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POJĘCIE NIEZALEŻNOŚCI 

 Definicja w orzecznictwie i w doktrynie 

 Istota: zestaw cech budujących zewnętrzne przekonanie o 
niezależności organu (test of appearance of independence) 

 Niezależność formalna a niezależność faktyczna 

 zob. M. Bernatt, Niezależność specjalistycznych organów 
administracji. Czas zmian 
https://www.academia.edu/38309797/Niezale%C5%BCno%C5
%9B%C4%87_specjalistycznych_organ%C3%B3w_administracji_
Czas_zmian  
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PROJEKT NOWELIZACJI 

 poprawa do pewnego stopnia niezależności formalnej: 
kadencyjność 

 ale istotne braki: gwarancje eksperckości organu (re 
szerokie kompetencje UOKiK), transparentność procesu 
naboru, budżet UOKiK; zob. m.in. Stanowisko CARS dot. projektu 

nowelizacji, 
https://cars.wz.uw.edu.pl/images/badania/Stanowisko_CARS_do_Projektu_noweli
zacji_uokik_dot_ECN_4022021_na_stron.pdf  oraz badania nad stosowaniem 
prawa konk. w okresie 1987-2015, https://ssrn.com/abstract=3391298 

  Teza: istotą jest jednak niezależność faktyczna UOKiK, 
tak by realizowany był cel Dyrektywy ECN+ (a nie 
wyłącznie zmieniony tekst prawa) 
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BADANIA EMPIRYCZNE 

 badania empiryczne nad wpływem otoczenia polityczno-
gospodarczego na stosowanie prawa konkurencji w wybranych 
krajach potransformacyjnych w Europie (Czechy, Grecja, Polska, 
Węgry) 

 identyfikacja czynników, które należy brać pod uwagę przy 
ocenie niezależności faktycznej organu 

 znaczenie diagnozy stanu niezależności faktycznej w danej 
jurysdykcji 



FAKTYCZNA NIEZALEŻNOŚĆ – STOSOWANIE PRAWA 

 czy i jakie high profile cases 

 „autocenzura”, self-restraint: jakie postępowania nie są 
prowadzone 

 sektory gospodarki i kategorie przedsiębiorców (np. czempioni) 

 polityka personalna 



FAKTYCZNA NIEZALEŻNOŚĆ – SOES 

 szersze zmiany w gospodarce – rosnąca rola państwa/rosnąca 
koncentracja na rynku z udziałem spółek skarbu państwa, zob. 
https://ssrn.com/abstract=3321719 

 (w tym świetle) stosowanie prawa konkurencji wobec SOEs – czy 
są postępowania? Jak się kończą (infringement vs commitment)? 
Jakość uzasadnień decyzji 

 

https://ssrn.com/abstract=3321719


FAKTYCZNA NIEZALEŻNOŚĆ – KONCENTRACJE 

 wyżej wymienione zmiany w gospodarce – rola organu 

 jakość uzasadnienia 

 precedensowe teorie szkody (+jakość uzasadnienia/standard 
dowodowy, zob. https://ssrn.com/abstract=3321719) 

 nałożone warunki 

 

https://ssrn.com/abstract=3321719


FAKTYCZNA NIEZALEŻNOŚĆ – DOŚWIADCZENIA Z 
PRZESZŁOŚCI 

 jakie postępowania były prowadzone w przeszłości (wpływ 
zmiany polityczno-gospodarczej na enforcement) 

 przypadki zawężenia kompetencji organu (kazus węgierski), zob. 
https://ssrn.com/abstract=3321719 i lekcje na przyszłość 

https://ssrn.com/abstract=3321719


FAKTYCZNA NIEZALEŻNOŚĆ – WYSTĄPIENIA PUBL. I 
ADVOCACY 

 treść wystąpień – re plany gospodarcze rządu (publiczne 
stawianie się w roli politycznego sojusznika) 

 podejście do checks and balances 

 advocacy vs. prawne zmiany w gospodarce i zmiany w 
kompetencji organu 



FAKTYCZNA NIEZALEŻNOŚĆ – ZAKRES KOMPETENCJI 

 szeroki zakres kompetencji  

 rozliczalność (accountability) 

 budżet 

 zarzuty korupcji re inne sfery kompetencji 



WNIOSKI 

 implementacja dyrektywy podnosi do pewnego stopnia 
niezależność formalną 

 warto jednak poddać refleksji, czy organy antymonopolowe są 
niezależne w praktyce 

 zwrócenie uwagi na czynniki, które mogą dowodzić niezależności 
organu lub jej braku 

kwestia zewnętrznego postrzegania i zaufania do systemu prawa 
konkurencji 

(większe) znaczenie kontroli sądowej, gdy wątpliwości co do 
niezależności organu  



 
 
 
 
 
 
 

 

Dziękuję! 
 

Maciej Bernatt, dyrektor CARS WZ UW 
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