciw nie 
adresuje ani kwestii legalności, ani zasadności podjęcia kontroli. 

Skutkiem sprzeciwu jest wstrzymanie czynności kontrolnych. Na skutek wniesienia środka 
organ wydaje postanowienie, które następnie może być – po powtórnym podtrzymaniu decyzji 
przez Prezesa UOKiK – przedmiotem zażalenia do SOKiK.

Podsumowując, jeśli przyjąć, że kontrola upoważnia Prezesa UOKiK do głębokiej ingeren-
cji w prywatność i mir, aktualny model normatywny nie jest zgodny z wymogami art. 8 EKPC  
(tak m.in. Materna, 2015). 

Jeśli przyjąć, że czynności organu są zbliżone w przypadku kontroli i przeszukania (z czym 
autorki pryncypialnie nie zgadzają się), zasadna byłaby symetryczna ochrona przed działania-
mi w trakcie samej kontroli/przeszukania, które mogą naruszać prawa przedsiębiorców. Ustawa 

64 ETPC zwracał uwagę na konieczność poddania efektywnej kontroli sądowej samej zgody sądu na przeszukanie m.in. w wyr. 21.12.2010 r.  w sprawie 
Société Canal Plus przeciwko Francji, 29408/08.
65 Całkowicie nietrafne jest też zaliczenie do takich środków gwarancyjnych uprawnienie do odszkodowania za szkody wyrządzone w związku z czyn-
nościami kontrolnymi. Przeważające poglądy doktryny na tle art. 46 pp wskazują, że w takim wypadku zastosowanie znajdą ogólne zasady z art. 417(1) 
k.c. W takim wypadku odszkodowanie będzie warunkowane stwierdzeniem nieważności decyzji, co jest niezwykle trudne w praktyce.
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o ochronie konkurencji i konsumentów w kształcie po nowelizacji zaadoptowała nowy środek: 
zażalenie na czynności przeszukania, które przysługuje każdemu, czyje prawa zostały naru-
szone w toku przeszukania. Przedmiotem zażalenia może być wykroczenie poza zakres prze-
szukania i „inne czynności podjęte z naruszeniem przepisów” (art. 105p uokik). Analogiczny 
środek nie przysługuje przedsiębiorcy poddanemu kontroli; art. 105m ust. 1 daje taka możliwość 
wyłącznie „innemu podmiotowi” niż ten poddany kontroli, do którego należą systemy informa-
tyczne. Choć dostępne interpretacje tego uprawnienia prezentują właśnie takie dookreślenie 
podmiotowe, to należy zauważyć, że przepis ten mógłby być również interpretowany szerzej – 
jako zapewniający ochronę zarówno podmiotowi kontrolowanemu, jak i właścicielowi systemów  
informatycznych. 

Model ochrony prawnej praw przedsiębiorców ma zatem istotne braki. Przede wszystkim, 
interwencji wymaga ukształtowanie gwarancji procesowych dla przedsiębiorców poddawanych 
kontroli. Optymalnie, interwencja powinna polegać na rewizji całego modelu wachlarza dostępnych 
środków dochodzeniowo-wydobywczych, tak aby za stopniem ingerencji „szły” środki ochrony 
prawnej (por. niżej postulaty de lege ferenda). Rację ma M. Michałek (2015), która stwierdza, że 
wedle utrwalonego orzecznictwa ETPC odzwierciedlonego w sprawie Amman66, im dalej sięga 
ingerencja, tym bardziej precyzyjne powinny być przepisy określające (ograniczające) uprawnie-
nia władzy. I więcej: im dalej sięga ingerencja, tym silniejsze powinny być środki prawnej ochrony 
przedsiębiorców.

XI.	Ochrona	tajemnicy	radcowskiej/adwokackiej	
Sposób ochrony tajemnicy zawodowej i obrończej (LPP – legal professional privilege) w toku 

kontroli i przeszukania jest zagadnieniem o ważkim znaczeniu z perspektywy ochrony praw przed-
siębiorców. W orzecznictwie ETPC wskazuje się, że komunikacja przedsiębiorcy z adwokatem 
(w polskich realiach odnosi się to także do radców prawnych) stanowi prawo podstawowe ściśle 
powiązane z przysługującą jednostce wolnością od samooskarżania się67. W świetle powyższego, 
nie jest zrozumiałe uregulowanie przedmiotowego zagadnienia w uokik wyłącznie w odniesieniu 
do przeszukania68. Zdaniem autorek, te same prawa podstawowe powinny przysługiwać przed-
siębiorcom, niezależnie od stosowanego przez Prezesa UOKiK środka dochodzeniowego. Przy 
czym nieuregulowanie tej kwestii w uokik w odniesieniu do kontroli jest tym bardziej problema-
tyczne, że przedsiębiorcy nie przysługuje – jak się wydaje – zażalenie na czynności kontrolne. 

W ramach prac nad ustawą nowelizującą środowiska prawnicze zwracały uwagę Prezesa 
UOKiK na brak zasadności i problematyczny charakter rozróżniania w tym aspekcie kontroli 
i przeszukania69. Prezes UOKiK odniósł się do przedmiotowych postulatów, wskazując: „jeżeli 
chodzi o zastosowanie LPP i procedury z art. 225 § 3 k.p.k. do kontroli – uwaga nieuwzględniona. 
Przedsiębiorcy już w obecnym stanie prawnym nie są zobowiązywani do przekazywania takich 
danych w toku kontroli”70. 

66 Wyr. ETPC z 16.02.2000 r. w sprawie Amman przeciwko Szwajcarii, 27798/95.
67 Por. wyr. ETPC z 24.07.2008 r. w sprawie André i inni przeciwko Francji, 18603/03.
68 Art. 105q pkt 3 uokik, który odsyła do art. 225 k.p.k.
69 Por. Konsultacje społeczne, s. 3, 12–13. 
70 Ibidem, s. 3.
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Stanowisko to należy ocenić krytycznie. Po pierwsze, uzasadnianie braku unormowania 
określonych gwarancji proceduralnych tym, że nawet przy braku regulacji prawnej organ gwa-
rancje te respektuje jest co najmniej wątpliwe prawnie. Ratio przepisów gwarancyjnych polega 
właśnie na tym, że jednostce powinna przysługiwać ochrona prawna przed arbitralnością władzy 
i nieuzasadnioną ingerencją w sferę praw podstawowych. Po drugie, stanowisko Prezesa UOKiK 
całkowicie abstrahuje od praktycznych trudności, jakie mogą zaistnieć w toku kontroli. Fakt, że 
kontrolowany przedsiębiorca wydaje Prezesowi UOKiK samodzielnie wyselekcjonowane doku-
menty i dane elektroniczne nie oznacza, że w toku kontroli problem postępowania z tajemnicą 
zawodową i obrończą nie występuje. Można wyobrazić sobie przykładowo scenariusz, w którym 
ten sam plik częściowo zawiera informacje mieszczące się w zakresie przedmiotowym i czasowym 
kontroli i nieobjęte tajemnicą obrończą, a częściowo zawiera informacje podlegające ochronie 
LPP. Nie jest jasne, jaki sposób procedowania należałoby przyjąć w przypadku zaistnienia sporu 
na tym tle między kontrolowanym przedsiębiorcą a Prezesem UOKiK. Przepisy uokik nie powinny 
pozostawiać wątpliwości w tym zakresie. 

Powyższy wywód nie powinien bynajmniej prowadzić do wniosku, że w odniesieniu do prze-
szukania kwestia postępowania z tajemnicą zawodową i obrończą została uregulowana w sposób 
satysfakcjonujący. Zawarte w art. 105q pkt 3 uokik odesłanie do przepisów k.p.k. budzi poważne 
wątpliwości interpretacyjne, które były wielokrotnie podnoszone w doktrynie (Bernatt i Turno, 2013). 

XII.	Podsumowanie	–	postulaty	de lege ferenda
Dotychczasowa praktyka organu antymonopolowego wskazuje, że pomimo zabiegu nowelizacji 

uokik z 10 czerwca 2014 r., wykładania przepisów o kontroli i przeszukaniu, a przede wszystkim 
ich praktyczne stosowanie może nastręczać problemów. Co więcej, wbrew celowi wspomnianej 
nowelizacji nie udało się wprowadzić jasnej demarkacji pomiędzy obydwoma środkami. Z tego 
powodu, należy przede wszystkim jasno określić miejsce kontroli w systemie środków służących 
do wydobywania dowodów. Jeśli kontrola ma zbliżać się do środka przymusu, gdyż nieudzielenie 
informacji lub nieprzekazanie informacji pociąga za sobą dotkliwą sankcję, którą należy kwalifi-
kować jako sankcję quasi-karną to: a) podstawą kontroli powinna być decyzja administracyjna; 
b) decyzja stanowiąca podstawę do przeprowadzenia kontroli powinna być zaskarżalna do SOKiK 
co do zarówno jej legalności, jak i zasadności. 

Jeśli kontrola ma opierać się na dobrowolności i współpracy z przedsiębiorcą i ma być pro-
wadzona na podstawie upoważnienia wydawanego przez Prezesa UOKiK bez żadnej (uprzed-
niej czy następczej) kontroli sądowej, to brak takiej współpracy nie może łączyć się z sankcjami, 
gdyż w takim wypadku „dobrowolność” jest iluzoryczna. W takim wariancie efektywność działania 
organu wcale nie musi doznać uszczerbku, gdyż brak współpracy ze strony przedsiębiorcy otwie-
rałby organowi ścieżkę do wystąpienia o zgodę na przeszukanie, która przecież już w aktualnym 
stanie musi być udzielona w ciągu 48h. W tym czasie, dowody, których przedsiębiorca nie chciał 
wydać dobrowolnie mogłyby zostać zabezpieczone na zasadach, jakie również aktualnie obowią-
zują w uokik. Co więcej, w systemie opartym na dobrowolnej współpracy, analogiczne podejście 
musiałoby zostać wdrożone w odniesieniu do wezwania organu do przedstawienia informacji 
i dokumentów (w trybie art. 50 uokik).
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Rozwiązanie takie nie jest nowością. Dokładnie w taki sposób w odniesieniu do RFI (request 
for information) działa KE i efektywność prowadzonych przez nią postępowań nie doznaje uszczerbku 
przez to, że w pierwszej linii polega ona na środkach realizowanych na zasadzie dobrowolności. 
Odzwierciedlenie takich rozwiązań (środki oparte na dobrowolności vs. środki przymusu, które 
z uwagi na swój charakter poddawane są właściwej kontroli sądowej) widać również w systemie 
niemieckim, holenderskim czy estońskim (ECN, 2012).

W każdym wypadku, zapewnienie efektywnej kontroli sądowej postanowień SOKiK wyrażających 
zgodę na przeszukanie wymagałoby, zdaniem autorek, poddania kontroli kasacyjnej wydawanych 
w tym zakresie rozstrzygnięć SA w Warszawie. Nie należy bowiem zapominać, że jak wskazał 
TK w wyroku z 16 stycznia 2019 r., „postępowanie dotyczące zgody sądu na przeprowadzenie 
przeszukania ma charakter sprawy w rozumieniu konstytucyjnym (art. 45 ust. 1 Konstytucji), gdyż 
chodzi o merytoryczne rozstrzyganie o prawach danego podmiotu (przedsiębiorcy), od początku 
do końca przed sądem. Orzeczenie sądu w przedmiocie zgody na przeprowadzenie przeszuka-
nia nie jest powiązane z innym postępowaniem w tym sensie, że nie jest możliwe zweryfikowa-
nie zasadności przeprowadzenia przeszukania w innym postępowaniu, ani też postanowienie 
w sprawie zgody na przeszukanie nie zostanie poddane ocenie w ewentualnym postępowaniu 
antymonopolowym, wszczętym przeciwko przedsiębiorcy, u którego przeprowadzono przeszu-
kanie. Postanowienie sądu nie należy zatem do czynności dodatkowych sądu wobec „głównej” 
sprawy, lecz stanowi sprawę samoistną”. Przy czym postulowane rozwiązanie funkcjonuje od lat 
we Francji, gdzie zgoda sądowa ex ante może podlegać apelacji do pierwszego prezesa sądu 
apelacyjnego, które rozstrzygnięcie poddane jest dodatkowo kontroli kasacyjnej71.

Pożądane jest także wprowadzenie zmian legislacyjnych w sygnalizowanych wyżej obsza-
rach, w których obecne regulacje nie są satysfakcjonujące z perspektywy ochrony praw podsta-
wowych przedsiębiorcy i mogą budzić wątpliwości co do zakresu uprawnień Prezesa UOKiK oraz 
obowiązków przedsiębiorcy: 
i) należałoby określić wymogi, jakie postanowienie SOKiK oraz upoważnienie Prezesa UOKiK 

powinny spełniać co do sposobu określania zakresu przedmiotowego i czasowego kontroli 
i przeszukania, aby ograniczyć ryzyko fishing expeditions oraz umożliwić przedsiębiorcy 
rzetelną ocenę zakresu, w jakim powinien poddać się kontroli lub przeszukaniu;

ii) uprzednia kontrola sądowa powinna obejmować badanie proporcjonalności również przewi-
dywanego terminu zakończenia czynności;

iii) zakres odbieranych w toku kontroli i przeszukania wyjaśnień należałoby ograniczyć do infor-
macji niezbędnych dla przeprowadzenia czynności;

iv) procedura związana z pozyskiwaniem dowodów elektronicznych w toku przeszukania po-
winna zostać uregulowana w rozporządzeniu;

v) należałoby uregulować kwestię postępowania z tajemnicą zawodową i obrończą wprost 
w uokik, bez odsyłania do odpowiedniego stosowania przepisów k.p.k.; regulacja w tym za-
kresie powinna się odnosić tak do przeszukania, jak i do kontroli.

71 Procedura ta wynika z art. L450-4 francuskiego kodeksu handlowego (Code de commerce). 
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I.	Wprowadzenie	do	Polskiej	Strefy	Inwestycji
Specjalne strefy ekonomiczne funkcjonują w Polsce jako element wsparcia rozwoju go-

spodarczego oraz instrument wsparcia inwestycji od roku 1994, to jest od uchwalenia ustawy 
z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych1. W oparciu jej zapisy, na 
podstawie wydanych następnie aktów wykonawczych powołano poszczególne specjalne strefy 
ekonomiczne2 i na przełomie 1995/1996 roku rozpoczęła się działalność operacyjna specjal-
nych stref ekonomicznych. Znaczenie poszczególnych określników użytych w pojęciu „specjalna 
strefa ekonomiczna” rozumiane jest w doktrynie następująco (Mazur, 2004): „strefa” oznacza, 
że określony teren został wydzielony na terenie państwa. Jest ona „specjalna”, ponieważ dzięki 
specyficznym regulacjom prawnym stała się ona bardziej atrakcyjna od innych lokalizacji inwe-
stycyjnych. Pojęcie „ekonomiczna” oznacza zaś, że zastosowane rozwiązania dotyczą kwestii 
gospodarczych. Historycznie biorąc, specjalne strefy ekonomiczne w ich pierwotnym założeniu 
zostały powołane jako „wyodrębniona zgodnie z przepisami ustawy, niezamieszkała część teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza 
na zasadach określonych ustawą” (art. 2 usse). Specjalne strefy ekonomiczne miały stanowić 
jeden z istotnych elementów sprzyjających rozwojowi gospodarczemu regionów zagrożonych 
strukturalnym bezrobociem z powodu załamania tradycyjnych przemysłów gospodarki. W zna-
czeniu terytorialnym, ale także biorąc pod uwagę odrębne od ogólnych, warunki prowadzenia na 
ich terenie działalności gospodarczej, specjalne strefy ekonomiczne stanowiły „obszar specjal-
ny” (Horubski, 2012, s. 379–394). Najistotniejszym elementem charakteryzującym ów obszar, 
oprócz wyodrębnienia terytorialnego, było obowiązywanie specjalnego systemu norm prawnych 
(Waligórski, 1997, s. 15) stwarzającego możliwość skorzystania ze zwolnień podatkowych przez 
przedsiębiorców spełniających warunki określone w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych 
oraz przepisach podatkowych i posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności3. Miało 
to stanowić zachętę do realizacji na terenie Polski projektów inwestycyjnych tworzących przede 
wszystkim nowe miejsca pracy. W okresie powoływania specjalnych stref ekonomicznych wzoro-
wano się na rozwiązaniach znanych w innych krajach, szczególnie rozwiązaniach stosowanych 
w Irlandii4. Na ówczesnym etapie transformacji w Polsce mechanizm zwolnienia podatkowego był 
jednym z niewielu możliwości wspierania pomocą publiczną inwestorów zamierzających realizo-
wać nowe inwestycje. Należy pamiętać, że nie były jeszcze dostępne środki wspólnotowe, a sama 
możliwość realnego skorzystania ze zwolnienia podatkowego uzależniona była od osiągnięcia 
dochodu z działalności określonej w zezwoleniu. Niewątpliwie istotną rolę w zakresie popularno-
ści omawianego rozwiązania odegrała także wysoka stawka podatku dochodowego5. Mechanizm 
specjalnych stref ekonomicznych jako narzędzia wsparcia inwestorów i ich projektów okazał się 
sukcesem zarówno na płaszczyźnie wielkości pozyskanych projektów inwestycyjnych, jak i ilości 
utworzonych nowych miejsc pracy.

1 T.j. Dz. U. 2017, poz. 1010; 2018, poz. 650; dalej: usse.
2 Wskazano granice poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych (opis granic) oraz powołano spółki zarządzające. Rozporządzenia w sprawie 
granic poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych wielokrotnie nowelizowano, budując w wielu miejscach nieczytelny podział właściwości teryto-
rialnej, a to z kolei było jednym z powodów wprowadzenia Polskiej Strefy Inwestycji. 
3 Zezwolenie wydawane było w formie decyzji administracyjnej, która określała warunki jakie musi spełnić inwestor. Warunki te dotyczyły m.in. utwo-
rzenia nowych miejsc pracy czy poniesienia określonych nakładów inwestycyjnych). Od 2018 r. zezwolenia zastąpione zostały przez decyzje o wsparciu. 
4 Szczegółowo na temat różnych modeli funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na świecie: Pastusiak, 2011.
5 Przykładowo, w roku 1997 r. stawka podatku dochodowego wynosiła 38%. 
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30 czerwca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych 
inwestycji6. Do obrotu wprowadzono pojęcie „Polskiej Strefy Inwestycji” (PSI)7, co służyć miało 
zwróceniu uwagi na kluczową zmianę w zakresie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, 
czyli odejściu od jednego z podstawowych założeń ich mechanizmu, a mianowicie – ograniczenia 
terytorialnego. W porównaniu z poprzednio obowiązującymi przepisami o specjalnych strefach 
ekonomicznych doszło do znacznego uelastycznienia mechanizmu wspierania nowych inwesty-
cji. Inwestor decyduje w jakim miejscu ulokuje swój projekt inwestycyjny i nie musi się kierować 
formalnymi granicami specjalnych stref ekonomicznych, a ocena dopuszczalności udzielenia 
wsparcia zależy od spełnienia tzw. kryteriów ilościowych i jakościowych. Pierwsze z nich odno-
szą się do minimalnych nakładów inwestycyjnych, które zmuszony ponieść jest przedsiębiorca 
w ramach nowej inwestycji. Ustawodawca uzależnił przy tym, co do zasady, minimalną wielkość 
tych nakładów od stopy bezrobocia w powiecie, w którym zrealizowana ma zostać inwestycja. 
Wraz ze wzrostem stopy bezrobocia spada jednocześnie wysokość minimalnych nakładów in-
westycyjnych. Ustawodawca zachęca tym samym do lokowania inwestycji na terenach o naj-
wyższym poziomie bezrobocia. Szczególne wsparcie otrzymały także miasta średnie tracące 
funkcje społeczno-gospodarcze, w których wielkość nakładów inwestycyjnych określona została 
na minimalnym poziomie. Miasta te mają bowiem istotne znaczenie z punktu widzenia Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) (Ciesiółka, 2018). Co więcej, jak podnosi się w dok-
trynie, wsparcie funkcji miast średnich w celu aktywizacji ich zasobów i potencjałów powinno być 
realizowane właśnie m.in. poprzez tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza 
o charakterze innowacyjnym (Śleszyński, 2017). Kryteria jakościowe natomiast (jest ich obecnie 
10) nakładają w większości na przedsiębiorcę (beneficjenta pomocy) obowiązek podjęcia okre-
ślonych działań w okresie utrzymania inwestycji. Kryteria jakościowe oraz sposób ich realizacji 
są opisane szczegółowo w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. 
w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwe-
stycji8 i będą przedmiotem późniejszych rozważań.

Omawiany brak granic specjalnych stref ekonomicznych, w znaczeniu formalnym, skutkuje 
jednocześnie tym, że spółki zarządzające znacząco poszerzyły zakres swojej właściwości. Już 
nie tylko zarządzają terenami o powierzchni 1000–3000 ha, ale stały się instytucjami, których 
kompetencje przekładają się na teren znacząco większy (np. w przypadku Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej (KSSE)9: województwa śląskiego i części opolskiego). Każda ze spółek 
zarządzających stoi jednocześnie przed koniecznością wypracowania mechanizmów i narzędzi 
pozwalających na dotarcie do inwestorów działających na powierzonym jej obszarze. Szczególne 
znaczenie ma przy tym dotarcie do tych, którzy do tej pory nie korzystali ze wsparcia, a mają 
potencjał rozwojowy. Na mocy nowych przepisów spółki strefowe stały się spółkami zarządzają-
cymi inwestycjami w obszarach10 (regionach) swojej właściwości, których celem jest realizacja 

6 Dz. U. 2018, poz. 1162, dalej: uwni.
7 Pojęcie to nie ma znaczenia normatywnego, określa się tym pojęciem system udzielania pomocy publicznej w ramach ustawy o wspieraniu nowych 
inwestycji oraz aktów wykonawczych. Jest to pojęcie marketingowe, nazwa promocyjna programu udzielania pomocy publicznej w tym systemie. 
8 Dz. U. 2018, poz. 1713.
9 Autorzy w ramach swojej publikacji posługują się w części artykułu doświadczeniami KSSE, ale z uwagi na analogiczne warunki funkcjonowania 
wszystkich pozostałych specjalnych stref ekonomicznych, tezy artykułu mają również odniesienie do ich funkcjonowania. 
10 Obszary właściwości poszczególnych spółek zarządzających reguluje rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 29.08.2018 r. 
w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz. U. 2018, poz. 1698).
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inicjatyw rozwojowych oraz poszukiwanie synergii między spółkami Skarbu Państwa, inwestorami 
i samorządami. Oznacza to jeszcze ściślejszą współpracę w ramach obszaru ze wszystkimi sa-
morządami, organizacjami pozarządowymi, bankami, uczelniami wyższymi, izbami regionalnymi 
czy przemysłowymi oraz z każdą instytucją, mogącą mieć jakikolwiek związek z przemysłem 
i jego rozwojem. 

Odejście od terytorialnego mechanizmu specjalnych stref ekonomicznych i wdrożenie pro-
gramu pomocy publicznej kierowanej nie do konkretnie wskazanych lokalizacji, w ramach granic 
strefy, a do całego obszaru kraju powoduje, że spółki zarządzające stanęły przed znaczenie więk-
szymi niż do tej pory wyzwaniami, przede wszystkim z powodu zwiększenia skali ich działalności. 
Koncentracja sił i środków na niewielkim obszarze dawała pewien komfort działania, chociażby 
w zakresie planowania działań infrastrukturalnych, budowania oferty inwestycyjnej kierowanej do 
potencjalnie zainteresowanych przedsiębiorców. W obecnym systemie pojawiają się wyzwania, 
z którymi do tej pory spółki strefowe nie musiały się mierzyć. Jednym z takich elementów, mającym 
coraz większe znaczenie, jest zapewnienie w ramach działań spółek strefowych infrastruktury, 
która stanowić będzie platformę wymiany (transferu) technologii (przede wszystkim transferu tech-
nologii od przedsiębiorców dużych, producentów pierwszego rzędu do przedsiębiorców z sektora 
MSP, podwykonawców, poddostawców). 

Wydaje się, że zbudowanie takiego modelu współpracy jest możliwe, ale do tego konieczne 
są ramy instytucjonalne, infrastrukturalne oraz prawne. Wydaje się możliwe wprowadzenie odpo-
wiednich zmian w przepisach, w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, co może, w ocenie autorów, 
stanowić dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców deklarujących chęć udziału w realnym trans-
ferze technologii do swoich kooperantów – przede wszystkim sektora MSP. Autorzy zdają sobie 
sprawę, że do wprowadzenia omawianych zmian legislacyjnych konieczny jest impuls ze strony 
przemysłu oraz doktryny. Jednocześnie obecna nadzwyczajna sytuacja11, związania z odmraża-
niem gospodarki po pandemii COVID-19, być może spowoduje, że rozwiązania wychodzące poza 
dotychczasowe konserwatywne podejście uzyskają szansę realizacji.

II.	Zadania	zarządzających	obszarami	PSI
Głównym celem spółki zarządzającej jest bezsprzecznie pozyskiwanie nowych inwestycji. 

Zarzadzający, realizując ów cel, działa jednocześnie w ramach pewnego potencjału, który częś-
ciowo sam buduje, częściowo zaś korzysta z potencjału partnerów. Jednym z ustawowych za-
dań zarządzającego obszarem (art. 2 uwni), które mają ułatwić mu realizację tego celu poprzez 
zwiększenie atrakcyjności regionu, jest tworzenie narzędzi na rzecz innowacyjnej gospodarki. 
Powinien on zatem korzystać z potencjału, jaki niosą ze sobą inwestorzy na terenie obszaru jego 
właściwości, mając na względzie rozwój całego powierzonego mu obszaru. Warto przy tej okazji 
podkreślić, że znaczącą liczbę inwestorów strefowych, już od początku ich istnienia, stanowiły 
firmy z kapitałem pochodzenia zagranicznego – przedsiębiorcy zagraniczni (Namyślak, 2004), 
którzy zdecydowali się ulokować w Polsce swoje projekty inwestycyjne. W pierwszej fazie były 
to zakłady produkcyjne, natomiast wiele z tych firm zdecydowało się w kolejnych latach na rein-
westycje. W ich wyniku następuje nie tylko prosta rozbudowa zakładów, ale przede wszystkim 

11 Ostateczna wersja artykułu powstawała w okresie wprowadzania specjalnych regulacji związanych z COVID-19. 
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zmienia się zakres zaangażowania kapitału zagranicznego w polską gospodarkę. Należy za-
tem wykorzystać pojawiającą się szansę dla transferu technologii oraz wzmocnienia procesów 
kotwiczenia projektów w regionach ich aktywności. Biorąc to pod uwagę, spółki zarządzające 
powinny się koncentrować się na działaniach, które w ramach polityki kotwiczenia pozwolą na 
jeszcze większe związanie dużych inwestorów z regionem oraz wykorzystanie ich dla rozwoju 
firm z ich otoczenia. Są to bowiem w szczególności firmy z sektora MSP, które niejednokrotnie 
samodzielnie nie są w stanie ubiegać się o pomoc publiczną w ramach mechanizmu strefowe-
go. W procesie pozyskiwania nowych inwestycji istotny jest zatem obecnie wymiar ich skutków 
dla regionu, a jego odpowiedni potencjał zwiększa szansę na skuteczne przyciąganie kolejnych 
inwestycji o oczekiwanym profilu. W kontekście omawianych zmian wprowadzonych do regulacji 
strefowych znaczenie ma już nie tylko utworzenie nowych miejsc pracy, lecz przede wszystkim 
jakość stosowanej technologii oraz wpływ inwestycji na możliwość rozwoju innych segmentów: 
współpracy z uczelniami wyższymi, szkołami zawodowymi czy rozwój kooperacji z lokalnymi 
przedsiębiorcami w ramach łańcucha dostaw. 

Z punktu widzenia celów, jakie stawiane są przed spółkami zarządzającymi, oraz efektów 
nowych inwestycji dla regionu niezbędne, w ocenie autorów, są odpowiednie regulacje prawne, 
które wzmocnią w jeszcze większym zakresie procesy pozyskiwania nowych inwestycji. Analizując 
systemowo przepisy o PSI, należy wskazać, że głównym zadaniem zarządzającego nie jest 
samo wydawanie decyzji o wsparciu (zadanie to jest realizowane w drodze ustawowej delegacji 
w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki), ale właśnie wspieranie rozwoju nowych 
inwestycji na terenie obszaru, biorąc pod uwagę potrzeby rozwojowe regionu i cele gospodarcze 
określone w dokumentach strategicznych. Kontynuowany jest przy tym wariant zarządzania lo-
kalnego przez spółki strefowe, posiadające wieloletnie doświadczenie w tego typu działalności. 
Przyjęte rozwiązanie, sprawdziło się w poprzednich latach, ponieważ to właśnie lokalnie umo-
cowane instytucje są w stanie bardziej efektywnie wpływać na rozwój obszarów niż np. organy  
administracji centralnej.

Zarządzający, co wynika wprost z ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (art. 6 uwni), posia-
dają status spółek prawa handlowego. Ich struktura organizacyjna jest ściśle określona i nałożone 
są na nie ściśle określone zadania, które powinny być w sposób aktywny realizowane. Zadania 
zarządzającego można określić generalnie jako zadania, które służą zasadniczo realizacji celów 
publicznoprawnych (Horubski, 2012; Szydło, 2002). Zarządzający zatem, pomimo funkcjonowania 
jako podmiot prawa handlowego, ukierunkowany co do zasady na osiąganie zysków, tj. spółka 
akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w pierwszej kolejności zobowiązany jest do 
wykonywania właśnie tych zadań o charakterze publicznoprawnym. W konsekwencji akcjonariusze 
czy wspólnicy spółek strefowych, będący podmiotami publicznymi (Skarb Państwa czy jednostki 
samorządu terytorialnego) powinni mieć możliwości egzekwowania ich wykonania w pierwszej 
kolejności. Analizując otwarty katalog zadań zarządzających, wymieniony w art. 7 ust. 2 uwni, 
możemy podzielić go na dwa zasadnicze segmenty: zadania o charakterze infrastrukturalnym 
(pkt 1–2) oraz działania „miękkie” polegające na wspieraniu rozwoju inwestycji w zakresie m.in. 
promocji, współpracy czy współdziałania.

Do takich właśnie „miękkich zadań” autorzy zaliczają również aktywność w zakresie transferu 
technologii, wspierania procesów większego zaangażowania się beneficjentów pomocy publicznej 
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w rozwój regionu. Działania te są realizowane w różnym natężeniu przez poszczególne spółki za-
rządzające w ramach obecnych regulacji, ale odpowiednia zmiana przepisów postulowana przez 
autorów pozwoli na skuteczniejsze wsparcie tych procesów. 

III.	Przemysł	4.0	w	działaniach	specjalnych	stref	ekonomicznych
Obserwując długofalowe trendy w zakresie poziomu bezrobocia w kraju (GUS, 2020), można 

przyjąć, że na obecnym etapie pozyskiwania inwestycji strefowych coraz mniejsze znaczenie ma 
liczba nowo tworzonych miejsc pracy. Z formalnego punktu widzenia wskaźnik ten także prze-
stał być czynnikiem decydującym przy ocenie zgłaszanych projektów inwestycyjnych. Przepisy 
ustawy o wspieraniu nowych inwestycji nie uzależniają bowiem możliwości udzielenia wsparcia 
od utworzenia konkretnej liczby nowych miejsc pracy (nie istnieje obecnie takie kryterium ilościo-
we), ale kładą nacisk raczej na jakość tych miejsc i działania, do jakich zobowiązany jest inwestor 
w ramach kryteriów jakościowych w stosunku do swoich pracowników12. W kontekście wprowa-
dzonych regulacji oczekuje się, że nowe inwestycje dotyczyć będą przede wszystkim wdrażania 
nowoczesnych technologii, automatyki i robotyki czy prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. 
Podejście to jest spójne z globalnymi trendami, które za najistotniejsze z punktu widzenia prze-
mysłu i światowej gospodarki wskazują właśnie szeroko pojęty rozwój technologiczny i cyfryza-
cję, z którymi wiążą się w szczególności takie aspekty, jak automatyzacja i robotyzacja, internet 
rzeczy oraz sztuczna inteligencja13.

Uznaje się, że momentami przełomowymi w najnowszej historii ludzkości było wynalezienie 
maszyny parowej, żarówki i komputera, a potem Internetu. Obecnie liczba takich czynników – 
megatrendów, które mogą znacząco wpłynąć na gospodarkę i społeczeństwo jest o wiele więk-
sza (Patorska i Olko, 2018). Ich cechą charakterystyczną jest przede wszystkim to, że występują 
równolegle i są ze sobą ściśle powiązane. Do takich kluczowych megatrendów w kontekście 
wdrażania gospodarki zaawansowanej technologicznie zaliczyć należy ideę Przemysłu 4.0 i jej 
wdrożenie do realnej gospodarki. Przykład KSSE i jej działań potwierdza tezę o istotności tego 
zagadnienia i jego znaczenia w kolejnych latach oraz jego wpływu na jakość krajowej gospodar-
ki14. Koncepcja Przemysłu 4.0, przy odpowiedniej polityce na poziomie centralnym, może mieć 
znaczenie dla rozwoju gospodarki i to nie tylko w zakresie pozyskiwania w ramach pomocy re-
gionalnej nowych inwestycji, które takie technologie wykorzystują w swojej działalności. Przede 
wszystkim, należy mieć na uwadze przygotowanie na rewolucję Przemysłu 4.0 przedsiębiorców 
z sektora MSP, przygotowanie odpowiedniego oprzyrządowania prawnego zachęcającego do 
transferu technologii do polskich firm, będących często poddostawcami firm o zasięgu globalnym 
oraz włączenie w ten proces polskiej nauki. 

Koncepcja Przemysłu 4.0, na której opiera się czwarta rewolucja przemysłowa zakłada nowy, 
odmienny od obecnego sposób funkcjonowania zakładów wytwórczych i usług powiązanych 

12 Do tej grypy kryteriów jakościowych należy min. konieczność podnoszenia kwalifikacji pracowników, zapewnienie im odpowiedniego poziomu 
wsparcia socjalnego itp. 
13 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nt. Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Inwestowanie w inteligentny, inno-
wacyjny i zrównoważony przemysł – Odnowiona strategia dotycząca polityki przemysłowej UE [COM(2017) 479 final] (Dz. Urz. UE 2018 C 227/70).
14 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna aktywnie uczestniczy w promowaniu koncepcji Przemysłu 4.0 w ramach wielu inicjatyw własnych, jak 
Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturting oraz bliskiej współpracy z wyższymi uczelniami 
technicznymi w regionie (Politechnika Śląska, Politechnika Opolska).
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z przemysłem. Przyjmuje się, że czwarta rewolucja przemysłowa pozwala zwiększyć produktywność 
i przychody oraz zredukować poziom ryzyka dla wielu procesów biznesowych (Patorska i Olko, 
2018). U jej podstaw leży wykorzystanie najnowszych technologii cyfrowych, w celu transformacji 
obecnych zakładów wytwórczych w inteligentne fabryki. Dla polskich firm oznacza to bardzo istot-
ną zmianę w ich dotychczasowym funkcjonowaniu i dlatego szczególne znaczenie powinno mieć 
wsparcie instytucjonalne dla implementacji nowych rozwiązań technologicznych przez polskich 
przedsiębiorców. Należy bowiem zauważyć, że odpowiedzialność publiczna nakłada na państwo 
obowiązek wspierania rozwoju technologicznego, prowadzenia badań oraz tworzenie zachęt dla 
prywatnych przedsiębiorców do inwestowania w tego typu działania (Aaviksoo, 2005, s. 164). Co 
za tym idzie, nie powinni oni zostać w tej sytuacji pozostawieni bez pomocy państwa. Dotyczy to 
w szczególności tych z nich, dla których przeprowadzenie transformacji technologicznej nie jest 
możliwe w ramach własnych możliwości. Jednocześnie, jak wynika z przeprowadzonych analiz, 
pod koniec 2019 roku współczynnik robotyzacji, świadczący o poziomie wdrożenia rozwiązań 
Przemysłu 4.0, wynosił w Polsce zaledwie 42 roboty na 10 000 pracowników, gdzie przykladowo 
w Niemczech wynosi on odpowiednio – 338, w Czechach – 135, a na Węgrzech – 84 (Grzeszak i in., 
2019, s. 5). Oznacza to, że pomimo notowanej dużej dynamiki wzrostu, Polska jako kraj powinna 
podejmować wzmożone działania w celu zmniejszenia przedstawionych różnic. 

Jak przyjmuje się powszechnie, siłą napędową przeobrażeń technologicznych są zwłasz-
cza te branże, gdzie nakłady na prace B+R są ponadprzeciętne (Wiankowski i in., 2005, s. 49). 
Pozyskanie przez przedsiębiorców nowych technologii, ich wykorzystanie w organizacjach moż-
liwe jest w kilku wariantach – od wytworzenia ich we własnych, wewnętrznych działach B+R aż 
do zakupu bądź pozyskania w ramach różnych form współpracy na rynku. Nie podejmując się 
w szczegółowych rozważań w tym zakresie, należy podkreślić, iż wytworzenie własnych rozwiązań 
technologicznych jest nie tylko czasochłonne, lecz także związane ze znacznymi kosztami (szerzej: 
Konatowski, 2015). Na takie działania i połączone z nimi ryzyko nie są w stanie zdecydować się 
firmy z sektora MSP, jeżeli jednak muszą one nadążyć za zmianami na rynku i dostosować się 
do wymagań swoich kooperantów, powinno się znaleźć rozwiązania wspierające takich przed-
siębiorców w pozyskaniu niezbędnych technologii i kompetencji. 

Jedną z takich instytucjonalnych form wsparcia ma być ustawa z 17 stycznia 2019 r. o Fundacji 
Platforma Przemysłu Przyszłości15 (dalej: FPPP), której kompetencje mają koncentrować się prze-
de wszystkim na niefinansowych formach wspierania przedsiębiorstw. Mając na uwadze potencjał 
z jednej strony specjalnych stref ekonomicznych, z drugiej zaś – firm, które zdecydowały się ulo-
kować w ich obszarach nowe inwestycje, ale również rozwijać procesy związane z Przemysłem 
4.0, konieczne wydaje się szczególne wsparcie ze strony spółek zarządzających. Nie tylko bowiem 
leży to w ich kompetencji, ale jest zasadne także z punktu widzenia znacznego potencjału takich 
już pozyskanych inwestycji oraz zwiększenia ich integracji z regionem i otoczeniem biznesowym. 
Przykładem tak ukierunkowanych działań może być utworzenie przy Katowickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (SA&AM). Klaster ten ma na 
celu konsekwentne budowanie zaufania przedsiębiorców do planów rozwojowych, ale co ważniej-
sze, także budowanie zaufania przedsiębiorców do siebie nawzajem. To ostatnie wymaga czasu, 
a także często przełamania barier międzykulturowych i znalezienia obszarów, w których firmy 
15 Dz. U. 2019, poz. 229. 
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nierzadko konkurujące ze sobą na rynku mogą współdziałać dla osiągnięcia obopólnych korzyści. 
W przypadku omawianej działalności Klastra SA&AM w początkowej fazie animował on głównie 
współpracę na płaszczyźnie zarządzania zasobami ludzkimi. Jak pokazały jednak kolejne lata jego 
funkcjonowania, systematyczna praca wszystkich partnerów może przynosić pozytywne efekty 
również na innych płaszczyznach, w tym także technologicznej. Wskazać należy jednocześnie, że 
podobne inicjatywy klastrowe są rozwijane także w innych specjalnych strefach ekonomicznych, 
co postulowane jest także w doktrynie jako pożądany trend (Piątyszek-Pych, 2012).

Na bazie doświadczeń Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing w budowaniu 
relacji z Politechniką Śląską pojawiła się koncepcja wykorzystania jego potencjału do wykorzy-
stania wdrażanych regulacji prawnych w zakresie Przemysłu 4.0. W tym celu powołano w 2018 r. 
Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 (dalej: SCKP4.0), którego celem jest animowanie 
współpracy pomiędzy przedsiębiorcami strefowymi i Politechniką Śląską, z perspektywą włą-
czenia się we wsparcie procesów Przemysłu 4.0, także w zakresie działań planowanych przez 
FPPP. Działalność SCKP4.0 i założone cele są zbieżne z polityką realizowaną przez Komisję 
Europejską oraz Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju16 i mają na celu zapewnić postęp 
w kluczowych technologiach sektora ICT, takich jak internet rzeczy, rozwój sieci łączności piątej 
generacji, przetwarzanie informacji w chmurze obliczeniowej, przetwarzanie i analizy wielkich 
zbiorów danych czy automatyzacja i robotyka, które wpływają na modernizację technologiczną 
pozostałych sektorów gospodarki i życia społecznego.

Jeżeli podejdziemy do działalności FPPP oraz SCKP4.0 jako elementu wdrażania rozwiązań 
Przemysłu 4.0 (w szerokim znaczeniu), to ich działania mogą być w sposób naturalny komple-
mentarne: FPPP jako krajowy operator ma bowiem możliwość planowania i inicjowania działań 
na szczeblu krajowym, a SCKP4.0 (i inne tego typu regionalne ośrodki) operacyjnie będą w stanie 
realizować takie działania, korzystając ze wsparcia finansowego, dysponując potencjałem orga-
nizacyjnym oraz współpracując z przemysłem. Współpraca w tym ostatnim zakresie wydaje się 
być niezbędna, jeżeli wdrożenie ma mieć realny charakter. 

IV.	Krajowe	programy	promujące	działalność	B+R
Na poziomie rozwiązań ogólnokrajowych, mających znaczący wpływ na rozwój przemysłu 4.0, 

jak również na zdobywanie przewag konkurencyjnych przez Polskę, promowane jest obecnie 
za pomocą różnych mechanizmów prowadzenie przez przedsiębiorców działalności badawczo-
-rozwojowej. Jednym z takich mechanizmów jest ulga na działalność B+R, która zyskuje na popu-
larności od roku 201817, kiedy wprowadzono korzystniejsze zasady jej rozliczania. Zgodnie z art. 
4a ustawy o CIT18 oraz art. 5a ustawy o PIT19 działalność badawczo-rozwojowa to „działalność 
twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systema-
tyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych 
zastosowań”. Nie obejmuje ona działań rutynowych czy okresowych, a m.in. takie działania, jak 

16 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), załącznik do uchwały nr 8 Rady Ministrów z 14.02.2020 r. 
(M.P. 2020, poz. 260).
17 W roku 2018, w którym wprowadzono zmiany z ulgi B+R skorzystało 951 podatników CIT, tj. o 60% więcej beneficjentów tego niż w poprzedzającym 
2017 roku. Pozyskano z: https://www.gov.pl/web/rozwoj/przedsiebiorcy-coraz-chetniej-siegaja-po-ulge-br (16.06.2020).
18 Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 865, ze zm.).
19 Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1387, ze zm.).
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budowa prototypów, linii pilotażowych, demonstracje, testowanie i walidacja. Rosnące zaintere-
sowanie przedsiębiorców ulgą na tak zdefiniowaną działalność badawczo-rozwojową pokazuje, 
że odpowiednio skonstruowane przepisy, w tym wypadku ustaw podatkowych, mogą nakłaniać 
przedsiębiorców do podjęcia dodatkowych aktywności, nawet jeżeli dla części z nich jest to ele-
ment zgodnej z prawem optymalizacji podatkowej. 

Głównym celem opisanych działań jest zmiana charakteru inwestycji realizowanych w kraju, 
poprzez tworzenie zachęt dla rozwijania technologii i jej wdrażane do produkcji w zakładach na 
terenie kraju. Silną bazę dla działań na poziomie krajowym stanowi przy tym prawo unijne, które 
za jedną z podstawowych polityk działania Unii Europejskiej uznaje wzmacnianie bazy naukowej 
i technologicznej przez utworzenie europejskiej przestrzeni badawczej, w której naukowcy, wiedza 
naukowa i technologie podlegają swobodnej wymianie oraz sprzyjanie rozwojowi swojej konku-
rencyjności, także w przemyśle, czy promowanie działalności badawczej uznanej za niezbędną 
(art. 179 ust. 1 TFUE). Przyjmuje się, że realizacja wskazanej polityki ma w przyszłości pozwolić 
Unii Europejskiej stać się najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym 
na świecie (Nowacki, 2012). 

Zachęta do tworzenia centrów badawczo-rozwojowych w postaci dofinansowania niezbędnej 
infrastruktury może być realizowana także m.in. w ramach programu „Inteligentny rozwój” działanie 
2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. W ramach wsparcia przedsiębiorcy 
mogą uzyskać dofinansowanie na inwestycje w: aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną 
infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w celu stworzenia 
innowacyjnych produktów i usług na szeroką skalę, ponadto koszty odpowiedniej wiedzy tech-
nicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, jak 
również koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu20.

Przepisy statuujące Polską Strefę Inwestycji przewidują jednocześnie także inną, komple-
mentarną do wyżej opisanych formę zachęt, mających wpłynąć na rozwój działalności badawczo-
-rozwojowej w ramach mechanizmu decyzji o wsparciu. Zgodnie z art. 14 uwni decyzja o wsparciu 
(stanowiąca podstawę do korzystania z pomocy publicznej) jest wydawana dla realizacji nowej 
inwestycji, spełniającej kryteria ilościowe i jakościowe. Te ostatnie, jak wcześniej wskazano, na-
kładają w większości na przedsiębiorcę (beneficjenta pomocy) obowiązek podjęcia określonych 
działań w okresie utrzymania inwestycji. Jednym z takich kryteriów jakościowych jest prowadzenie 
działalności badawczo-rozwojowej. Przedsiębiorca zamierzający uzyskać punkt z tytułu omawia-
nego kryterium jakościowego musi zadeklarować, że w okresie utrzymania inwestycji 1% kosztów 
działalności ponoszonych przez przedsiębiorcę stanowić będą koszty działalności badawczo-
-rozwojowej lub zakupu usług badawczo-rozwojowych bądź też, że 2% ekwiwalentu czasu pracy 
wszystkich zatrudnionych pracowników w okresie utrzymania inwestycji w ramach przedsiębiorstwa 
przeznaczona zostanie na prace rozwojowe. Rozwiązanie takie ma zagwarantować współmierny 
do skali działalności przedsiębiorcy udział prac badawczo-rozwojowych. Jednocześnie omawiany 
warunek nie jest nadmierny i odpowiada standardom funkcjonującym w międzynarodowych kor-
poracjach. Stanowi zatem zachętę do przyjęcia prawidłowych wzorców zachowań dla krajowych 
przedsiębiorców, co gwarantować ma ich konkurencyjną pozycję na rynku unijnym.

20 Działanie 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – broszura informacyjna. 
Pozyskano z: https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/zasady/publikacje/ (16.06.2020).
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V.	Transfer	technologii	w	Polskiej	Strefie	Inwestycji	 
jako	narzędzie	rozwoju	Przemysłu	4.0

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej rozwiązania instytucjonalne i uwarunkowania funkcjo-
nowania przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, należy się zastanowić czy istnieją 
jakieś dodatkowego wyzwania, jakim musimy sprostać i czy posiadamy wystarczające mechanizmy 
wspierające. Nie ulega wątpliwości, że w większości przypadków lokalna spółka z sektora MSP, 
jeżeli chce się stać elementem łańcucha międzynarodowej firmy działającej na rynku globalnym 
(np. firmy „strefowej”), by nadążać za technologią swojego kooperanta, będzie musiała się do-
stosować. W sposób naturalny musi bowiem uwzględniać jego oczekiwania w zakresie stosowa-
nych rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych, a także podążać ścieżką jego rozwoju, 
co wiąże się z dostarczaniem towarów i usług spełniających coraz wyższe standardy. Co za tym 
idzie, konieczne jest tworzenie warunków do optymalnego transferu technologii od zamawiającego 
do dostawcy i wpieranie go z wykorzystaniem pomocy publicznej, która może stanowić bodziec 
do osiągnięcia rezultatów oczekiwanych z punktu widzenia polityki krajowej. Wsparcie w takiej 
formie jest konieczne, ponieważ trudno liczyć, że spółki z sektora MSP będą w stanie ponosić 
koszty transformacji wymuszanej przez trendy Przemysłu 4.0, korzystając z własnych zasobów 
finansowych. Transfer technologii, aby był realny musi być wsparty instytucjonalnie i prawnie. 

Takim rozwiązaniem byłoby wspieranie przedsiębiorców, którzy są skłonni dzielić się techno-
logiami, innowacjami ze swoimi partnerami biznesowymi (kooperantami, dostawcami), co spójne 
jest z wcześniej wzmiankowaną polityką unijną, której celem jest rozwinięcie paneuropejskiej 
współpracy służącej osiągnięciu technologicznej „masy krytycznej” (Siune i in., 2005). Przykładem 
takiego rozwiązania, na zasadzie analogii, byłaby możliwość zastosowania umów toolingowych 
(Pachucki i Pioterczak, 2008) jako jednej z form transferu technologii. „Tooling” jest pojęciem 
używanym do określenia umów dotyczących przekazywania narzędzi (maszyn) niezbędnych do 
wytworzenia półproduktów (detali), będących częścią finalnego wyrobu. Umowy objęte zbiorczą 
nazwą „tooling” mają różny charakter, a ich wspólną cechą jest to, że dotyczą narzędzi wykorzy-
stywanych do produkcji dedykowanej. Odbiorcą danego półproduktu (detalu) jest z reguły jeden 
podmiot, a jeśli odbiorców jest więcej to zazwyczaj są to podmioty powiązane. W ramach grupy 
umów toolingowych można wskazać m.in. umowy sprzedaży narzędzi, umowy ich udostępnienia 
do używania w celu realizacji produkcji dedykowanej, umowy o uczestnictwo w kosztach przy-
gotowania produkcji dedykowanej (zwrot kosztu nabycia lub wytworzenia narzędzia do produkcji 
dedykowanej). Umowy toolingowe bardzo często występują w ramach międzynarodowego obrotu 
gospodarczego. Stają się one również coraz powszechniejsze w krajowym obrocie gospodar-
czym i w znacznym stopniu dotyczą spółek działających w specjalnych strefach ekonomicznych. 
Umowy te mogłyby stanowić istotny element transferu technologii z nowoczesnych dużych kor-
poracji do podmiotów mniejszych, które często nie są w stanie samodzielnie sfinansować badań 
rozwojowych koniecznych do wdrożenia nowej technologii. Jednocześnie, w przypadku spółek 
strefowych, umowy toolingowe tworzą ważne ogniwo wiążące inwestorów strefowych z lokalnymi 
dostawcami, a dla kooperantów z sektora MSP stanowią metodę na łatwiejszy i tańszy dostęp do 
nowych technologii. W typowym przypadku spółka prowadząca działalność gospodarczą w spe-
cjalnej strefie ekonomicznej (obecnie na podstawie decyzji o wsparciu, w ramach Polskiej Strefy 



7272 Janusz Michałek, Mirosław Pachucki, Mateusz Rzeszowski            Polska Strefa Inwestycji – narzędzie transferu technologii…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 4(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.9.4

Inwestycji) zawiera umowę z dostawcą – kooperantem. Na mocy tej umowy przekazuje dostawcy 
narzędzia do używania do produkcji detali, których wyłącznym odbiorcą jest ta spółka. Natomiast 
w cenie detali uwzględnione jest, iż wytwarzane są one przy użyciu narzędzi będących środkami 
trwałymi spółki strefowej. Narzędzia mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji produkcji 
dedykowanej. Ten sposób przekazania narzędzi podwykonawcy stanowi w istocie element fak-
tycznego transferu technologii oraz know-how związanego z realizacją określonego typu produk-
cji. Nierzadko towarzyszy temu równolegle występujący transfer know-how w zakresie systemu 
zarządzania i kontroli jakością, logistyki itp. Nie pozostaje to bez znaczenia dla toolingobiorcy, 
który pozyskuje niezbędną wiedzę w zakresie działalności w danym sektorze i wykorzystywanych 
tam rozwiązań technologicznych, dzięki której nawet po zakończeniu współpracy z toolingodawcą 
może rozpocząć współpracę z innymi firmami z danej branży, korzystającymi z usług podwyko-
nawców. Wskazać bowiem należy, że wiele branż korzystających z rozwiązań Przemysłu 4.0 ce-
chuje wysoka hermetyczność i niechętnie korzystają one ze wsparcia podmiotów pozbawionych 
doświadczenia w swojej branży. Doskonałym przykładem takiej branży jest m.in. sektor automotive, 
który między innymi dzięki działalności Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej silnie rozwinął 
się na Śląsku (Wiedermann, 2008). Jedną z podstawowych zasad działalności tego sektora jest 
tzw. just-in-time manufacturing oraz just-in-sequence manufacturing. W myśl przedstawionych 
zasad podwykonawca dostarcza zamówione detale na linię produkcyjną bezpośrednio przed ich 
montażem, a nawet w odpowiedniej kolejności. Dzięki dostępowi do informacji na temat bieżącej 
produkcji odbywającej się w fabryce, podwykonawca jest w stanie dostarczyć na czas odpowiednie 
detale i zsynchronizować swoje działania z tempem produkcji prowadzonej w fabryce. Nic zatem 
dziwnego, że producenci z branży automotive obawiają się współpracy z niedoświadczonymi pod-
wykonawcami, kiedy zachwianie łańcucha dostaw spowodowane błędem któregokolwiek z nich 
może doprowadzić do zaburzenia pracy całej fabryki i długotrwałych przestojów skutkujących ol-
brzymimi stratami finansowymi. Dlatego też, niezależnie od możliwości pracy na nowoczesnych 
maszynach, bardzo ważny jest aspekt informacyjny realizowany w ramach szkolenia toolingobiorcy, 
który dostarcza mu niezbędnego know-how do działania w danej branży.

Analizując zapisy dotyczące udzielania pomocy publicznej w ramach ustawy o wspieraniu 
nowych inwestycji, a także aktów wykonawczych, zauważalna jest pewna możliwa do wypełnienia 
luka, która pozwoliłaby wzmocnić wsparcie pomocą publiczną firm, decydujących się na przekazy-
wanie w związku ze swoimi inwestycjami technologii do kooperantów z sektora MSP. Podkreślić 
należy, że koncepcja Polskiej Strefy Inwestycji, a przede wszystkim brak terytorialnych ograniczeń 
uzasadnia możliwość wspierania procesów transferu technologii według postulowanego modelu. 

Jak wcześniej wskazano, decyzja o wsparciu jest wydawana dla realizacji nowej inwestycji speł-
niającej kryteria ilościowe dotyczące minimalnej wartości nakładów inwestycyjnych. Rozporządzenie 
o pomocy publicznej definiuje jednak koszty kwalifikowane jako koszty ponoszone po dniu wydania 
decyzji o wsparciu przez beneficjenta pomocy publicznej. Przyjmuje się również, że podobnie jak 
we wcześniej obowiązującej ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych, wydatki te powinny 
być ponoszone zasadniczo na terenie objętym decyzją o wsparciu. Oznacza to zatem, że miejsce 
usytuowania środka trwałego decyduje o możliwości uwzględnienia kosztów jego zakupu do wy-
datków kwalifikowanych, natomiast wysokość ponoszonych kosztów kwalifikowanych determinuje 
wielkość dopuszczalnej pomocy publicznej mierzonej jej intensywnością, zgodnie z aktualną mapą 
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pomocy publicznej. Stąd, definicja kosztów kwalifikowanych bezpośrednio wpływa na wysokość 
przyznawanej pomocy publicznej, jak również na spełnienie kryterium ilościowego dla planowanej 
inwestycji. Obecnie brakuje co prawda przepisu, który potwierdzałby w sposób niebudzący wątpli-
wości, że środki trwałe eksportowane w ramach działalności wspierającej dany zakład w procesie 
produkcyjnym nie mogą zostać zaliczone do kosztów kwalifikowanych, jednak dotychczasowa 
praktyka oparta na poprzednich regulacjach prawnych nakazuje daleko idącą powściągliwość 
w tym zakresie. Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdzają bowiem, że przedmiot 
wydatku kwalifikowanego musi znajdować się na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Takie 
podejście prezentuje NSA m.in. w wyroku z 11 października 2016 r., sygn. akt II FSK 2702/1421.

Mając na uwadze wagę tego ograniczenia, zasadnym wydaje się wprowadzenie rozwiąza-
nia, zgodnie z którym, inwestor miałby możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych nowej 
inwestycji również kosztów ponoszonych „w związku z realizacją nowe inwestycji”, tj. związanych 
bezpośrednio z zakładem objętym zwolnieniem strefowym, lecz usytuowanych poza obszarem 
realizacji inwestycji22. Na przełomie 2006/2007 definicja wydatków kwalifikowanych w specjalnych 
strefach ekonomicznych przewidywała taką możliwość, tj. ponoszenie wydatków poza terenem 
strefy, co dopuszczały także organy skarbowe, kierując się literalnym brzmieniem rozporządzenia23. 
O zaliczeniu danego wydatku do kosztu kwalifikowanego, stosownie do treści § 6 rozporządzenia 
decydował związek danego wydatku na nabycie środka trwałego „z realizacją inwestycji na terenie 
strefy”, a nie miejsce usytuowania bądź faktycznej eksploatacji tego środka trwałego. Przepis ten 
bowiem w ogóle nie odnosił się do takich kwestii, jak miejsce wykorzystywania środków trwałych 
nabytych w ramach procesu inwestycji. Wynikał natomiast z niego warunek istnienia związku 
pomiędzy wydatkiem a realizacją inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej.24

Ponadto, w ramach przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji mogłyby zostać wprowadzone 
dodatkowe kryteria jakościowe (dotyczące zobowiązania do nawiązania relacji kooperacyjnych, 
przekazywania technologii). W konsekwencji np. koszty zakupu maszyn i urządzeń na potrze-
by poddostawcy (np. z sektora MSP) byłyby premiowane możliwością łatwiejszego otrzymania 
wsparcia na potrzeby realizacji nowej inwestycji. Co więcej, analogicznie do przypadku kryterium 
jakościowego „Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca 
ze szkołami branżowymi” premiowane mogłoby być w ramach osobnego kryterium prowadzenie 
szkoleń dla podwykonawców w takich zakresach, jak wdrażanie nowych technologii czy nowych 
sposobów zarządzania na potrzeby współpracy ze spółką strefową.

Wskazać należy, że przedstawiony model kooperacji przedsiębiorcy posiadającego decyzję 
o wsparciu z firmami lokalnymi wzmacnia efekt pozastrefowy – powstają nowe miejsca pracy 
w otoczeniu, a nowoczesne technologie stosowane są nie tylko przez przedsiębiorcę strefowego 
korzystającego z pomocy publicznej z tytułu nowej inwestycji, lecz także u jego kooperantów. Często 
są to małe, krajowe przedsiębiorstwa, dla których możliwość współpracy z dużą firmą strefową 

21 Tak również: wyr. WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 7.05.2014 roku, sygn. I SA/Go 139/140.
22 Obszar ten jest wpisywany do treści decyzji o wsparciu poprzez wskazanie danych geodezyjnych nieruchomości. 
23 Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na 
prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 121).
24 Potwierdził to między innymi wyr. NSA z 13.06.2012 r., sygn. II FSK 2352/10: „nie tylko wydatki na inwestycję poniesione bezpośrednio na terenie 
SSE, ale również wydatki poniesione w trakcie obowiązywania zezwolenia w związku z realizacją inwestycji na terenie strefy, a będące wydatkami na 
instalacje znajdujące się poza SSE, powinny stanowić wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą regionalną polegająca na zwolnieniu z u.p.d.o.p. 
na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p.” (LEX nr 1167740).
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jest szansą na rozwój i dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Dla 
przedsiębiorcy strefowego kooperacja stanowi natomiast normalny element prowadzonej działal-
ności gospodarczej i w efekcie nowa inwestycja, na którą jest udzielana pomoc publiczna, wiąże 
go w większym stopniu z lokalną gospodarką i samym miejscem realizacji inwestycji. Powoduje 
to również, że podjęcie ewentualnej decyzji o przeniesieniu inwestycji poza teren Polski jest 
znacznie mniej prawdopodobne. „Zależnym” w znacznym stopniu od sieci lokalnych dostawców, 
kooperantów inwestor, planując przeniesienie produkcji, musi również kalkulować koszt przenie-
sienia produkcji do innych poddostawców oraz stworzenia nowej sieci kooperantów. Wiąże się to 
ze znacznymi kosztami oraz wymaga czasu, a wynik jest niepewny.

W ocenie autorów, wprowadzenie postulowanej korekty przepisów pozwoliłoby kierować 
uzasadnione wsparcie do przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, którzy zdecydowaliby 
się na wsparcie technologiczne swoich partnerów z sektora MSP. Odpowiednie regulacje, w tym 
również wprowadzenie kryteriów jakościowych pozwoliłoby dodatkowo na kontrolę takich proce-
sów. Byłoby to także spójne z celami, jakie stały za wprowadzeniem Polskiej Strefy Inwestycji. 

Dzięki wprowadzeniu postulowanych zmian, powstałaby istotna zachęta dla firm posiadają-
cych decyzje o wsparciu do przekazywania swoich rozwiązań do kooperantów z sektora MSP. Ci 
ostatni uzyskaliby możliwość zwiększenia swoich kompetencji w zakresie technologicznym oraz 
organizacyjnym. Oczywiście część przedsiębiorców, beneficjentów pomocy strefowej korzysta 
z takich możliwości, bez uzyskania dodatkowej pomocy publicznej. Jednak odpowiednia zachęta 
ze strony państwa pomogłaby takie procesy wspierać i odpowiednio ukierunkowywać.
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Celem artykułu jest omówienie i analiza wyroku TSUE z 31 maja 2018 r. w sprawie C-633/16 Ernst 
& Young P/S przeciwko Konkurrencerådet z punktu widzenia jego znaczenia dla kwalifikacji okre-
ślonych zachowań uczestników koncentracji w ramach szeroko rozumianej praktyki gun jumpingu. 
Na gruncie przedmiotowego wyroku zostanie przedstawione w szczególności podejście TS do 
zakresu prawnokonkurencyjnego obowiązku zawieszenia koncentracji (tzw. standstill obligation), 
jak również uwagi TSUE odnoszące się do przejawów antykonkurencyjnej współpracy przedsię-
biorców na etapie poprzedzającym wprowadzenie w życie koncentracji. Artykuł obejmuje analizę 
i komentarz podjętego przez TSUE rozstrzygnięcia. Ponadto, zaprezentowany zostanie wpływ 
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wyroku na późniejszą praktykę decyzyjną Komisji Europejskiej. Wreszcie, w celu podsumowania, 
zostaną także zaproponowane wynikające z rozstrzygnięcia TSUE wnioski dla przyszłej praktyki 
w ramach transakcji M&A. 

Słowa	kluczowe:	gun jumping; kontrola koncentracji; obowiązek zawieszenia koncentracji.

JEL:	K21

I.	Informacje	wstępne

1.	Informacje	o	wyroku

W dniu 31 maja 2018 r. piąta izba TSUE wydała wyrok w sprawie C-633/16 Ernst & Young 
P/S przeciwko Konkurrencerådet1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożył 
duński sąd gospodarczy i morski – Sø- og Handelsretten (dalej: sąd odsyłający), który rozpoznawał 
skargę o stwierdzenie nieważności wniesioną przez Ernst & Young P/S na decyzję duńskiego orga-
nu ochrony konkurencji – rady ds. konkurencji Konkurrencerådet (dalej: duński organ). W decyzji 
tej stwierdzono, że z jednej strony Ernst & Young P/S, Ernst & Young Europe LLP, Ernst & Young 
Godkendt Revisionsaktieselskab i Ernst & Young Global Limited oraz EYGS LLP (dalej łącznie: EY), 
a z drugiej – KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Komplementarselskabet af 1. januar 
2009 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab i KPMG Ejendomme Flintholm K/S (dalej łącznie: 
KPMG DK) naruszyły zakaz wprowadzenia koncentracji w życie przed jej zatwierdzeniem przez 
duński organ, ustanowiony w § 12c ust. 5 duńskiej ustawy antymonopolowej (konkurrencelov). 

Powyższy wyrok zasługuje na uwagę i analizę, ponieważ w jego ramach TSUE dokonał wy-
kładni istotnego z punktu widzenia praktyki kontroli koncentracji zakresu obowiązku zawieszenia 
koncentracji (tzw. standstill obligation). Ponadto TSUE poruszył także aspekt antykonkurencyj-
nej współpracy przedsiębiorców na etapie poprzedzającym wprowadzenie w życie koncentracji. 
Omawiany wyrok TSUE jest zatem ciekawy z punktu widzenia szeroko rozumianej praktyki gun 
jumpingu, która od kilku lat niezmiennie stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania Komisji 
Europejskiej (KE) oraz krajowych organów ochrony konkurencji.

2.	Obowiązek	zawieszenia	koncentracji

Obowiązek zawieszenia koncentracji (standstill obligation) zakłada, że koncentracja nie 
może zostać wprowadzona w życie przed jej zatwierdzeniem przez odpowiedni organ ochrony 
konkurencji. Obowiązek ten istnieje zarówno na gruncie unijnego systemu kontroli koncentracji, 
jak i w porządkach prawnych tych państw, których system kontroli koncentracji również opiera 
się na modelu kontroli prewencyjnej2. Obowiązek zawieszenia koncentracji razem z obowiązkiem 
zgłoszenia zamiaru koncentracji stanowią fundament unijnego systemu kontroli koncentracji 
i umożliwiają KE przeprowadzanie efektywnej uprzedniej kontroli koncentracji (Alomar, Moonen, 
Navea i Redondo, 2009). Zapewnienie efektywnej uprzedniej kontroli koncentracji jest również 

1 Wyr. TSUE z 31.05.2018 r. w sprawie C-633/16 Ernst & Young P/S przeciwko Konkurrencerådet, ECLI:EU:C:2018:371; zob. też opinię rzecznika 
generalnego Nilsa Wahla z 18.01.2018 r., ECLI:EU:C:2018:23.
2 Podobny obowiązek istnieje także w USA, Brazylii, Niemczech czy Francji, ale nie jest przewidziany we Włoszech, na Litwie czy w Wielkiej Brytanii. 
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celem postulowanym w ramach samego rozporządzenia nr 139/20043. Możliwość wprowadze-
nia koncentracji w życie przed uzyskaniem zgody KE mogłaby na późniejszym etapie utrudnić 
wdrożenie odpowiednich środków zaradczych, niezbędnych w celu zapobieżenia zagrożeniom 
dla konkurencji (Alomar, Moonen, Navea i Redondo, 2009). 

Ramy prawne dla obowiązku zawieszenia koncentracji w prawie unijnym wyznacza art. 7 
ust. 1 rozp. 139/2004, który stanowi, że koncentracja nie zostaje wprowadzona w życie ani przed 
jej zgłoszeniem, ani do czasu uznania jej za zgodną ze wspólnym rynkiem w drodze decyzji lub 
upływu terminu na wydanie stosownej decyzji przez KE. Unijny system kontroli koncentracji prze-
widuje dodatkowo w art. 7 ust. 3 rozp. 139/2004 możliwość odstąpienia przez KE na uzasadniony 
wniosek przedsiębiorcy od obowiązku zawieszenia koncentracji. 

Występująca obecnie złożoność stosunków gospodarczych powoduje, że w obrocie gospo-
darczym pojawiają się coraz bardziej złożone i rozciągnięte w czasie wieloetapowe transakcje 
koncentracyjne (Błachucki, 2012). Wobec obowiązków notyfikacji oraz zawieszenia koncentracji 
kwestią absolutnie kluczową jest, w przypadku koncentracji mającej wymiar unijny, precyzyjne 
określenie, które czynności podejmowane w związku z planowaną koncentracją mogą naruszyć 
ww. obowiązki. W praktyce będzie się to sprowadzało do odpowiedzi na pytanie, które czynności 
stanowią jeszcze samo przygotowanie transakcji (niewymagające notyfikacji i oczekiwania na 
uzyskanie zgody na koncentrację), a w którym momencie możemy już mówić o czynnościach 
wprowadzających transakcję w życie (wymagające uzyskania zgody na koncentrację). Należy 
zaznaczyć, że sam przepis art. 7 ust. 1 rozp. 139/2004 nie precyzuje zakresu obowiązku zawie-
szenia koncentracji i wyłącznie na podstawie samego jego brzmienia nie można stwierdzić w ja-
kich okolicznościach koncentrację należy uznać za wprowadzoną w życie. 

3.	Naruszenie	obowiązku	zawieszenia	koncentracji	jako	przejaw	gun jumpingu

Określenie gun jumping nie jest pojęciem normatywnym pojawiającym się w jakimkolwiek 
akcie prawnym. Powyższe określenie, które w wolnym tłumaczeniu oznacza po prostu falstart, 
przyjęło się w praktyce i doktrynie prawa konkurencji dla określania zachowań przedsiębiorców 
biorących udział w koncentracji, które są podejmowane bezpośrednio przed koncentracją i które 
mogą mieć wpływ na konkurencję. W ujęciu wąskim oznacza faktyczne sprawowanie kontroli nad 
przejmowanym przedsiębiorcą przed uzyskaniem zgody koncentracyjnej od organu antymono-
polowego, z kolei w szerszym ujęciu może obejmować również praktyki dwustronne uczestników 
koncentracji mogące prowadzić do koordynacji działań rynkowych (Bolecki, 2013, s. 263). Jako 
kategorie czynności mogących stanowić przejawy gun jumpingu wymienia się przykładowo: wy-
mianę informacji, przedwczesną integrację struktury organizacyjnej, przenoszenie uprawnień 
zarządczych, koordynację działań rynkowych czy przenoszenie ryzyka biznesowego (Modrall 
i Ciullo, 2003).

Z punktu widzenia kwalifikacji prawnej gun jumping w węższym znaczeniu może stanowić 
z jednej strony naruszenie obowiązku zawieszenia koncentracji, a jeśli dodatkowo transakcja nie 
zostanie zgłoszona, również naruszenie obowiązku notyfikacyjnego. Naruszenie powyższych obo-
wiązków (chociażby nieumyślne) może oznaczać dla przedsiębiorców ryzyko nałożenia wysokich 

3 Zobacz m.in. motyw 34 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z 20.01.2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE 2004 
L 24/1); dalej: EUMR.
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kar finansowych. W takich przypadkach zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. a) i b) rozp. 139/2004 kary 
finansowe nakładane przez KE mogą wynieść nawet do 10% łącznego obrotu przedsiębiorców. 
Jak wskazują przykłady z praktyki w przypadku łącznego naruszenia obowiązku notyfikacyjnego 
i obowiązku zawieszenia koncentracji KE traktuje powyższe jako dwa, odrębne naruszenia i na-
kłada za każde z nich odrębne kary4. 

Z kolei gun jumping w szerszym znaczeniu może być kwalifikowany jako naruszenie zakazów 
praktyk ograniczających konkurencję z art. 101 TFUE. Nakładana przez KE kara może wynieść 
do 10% obrotu każdego z przedsiębiorców uczestniczącego w praktyce. 

4.	Dotychczasowe	podejście	KE	do	zakresu	obowiązku	zawieszenia	koncentracji

Przed wydaniem wyroku w sprawie Ernst & Young P/S przeciwko Konkurrencerådet, KE 
nałożyła dosyć znaczące kary za naruszenie przez przedsiębiorców obowiązku zawieszenia kon-
centracji. W sprawie Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône, KE nałożyła karę w wysokości 
20 mln EUR na Electrabel5, z kolei w sprawie Marine Harvest/Morpol KE nałożyła kary w łącznej 
wysokości 20 mln EUR na Marine Harvest (10 mln EUR naruszenie obowiązku zawieszenia kon-
centracji oraz 10 mln EUR za naruszenie obowiązku notyfikacyjnego)6. W każdej z tych spraw 
KE uznała, że dla wprowadzenia w życie koncentracji wystarczy nabycie odpowiednio 49,95% 
(w przypadku sprawy Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône) oraz 48,5% (w przypadku 
sprawy Marine Harvest/Morpol) kapitału zakładowego przejmowanych spółek. Z uwagi bowiem 
na szczególne okoliczności faktyczne i prawne, takie jak przykładowo rozproszenie pozostałej 
części akcjonariatu czy niska frekwencja na zgromadzeniach akcjonariuszy, już pakiety w takiej 
wysokości dawały przejmującym spółkom możliwość wywierania wpływu na działalność spółek 
przejmowanych. Decyzje KE zostały podtrzymane również po weryfikacji sądów unijnych7. W ra-
mach przedmiotowych spraw kwestionowane były jednak głównie kwestie związane z karami, 
a nie bezpośrednio kwestie związane z samym naruszeniem. W związku z powyższym wyroki nie 
formułowały żadnych wskazówek co do sposobu wykładni zakresu obowiązku standstill.

KE przedstawiła swoje podejście do zakresu obowiązku zawieszenia koncentracji w ramach 
stanowiska złożonego w postępowaniu przed TSUE w sprawie Ernst & Young P/S przeciwko 
Konkurrencerådet. Postulując konieczność zapewnienia skutecznej kontroli koncentracji ex ante, 
KE wskazała, że dla uznania, iż dane działanie stanowi wprowadzenie w życie koncentracji zgod-
nie z art. 7 ust. 1 rozp. 139/2004 nie jest konieczne, aby działanie to stanowiło, w całości lub 
w części, pod względem prawnym lub faktycznym, część procesu prowadzącego do faktycznej 
zmiany kontroli. KE stoi na stanowisku, że częściowe wprowadzenie połączenia może wystąpić 
między innymi w odniesieniu do czynności, które: (1) składają się z czynności przygotowawczych 
w toku procedury prowadzącej do zmiany kontroli lub (2) umożliwiają stronie obejmującej kon-
trolę uzyskanie wpływu na strukturę lub zachowanie rynkowe przejmowanego przedsiębiorstwa, 
lub (3) w inny sposób wyprzedzają skutki połączenia lub w istotny sposób wpływają na panujące 

4 Prawidłowość takiego podejścia KE potwierdził ostatnio TSUE w wyroku z 4.03.2020 r. w sprawie  C-10/18 P Marine Harvest przeciwko Komisji, 
ECLI:EU:C:2020:149. 
5 Dec. KE z 10.06.2009 w sprawie COMP/M.4994 – Electrabel/ Compagnie Nationale du Rhône.
6 Dec. KE z 23.07.2014 w sprawie COMP/M.7184 – Marine Harvest/Morpol.
7 Wyr. Sądu z 12.12.2012 r. w sprawie T-332/09 Electrabel przeciwko Komisji, EU:T:2012:672; wyr. TSUE z 3.07.2014 r. w sprawie C-84/13 P Electrabel/
Komisja, EU:C:2014:2040; wyr. Sądu z 26.10.2017 r., w sprawie T-704/14 Marine Harvest/Komisja, EU:T:2017:753; wyr. TSUE z 4.03.2020 r. w sprawie 
C-10/18 P Marine Harvest/Komisja, ECLI:EU:C:2020:149. 
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warunki konkurencji8. Jak wynika z powyższego, przed wydaniem wyroku przez TSUE przyjmo-
wana przez KE interpretacja zakresu obowiązku standstill była bardzo szeroka. Co więcej, tak 
rozumiany zakres obowiązku nie podlegał weryfikacji sądowej. 

II.	Stan	faktyczny	i	prawny

1.	Stan	faktyczny

KPMG DK i EY były firmami audytorskimi prowadzącymi w Danii działalność w zakresie 
usług rewizji finansowej i usług księgowych. KPMG DK była członkiem międzynarodowej sieci 
samodzielnych firm audytorskich – KPMG International Cooperative (dalej: KPMG International). 
KPMG DK nie była wprawdzie strukturalnie włączona do sieci KPMG International, niemniej związek 
pomiędzy przedsiębiorstwami stanowiło porozumienie o współpracy, na mocy którego KPMG DK 
dysponowała wyłącznym prawem do pozostawania członkiem KPMG International w Danii i do 
używania w tym państwie znaków towarowych KPMG International w celach marketingowych. 
Porozumienie ustanawiało również dobrowolną i zintegrowaną współpracę między firmami au-
dytorskimi uczestniczącymi w sieci, działającymi na podstawie wspólnych norm i procedur, które 
w stosunkach z klientami przedstawiały się jako części globalnej sieci, mimo że każdy z nich był 
autonomicznym i niezależnym przedsiębiorstwem z punktu widzenia prawa konkurencji.

W dniu 18 listopada 2013 r. KPMG DK oraz EY zawarły porozumienie w przedmiocie koncen-
tracji. KPMG DK w celu koncentracji z EY miała wycofać się ze KPMG International, w związku 
z czym w dniu podpisania porozumienia w przedmiocie koncentracji wypowiedziała porozumienie 
o współpracy z KPMG International ze skutkiem od dnia 30 września 2014 roku. 

Strony postępowania były zgodne co do tego, że koncentracja nie ma wymiaru wspólnoto-
wego w rozumieniu rozp. 139/2004, powinna być przedmiotem zgłoszenia do duńskiego organu 
oraz że jej wykonanie było uzależnione od jego wcześniejszej zgody. Koncentracja została zgło-
szona w dniu 13 grudnia 2013 r. do duńskiego organu. Decyzją z dnia 17 grudnia 2014 r. duński 
organ stwierdził, że KPMG DK, wypowiadając KPMG International porozumienie o współpracy 
w dniu 18 listopada 2013 r., tj. zanim duński organ zezwolił na koncentrację, naruszyła zakaz 
uprzedniego wprowadzania w życie koncentracji, przewidziany duńską ustawą antymonopolową. 
W uzasadnieniu duński organ wskazał, że wypowiedzenie porozumienia o współpracy było zwią-
zane z połączeniem, nieodwracalne oraz mogło powodować skutki na rynku w okresie pomiędzy 
wypowiedzeniem a zatwierdzeniem koncentracji.

W dniu 1 czerwca 2015 r. EY zwróciła się do sądu odsyłającego ze skargą o stwierdzenie nie-
ważności zaskarżonej decyzji, kwestionując w szczególności przyjętą przez duński organ interpre-
tację zakazu uprzedniego wprowadzania w życie koncentracji oraz podstawy zaskarżonej decyzji.

2.	Właściwość	TSUE	i	pytania	prejudycjalne

Kluczowym przepisem w przedmiotowej sprawie stał się art. 7 ust. 1 rozp. 139/2004, w od-
niesieniu do którego sąd duński uznał, że jego wykładnia budzi wątpliwości i mając to na wzglę-
dzie postanowił zawiesić postępowanie i skierować do TSUE wniosek o wydanie orzeczenia 

8 Pkt 42 opinii rzecznika generalnego Wahla.
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w trybie prejudycjalnym. Związek z prawem unijnym w przedmiotowej sprawie wynikał z faktu, że 
prace przygotowawcze nad duńską ustawą wskazywały, iż zamiarem ustawodawcy duńskiego 
było zharmonizowanie krajowego prawa konkurencji w zakresie kontroli koncentracji z prawem 
unijnym. Co więcej, duńskie przepisy krajowe opierają się co do zasady na rozp. 139/2004, 
w szczególności par. 12c ust. 5 duńskiej ustawy antymonopolowej wprowadza zakaz zawierania 
wszelkich transakcji związanych z koncentracją, zanim zostanie ona zgłoszona lub zatwierdzona 
przez właściwe organy, a zatem zakaz ten jest co do zasady identyczny z zakazem przewidzia-
nym w art. 7 ust. 1 rozp. 139/2004. Wszelkie powyższe względy przemawiały za tym, że duńskie 
przepisy dotyczące kontroli koncentracji powinny być interpretowane w świetle rozporządzenia 
EUMR. Wreszcie duński organ odwoływał się w zaskarżonej decyzji do praktyki decyzyjnej KE 
oraz do orzecznictwa sądów unijnych.

Sformułowane we wniosku pytania sądu odsyłającego zmierzały do ustalenia czy art. 7 ust. 1 
rozp. 139/2004 należy interpretować w ten sposób, że koncentracji dokonuje się w drodze jednej 
transakcji, która w całości lub częściowo, pod względem prawnym lub faktycznym, przyczynia się 
do zmiany w kontroli przejmowanego przedsiębiorstwa. W szczególności sąd odsyłający usiłował 
ustalić czy wypowiedzenie porozumienia o współpracy – w okolicznościach, takich jak w rozpa-
trywanej sprawie – może być uważane za powodujące wprowadzenie w życie koncentracji i czy 
w tym kontekście ma znaczenie, czy takie wypowiedzenie pociąga za sobą skutki rynkowe.

III.	Rozstrzygnięcie	TSUE
Przechodząc do odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku prejudycjalnym, TSUE dokonał 

wykładni zakresu obowiązku zawieszenia koncentracji zawartego w art. 7 ust. 1 rozp. 139/2004. 
TSUE wskazał, iż w celu określenia zakresu tego obowiązku należy w pierwszej kolejności wziąć 
pod uwagę definicję pojęcia „koncentracji” zawartą w art. 3 rozp. 139/20049. Zgodnie z tym prze-
pisem uznaje się, że koncentracja występuje, w przypadku gdy trwała zmiana kontroli wynika z łą-
czenia się dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw 
lub przejęcia przez jedną lub więcej osób już kontrolujących co najmniej jedno przedsiębiorstwo 
lub przez jedno lub więcej przedsiębiorstw, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub 
częścią jednego lub więcej innych przedsiębiorstw, przy czym podstawę kontroli stanowią pra-
wa, umowy lub jakiekolwiek inne środki dające możliwość wywierania decydującego wpływu na 
przedsiębiorstwo. Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że mając na uwadze brzmienie powyższego 
przepisu oraz cele realizowane przez rozp. 139/2004, obowiązek zawieszenia koncentracji należy 
interpretować jako zakaz zawierania przez strony koncentracji jakichkolwiek transakcji przyczynia-
jących się do długotrwałej zmiany kontroli nad przejmowanym przedsiębiorstwem10. Powyższe, 
zdaniem TSUE, obejmuje zarówno koncentracje przeprowadzane w ramach jednolitej transakcji, 
jak i koncentracje wieloetapowe przeprowadzane za pomocą kolejnych, częściowych transakcji11. 
TSUE wskazał jednak jednocześnie, że transakcje, które są wprawdzie przeprowadzane w kon-
tekście koncentracji (mają w stosunku do niej charakter pomocniczy lub przygotowawczy), jed-
nak nie są konieczne do uzyskania zmiany kontroli nad przedsiębiorstwem, którego koncentracja 

9 Pkt 44 wyr.
10 Pkt 46 wyr.
11 Pkt 47–48 wyr.
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dotyczy, nie wchodzą w zakres art. 7 rozp. 139/200412. Przy określeniu, które transakcje stanowią 
wprowadzenie w życie koncentracji kluczowe jest zatem przesądzenie czy dana transakcji przy-
czynia się do trwałej zmiany kontroli. Ponadto, TSUE podkreślił, że z punktu widzenia kwalifikacji 
transakcji jako wprowadzenia w życie koncentracji nie ma znaczenia czy taka transakcja może 
powodować skutki rynkowe13. W kontekście powyższego TSUE zasygnalizował, że nie można 
wykluczyć, iż transakcja niepowodująca żadnych skutków na rynku może jednak przyczynić się 
do zmiany kontroli nad przejmowanym przedsiębiorstwem14. Podsumowując swoje rozważania 
dotyczące zakresu obowiązku zawieszenia koncentracji, TSUE stwierdził, że art. 7 ust. 1 rozp. 
139/2004 należy interpretować w ten sposób, iż koncentrację wprowadza się w życie wyłącznie 
w drodze pojedynczej transakcji, która w całości lub częściowo, pod względem prawnym lub fak-
tycznym, przyczynia się do zmiany w kontroli nad przejmowanym przedsiębiorstwem15.

Trybunał wskazał ponadto, iż czynności uczestniczących w koncentracji przedsiębiorców, 
które nie przyczyniają się do zmiany w kontroli, mogą zostać ewentualnie zakwalifikowane jako 
naruszenie zakazu porozumień ograniczających konkurencję określonego w art. 101 TFUE, jeśli 
mogą prowadzić do antykonkurencyjnej współpracy między przedsiębiorstwami16.

Odpowiadając wreszcie na pytanie, czy wypowiedzenie przez KPMG DK porozumienia 
o współpracy może zostać uznane za powodujące wprowadzenie w życie koncentracji, TSUE 
wskazał, że nawet jeśli owo wypowiedzenie pozostawało w warunkowym powiązaniu z rozpatry-
waną koncentracją i może mieć w stosunku do niej charakter pomocniczy i przygotowawczy, nie 
zmienia to jednak faktu, że nie przyczynia się ono jako takie do trwałej zmiany kontroli przejmo-
wanego przedsiębiorstwa i to niezależnie od tego czy takie wypowiedzenie spowodowało skutki 
rynkowe17. W drodze tego wypowiedzenia EY nie uzyskała bowiem możliwości wywierania jakie-
gokolwiek wpływu na KPMG DK, która pozostawała niezależna z punktu widzenia prawa konku-
rencji zarówno przed, jak i po wspomnianym rozwiązaniu umowy18.

IV.	Analiza	i	komentarz

1.	Test	„przyczynienia	się	do	zmiany	kontroli”

Wobec dotychczasowego braku wytycznych co do wykładni zakresu obowiązku zawiesze-
nia koncentracji oraz rozszerzającej interpretacji przyjmowanej przez KE, z aprobatą należy od-
nieść się do próby dookreślenia przez TSUE zakresu obowiązku standstill. Na uznanie zasługuje 
w pierwszym rzędzie ograniczenie zakresu obowiązku zawieszenia koncentracji poprzez jego 
powiązanie z pojęciem „koncentracji”. Ustanowiony przez rozp. 139/2004 obowiązek odnosi się 
do zawieszenia koncentracji, a zatem jego wykładnia powinna być dokonywana przez pryzmat 
przyjętej w prawie unijnym definicji koncentracji, której zasadniczy człon stanowi przesłanka „trwa-
łej zmiany kontroli”. W konsekwencji, wprowadzenie w życie koncentracji powinno obejmować 

12 Pkt 49 wyr.
13 Pkt 50 wyr.
14 Pkt 51 wyr.
15 Pkt 52 i 59 wyr.
16 Pkt 54–58 wyr.
17 Pkt 60 wyr.
18 Pkt 61 wyr.
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nie tyle czynności, które są w jakikolwiek sposób powiązane z koncentracją, ale które faktycznie 
przyczyniają się do trwałej zmiany kontroli. Czynności, które w żaden sposób nie przyczyniają się 
do trwałej zmiany kontroli, nie powinny być kwalifikowane jako naruszenie obowiązku zawieszenia 
koncentracji. Nawet gdy takie czynności są powiązane z koncentracją i wywołują pewne skutki 
rynkowe, nie powinny być one objęte zakresem obowiązku standstill, ponieważ nie wprowadzają 
w życie koncentracji. 

Przyjętemu przez TSUE testowi „przyczynienia się do trwałej zmiany kontroli” można zarzu-
cić, że jest on ogólnikowy i mało precyzyjny. Należy jednak jednocześnie przychylić się do opinii 
wyrażonej również przez rzecznika generalnego, że szczegółowe określanie przez TSUE ogól-
nej i wyczerpującej listy kryteriów, mającej na celu ujęcie wszelkich możliwych czynności, jakie 
potencjalnie mogłyby podlegać obowiązkowi zawieszenia wprowadzenia koncentracji nie byłoby 
efektywne19. Z tego względu należy zaaprobować przyjętą przez TSUE klauzulę generalną za-
kładającą, iż ocena danej czynności powinna być dokonywana indywidualnie w każdej sprawie 
przy uwzględnieniu wszelkich relewantnych okoliczności stanu faktycznego. 

Kwalifikacja niektórych czynności jako przyczyniających się do zmiany kontroli może oka-
zać się problematyczna w praktyce. Niemniej test zaproponowany przez TSUE jest cenny z tego 
względu, że ogranicza całkowitą dowolność interpretacyjną KE i stwarza uczestnikom koncentracji 
pewną bezpieczną przystań. Przedsiębiorcy, których działania są kwestionowane przez KE jako 
naruszające obowiązek standstill, poprzez odwołanie się do testu zaproponowanego przez TSUE 
zyskują dodatkową możliwość obrony przed zarzutami KE. Posiłkując się testem „przyczynienia 
się do trwałej zmiany kontroli” można ponadto z pewną dozą prawdopodobieństwa określić, jakie 
rodzaje czynności generalnie będą naruszać obowiązek zawieszenia koncentracji, a jakie będą 
pozostawały poza jego zakresem. Jako przykład czynności uznanych przez TSUE za niewcho-
dzące w zakres obowiązku można wymienić pomocnicze i przygotowawcze dla koncentracji, które 
nawet jeśli wywołują pewne skutki rynkowe, to jednocześnie w żaden sposób nie wpływają na 
zmianę kontroli. Na gruncie sprawy zawisłej przed TSUE za tego rodzaju czynność TSUE uznał 
wypowiedzenie porozumienia o współpracy przez KPMG DK i jak słusznie zauważył TSUE, pomi-
mo wywołania pewnych skutków rynkowych (odejście od KPMG DK dotychczasowych klientów), 
samo w sobie nie przyczyniło się jeszcze do uzyskania przez EY kontroli nad KPMG DK. Jednakże 
czynności, które pozwolą jednemu przedsiębiorcy na sprawowanie prawnej czy faktycznej kontroli 
nad innym przedsiębiorcą, w przypadku ich wystąpienia w okresie przed uzyskaniem zgody KE, 
będą najprawdopodobniej uznane za wchodzące w zakres obowiązku standstill. 

2.	Rozgraniczenie	pomiędzy	art.	7	rozporządzenia	139/2004	oraz	art.	101	TFUE

Za bardzo istotny element wyroku należy także uznać podkreślenie przez TSUE istnienia 
rozgraniczenia pomiędzy art. 7 ust. 1 rozp. 139/2004 a art. 101 ust. 1 TFUE. Słusznie wskazuje 
się, że art. 7 ust. 1 rozp. 139/2004 powinno się traktować jako lex specialis w stosunku do art. 101 
ust. 1 TFUE (Wilson, 2018). Wszelkie wynikłe z koncentracji ograniczenia konkurencji nie powin-
ny być traktowane każdorazowo jako skutek naruszenia obowiązku zawieszenia koncentracji. 
Niektóre ograniczenia konkurencji mogą bowiem być nie tyle wynikiem uprzedniego przejęcia 
kontroli, ile wynikać z antykonkurencyjnej współpracy przedsiębiorców na etapie poprzedzającym 
19 Pkt 44 opinii rzecznika generalnego Wahla. 
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przejęcie kontroli. Komisja powinna w takich przypadkach wykazać, że czynność spełnia wszel-
kie przesłanki z art. 101 ust. 1 TFUE. Dla zakazania antykonkurencyjnej współpracy pomiędzy 
uczestnikami koncentracji KE powinna wykazać, że wskazane czynności ograniczają konkurencję 
oraz charakteryzują się antykonkurencyjnym celem lub skutkiem. Możliwość kwalifikacji wszelkich 
czynności przedsiębiorców związanych z koncentracją jako naruszenie obowiązku zawieszenia 
koncentracji dawałoby KE zupełnie nieuprawnioną możliwość uniknięcia wykazywania przesłanek 
koniecznych do stwierdzenia praktyk ograniczających konkurencję. 

Z drugiej strony, podkreślenie przez TSUE istnienia rozgraniczenia pomiędzy art. 7 rozp. 
139/2004 oraz 101 TFUE może skutkować zaostrzeniem podejścia KE do innych niż przedwczesne 
wprowadzenie koncentracji w życie przejawów gun jumpingu. Powyższe będzie miało dwojakie 
skutki. Z jednej strony w przypadku równoczesnego stwierdzenia przedwczesnego wprowadze-
nia w życie koncentracji oraz równoczesnego występowania innych przejawów gun jumpingu 
(np. w postaci wymiany wrażliwych informacji czy koordynowania działań rynkowych) KE będzie 
mogła nakładać niezależne kary za każde z tych naruszeń. Z drugiej zaś – tego rodzaju przejawy 
gun jumpingu będą mogły być sankcjonowane również w przypadkach, gdy koncentracja finalnie 
nie dojdzie do skutku. W powyższym kontekście należy również zwrócić uwagę na termin prze-
dawnienia dla praktyk ograniczających konkurencję, który sprawia, że antykonkurencyjna wymiana 
informacji związana z transakcją koncentracyjną będzie mogła być sankcjonowana nawet jeszcze 
jakiś czas po uzyskaniu zgody na koncentrację i jej wprowadzeniu w życie czy też odstąpieniu 
od niej (Modrall i Ciullo, 2003). 

V.	Wpływ	na	praktykę	decyzyjną	KE

1.	Sprawa	Altice/PT Portugal

Niecały miesiąc po wydaniu wyroku w sprawie Ernst & Young P/S przeciwko Konkurrencerådet, 
w dniu 24 kwietnia 2018 r. KE nałożyła karę w rekordowej wysokości 124,5 mln EUR na Altice za 
naruszenie obowiązku zawieszenia koncentracji w ramach transakcji przejęcia kontroli nad PT 
Portugal20. Zakwestionowane przez KE czynności obejmowały: (1) postanowienia umowy sprze-
daży skutkujące przyznaniem Altice prawa do wywierania decydującego wpływu na PT Portugal, 
przykładowo w postaci prawa weta w stosunku do decyzji odnoszących się do bieżącej działalności 
operacyjnej PT Portugal; (2) w niektórych przypadkach Altice faktycznie wywierała decydujący 
wpływ na pewne aspekty działalności PT Portugal, przykładowo udzielając instrukcji w zakresie 
prowadzenia kampanii marketingowych oraz pozyskując szczegółowe, wrażliwe informacje o PT 
Portugal wykraczające poza ramy zawartych umów o poufności. 

W przedmiotowej decyzji KE nie odniosła się wprost do wskazanego w wyroku TSUE w spra-
wie Ernst & Young P/S przeciwko Konkurrencerådet „testu przyczynienia się do zmiany  kontroli”, 
co należy wiązać ze zbyt krótkim okresem, jaki upłynął od wydania wyroku. Niemniej należy 
jednocześnie zauważyć, że formułując zarzuty w stosunku do podjętych przez Altice czynności, 
KE posłużyła się pojęciem „wywierania decydującego wpływu”, który na gruncie utrwalonego 
orzecznictwa unijnego stanowi substrat sprawowania kontroli. Stąd wydaje się, że przynajmniej 

20 Dec. KE z 24.04.2018 w sprawie COMP/M.7993– Altice/PT Portugal.
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pośrednio, KE poprzez powiązanie czynności podjętych przez Altice z uzyskaniem możliwości 
wywierania decydującego wpływu na PT Portugal, zastosowała jednak w przedmiotowej sprawie 
zaproponowany przez TSUE test. Zakwestionowane przez KE czynności skutkujące uzyskaniem 
przez Atlice możliwości wywierania decydującego wpływu należałoby uznać jako mieszczące się 
w zakresie kategorii czynności przyczyniających się do zmiany kontroli, do której nawiązał TSUE 
w wyroku w sprawie Ernst & Young P/S przeciwko Konkurrencerådet.

2.	Sprawa	Canon/Toshiba Medical Systems Corporation 

Z kolei w dniu 27 czerwca 2019 r. KE nałożyła kary w łącznej wysokości 28 mln EUR na 
Canon za wprowadzenie w życie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Toshiba Medical 
Systems Corporation (dalej: TMSC) przed uzyskaniem zgody KE21. W tej sprawie strony zasto-
sowały dosyć często stosowaną w ramach transakcji koncentracyjnych związanych z obrotem 
papierami wartościowymi dwuetapową transakcję opartą na mechanizmie tzw. przechowania lub 
parkowania (warehousing/parking)22. W pierwszym etapie transakcji, który został zrealizowany 
jeszcze przed notyfikacją transakcji KE, nabywca tymczasowy nabył 95% akcji w kapitale TMSC 
za cenę 800 dolarów, podczas gdy Canon zapłacił 5,28 biliona dolarów za nabycie pozostałych 
5% akcji oraz praw opcji w stosunku do 95% akcji nabytych przez nabywcę tymczasowego. Na 
drugim etapie, który został zrealizowany po uzyskaniu od KE zgody na koncentrację, Canon 
uzyskał 100% akcji TMSC, korzystając z prawa opcji i wykupując od nabywcy tymczasowego 
pozostałe 95% akcji. KE uznała, że już pierwszy etap stanowił „częściowe wprowadzenie w życie 
koncentracji” (partial implementation) i jako taki powinien podlegać notyfikacji. 

W ramach przedmiotowej decyzji KE po raz pierwszy w praktyce zastosowała postulowane 
już wcześniej w swoich wytycznych surowe podejście do transakcji opartych na warehousingu23. 
Co więcej, w tym wypadku KE już w sposób bezpośredni odwołała się także do analizowanego 
wyroku w sprawie Ernst & Young P/S przeciwko Konkurrencerådet24. Powołując się na pkt 59 
wyroku, zgodnie z którym „koncentrację wprowadza się w życie wyłącznie w drodze pojedynczej 
transakcji, która w całości lub częściowo, pod względem prawnym lub faktycznym, przyczynia się 
do zmiany w kontroli nad przejmowanym przedsiębiorstwem”, KE wskazała, że również transakcje, 
które tylko w sposób „częściowy” przyczyniają się do zmiany kontroli wchodzą w zakres obowiązku 
zawieszenia koncentracji określonego w EUMR. Z kolei w ramach scenariusza transakcji opartej 
na warehousingu KE wskazuje, że już samo wprowadzenie w życie pierwszego etapu transakcji 
co do zasady prowadzi do wprowadzenia w życie koncentracji. Dzieje się tak dlatego, że dwa 
etapy transakcji są ze sobą mocno i nierozerwalnie powiązane. Pierwszy etap w postaci tymcza-
sowego nabycia wykazuje bezpośrednie powiązanie funkcjonalne z  wprowadzeniem w życie 
koncentracji i jest on niezbędny dla osiągnięcia zmiany kontroli u przejmowanego przedsiębiorcy. 
Z tego względu KE stoi na stanowisku, że już tymczasowe nabycie przyczynia się (przynajmniej 
częściowo) do zmiany kontroli u przejmowanego przedsiębiorcy25. 
21 Dec. KE z 27.06.2019 w sprawie COMP/M.8179– Canon/Toshiba Medical Systems Corporation.
22 W ramach takiej transakcji tzw. tymczasowy nabywca nabywa w imieniu docelowego nabywcy udziały/akcje przejmowanego przedsiębiorcy, aby 
następnie, po pewnym czasie, odsprzedać je docelowemu nabywcy. 
23 Zob. pkt 35 Skonsolidowanego obwieszczenia Komisji dotyczącego kwestii jurysdykcyjnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w spra-
wie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE 2008 C 95/01).
24 Zob. pkt 81–94 dec. KE.
25 Pkt 93 i 94 dec. KE. 
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Jak zatem widać na przykładzie przedmiotowej decyzji KE, wyrok w sprawie Ernst & Young 
P/S przeciwko Konkurrencerådet w dalszym ciągu pozostawia KE duży zakres interpretacji zakresu 
obowiązku zawieszenia koncentracji. Przedstawione w tej sprawie podejście KE, w przyszłości 
spotka się zapewne z weryfikacją samego TSUE, jak bowiem wynika z doniesień prasowych, 
Canon zapowiedział złożenie odwołania od decyzji. 

VI.	Podsumowanie	i	wnioski
 W pierwszej kolejności należy wskazać, że analizowany wyrok TSUE nie rozstrzyga wszelkich 

wątpliwości związanych z zakresem obowiązku zawieszenia koncentracji. O ile określony w wyroku 
test „przyczynienia się do zmiany kontroli” może stanowić pewną wskazówkę interpretacyjną, o tyle 
należy stwierdzić, że będzie on przydatny głównie przy czynnościach, które z dużą dozą prawdopo-
dobieństwa będą mogły zostać uznane za nieprzyczyniające się do zmiany kontroli. Należy jednak 
pamiętać, że wyznaczone przez TSUE granice w dalszym ciągu dają KE duży zakres swobody 
interpretacyjnej. W przypadku bardziej skomplikowanych, wieloetapowych transakcji odpowiedź na 
pytanie czy dana czynność „przyczynia się do zmiany kontroli” może okazać się niejednoznaczna. 
W takich przypadkach przydatność testu może okazać się ograniczona. W związku z powyższym 
duża część czynności może w dalszym ciągu znajdować się w tzw. szarej strefie, a ich podjęcie 
będzie w dalszym ciągu wiązało się z ryzykiem ich zakwestionowania przez KE. Powyższe wąt-
pliwości i obawy zdaje się potwierdzać praktyka decyzyjna KE po wydaniu wyroku. KE, stosując 
wypracowany przez TSUE test „przyczynienia się do zmiany kontroli”, w dalszym ciągu dosyć 
szeroko interpretuje zakres obowiązku zawieszenia koncentracji. Być może kolejne wyroki TSUE 
doprowadzą do dalszego zawężenia zakresu obowiązku standstill. W szczególności pożądane 
byłoby dookreślenie przez TSUE istotnego z punktu widzenia wieloetapowych koncentracji pojęcia 
„częściowego wprowadzenia w życie koncentracji”. W powyższym zakresie interesujące może 
być ewentualne rozstrzygnięcie TSUE w sprawie Canon/Toshiba Medical Systems Corporation. 

Mając na uwadze opisane powyżej względy, należy w dalszym ciągu zalecać ostrożne po-
dejście do czynności podejmowanych w okresie pomiędzy zgłoszeniem a wydaniem zgody na 
koncentrację. Jako niewchodzące w zakres obowiązku zawieszenia koncentracji będą uznawa-
ne bowiem tylko te czynności, co do których można z wystarczającą dozą prawdopodobieństwa 
stwierdzić, że w żaden sposób nie przyczyniają się do zmiany kontroli.

Po drugie, w świetle orzeczenia TSUE należy również pamiętać, iż przesądzenie w danym 
przypadku, że dana czynność nie wchodzi w zakres obowiązku standstill nie przesądza jeszcze 
o jej dopuszczalności na gruncie unijnych reguł konkurencji. Taka czynność może bowiem wchodzić 
w zakres zakazów praktyk ograniczających konkurencję. Jak wyraźnie podkreślił TSUE w swoim 
wyroku, w ramach koncentracji przedsiębiorców problematyczne może być nie tylko zbyt wczesne 
przejęcie kontroli – kwalifikowane jako naruszenie obowiązku zawieszenia transakcji, lecz także 
czynności przygotowawcze skutkujące koordynacją działań uczestników transakcji – kwalifiko-
wane jako naruszenie zakazu porozumień ograniczających konkurencję. W tym zakresie zakazy 
praktyk ograniczających konkurencję stanowią uzupełnienie obowiązku zawieszenia koncentracji. 
Należy zatem pamiętać, że wszelkie podejmowane w związku z koncentracją czynności muszą 
być badane dwutorowo, tj. zarówno przez pryzmat obowiązku standstill, jak i mając na względzie 
ogólne zakazy praktyk ograniczających konkurencję. 
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I.	Wstęp
Choćby pobieżna analiza statystyki decyzyjnej Prezesa UOKIK w roku 2019 wskazuje, że 

rozkład wniosków dotyczących zgłoszenia zamiaru dokonania koncentracji, a w konsekwencji 
uzyskania zgody na jej dokonanie, jest mniej więcej porównywalny w zakresach zarówno przeję-
cia kontroli (134 decyzje), jak i utworzenia wspólnego przedsiębiorcy (112 decyzji). Jednocześnie 
ilość decyzji Prezesa UOKiK wyrażających zgodę na dokonanie koncentracji wskutek nabycia 
części mienia jest zdecydowanie niższy (22 decyzje)1. 

Skromna praktyka decyzyjna Prezesa UOKiK w tym zakresie może wynikać z relatywnie ni-
skiego zainteresowania przedsiębiorców dokonywaniem koncentracji właśnie poprzez nabywanie 
części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa). Powodem może być 
także fakt braku przesłanek wymuszających dokonanie zgłoszenia zamiaru dokonania koncen-
tracji (art. 13 ust. 1 uokik2) bądź spełnienie przesłanki wyłączającej taki obowiązek (art. 14 uokik). 

Jakkolwiek jednak skromny byłby dorobek decyzyjny, to orzecznictwo i doktryna wskazują 
na okoliczności i warunki, które należy spełnić, aby dokonanie zgłoszenia zamiaru koncentracji 
poprzez nabycie części mienia było prawidłowe. Ostatnia decyzja Prezesa UOKiK w roku 2019 

* Radca prawny, Partner w Kancelarii FAIRLEGAL; była Dyrektor Działu Prawnego międzynarodowego lidera branży FMCG; email: eliza.iwaniszyn@
fairlegal.pl. https://orcid.org/0000-0003-2644-0402.
1 Statystyka nie uwzględnia decyzji dot. połączenia, dotyczących nałożonych kar za niezgłoszenie zamiaru koncentracji lub decyzji mieszanych.
2 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1667 ze zm.), dalej jako: uokik.
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dotyczyła nałożenia kary na Dino za niedokonanie zgłoszenia zamiaru koncentracji3. Lektura 
uzasadnienia decyzji Prezesa UOKiK w tej sprawie wydaje się wskazywać na niezamierzony błąd 
wnioskodawcy, a co najmniej brak spójności w argumentacji w toku postępowania. Abstrahując od 
okoliczności faktycznych towarzyszących Dino, które nie są publicznie dostępne, warto przyjrzeć 
się tej konkretnej decyzji bliżej – choćby dla przypomnienia podstawowych elementów kluczowych 
dla prawidłowej oceny danej transakcji i potencjalnych obszarów spornych.

II.	Uwagi	ogólne
21 grudnia 2019 r. właściciel Dino zgłosił do UOKiK zamiar nabycia części mienia należącego 

do Domex-Kuśnierek – 12 sklepów. We wniosku spółka poinformowała, że przewidziała trzy etapy 
tej transakcji: nabycie nieruchomości, wynajęcie jej spółce Domex-Kuśnierek oraz po uzyskaniu 
zgody prezesa UOKiK – przejęcie materialnych i niematerialnych składników tych sklepów. Urząd 
uznał, że już w dniu złożenia wniosku spółka Dino była właścicielem 12 sklepów prowadzonych 
na podstawie najmu przez Domex-Kuśnierek. Ponadto na podstawie umowy franczyzowej Dino 
kształtowało ceny sprzedawanych towarów oraz warunki dostawy i sprzedaży. Dino nabyła te sklepy 
bez wymaganej uprzedniej zgody Prezesa UOKiK. Za naruszenie obowiązku zgłoszenia zamiaru 
koncentracji Prezesowi UOKiK urząd nałożył na spółkę karę finansową w wysokości 100 tys. zł.

Na wstępie należy zauważyć, że zgodnie z art. 13 uokik zamiar koncentracji podlega zgło-
szeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli: 1) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących 
w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 
1 000 000 000 euro lub 2) łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza 
równowartość 50 000 000 euro. Dalej, zgodnie z ust. 4 art. 13, obowiązek wynikający z ust. 1 
dotyczy zamiaru nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub 
części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat 
obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
równowartość 10 000 000 euro.

III.	Zamiar	koncentracji	i	moment	złożenia	wniosku
Ustawa uokik nie zawiera definicji koncentracji, niemniej wskazuje na koncentrację jako taki 

zespół działań faktycznych i prawnych, które podejmowane przez jednego lub więcej przedsię-
biorców prowadzą w swym efekcie do powstania przedsiębiorców połączonych (połączonego 
przedsiębiorcy), przejęcia (zmiany) kontroli nad przedsiębiorcą (przedsiębiorcami) podlegającym 
kontroli innego bądź innych niż poprzednio przedsiębiorców, powstania wspólnego przedsiębiorcy, 
a także powiększenia aktywów przedsiębiorcy w wyniku nabycia takiego mienia innego przedsię-
biorcy, które zdolne jest przed jego nabyciem do realizowania obrotu, ze względu na cechę jego 
gospodarczego zorganizowania (Wierciński, 2016, s. 450). Jednocześnie istotne jest określenie 
treści pojęcia „zamiaru koncentracji”, ponieważ jego istnienie, przy spełnieniu ustawowych prze-
słanek zawartych w art. 13 i 14 uokik, rodzi po stronie przedsiębiorcy prawny obowiązek zgło-
szenia zamierzonej koncentracji Prezesowi UOKiK. Przypisanie określonych obowiązków już 

3 Decyzja Prezesa UOKiK z 31.12.2019r. nr DKK-270/2019 w sprawie Dino Polska S.A.
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do samego „zamiaru” dokonania koncentracji przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorców ściśle 
wiąże się z prewencyjnym charakterem kontroli nad stanem koncentracji na rynku sprawowanej 
przez Prezesa UOKiK. Organ antymonopolowy musi mieć bowiem możliwość zajęcia stanowiska 
przed dokonaniem czynności, które skutkować będą połączeniem potencjałów ekonomicznych 
przedsiębiorców.

Z uzasadnienia decyzji Dino wynika, że spółka zaplanowała transakcję realizowaną etapami: 
1) nabycia przez Dino nieruchomości zabudowanych placówkami handlowymi od Domex-Kuśnierek, 
na których prowadzona jest działalność Domex-Kuśnierek jako franczyzobiorców Dino; 2) wynajęcia 
przez Dino nabytych nieruchomości w celu kontynuowania przez Domex-Kuśnierek działalności 
polegających na prowadzeniu sklepów Dino, oraz w etapie 3) nabycia przez Dino zogranizowanej 
części przedsiębiorstwa Domex-Kuśnierek, na który składa się zespół składników materialnych 
i niematerialnych służących wykonywaniu przez Domex-Kuśnierek działalności handlowej pod 
nazwą „Dino” w przejmowanych sklepach, tj.: wyposażenie, towary (zapasy), materiały, umowy 
z pracownikami, umowy handlowe, koncesje, zezwolenia, umowy najmu, umowy z dostawcami 
energii elektrycznej, gazu, wody lub prawa z innych dokumentów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjncyh co-
dziennego użytku w tych sklepach. To ten trzeci etap według Dino podlegał zgłoszeniu jako zamiar 
koncentracji, a dwa poprzednie miały charakter przejściowy, nie prowadziły do trwałej zmiany sytu-
acji na rynku, gdyż nie była tam prowadzona działalność operacyjna w tychże nieruchomościach. 

Moment dokonania zgłoszenia zamiaru koncetracji nie został w uokik wyraźnie sprecyzo-
wany. W praktyce często pojawia się problem, na jakim etapie przygotowywania koncentracji 
należy zgłosić jej zamiar. Oczywiście obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi UOKiK podlega zamiar 
koncentracji, a nie fakt jej dokonania. Według doktryny koncentracja ma miejsce także wtedy, 
kiedy nabycie zorganizowanej całości bądź części mienia następuje w trakcie więcej niż jednej 
czynności prawnej, które w efekcie końcowym prowadzą do nabycia przedsiębiorstwa. Wówczas 
dokonaniem koncentracji będzie ostatnia z istotnych czynności prawnych dotyczących mienia in-
nego przedsiębiorcy (Wierciński, 2016, s. 469). Podobnie, Wyjaśnienia UOKiK w sprawie kryteriów 
i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji4 przewidują sytuację, w której koncentracja składa 
się z więcej niż jednego etapu (np. przejęcie wyłącznej kontroli może poprzedzać sprawowanie 
wspólnej kontroli; wyłączną kontrolę może sprawować przez pewien okres inny niż docelowo 
przedsiębiorca itp.). W takich sytuacjach możliwe jest zgłoszenie Prezesowi UOKiK wyłącznie 
ostatniego etapu. Konieczne jest jednak w tym celu, po pierwsze, aby w dniu zgłoszenia zamiaru 
koncentracji istniała pewność, że etap pośredni jest jedynie przejściowy (w praktyce oznacza to, 
że powinno istnieć porozumienie przedsiębiorców, określające te kwestie). Po drugie, czas trwania 
etapu przejściowego nie powinien co do zasady przekraczać dwóch lat. 

Nie znając szczegółów transakcji Dino, trudno ocenić czy i w jakim zakresie ww. argumentacja 
znalazłaby oparcie w stanie faktycznym i prawnym. Warto będzie jednak śledzić rozwój sprawy, 
o ile będzie miała ciąg dalszy w kontekście rozczłonkowania transakcji na etapy i bezpieczeństwa 
prawnego w przypadku zgłaszania zamiaru koncentracji na etapie końcowym.

4 UOKiK (2015). Wyjaśnienia UOKiK w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK, Warszawa, s. 44.
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IV.	Definicja	nabycia	mienia
Zgodnie z art. art. 551 k.c. przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników nie-

materialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmu-
jącym w szczególności: (a) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione 
części (nazwa przedsiębiorstwa); (b) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, 
materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; 
(c) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do 
korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; (d) wie-
rzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; (e) koncesje, licencje i zezwole-
nia; (f) patenty i inne prawa własności przemysłowej; (g) majątkowe prawa autorskie i majątkowe 
prawa pokrewne; (h) tajemnice przedsiębiorstwa; (i) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

 Dotychczasowe orzecznictwo Prezesa UOKiK konsekwentnie dowodzi tego, że zgłoszeniu 
będzie podlegać nabycie części mienia w postaci praw do nieruchomości5. Prezes UOKiK roz-
patrywał zgłoszenia dotyczące zamiarów koncentracji polegających na: nabyciu części mienia 
w postaci własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami zabudowanych stacjami 
paliw, prawa do korzystania z nieruchomości zabudowanych stacjami paliw w drodze przejęcia 
praw i obowiązków z umów dzierżawy lub poddzierżawy oraz własności nieruchomości znajdują-
cych się w obrębie stacji paliw, nabyciu mienia w postaci nieruchomości zabudowanych budynkami 
biurowymi, nabyciu mienia w postaci centrum handlowego czy też zawarciu umowy dzierżawy 
kurników i odchowalni drobiu. 

W orzecznictwie (choć skromnym) również Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wy-
roku z 22 października 2019 r.6 wyjaśnił, iż część mienia, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 
uokik winna wskazywać cechy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c., a więc stanowić 
zespół składników materialnych i niematerialnych, które tworzą całość pozwalającą na prowa-
dzenie działalności gospodarczej. Do zbycia przedsiębiorstwa nie jest konieczne przeniesienie 
całego mienia, lecz jedynie tych jego elementów, z którymi jest związane dobro będące istotą 
konkretnego przedsiębiorstwa. Dobro to wyznacza bowiem minimum składników determinujących 
funkcje spełniane przez przedsiębiorstwo, które powinny stanowić przedmiot jednej lub też kilku 
czynności prawnych, aby można było uznać każdą z nich oddzielnie bądź też łącznie, że dotyczą 
one przedsiębiorstwa jako całości, a nie poszczególnych elementów wchodzących w jego skład. 

Podobnie jak w poprzednich decyzjach, także w tej dotyczącej Dino, Prezes UOKiK ocenił, 
iż mienie nabyte przez Dino od Domex-Kuśnierek spełnia ww. cechy, stanowi ono bowiem mienie 
pozwalające na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży detalicznej, sta-
nowi też tę część mienia, której nabycie umożliwia i jest wystarczające dla Dino do kontynuowania 
działalności handlowej pod nazwą „Dino”. Mienie to pozwoliłoby Dino na kontynowanie dotych-
czasowej działalności Domex-Kuśnierek, tj. sprzedaży detalicznej, bez dokonywania specjalnych, 
niezwiązanych z normalnym tokiem działalności, przedsięwzięć inwestycyjnych i organizacyjnych. 
Zdaniem Prezesa UOKiK, Dino nabyło nieruchomości, które już w momencie nabycia służyły 

5 Zob. dec. Prezesa UOKiK z 14.06.2019 r. nr DKK-133/2019; dec. Prezesa UOKiK z 6.06.2018 r. nr DKK-93/2018; dec. Prezesa UOKiK z 19.09.2017 r. 
nr DKK-145/2017. 
6 Wyr. SOKiK z 22.10.2019 r., sygn. XVII AmA 49/17.
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prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży detalicznej – nieruchomości 
te bowiem są zabudowane sklepami już działającymi, posiadającymi swoich klientów i będącymi 
rozpoznawalnymi ze względu chociażby na swoją nazwę, wspólne dla całej sieci logo czy przy-
należność do sieci. 

V.	Przypisanie	obrotu	nabywanemu	mieniu
Zdolność przypisania obrotu, a więc pośrednio osiągnięcie minimum stopnia zorganizowania, 

dotyczy istnienia powiązania funkcjonalnego między składnikami materialnymi i niematerialnymi 
podlegającymi nabyciu, które pozwala nabywcy po transakcji bez dokonywania specjalnych, nie-
związanych z normalnym tokiem działalności, przedsięwzięć inwestycyjnych i organizacyjnych, na 
kontynowanie działalności gospodarczej w zakresie zasadniczo podobnym do tej, którą prowadził 
zbywca wykorzystujący komercyjnie to mienie. 

Jednocześnie, cechą przesądzającą, iż dana operacja powinna być zakwalifikowana jako 
przypadek określony w art. 13 ust. 2 pkt 4 uokik, jest ustalenie, że obrót realizowany przez na-
bywane mienie w którymkolwiek z 2 lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 mln euro. Obroty bowiem są osiągane (i kal-
kulowane) przez „całego” przedsiębiorcę, bez precyzowania zatem z wykorzystaniem jakiej części 
mienia tego przedsiębiorcy zostały uzyskane. Ustalenie jednak jaka część mienia przedsiębiorcy 
generuje określony obrót na potrzeby zgłoszenia zamiaru koncentracji może być – w zależności 
od przypadku – stosunkowo proste bądź też stwarzać spore trudności (Kohutek, 2014, s. 488). 
Przykładowo, w pierwszym przykładzie – jeśli nabywaną część mienia innego przedsiębiorcy 
stanowić będzie jeden lub kilka sklepów, hoteli czy stacji paliw – ustalenie obrotów nie powinno 
nastręczać większych problemów. Każda z tych placówek – stanowiąc część przedsiębiorstwa 
(„mienia”) generuje określone obroty, które zazwyczaj można w miarę jednoznacznie przypisać 
mieniu. Dla odmiany – drugi przypadek może stanowić sytuacja, gdy nabywaną część mienia 
stanowić będą określone składniki (rzeczy), które same w sobie nie generują obrotu wcale lub 
generują takie obroty, których nie można jednoznacznie przypisać danym składnikom – np. części 
składowe rurociągu/gazociągu, elementy taboru kolejowego, wartościowe licencje itp.

Według twierdzeń Dino, sam zakup nieruchomości przez Dino nie może zostać zakwalifiko-
wany jako transakcja dotyczaca mienia, które generuje obrót o ustawowych progach. Doktryna 
wskazuje, że w przypadku nabycia części przedsiębiorstwa za koncentrację w rozumieniu uokik 
może być uznane nabycie jedynie takiej części przedsiębiorstwa, która jest w stanie samodziel-
nie funkcjonować na rynku w sposób autonomiczny i samodzielnie generować obrót (Sołtysiński 
i Kanton, 2010, s. 208). 

Decyzja Dino została zaskarżona, pozostaje śledzić potencjalną polemikę w zakresie tego 
czy sam zakup 12 nieruchomości zabudowanych sklepami, ale bez zatowarowania, bez perso-
nelu, umów handlowych i innych składników jest wystarczający do samodzielnej egzystencji go-
spodarczej i generowania obrotu. 
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VI.	Podsumowanie
Jako wielotetni prawnik wewnętrzny przedsiębiorstwa będę sekundować batalii Dino na drodze 

odwoławczej, o ile taka nastąpi/-ła. Przedsiębiorstwom planującym nabycie mienia w przyszłości, 
którzy potencjalnie kwalifikują się do spełnienia kryteriów zgłoszenia zamiaru kontencjracji oraz 
ich pełnomocnikom pozostaje radzić uważną i ostrożną lekturę w temacie, który nie jest mimo 
wszystko oczywisty. 
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Decyzje	w	sprawie	derogacji	obu	gazociągów	Nord	Stream	 
jako	ogniwo	wielopoziomowego	egzekwowania	 
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Streszczenie
Ogłoszone w drugiej połowie maja 2020 r. decyzje niemieckiego regulatora, Bundesnetzagentur, 
dotyczące udzielenia derogacji spod unijnych zasad wspólnego rynku gazu dla Nord Stream oraz 
odmowy jej udzielenia dla Nord Stream 2 są następstwem przyjętej 17 kwietnia 2019 r. noweliza-
cji dyrektywy gazowej, przez co wpisują się w szerszy kontekst. Włączają się one w dyskurs nad 
obowiązywaniem unijnego reżimu regulacyjnego w czasie i przestrzeni, a także stanowią ważny 
przykład zastosowania złożonego pod względem proceduralnym i materialnoprawnym przypadku 
regulacji epizodycznej. Towarzyszą im postanowienia Sądu UE odrzucające skargi spółek Nord 
Stream na nowelizację dyrektywy gazowej oraz ogłoszenia zarządzeń (procedural orders) przez 
Trybunał Arbitrażowy, rozpatrujący skargę Nord Stream 2 AG na UE, współdeterminujące wielo-
poziomowe egzekwowanie prawa unijnego. 

Słowa	kluczowe: derogacja; dyrektywa gazowa; Nord Stream; solidarność energetyczna; zwol-
nienie regulacyjne.

JEL: K20, K23, K33

I.	Wprowadzenie

W drugiej połowie maja 2020 r. niemiecka Federalna Agencja Sieci (Bundesnetzagentur), 
unitarny regulator energetyki, poczty, telekomunikacji i kolei, ogłosiła rozpatrzenie wniosków 
o udzielenie derogacji złożonych przez Nord Stream AG (postępowanie wszczęte w dniu 23 grudnia 

* Adwokat; doktorant w Akademii Leona Koźmińskiego; e-mail zawodzinski@gmail.com. https://orcid.org/0000-0002-5420-5656.
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2019 r. pod sygnaturą BK7-19-108, zakończone decyzją z 20 maja 2020 r.)1 oraz Nord Stream 2 
AG (postępowanie wszczęte w dniu 10 stycznia 2020 r. pod sygnaturą BK7-20-004, zakończone 
decyzją z dnia 15 maja 2020 roku)2. W toku obu postępowań niemiecki organ regulacyjny prze-
prowadził przewidziane prawem unijnym konsultacje z państwami członkowskim. Dodatkowo, do 
udziału w postępowaniu BK7-20-004 regulator dopuścił dwie spółki, Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo S.A. oraz PGNiG Supply&Trading GmbH (decyzja z 17 marca 2020 r., znak BK7-
20-004-B1)3. Inne decyzje w przedmiocie udziału interesariuszy w sprawach nie zapadły.

Rozważając te orzeczenia administracyjne, warto zwrócić uwagę na uwarunkowania proce-
duralne i instytucjonalne zarówno wewnątrzunijne, jak i międzynarodowe, determinujące wielo-
poziomowe egzekwowanie prawa unijnego w tej sprawie.

II.	Kontekst	unijny	nowelizacji	dyrektywy	gazowej
W dniu 17 kwietnia 2019 r. uchwalona została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr 2019/692 zmieniająca dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrzne-
go gazu ziemnego4 (dyrektywa nowelizująca dalej: nowelizacja; dyrektywa nowelizowana dalej: 
dyrektywa gazowa5). Nowelizacja dyrektywy gazowej została opublikowana w dniu 3 maja 2019 r. 
i weszła w życie 23 maja 2019 roku. Akt ten wprowadził zmiany w definicji połączenia wzajemne-
go w sposób eliminujący wątpliwości co do jurysdykcji unijnej nad gazociągami prowadzającym 
z państw trzecich, czemu towarzyszy odpowiedni doprecyzowanie art. 36 dyrektywy gazowej, 
regulującego tzw. zwolnienia (wyłączenia) regulacyjne dla nowej infrastruktury. Potwierdzono 
tym samym stosowanie prawa unijnego do tego rodzaju obiektów infrastrukturalnych jako regułę. 

Ściśle powiązane z przedmiotową modyfikacją jest ustanowienie dwóch trybów – udzielania 
derogacji (art. 49a dyrektywy gazowej) oraz uregulowania statusu gazociągu z państwa trzeciego 
w drodze umowy międzynarodowej, negocjowanej na podstawie upoważnienia udzielonego przez 
Komisję Europejską (art. 49b dyrektywy gazowej). 

Derogacja może być udzielona verba legis z powodów obiektywnych, takich jak umożliwienie 
odzyskania poczynionej inwestycji lub ze względów bezpieczeństwa dostaw, pod warunkiem, że 
odstępstwo to nie będzie miało szkodliwego wpływu na konkurencję na rynku wewnętrznym gazu 
ziemnego lub na skuteczne funkcjonowanie tego rynku ani na bezpieczeństwo dostaw w Unii. 
Pogłębiona analiza materialnoprawnych przesłanek derogacji oraz ich subsumpcji w obu roz-
strzygnięciach wykracza poza ramy niniejszego tekstu.

Projekt nowelizacji Komisja Europejska przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu6. 
Relacjonowanie prac nie wydaje się celowe, jednak w kontekście zarzutów dotyczących ochrony 
praw słusznie nabytych i interesów w toku wypada zauważyć, że w trakcie prac legislacyjnych 

1 https://www.bundesnetzagentur.de/EN/Service-Funktionen/RulingChambers/Chamber7/BK7-19-0108EN/BK7-19-0108EN.html?nn=361360 (7.06.2020).
2 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1_GZ/BK7-GZ/2020/BK7-20-0004/BK7-20-0004_Verfahrenseinleitung.
html?nn=361360 (7.06.2020).
3 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1_GZ/BK7-GZ/2020/BK7-20-0004/BK7-20-0004_B1_Beiladungsbeschl_
nicht_BDBext.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (7.06.2020).
4 Dz. Urz. UE 2019 L 117/1.
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i 
uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz. Urz. UE 2009 L 211/94).
6 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/act_gas_dir_adopted.pdf (7.06.2020).
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Nord Stream pozostawał aktywny, w szczególności poprzez składane przez siebie uwagi do pro-
jektu, natomiast projekt pojawił się na długo przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

Zarówno Nord Stream, jak i Nord Stream 2 zdecydowały się na podjęcie próby unieważnienia 
nowelizacji dyrektywy gazowej w postępowaniu przed TSUE (sprawy odpowiednio pod sygnaturą 
T-530/197 oraz T-526/198). Postanowieniami z dnia 20 maja 2020 r. Sąd Unii Europejskiej odrzucił 
obie skargi jako niedopuszczalne. W swoich orzeczeniach Sąd wskazał na brak legitymacji skargo-
wej wynikający z braku indywidualnego i bezpośredniego oddziaływania dyrektywy na jednostkę. 
Jest to zupełnie zrozumiałe wobec brzmienia art. 4 nowelizacji, potwierdzającego konieczność 
implementacji dyrektywy do prawa krajowego, aby następnie możliwe było ustanowienie środka 
wykonawczego w postaci decyzji państwa członkowskiego. Dodatkowo, słusznie zauważono, że 
w takiej sytuacji obie spółki mają możliwość kontestowania niesatysfakcjonującego ich rozstrzyg-
nięcia na poziomie państwa członkowskiego, a w ramach sądowej kontroli takiego rozstrzygnięcia 
– żądania, aby właściwy sąd państwowy przedstawił pytanie prejudycjalne, przy czym przedmiotem 
takowego odesłania mogłaby być także legalność nowelizacji dyrektywy gazowej. 

Postanowienie unijnej judykatury ma istotne znaczenie jeszcze z dwóch innych względów: 
terytorialnego zakresu stosowania regulacji sektorowej oraz ochrony tajemnicy pomocy prawnej 
i legalności pochodzenia dokumentów. Koncentrując się na pierwszym z tych wątków, należy za-
uważyć, że potwierdziło one, że skarżący nie nabyli uprawnienia do prowadzenia działalności poza 
reżimem prawa unijnego, gdyż prawo to winno było być egzekwowane także w stanie prawnym 
sprzed nowelizacji, przynajmniej w granicach wód terytorialnych państw członkowskich. Konstatacja 
tej natury wskazywać może na zaniechanie po stronie niemieckiego regulatora w egzekwowaniu 
między innymi zasady dostępu stron trzecich oraz rozdziału działalności (unbundling). Nie jest 
to sposobność do roztrząsania czy następstwem takiego ustalenia będzie skierowanie skargi 
przeciwko Republice Federalnej Niemiec o stwierdzenie naruszenia zobowiązań państwa człon-
kowskiego, której towarzyszyłby wniosek o zastosowanie środka tymczasowego polegającego 
na podjęciu przez Bundesnetzagentur wszelkich czynności, które oddalą ryzyko przedawnienia 
się karalności naruszenia regulacji sektorowych przez Nord Stream. 

1.	Kontekst	międzynarodowy	nowelizacji	dyrektywy	gazowej	

W dniu 12 kwietnia 2019 r. Nord Stream 2 skierował do Jean-Paula Junckera, przewodni-
czącego Komisji Europejskiej, wystąpienie, w którym w szczególności wskazał, że otwiera ono 
termin na polubowne załatwienie sporu w trybie przewidzianym w art. 26 ust. 1 Traktatu Karty 
Energetycznej. Następnie, po upływie terminu przewidzianego w tej umowie międzynarodowej, 
spółka zdecydowała się na zainicjowanie międzynarodowego sporu arbitrażowego przeciwko UE, 
administrowanego przez Stały Trybunał Rozjemczy (Permanent Court of Arbitration) w Hadze9, 
składając 26 września 2019 r. wezwanie na arbitraż (notice of arbitration). Szersze roztrząsanie 
arbitrażu inwestycyjnego nie jest w tym miejscu celowe, należy jednak pamiętać o pośrednim 
związku między orzeczeniem Trybunału Arbitrażowego a sytuacją prawną Nord Stream 2. Po 
pierwsze, Trybunał Arbitrażowy nie jest władny, aby nakazać zmiany w prawie (praktyce jego 

7 ECLI:EU:T:2020:213.
8 ECLI:EU:T:2020:210.
9 https://pca-cpa.org/en/cases/239/ (7.06.2020).
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stosowania). Po drugie, prawo międzynarodowe, choć stanowi część unijnego porządku prawnego, 
niekoniecznie wywiera bezpośredni skutek w stosunkach wewnątrzunijnych. Dalece przedwczesne 
byłoby antycypowanie, że taki dylemat kiedykolwiek się w ogóle pojawi. Niepodobna przesądzać 
ani o dopuszczalności wywiedzionej skargi, ani o zasadności powództwa.

III.	Kontekst	krajowy	stosowania	nowelizacji	dyrektywy	gazowej
Pracom parlamentarnym nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o gospodarce ener-

getycznej (niemieckiego prawa energetycznego; Energiewirtschaftsgesetz) towarzyszyły kontro-
wersje. Kluczowa dotyczyła redakcyjnego usytuowania daty i charakteru prawnego sformułowania 
„ukończonego przed 23 maja 2019 r.”. W projekcie rządowym zarówno elementy konstytuujące 
łącznik jurysdykcyjny, jak i materialnoprawne przesłanki udzielenia derogacji oraz kryteria oceny 
wniosku objęte były jednym wyliczeniem10. Ostateczną redakcję par. 28b ustawy o gospodarce 
energetycznej przyjęto w kształcie zbliżonym do dyrektywy. 

Konsekwentnie niemiecki prawodawca dążył do nadania kompetencji do orzekania w przed-
miocie derogacji organowi regulacyjnemu. Dla porządku należy zauważyć, że na państwie człon-
kowskim nie ciążyła w ogóle konieczność przewidzenia możliwości ubiegania się o derogację, 
natomiast jej instytucjonalizacja nie wymagała powierzenia władztwa w tym zakresie regulatorowi.

W prawie niemieckim pojawiły się przy tym dwa istotne uzupełnienia, w pełni dopuszczalne, 
biorąc pod uwagę niepełną harmonizację na poziomie unijnym. Po pierwsze, prawodawca krajo-
wy zrezygnował z neutralnego brzmienia przepisu dyrektywy gazowej, niewskazującego impulsu 
procesowego dla państwa członkowskiego na rzecz doprecyzowania, iż państwo członkowskie 
winno działać „na wniosek operatora”. Po drugie, określono termin na złożenie wniosku o dero-
gację wynoszący jeden miesiąc od wejścia w życie nowelizacji krajowej. 

Pojęcie operatora wydaje się mieć tutaj dwojakie znaczenie. Pierwsze z nich obejmuje przed-
siębiorstwo energetyczne, które prowadzi działalność regulowaną zgodnie z właściwą decyzją 
regulatora rynku gazu oraz decyduje się na inwestycję w nowy obiekt infrastrukturalny (swoistą 
rozbudowę posiadanej już sieci przesyłowej). Drugie natomiast, jak można się zgodzić, odnosi się 
do podmiotu, który faktycznie wykonuje wszystkie obowiązki operatora, mimo braku formalnego 
ich powierzenia w drodze decyzji właściwego organu (przypadek Nord Stream AG). Żadnego 
z tych przymiotów nie posiadał Nord Stream 2, będący jedynie inwestorem prowadzącym w dacie 
złożenia i rozpatrzenia wniosku na budowę gazociągu. 

Przewidziany w krajowej implementacji termin 30 dni dla wnioskodawców ubiegających się 
o derogację mieści się w ramach autonomii środków (autonomii proceduralnej i instytucjonalnej) 
państwa członkowskiego. Co więcej, wprowadzenie terminu prekluzyjnego, pozwalającego na 
koncentrację materiału procesowego oraz dyscyplinującego zainteresowanych przedsiębiorców 
jest zrozumiałe, a nawet celowe, wziąwszy pod uwagę konieczność przeprowadzenia przez organ 
regulacyjny skomplikowanego postępowania administracyjnego, w ramach którego należy odbyć 
konsultacje z zainteresowanym państwami członkowskimi, w duchu traktatowej zasady solidar-
ności energetycznej. Ewentualny rygoryzm tego formalnego obostrzenia złagodzono, publikując 
wytyczne dla wnioskodawców.

10 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/entwurf-erdgasbinnenmarkt-stand-august-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (7.06.2020).
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IV.	Jurysdykcja	organu	krajowego	 
a	wymóg	ukończenia	infrastruktury

W świetle komunikatu niemieckiego regulatora, informującego o zakończeniu postępowań, 
centralną osią sporu co do możliwości udzielenia derogacji dla Nord Stream 2 wydaje się ukoń-
czenie w terminie do 23 maja 2020 roku.

Pierwsza wątpliwość to w istocie pytanie, co należało ukończyć przed wejściem w życie no-
welizacji dyrektywy gazowej. Jedynie z pozoru odpowiedź na to pytanie jest prosta i sprowadza 
się do lapidarnego stwierdzenia: cały gazociąg. Pojawia się bowiem kolejna kwestia, jak należy 
rozumieć „ukończenie” w odniesieniu do całego gazociągu. Poprawna interpretacja winna zakładać 
ukończenie procesu inwestycyjnego w sposób pozwalający na bezpieczną i zgodną z prawem 
eksploatację infrastruktury. W szczególności winno wiązać się to z uzyskaniem pozwoleń na użyt-
kowanie bądź analogicznych zezwoleń publicznoprawnych. Wydaje się, że nie jest konieczne, 
aby takie decyzje były prawomocne. Ich skuteczne wzruszenie na gruncie właściwej procedury 
sądowej prowadzić będzie do wstrzymania eksploatacji i przebudowy bądź rozbiórki nielegalnie 
posadowionej infrastruktury, wobec czego substrat derogacji może w ogóle przestać istnieć. 

Chybione byłoby przy tym argumentowanie, że o ukończeniu miałoby świadczyć podjęcie 
przez inwestora decyzji inwestycyjnej i przystąpienie do jej realizacji. Tego rodzaju odstępstwo od 
oczywistego brzmienia przepisu błędnie zdaje się kierować założeniem, że nowelizacja dyrektywy 
gazowej godzi w prawa nabyte do prowadzenia – nawet nierozpoczętej jeszcze – działalności 
przesyłowej w określony sposób. Rozumowanie takie stałoby na przeszkodzie usankcjonowania 
jakichkolwiek zmian w reżimie regulacyjnym, przykładowo w przeszłości zaprzepaściłoby wpro-
wadzenie podstawowych zasad wspólnego rynku gazu i energii. 

Nieuchronnie należy też zadać pytanie, czy rzeczywiście należy oczekiwać od wnioskodaw-
cy ukończenia całego gazociągu, czy też wyłącznie takiej jego części, która zlokalizowana jest 
w granicach terytorium państwa członkowskiego rozpoznającego wniosek bądź w obrębie tery-
torium unijnego w ogóle. Nie ulega kwestii, że niezbędnym warunkiem jest zrealizowanie całej 
inwestycji, a nie jej odcinka. Fragmentarycznie wykonana inwestycja nie jest zdatna do eksplo-
atacji, przez co ustanowienie dla niej derogacji byłoby bezprzedmiotowe. Dodatkowo, porównać 
można to z progami przychodów dla zgłoszeń zamiaru koncentracji; art. 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 139/2004 z 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw11 
posługuje się obrotami światowymi, choć w oczywisty sposób nie są one generowane wyłącznie 
na terytorium Unii Europejskiej. 

Prowadzi to do wniosku, że ukończenie gazociągu przed 23 maja 2019 r. jest – obok umiej-
scowienia punktu połączenia przedmiotowej infrastruktury z systemem przesyłowym państwa 
członkowskiego – łącznikiem jurysdykcyjnym, którego wystąpienie warunkuje z perspektywy 
prawa unijnego dopuszczalność wniosku. 

Jakkolwiek przy ocenie dopuszczalności wniosku organ krajowy bierze pod uwagę całą in-
westycję, możliwość ustanowienia derogacji ograniczona jest do odcinków takiej linii przesyłowej 
gazu znajdujących się na jego terytorium lub morzu terytorialnym państwa udzielającego jej. 

11 Dz. Urz. WE 2004 L 24/1.
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V.	Charakter	terminu	„do	24	maja	2020	r.”	 
a	kompetencje	organu	krajowego

Kolejny ważny termin przewidziany w nowelizacji dyrektywy gazowej wyznacza data 24 maja 
2020 roku. Wskazuje on na jedynie epizodyczny charakter przepisu pozwalającego na udziele-
nie derogacji, a co się z tym wiąże – oznacza wygaśnięcie kompetencji organu krajowego do jej 
udzielenia po nadejściu tego terminu. Do jego przedłużenia nie mogą prowadzić krajowe prze-
pisy o zawieszeniu lub przerwaniu biegu terminów, ich zastosowanie byłoby bowiem sprzeczne 
z wyjątkowym charakterem przedmiotowej normy i nadrzędną wartością, jaką jest zapewnienie 
pewności co do reżimu regulacyjnego infrastruktury oraz efektywności prawa unijnego, od którego 
odstępstwo decyzja derogacyjna wprowadza. 

Wydaje się przy tym, że upływ terminu prowadzi także do utraty po stronie organu krajowego 
możliwości zmiany decyzji, z wyjątkiem przewidzianego w nowelizacji dyrektywy gazowej przy-
padku przedłużenia obowiązywania derogacji. Odmiennie rzecz się natomiast ma w przypadku 
potrzeby wyeliminowania decyzji derogacyjnej z obrotu prawnego. Gdyby okazało się, że oparto 
ją na nieprawdziwych lub niekompletnych materiałach, konieczne byłoby jej uchylenie. Podobnie, 
ilekroć adresat decyzji nie wykonywałby nałożonych na niego warunków (obowiązków), organ 
winien mieć prawo uchylić decyzję, analogicznie do przypadku decyzji zobowiązującej, kończącej 
postępowanie antymonopolowe (art. 9 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 r. 
w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu12).

Pojawia się przy tym pytanie, jak po upływie terminu 24 maja 2020 r. przebiegać będzie kon-
trola sądowa decyzji, zwłaszcza negatywnych. Niewątpliwie przy wykładni terminu należy wziąć 
pod uwagę prawo do sądu oraz dobrej administracji. Nie wydaje się jednak, że ograniczenie 
kognicji sądu krajowego do stwierdzenia wydania odmowy derogacji z naruszeniem prawa godzi 
w prawa podstawowe, jeżeli towarzyszy temu możliwość dochodzenia przez wnioskodawcę rosz-
czeń odszkodowawczych od państwa członkowskiego, które bezzasadnie odmówiło ustanowienia 
derogacji, co prawomocnie stwierdził właściwy sąd. 

VI.	Podsumowanie
Decyzje dotyczące derogacji dla obu nitek Gazociągu Północnego budzą zrozumiałe zainte-

resowanie z uwagi na ich ekonomiczne i polityczne znaczenie. Pozostaną one także przedmio-
tem zainteresowania ze strony nauk prawnych, zwłaszcza po publikacji obu rozstrzygnięć należy 
pochylić się nad analizą kryteriów derogacji i skonfrontować je z przesłankami ustanowienia wy-
łączenia regulacyjnego, przewidzianego w art. 36 dyrektywy gazowej, a także z wywodami Sądu 
UE zaprezentowanymi w postanowieniu o odrzuceniu skargi na nowelizację dyrektywy gazowej. 

Niedostępność przedmiotowych decyzji wymusiła skoncentrowanie się w niniejszym tekście 
na uwarunkowaniach proceduralnych, z których centralną rolę odgrywa termin 23 maja 2019 r., 
warunkujący możliwość ubiegania się o derogację. Słusznie niemiecki regulator doszedł do prze-
konania, że Nord Stream 2 nie został ukończony w wymaganym terminie.

12 Dz. Urz. WE 2003 L 1/1.
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Odpłatny	charakter	„darmowych”	usług	Facebooka.
Teza z wyroku Regionalnego Sądu Administracyjnego Lazio (Rzym)  

z 10 stycznia 2020 r. w sprawie Facebook, sygn. 261/20

Spis	treści
I. Wstęp
II. Decyzja AGCM w sprawie Facebooka 
III. Wyrok sądu – odpłatny charakter usług Facebooka 
IV. Komentarz 

Streszczenie	
Artykuł przedstawia wątek decyzji włoskiego organu ochrony konkurencji i konsumentów (AGCM) 
oraz sądu administracyjnego, który badał odwołanie od tej decyzji, dotyczące uznania wartości 
ekonomicznej danych przekazywanych Facebookowi przez użytkowników rejestrujących się 
w serwisie. Sąd potwierdził konstatację AGCM w tym zakresie, zgodnie z którą dane te mają 
wartość ekonomiczną, z czym wiąże się wzajemność transakcji subskrypcji usług serwisu oraz, 
dalej, obowiązki operatora względem użytkownika traktowanego jako konsumenta. To pierwszy 
przypadek takiego orzeczenia organu i sądu państwa członkowskiego UE. 

Słowa	kluczowe:	prawo konsumenckie; konsument; umowy konsumenckie; wartość danych; 
dane osobowe.

JEL:	D18, D86, K12, K15, K23, K24, K41

I.	Wstęp
Intuicyjnie każdy świadomy użytkownik Facebooka spodziewa się, że serwis ten, wbrew gło-

szonemu jeszcze niedawno na stronie wejściowej serwisu hasłu „To jest (i zawsze będzie) dar-
mowe”, darmowym nie jest. Wątek wartości ekonomicznej danych przekazywanych Facebookowi 
w zamian za usługę dostępu do serwisu społecznościowego zauważano od jakiegoś czasu, 
m.in. w orzecznictwie Komisji Europejskiej i aktach prawa miękkiego. Warto zatem odnotować 
potwierdzenie konstatacji, że dane te są rzeczywiście formą świadczenia na rzecz Facebooka 
o określonej wartości ekonomicznej, w wyroku sądowym jednego z państw członkowskich Unii 
Europejskiej. 

* Doktor nauk prawnych; prawnik w praktyce prawa konkurencji kancelarii Wardyński i Wspólnicy; e-mail: marcin.kulesza@wardynski.com.pl. https://
orcid.org/0000-0002-1569-2244.
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II.	Decyzja	AGCM	w	sprawie	Facebooka
7 grudnia 2018 r. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) poinformowała 

o decyzji z 29 listopada 2018 r.1, którą nałożyła na Facebook Ireland Ltd. i Facebook Inc. karę 
10 mln euro za naruszenie interesów konsumentów. 

Decyzja dotyczyła kwestii konsumenckich, a jedną z rozważanych w niej kwestii było zastoso-
wanie do działalności Facebooka włoskiego kodeksu konsumenckiego. Należało m.in. ustalić czy 
u podstawy relacji Facebooka z konsumentami leży wartość ekonomiczna, co pozwalało przyjąć 
kompetencję AGCM w sprawie. 

AGCM uznała m.in., że serwis wprowadzał rejestrujących się w nim konsumentów w błąd, 
nie informując ich odpowiednio i we właściwym czasie (przy zakładaniu konta), że przekazywane 
przez nich dane będą wykorzystywane w celach komercyjnych. AGCM stwierdziła, że Facebook 
podkreśla darmowy charakter serwisu, a nie komercyjne cele przyświecające świadczeniu usług 
serwisu społecznościowego. Skłania zatem użytkowników do podjęcia decyzji co do transakcji, 
której w przeciwnym razie nie podjęliby, tj. do zarejestrowania się w sieci społecznościowej i uży-
wania jej (w drugim wątku decyzji analizowano wymuszanie na użytkownikach najszerszych zgód 
na transfer danych do podmiotów trzecich). 

AGCM rozstrzygnęła, że „odnośnie do przedmiotowej praktyki należy zauważyć, że, wbrew 
twierdzeniom przedsiębiorcy, zasób informacji obejmujący dane użytkownika FB wykorzystywa-
ne do jego profilowania w celach komercyjnych i marketingowych nabywa, w szczególności ze 
względu na cel takiego ich wykorzystania, wartość ekonomiczną wystarczającą, by warunkować 
powstanie relacji konsumenckiej między przedsiębiorcą i użytkownikiem, który korzysta z usług 
FB (przez stronę lub przez aplikację), nawet w braku świadczenia pieniężnego”2.

III.	Wyrok	sądu	–	odpłatny	charakter	usług	Facebooka
Facebook Inc. odwołał się od decyzji AGCM. Wskutek odwołania Regionalny Sąd Administracyjny 

Lazio wydał wyrok3 częściowo podtrzymujący decyzję AGCM. Sąd utrzymał karę w zakresie 
wprowadzania konsumentów w błąd co do darmowego charakteru serwisu w kontekście komer-
cyjnej wartości przekazywanych serwisowi danych, obniżając jej całkowitą wysokość do pięciu 
milionów euro. 

Facebook w odwołaniu podnosił m.in., że „brak tu praktyki handlowej, a zatem i kompetencji 
AGCM. Wynika to, jak podnosi skarżący, ze świadczenia usług Facebooka bez opłat, w technicznym 
(i obiektywnym) znaczeniu braku wymagania wynagrodzenia pieniężnego (choćby pośredniego)”4. 
Była to kluczowa kwestia odwołania, zmierzająca do zakwestionowania właściwości AGCM. 

Sąd był jednak odmiennego zdania. Potwierdził bowiem, że dane przekazywane przez konsu-
mentów mają istotny wymiar ekonomiczny związany z ich dalszym komercyjnym wykorzystaniem. 

1 Komunikat prasowy w języku angielskim dostępny pod adresem https://en.agcm.it/en/media/press-releases/2018/12/Facebook-fined-10-million-Euros-
by-the-ICA-for-unfair-commercial-practices-for-using-its-subscribers%E2%80%99-data-for-commercial-purposes; decyzja w języku włoskim: https://www.
agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS11112_scorr_sanz.pdf. 
2 Pkt 54 dec.AGCM z 29.11.2018 r. 
3 Wyr. z 10.012020 r., sygn. 261/20, dostępny w języku włoskim pod adresem: http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/16/0000087098/TAR_Lazio_sez_I_
sentenza_n_261_20_depositata_il_10_gennaio.html. 
4 Stan faktyczny, pkt 7, motyw III wyr.; wyjątki z wyr. w tłumaczeniu własnym. 
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Po pierwsze, sąd zauważył, że zgodnie z decyzją AGCM „do 15 kwietnia 2018 r. użytkownik 
wchodzący na stronę domową FB w celu zarejestrowania się na Platformie (przez stronę i przez 
aplikację), widząc widniejące w serwisie twierdzeniu „Iscriviti E’ gratis e lo sarà per sempre” 
[„Zarejestruj się. To jest i będzie darmowe” – przyp. autora], nie otrzymywał równie widocznego 
i jasnego odniesienia do zbierania i wykorzystania jego danych przez FB w celach komercyjnych”. 
Sąd spojrzał na dane osobowe z nowej perspektywy, traktując je jako zasoby podlegające negocja-
cjom i wykorzystaniu komercyjnemu oraz jako potencjalny przedmiot obrotu handlowego między 
operatorem serwisu i konsumentem. Treść danych osobowych przekazanych przez konsumenta 
i profilowanie, które one umożliwiają, stanowią wynagrodzenie świadczone przez użytkownika 
w zamian za usługi serwisu społecznościowego5. 

Po drugie, jak ustaliła wcześniej AGCM, co zdaniem sądu potwierdza wartość danych prze-
kazywanych przez użytkowników, „przychody z reklamy online, oparte na profilowaniu użytkowni-
ków na podstawie ich danych, stanowią cały obrót Facebook Ireland Ltd. i 98% obrotu Facebook 
Inc.”6. W związku z tym sąd stwierdził, że „ogólnie rzecz biorąc, wartość ekonomiczna danych 
użytkownika wymaga od przedsiębiorcy komunikowania konsumentowi, że informacje dostępne 
dzięki tym danym będą wykorzystywane w celach komercyjnych wykraczających poza używanie 
serwisu społecznościowego: wobec braku odpowiedniej informacji lub wobec twierdzeń wprowadza-
jących w błąd przedmiotowa praktyka może kwalifikować się jako wprowadzenie w błąd”7, przede 
wszystkim ze względu na to, że, jak stwierdziła AGCM, „twierdzenie o ‘darmowości’ serwisu nie 
pozwalało konsumentowi zrozumieć, że przedsiębiorca będzie wykorzystywał dane użytkownika 
jako wynagrodzenie, wykonując zamiar komercyjny”8.

IV.	Komentarz
Wniosek, że dane osobowe mają wartość gospodarczą nie jest nowy. Nowością jest jego 

zastosowanie w orzecznictwie organów państwa członkowskiego UE. Zarówno AGCM, jak i sąd 
odwołały się bowiem w swoich orzeczeniach do wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących 
wykonania/stosowania dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych9 oraz decyzji KE 
w sprawie Facebook/WhatsApp10. 

Na tle art. 7 dyrektywy 2005/29/WE11, który stanowi w ust. 2, że „za wprowadzające w błąd 
uznaje się (…) zaniechanie, jeżeli (…) przedsiębiorca zataja lub w sposób niejasny, niezrozumiały, 
dwuznaczny lub z opóźnieniem przekazuje istotne informacje, o których mowa w tym ustępie, lub 
nie ujawnia komercyjnego celu praktyki, jeżeli nie wynika on jasno z kontekstu i jeżeli powoduje 
to lub może spowodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej transakcji, 
której inaczej by nie podjął”, Komisja w pkt 1.4.10 Wytycznych zauważyła, że „struktury biznesowe 
 5 Uzasadnienie wyr., pkt 2, zd. 3. 
 6 Uzasadnienie wyr., pkt 2, zd. ost. 
 7 Uzasadnienie wyr., pkt 10.
 8 Uzasadnienie wyr., pkt 11, akapit 1, zd. ost. 
 9 Dokument roboczy służb Komisji – Wytyczne dotyczące wykonania/stosowania Dyrektywy 2005/29 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, 
towarzyszący dokumentowi: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów – „Kompleksowe podejście na rzecz ożywienia transgranicznego handlu elektronicznego z korzyścią dla europejskich obywateli i przedsię-
biorstw”, z 25.05.2006 r., COM(2016) 320 final, SWD/2016/0163 final; dalej: Wytyczne. 
10 Dec. z 3.10 2014 r. w sprawie M.7217 Facebook/WhatsApp, CELEX nr 32014M7217. 
11 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.05.2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przed-
siębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. WE 2005 L 149/22). 
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oparte na danych zaczynają dominować w świecie on-line. Na platformach internetowych w szcze-
gólności analizuje się, przetwarza i sprzedaje dane dotyczące preferencji konsumentów i inne treści 
generowane przez użytkownika. To, wraz z reklamą, stanowi często ich główne źródło przycho-
dów”. W tym kontekście „dane osobowe, preferencje konsumentów oraz inne treści generowane 
przez użytkowników mają de facto wartość gospodarczą i są sprzedawane osobom trzecim”. 

Zarówno decyzja AGCM, jak i wyrok sądu zgodne są z twierdzeniem zawartym w Wytycznych, 
że „w związku z tym, zgodnie z art. 7 ust. 2 i pkt 22 załącznika I do dyrektywy w sprawie nie-
uczciwych praktyk handlowych, jeżeli przedsiębiorca nie informuje konsumenta, że dane, które 
konsument jest zobowiązany podać przedsiębiorcy, żeby uzyskać dostęp do usługi, będą wyko-
rzystywane do celów handlowych, wówczas może to zostać uznane za wprowadzające w błąd 
pominięcie istotnych informacji”. 

Co więcej, w pkt 3.4.2. Wytycznych KE zauważyła, że „rośnie świadomość wartości gospo-
darczej informacji dotyczących preferencji konsumentów, danych osobowych i innych treści two-
rzonych przez użytkowników”. Wyrok jest tej świadomości niewątpliwym wyrazem. 

Z kolei badanie transakcji objętej decyzją KE w sprawie Facebook/WhatsApp, w zakresie 
definicji rynku produktowego, obejmowało m.in. analizę rynku reklamy online. Jak ustaliła Komisja, 
Facebook na potrzeby działalności na tym rynku zbiera dane użytkowników i analizuje je w celu 
targetowania reklam dla swoich klientów12. Koncentracja danych była czynnikiem badania pozycji 
rynkowej Facebooka po dokonaniu transakcji13. Niewątpliwie dane te miały w tej sprawie charak-
ter istotnego nośnika wartości ekonomicznej. W tym kontekście oczywistym jest stwierdzenie ze 
wstępu decyzji w sprawie Facebook/WhatsApp, cytowane również w decyzji AGCM: „znaczna 
większość usług serwisów społecznościowych świadczona jest jako wolna od opłat pieniężnych. 
Mogą jednakże być one monetyzowane na inne sposoby, jak na przykład reklama lub usługi 
premium”14, przy czym monetyzację przez reklamę należy rozumieć szeroko, jako obejmująca 
także monetyzację w tym celu danych użytkowników.

Uznanie wartości danych osobowych wiąże się w warunkach włoskich, zgodnie z decyzją 
AGCM potwierdzoną wyrokiem sądu, z określonymi obowiązkami przedsiębiorcy wobec konsu-
menta, tj. z obowiązkiem zapewnienia przez operatora przejrzystości transferu danych, komplet-
ności informacji oraz niewprowadzania użytkownika w błąd. Użytkownik musi być zatem świadom 
wymiany świadczeń składających się na transakcję subskrypcji serwisu, stanowiącej umowę 
wzajemną, która dotyczy używania serwisu społecznościowego.

Decyzja AGCM i omawiany wyrok sądu to pierwszy przypadek uznania przez sąd lub organ 
krajowy państwa członkowskiego Unii, że dane osobowe mają wartość ekonomiczną przekłada-
jącą się na konsumencki charakter relacji użytkownika z przedsiębiorcą. Niezależnie od tego czy 
wyrok ostanie się w toku instancyjnym, można je uznać przez to za przełomowe. 

12 Pkt 70 dec., s. 11–12, oraz zwłaszcza przypis 23. 
13 Pkt 164 dec., s. 29; por. t. pkt 172, s. 30–31, i przypis 93, a także rozdział 5.3.3. decyzji, zwłaszcza pkt 184 i nast., s. 33. 
14 Pkt 42 dec. 
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Sprawozdanie	z	serii	webinariów	ASCOLA	Central	Europe	
Chapter	„Competition	Law	Enforcement	and	Covid-19:	 

Developments	in	Central	Europe”,	
czerwiec–lipiec 2020 roku

W czerwcu i lipcu 2020 r. Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) gościło 
serię webinariów poświęconych wpływowi pandemii Covid-19 na stosowanie prawa konkurencji 
w Europie Środkowej. Webinaria zostały zorganizowane przez Macieja Bernatta, Petrę Pipkovą 
oraz Laurę Zoboli w ramach działalności Central Europe Chapter stowarzyszenia naukowego 
ASCOLA (Academic Society for Competition Law).

W ramach webinariów dyskusji poddano ewolucję i perspektywy egzekwowania prawa kon-
kurencji w Czechach, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji. Taki wymiar porównawczy pomógł 
nakreślić podobieństwa i rozbieżności w podejściach przyjmowanych przez środkowoeuropejskie 
organy ochrony konkurencji oraz określić nadchodzące wyzwania w zakresie ochrony konkurencji 
w regionie po kryzysie gospodarczym związanym z Covid-19. Dyskusja służyła także odpowiedzi na 
pytanie, jak zmiany rynkowe wywołane przez Covid-19 wpłyną na stosowanie prawa konkurencji.

Struktura seminariów została zaprojektowana następująco. Najpierw przedstawiciele orga-
nów ochrony konkurencji albo praktycy prawa konkurencji prezentowali doświadczenia organów 
antymonopolowych. Następnie naukowcy zajmujący się prawem konkurencji komentowali te do-
świadczenia i zastanawiali się przed jakimi wyzwaniami stanie prawo konkurencji w przyszłości. 
Na końcu miała miejsce dyskusja.

Na seminarium dot. Republiki Czeskiej Kamil Nejezchleb (UOHS, czeski organ ochrony kon-
kurencji) przedstawił działalność UOHS w czasie kryzysu, koncentrując się na wyzwaniach w jego 
funkcjonowaniu, priorytetach stosowania prawa konkurencji oraz możliwości dokonywania przez 
UOHS niewiążącej oceny czy horyzontalna współpraca pomiędzy przedsiębiorcami w okresie 
pandemii stanowi ograniczenie prawa konkurencji (comfort letters). Rozmówca odnotował m.in. 
brak zainteresowania wśród przedsiębiorców wydaniem przez UOHS comfort letters. Następnie 
Michal Petr (Palacky University, Olomouc) skoncentrował się na zmianach rynkowych, które praw-
dopodobnie utrzymają się po kryzysie. Podkreślał także wyzwania stojące przed czeskim orga-
nem, w tym m.in. małą liczbę postępowań w zakresie nadużywania pozycji dominującej oraz brak 
postępowań dotyczących złożonych spraw antymonopolowych wymagających analizy skutkowej. 
Omówił również wyzwania związane z ograniczonymi możliwościami ustalania priorytetów przez 
UOHS. W odpowiedzi na pytanie rozmówcy zgodzili się, że źródłem wielu wyzwań są ograniczone 
zasoby czeskiego organu; podkreślili jednak, że ciężko jest oczekiwać poprawy w tym zakresie.

Drugie w kolejności webinarium dotyczyło Polski. Agata Zawłocka-Turno (Linklaters i CARS) 
krytycznie odniosła się do działalności polskiego organu antymonopolowego (UOKiK) w czasie pan-
demii. Podkreślała m.in., że UOKiK nie sformułował wytycznych, które pomogłyby przedsiębiorcom 
w dokonaniu oceny czy ich działalność w okresie pandemii może być uznana za ograniczającą 
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konkurencję. Bartosz Targański (Szkoła Główna Handlowa) skupił się na zmianach w modelach 
dystrybucji wywołanych przez Covid-19, a w szczególności na potencjalnych wyzwaniach w ocenie 
porozumień wertykalnych. W jego ocenie Covid-19 nasilił tendencje związane z przenoszeniem się 
handlu do Internetu. W ramach dyskusji analizowano m.in. jaki wpływ na funkcjonowanie UOKiK 
może mieć jego upolitycznienie. W tym kontekście zwrócono uwagę na nowe uprawnienia UOKiK 
dotyczące kontroli inwestycji zagranicznych (FDI). Dyskutowano także czy w obecnym stanie praw-
nym można dokonać jednoznacznie negatywnej oceny tzw. karteli kryzysowych (crisis cartels).

Na kolejnym webinarium Michaela Nosa (słowacki organ ochrony konkurencji, PMU) przedsta-
wiła doświadczenia słowackie, omawiając m.in. prace nad projektem w zakresie zmiany słowackiego 
prawa konkurencji w związku z kryzysem oraz wpływ, jaki kryzys miał na prace nad implementacją na 
Słowacji dyrektywy ECN+. Następnie głos zabrała Mária Patakyová (Comenius University Bratislava). 
Dostrzegła rozwój handlu elektronicznego oraz znaczenia algorytmów cenowych determinujących 
ceny towarów sprzedawanych w Internecie. Ondrej Blazo (Comenius University Bratislava) uzupełnił 
perspektywę akademicką, omawiając m.in. złożoność sytuacji politycznej na Słowacji (w tym m.in. 
korupcję wśród urzędników). Następnie skomentował wyzwania towarzyszące pomocy publicznej.

Ostatnim, będącym przedmiotem dyskusji, krajem w regionie były Węgry. Najpierw Judit Firniksz 
(Kancelaria Prawna Réti, Várszegi i Wspólnicy) dokonała przeglądu działalności węgierskiego 
organu ochrony konkurencji (GVH) w reakcji na pandemię. Przeanalizowała statystki (29 decyzji) 
oraz działalność advocacy GVH. Dostrzegła m.in., że w praktyce GVH coraz większą rolę odgry-
wają sprawy z zakresu ochrony konsumentów, w tym w odniesieniu do rynków cyfrowych (decy-
zje ws. Booking.com oraz Facebooka z 2020 roku). Następnie Pal Szilagyi (Pazmany University) 
identyfikował nowe wyzwania w egzekwowaniu prawa konkurencji na Węgrzech. W odpowiedzi na 
pytania wyjaśniał, jak skonstruowany jest system kontroli koncentracji połączeń uznanych przez 
rząd za strategiczne. Omówił sprawę koncentracji na rynku mediowym na Węgrzech, która nie 
podlegała kontroli GVH (sprawa KESMA). Przedstawił także jak w praktyce funkcjonował w czasie 
pandemii wojskowy nadzór nad funkcjonowaniem wybranych, stu czterdziestu przedsiębiorstw. 
W czasie dyskusji omawiano m.in. rolę patriotyzmu gospodarczego na Węgrzech.

Seria webinariów okazała się sukcesem frekwencyjnym (ok. 80 uczestników z różnych kra-
jów). Pozwoliła ona także na dookreślenie tematów webinariów i seminariów ASCOLA Central 
Europe Chapter w przyszłości. 

Prezentacje serii webinariów oraz nagrania wystąpień prelegentów są dostępne poprzez 
profil Linkedin, https://www.linkedin.com/company/ascola-central-europe-chapter 
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Mergers	and	acquisitions:	anything	new	under	the	Sun?	(from the Volume Editor)

ARTICLES

Dariusz Aziewicz,	Is	it	worth	talking	about	concentrations?	Considerations	on	the	possibility,	
legitimacy	and	a	method	of	introducing	a	hearing	to	an	antitrust	proceeding	as	an	obligatory	
element	
Table	of	contents:	
I. An oral proceeding as an exception to the written rule of administrative proceedings conducted 

by the UOKiK President
II. A hearing in proceedings before the UOKiK President
III. European Commission’s practice in concentration proceedings
IV. Specificity of antitrust proceedings in concentration cases 
V. A hearing and general rules of the Code of Administrative Procedure and a right to an oral 

hearing before a competition authority
VI. Summary
Summary: The article concerns issues regarding the possibility of conducting oral hearings as part 
of Polish merger control proceedings conducted by the President of the Office of Competition and 
Consumer Protection. The subject of this article is the possibility and legitimacy, as well as the way 
of introducing an oral hearing into antitrust proceedings concerning merger control as an obligatory 
element of these proceedings. 
Key	words: supervision over concentrations; merger control; merger control proceedings, oral 
hearing.
JEL: K21, K40

Anna Laszczyk, A	vehicle	blind	spot	-	considerations	on	gun-jumping
Table	of	contents:	
I. Introduction
II. Suspensive effect of a notification of a concentration in EU law 
III. Content of a standstill duty according to the CJEU
IV. Partial contribution to a change in control as a violation of a standstill duty 
 1. Altice case
 2. Canon/Toshiba case
 3. (Still) vehicle blind spot?
V. Gun-jumping and the Polish system of concentration control 
 1. Basic rules of the Polish system of concentration control 
 2. False start in an acquisition of property according to competition law 
 3. Vehicle blind spot, or gun-jumping and JV in Polish law
VI. Summary
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Summary: A vehicle blind spot, that is, an area that cannot be seen in a car mirror. This article 
claims that, despite the development of the EC’s and CJEU’s case law, gun-jumping consisting 
of a partial contribution to the change of control is a blind spot of EU merger control. The CJEU 
explained that the key criterion for the assessment of the standstill obligation is the lasting change 
of control, but it also encompasses said partial contribution and this leaves a wide margin of 
interpretation. EC’s decision practice does not so far allow for anticipating behaviour that would be 
considered as gun-jumping. The article also discusses the Polish NCA’s experience in gun-jumping 
and considers gun-jumping in relation to the creation of a joint-venture as a blind spot. 
Key	words: gun-jumping; merger control; lasting change of control.
JEL: K21

Irena Gajewska-Leite, Małgorzata Modzelewska de Raad, Inspections	and	searches	conducted	
by	the	UOKiK	President.	Five	years	of	experience	after	these	institutions	were	separated	
–	already	apart	or	still	together?
Table	of	contents:	
I. Introduction
II. An inspection and a search before amendments dated from 10 June 2014. The purpose of 

separating these institutions
III. An inspection and a search as a method to obtain evidence – in the system and comparative 

context
IV. An inspection and a search in the Act on Competition and Consumer Protection
V. The essence and legal basis of an inspection conducted by the UOKiK President. Application 

of the Entrepreneurs’ Act
VI. The essence and legal basis of a search conducted by the UOKiK President. Application of 

the Code of Penal Procedure
VII. Activities in inspections and searches – practical comparison
VIII. Inspections and searches conducted by the UOKiK President: practice and statistics in 

2015–2020. Conclusions
IX. Entrepreneur’s obligations and sanctions for non-compliance 
X. Legal protection measures for entrepreneurs. Possibility to verify the legitimacy and legality.
XI. Protection of an advocate/a legal adviser’s secrecy
XII. Summary – de lege ferenda proposals
Summary: The article aims at comparing inspections and searches, two procedures used by the 
UOKiK President to obtain evidence of anticompetitive practices. The paper does not provide an 
exhaustive description of these two institutions but rather, it shows them from the point of view 
of their significant similarities and differences. The analysis is limited to antitrust cases where 
the two discussed tools play an incomparably greater role than in consumer cases where their 
application is rare. 
Key	words: inspection; search; procedural guarantees; right to be heard.
JEL: K21, K40
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Janusz Michałek, Mirosław Pachucki, Mateusz Rzeszowski, Polish	Investment	Zone	–	a	technology	
transfer	tool	for	the	development	of	industry	4.0.	De	lege	ferenda	conclusions
Table	of	contents:	
I. Introduction to the Polish Investment Zone
II. Tasks of the Polish Invest Zone’s area managers
III. Industry 4.0 in actions of special economic zones
IV. National programmes promoting R&D
V. Technology transfer in the Polish Investment Zone as a tool for industry development 4.0
Summary: In this article, the authors analyze the legal aspects of using the state aid instrument 
within the Polish Investment Zone for technology transfer to SME companies. In the opinion of 
the authors, granting public aid to entrepreneurs operating on the basis of a decision on support, 
implementing new investment projects in support areas, should be an incentive not only for the 
implementation of projects, but also to create conditions for the sharing of technological solutions 
with contractors and subcontractors. An appropriate modification of the regulations on the Polish 
Investment Zone may constitute an element of intensification of technology transfer on the investor–
contractors line, in particular SME companies would be the potential recipient. In addition, the 
authors analyze the chances of implementing their de lege ferenda conclusions in the context of 
the benefits of absorbing Industry 4.0 solutions – the fourth industrial revolution.
Key	words:	industry 4.0; research and development; technology transfer; tooling; Polish investment 
zone; qualitative criteria; tax incentives; European development strategy.
JEL: O38, O30, O33, K33, K34 

CASE	LAW	REVIEWS

Aneta Sakowicz, On	an	attempt	to	interpret	the	scope	of	the	duty	to	suspend	a	concentration	
in	EU	competition	law. Commentary	on	the	judgment	of	the	Court	of	Justice	of	the	European	
Union	of	31	May	2018	in	the	case	C-633/16	–	Ernst & Young versus Konkurrencerådet 
Table	of	contents:	
I. Introductory remarks 
 1. Information regarding the CJEU judgment
 2. Standstill obligation under EU competition law
 3. Violation of the standstill obligation as indication of gun-jumping 
 4. The European Commission’s approach to the scope of the standstill obligation prior to the 
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