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Słowo wstępne

Trudno sobie współcześnie wyobrazić jakąkolwiek sferę działalności 
człowieka, która mogłaby się obyć bez telekomunikacji. Gwałtowny rozwój 
technologii telekomunikacyjnych, jaki obserwujemy w ostatnich dekadach, 
pozwala na wykorzystanie telekomunikacji w obszarach, w których jeszcze 
do niedawna wydawało się to niemożliwe. Zanikaniu granic technologicznych 
towarzyszy jednocześnie zanikanie granic fizycznych, jako że telekomunika-
cyjne technologie mobile umożliwiają użytkownikom korzystanie z usług tele-
komunikacyjnych praktycznie w każdym zakątku ziemi. Uważany za „ojca” 
telefonu komórkowego amerykański naukowiec Martin Cooper, podczas 
swojego wystąpienia na festiwalu Cinequest w marcu 2014 roku stwierdził, 
że w latach 70. w początkowej ocenie potencjału technologii mobilnej spe-
cjaliści rynkowi szacowali dla niej maksymalny volumen użytkowników na 
ok. 2 mln1. W chwili obecnej liczbę aktywnych telefonów komórkowych na 
świecie ocenia się tymczasem na ponad 7,3 mld2, co oznacza, że jest ich naj-
prawdopodobniej więcej niż ludzi na kuli ziemskiej. Powszechnej dostępności 
telekomunikacyjnej technologii mobilnej towarzyszy równocześnie rozwój 
Internetu szerokopasmowego, który umożliwia coraz szybsze przesyłanie 
coraz większych danych zarówno na urządzenia mobilne, jak i stacjonarne. 

W ostatnich dziesięcioleciach telekomunikacja stała się jedną z najważ-
niejszych i najbardziej dochodowych gałęzi gospodarki, co powoduje, że 
zainteresowanych wejściem na rynek telekomunikacyjny jest coraz więcej 
podmiotów. W tym kontekście nie można jednak zapominać o źródłach 
i początkach sektora telekomunikacyjnego, który pierwotnie objęty był 

1 M. Cooper, Wystąpienie na Cinequest 2014, 4.03.2014 r., San Bernardino, USA, doku-
ment dostępny pod adresem www.cinequest.org.

2 J. Pramis, Number of mobile phones to exceed world population by 2014, 28.02.2013 r., 
dokument dostępny pod adresem http://www.digitaltrends.com/mobile/mobile-phone-
world-population-2014/#!POkvR.
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przecież monopolem państwowym. Jego demonopolizacja, a następnie 
liberalizacja nie byłyby możliwe bez reformy, a w zasadzie stworzenia od 
podstaw nowoczesnych i skutecznych mechanizmów prawnych regulowania 
rynków telekomunikacyjnych. W Europie głównym motorem napędowym 
zmian funkcjonowania krajowych rynków telekomunikacyjnych były insty-
tucje unijne, a akty prawne UE oraz orzecznictwo unijnych sądów wywarły 
istotny wpływ na regulację unijnego sektora telekomunikacyjnego. Z upły-
wem czasu regulacja ta zaczęła jednak stopniowo oddawać pole instrumen-
tom unijnego prawa konkurencji. Jak wskazuje Tadeusz Skoczny, regulacja 
sektorowa wpływa na stan rynku przez interakcję działań regulatora, przed-
siębiorców poddanych regulacji, przedsiębiorców korzystających z regulacji 
i innych uczestników rynku. Ostateczny efekt regulacji jest uzależniony od 
rynkowej reakcji przedsiębiorcy poddanego regulacji oraz jego konkurentów 
na warunki prowadzenia działalności ukształtowane rozstrzygnięciami regu-
lacyjnymi3. Taka reakcja przedsiębiorcy i jego konkurentów często może 
wywoływać implikacje prawnokonkurencyjne, które skutkują zasadnością 
podjęcia na rynku interwencji przez krajowe organy antymonopolowe lub 
Komisję. W przypadku sektora telekomunikacyjnego, interwencja ta jest 
szczególnie widoczna w zakresie reakcji na praktyki abuzywne krajowych 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmujących na wybranych rynkach 
właściwych pozycję dominującą. To właśnie im – szczególnie w początkowych 
latach po demonopolizacji unijnego sektora telekomunikacyjnego – trudno 
było zaakceptować dzielenie się z nowym konkurentami udziałem w rynku. 
Unijny zakaz nadużywania pozycji dominującej jest tymczasem dla Komisji 
istotnym instrumentem w reagowaniu na zakłócenia konkurencji, jakie spo-
wodować może antykonkurencyjne zachowanie dominantów. Korzysta ona 
z niego zresztą w sposób dość restrykcyjny. Do 2010 roku dysponowała ona 
98-procentowym wskaźnikiem skuteczności w zakresie stosowania art. 102 
TFUE, a przez 20 lat nie przegrała przed sądami unijnymi żadnej sprawy 
wszczętej odwołaniem wniesionym przez ukaranych przez nią finansowo 
dominantów4. Powyższe powoduje, że zakaz nadużywania pozycji dominują-
cej może potencjalnie pełnić istotną rolę w zakresie prawnokonkurencyjnego 
regulowania rynków telekomunikacyjnych. 

Celem niniejszej pracy jest wykazanie, że instytucja zakazu nadużywania 
pozycji dominującej jest i powinna być stosowana w ramach sektora tele-
komunikacyjnego w sposób szczególny, tj. z uwzględnieniem jego specyfiki 

3 T. Skoczny, Regulacja prokonkurencyjna w sektorach infrastrukturalnych, [w:] M. Kępiński, 
Prawo Konkurencji. System Prawa Prywatnego Tom XV, Warszawa 2014, s. 1379.

4 L.L. Gormsen, Why the European Commission’s enforcement priorities on article 82 EC 
should be withdrawn, E.C.L.R. 2010, nr 31(2), s. 50.
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oraz specyfiki prowadzonej na nim działalności telekomunikacyjnej. Celem 
weryfikacji powyższej tezy w dalszych rozważaniach podjęta została próba 
wyjaśnienia między innymi następujących kwestii:
1) Jaki wpływ na konkurencyjność rynków telekomunikacyjnych i pozycję 

rynkową działających na nim dominantów ma regulacja sektorowa tych 
rynków?

2) W jakim zakresie prawnokonkurencyjna ocena działalności telekomuni-
kacyjnych przedsiębiorców dominujących powinna uwzględniać fakt, że 
sektor telekomunikacyjny funkcjonował przez lata w warunkach mono-
polu naturalnego? 

3) Jak wpływ na funkcjonowanie instytucji zakazu nadużywania pozycji 
dominującej w sektorze telekomunikacyjnym ma charakter i przedmiot 
działalności prowadzonej przez tzw. telekomunikacyjnych operatorów 
zasiedziałych.

Celem weryfikacji zasygnalizowanej powyżej tezy, poddano w niniejszej 
pracy szerokiej analizie tak samą instytucję zakazu nadużywania pozycji 
dominującej, jak i ogólne zagadnienia związane z regulacją sektora teleko-
munikacyjnego. Współfunkcjonowanie w ramach tego sektora norm prawa 
konkurencji oraz regulacji sektorowej determinuje wewnętrzną systematykę 
pracy, którą podzielono na pięć rozdziałów. 

Pierwszy z nich poświęcony jest fundamentalnej kwestii, jaką jest wza-
jemna relacja prawa konkurencji i prawa regulacji sektorowej. W tym zakre-
sie zbadano sposoby, w jakich ramach ww. dwóch dziedzin prawa mogą być 
regulowane rynki oraz to, w jakim stosunku do siebie pozostają dyrektywy 
prokonkurencyjnej regulacji sektorowej oraz prawa antymonopolowego. 
W ramach tego drugiego zagadnienia szczególnie istotne jest odpowiedze-
nie na pytanie, czy cele regulacji sektorowej oraz prawnokonkurencyjnej 
można uznać za takie same, a jeżeli nie – to jakie konsekwencje mogą 
powodować stwierdzone na tym polu różnice. 

Rozdział II przedstawia strukturę współczesnego sektora telekomuni-
kacyjnego, charakterystykę jego regulacji oraz zarys koncepcji telekomu-
nikacyjnej usługi powszechnej. Jego celem jest jednak przede wszystkim 
ukazanie charakterystyki regulacji sektorowej sprawowanej na rynkach tele-
komunikacyjnych i praktycznych konsekwencji jakie niesie ona za sobą dla 
pozycji i siły rynkowej dominantów oraz ich konkurentów. W tym kontek-
ście porównany został kształt wybranych krajowych telekomunikacyjnych 
rynków sieci mobilnych i stacjonarnych bezpośrednio po demonopolizacji 
sektora telekomunikacyjnego, z tym występującym współcześnie. Na łamach 
rozdziału II omówione zostały również najważniejsze – z punktu widzenia 
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konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych – pola działalności podda-
wanych regulacji sektorowej.

W rozdziale III dokonana została analiza pojęcia pozycji dominującej 
oraz szeregu zagadnień dotyczących zasad jej ustalania w prawie konkuren-
cji. Powyższą problematykę analizowano w pierwszej kolejności z perspek-
tywy sektora telekomunikacyjnego, tym niemniej wywody w nim zawarte 
mają w dużej mierze charakter uniwersalny i w swoim zamierzeniu mogą 
stanowić punkt odniesienia także w stosunku do innych sektorów gospo-
darki. Powyższe dotyczy w szczególności takich zagadnień jak definiowanie 
rynku właściwego oraz ustalanie pozycji dominującej.

Rozdział IV odnosi się stricte do problematyki zakazu nadużywania pozy-
cji dominującej. Zdecydowano się w jego treści omówić wybrane praktyki 
abuzywne dominantów, które ze względu na specyfikę szeroko pojętej 
działalności telekomunikacyjnej można uznać za charakterystyczne dla 
sektora telekomunikacyjnego. Analizie poddano również metody racjona-
lizacji zakazu nadużywania pozycji dominującej, które potencjalnie mogłyby 
mieć zastosowanie do rynków telekomunikacyjnych oraz stanowisko jakie 
prezentuje w tym zakresie Komisja Europejska i sądy unijne.

Rozdział V koncentruje się natomiast oddzielnie na problematyce funk-
cjonowania zakazu nadużywania pozycji dominującej na rynku telekomuni-
kacyjnym w obliczu uprzednio podejmowanych na nim działań regulacyjnych. 
Zagadnienie to jest bowiem szczególnie doniosłe z perspektywy zakresu 
przedmiotowego niniejszej pracy, jako że stanowi praktyczny przykład pro-
blemów do jakich może dojść na rynku, w sytuacji współfunkcjonowania 
na nim regulacji sektorowej oraz prawnokonkurencyjnej. 

Przyjęte w niniejszym opracowaniu podejście badawcze opiera się na syn-
tezie dwóch kluczowych metod badawczych. Wykorzystano w nim w pierw-
szej kolejności metodę prawnoporównawczą. Wywody zawarte w  pracy 
koncentrują się co prawda w głównej mierze na unijnym prawie ochrony 
konkurencji oraz prawie telekomunikacyjnym, niemniej w toku badań prze-
prowadzonych na jej potrzeby, analizie poddane zostały również regulacje 
krajowe wybranych państw członkowskich. Wynikiem powyższego są zawarte 
w niniejszej pracy wpadkowe odwołania do krajowych porządków prawnych, 
dokonywane w ramach analizy poszczególnych zagadnień. Obok metody 
prawnoporównawczej, wykorzystano w niniejszej pracy również metodę 
dogmatycznoprawną (formalno-dogmatyczną). Metoda ta była podstawą 
opracowania przede wszystkim rozdziałów III – V, jednak jako podstawowa 
metoda badawcza w pracach prawniczych – wykorzystywana była w całej 
dysertacji. Rozprawie przyświecała myśl możliwie najpełniejszego przedsta-
wiania własnych opinii co do prezentowanych w niej zagadnień.



Rozdział I

Prawo konkurencji a prawo regulacji sektorowej 
w  sektorze telekomunikacyjnym

1.1. Uwagi wstępne

Nie sposób przejść do szczegółowych rozważań na temat stosowania 
instrumentów regulacyjnych oraz instrumentów prawa konkurencji na ryn-
kach telekomunikacyjnych1 bez odniesienia się do generalnego zagadnienia 
współistnienia i współfunkcjonowania prawa administracji regulacyjnej2 oraz 
prawa konkurencji na rynkach regulowanych. Kwestia wzajemnej relacji 
tych dwóch systemów norm budzi kontrowersje i jest źródłem praktycznych 
problemów nie tylko w sektorze telekomunikacyjnym, ale również w pozo-
stałych sektorach gospodarki, z którymi historycznie związany był monopol 
państwowy lub które pozostawały pod ścisłą kontrolą państwową. Szcze-
gólną uwagę należy zwrócić w tym kontekście na sektory sieciowe, których 
funkcjonowanie było i jest nadal uwarunkowane koniecznością korzystania 

1 Używane w niniejszej pracy pojęcia: „rynki telekomunikacyjne” oraz „sektor telekomu-
nikacyjny” należy rozumieć za tożsame z pojęciami odpowiednio: „rynków łączności 
elektronicznej” „oraz sektora łączności elektronicznej”. Szerzej na temat relacji tych pojęć 
zob. uwagi w pkt 2.1. niniejszej pracy.

2 Używane w niniejszej pracy określenia: „prawo regulacyjne”, „prawo administracji regu-
lacyjnej” lub „regulacja sektorowa” rozumiane będą w sposób szeroki, tj. jako zespół 
norm prawnych stanowiących podstawę prawną działań narodowych, jak i ponadnar-
odowych organów regulacyjnych ukierunkowanych na dostosowanie, korekcję i kontrolę 
funkcjonowania wybranych sektorów gospodarki, takich jak telekomunikacja, energetyka, 
poczta, transport kolejowy, sektor wodny i kanalizacyjny. Szerzej na temat pojęcia „prawo 
administracji regulacyjnej” zob. T. Skoczny, Tendencje rozwojowe prawa administracji regu-
lacyjnej w Polsce, [w:] H. Bauer, P.M. Huber, Z. Niewiadomski, Ius Publicum Europeum, 
Warszawa 2003, s. 115–163. Na temat pojęcia „regulacja sektorowa” zob. M. Szydło, 
Prawo Konkurencji a regulacja sektorowa, Warszawa 2010, s. 13 i n.
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z odpowiedniej infrastruktury technicznej, takiej jak: tory, placówki, linie 
telekomunikacyjne i energetyczne, maszty lub porty3. W celu demonopoli-
zacji powyższych sektorów niezbędnym stało się tak samo otwarcie rynku 
poprzez stworzenie prawnych możliwości wejścia nań przez podmioty trze-
cie, jak i określenie zasad, na których przedsiębiorcy4 uzyskają dostęp do 
odpowiedniej infrastruktury, potrzebnej do prowadzenia na danym rynku 
działalności gospodarczej. W praktyce istnieje kilka alternatywnych koncep-
cji demonopolizacji sektorów sieciowych, począwszy od pełnej liberalizacji 
sektora oraz prywatyzacji zrestrukturyzowanego monopolisty sieciowego, 
przy jednoczesnym wyodrębnieniu infrastruktury sieciowej, a skończywszy na 
charakterystycznym dla Unii Europejskiej i państw członkowskich modelu 
ewolutywnym – zakładającym powolny proces reformy sektora poprzez 
stopniowe, niejako naturalne wchodzenie na rynek konkurentów monopo-
listy (podmiotu dominującego)5. W tym drugim przypadku najistotniejsze 
staje się oczywiście określenie reguł, w oparciu o  które podmiot, będący 
właścicielem lub zarządcą danej infrastruktury technicznej, udostępni ją 
swoim konkurentom. W ten sposób dochodzi co prawda do oddzielenia 
kwestii korzystania z infrastruktury technicznej od prowadzenia działal-
ności komercyjnej, jaka jest za jej pomocą wykonywana, niemniej jednak 
podmiot będący w jej władaniu ze zrozumiałych względów może nie być 
zbyt skory do tego, aby podzielić się swoim udziałem rynkowym. Natu-
ralnym zachowaniem operatora jest dążenie do maksymalizowania zysku, 
nawet kosztem dobrobytu konsumenta. Warunki konkurencji rynkowej są 
z tego względu dla niego niepożądane, jako że przy niechronionej konku-
rencji otrzymuje on silne naturalne bodźce do pozyskiwania jak największej 
władzy gospodarczej, mającej sprzyjać podnoszeniu cen, obniżaniu presji 
wzrostu jakości usług czy szukaniu źródeł obniżki kosztów6. Jak pokazuje 
praktyka, często – nawet pomimo nałożonych na niego obowiązków regu-

3 W związku ze swoją charakterystyką sektory te nazywane są również sektorami „infra-
strukturalnymi”.

4 Używane w niniejszej pracy pojęcie „przedsiębiorcy” należy traktować za równoważne 
z traktatowym pojęciem „przedsiębiorstwa”.

5 Zob. C. Banasiński, Równoległe stosowanie prawa konkurencji i instrumentów regula-
cyjnych w Polsce (na przykładzie telekomunikacji i energetyki), [w:] C. Banasiński (red.), 
Prawo konkurencji – stan obecny oraz przewidywane kierunki zmian, Warszawa 2006, s. 96; 
P.  Ładny, Regulacja rynku telekomunikacyjnego, [w:] H. Babis, K. Flaga-Gieruszyńska 
(red.), Rynek usług telekomunikacyjnych, Warszawa 2011, s. 212; A. Solek, Polityka 
konkurencji w Polsce w kontekście transformacji i integracji europejskiej, [w:] D. Kopycińska 
(red.), Państwo i rynek w Gospodarce, Szczecin 2003.

6 Por. R. Śliwa, Zarys ekonomicznej analizy polityki regulacyjnej w sektorze telekomunika-
cyjnym, iKAR 2013, nr 8(2), s. 105.
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lacyjnych – podmiot taki jest w stanie przeciwdziałać wdrożeniu efektywnej 
konkurencji na wciąż zdominowanym przez siebie rynku. Ze względu na 
powyższe, rynek taki musi być poddany stałemu nadzorowi antymonopo-
lowemu. Z drugiej strony, pomimo tego, że dawne monopole państwowe 
zostały już w ramach sektorów sieciowych zlikwidowane, nowe – prywatne 
już przedsiębiorstwa – pozostawać muszą jednocześnie w dalszym ciągu 
pod ścisłym nadzorem aparatu państwowego, chociażby z uwagi na fakt, iż 
dalej świadczą usługi w ogólnym interesie gospodarczym, czy nawet usługi 
powszechne7. Co więcej, niektóre sektory gospodarki pozostają wyjątkowo 
podatne na zawirowania rynkowe, w związku z czym rola regulatora kra-
jowego pozostaje na nich nadal istotna8.

Z uwagi na fakt, iż działania przedsiębiorców funkcjonujących w ramach 
sektorów sieciowych mogą być sprzeczne nie tylko z przepisami sektorowymi, 
ale również z przepisami krajowego i międzynarodowego prawa konkurencji, 
muszą one pozostawać pod stałą kontrolą zarówno regulacyjną9, jak i anty-
monopolową. Należy zatem stwierdzić, iż nadzór państwowy nad sektorami 
sieciowymi jest w chwili obecnej sprawowany w Unii Europejskiej dwuto-
rowo, a organy administracyjne są wyposażone w zestaw specjalistycznych 
narzędzi, za pomocą których z jednej strony kreują konkurencję, a z drugiej 
chronią konsumentów przed deliktami prawa konkurencji, włączając w to 
wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa pozycji dominującej10. Zjawisko 

 7 Por. K. Kowalik-Bańczyk, Regulatory approach to competition law in the practice of the 
Polish Competition Authority – critical assessment, Publikacja w ramach 8th Asccola Con-
ference “Competition law as regulation” zorganizowanej w Lecce, 25–26.05.2013 r., s. 5. 
Na ten temat zob. uwagi w pkt 2.4. niniejszej pracy.

 8 Zob. Best practices for defining respective competences and settling of cases which involve 
joint action of competition authorities and regulatory bodies, Raport Konferencji Narodów 
Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), TD/RBP/CONF. 6/13, TD/B/COM. 
2/CLP/44/Rev1, s. 4.

 9 W tym zakresie, o ile nie zostanie wyraźnie wskazane inaczej, używane w odniesieniu 
do rynków infrastrukturalnych terminy, takie jak: regulacja, regulowanie oraz działalność 
regulacyjna będą odnosiły się w niniejszej pracy do etapu stosowania prawa przez odpow-
iednie powołane w tym celu organy, a więc do regulacji w sensie proceduralnym (na etapie 
wykonawczym), nie regulacji materialnoprawnej, tj. działań legislacyjnych.

10 Por. R. Nagaj, Instrumenty regulacyjne wprowadzane w trzecim pakiecie energetycznym jako 
narzędzia polityki państwa wobec sektora elektroenergetycznego, „Studia i prace wydziału 
nauk ekonomicznych i zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 19, s. 35. 
Na temat celów unijnych organów ochrony konkurencji oraz regulatorów telekomuni-
kacyjnych zob. odpowiednio: I. Żużewicz, Polityka Konkurencji, [w:] Z. Brodecki (red.), 
Konkurencja, Warszawa 2004, s. 120 i n.; C. Brown, M. Das, B. Rayment, Sectoral 
Regimes, [w:] C.P. Roth (red.), V. Rose (red.), Bellamy & Child. European Community 
Law of Competition, Oxford 2008, s. 1118.
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to jest oczywiście ze wszech miar pożądane, niemniej w praktyce jest ono 
również w niektórych sytuacjach źródłem problemów związanych z faktem, 
iż w większości państw członkowskich występują oddzielne organy admini-
stracyjne o zadaniach regulacyjnych i oddzielne o zadaniach antymonopolo-
wych. Nie zawsze jednak podział na organy regulacyjne i antymonopolowe 
jest w praktyce tak oczywisty. W zależności od państwa członkowskiego może 
być np. kilka organów powołanych do regulacji różnych sektorów siecio-
wych (jak ma to miejsce, np. w Polsce, Hiszpanii czy też w Zjednoczonym 
Królestwie) bądź tylko jeden organ, którego kompetencje dotyczą kilku 
sektorów (jak ma to miejsce obecnie w przypadku Niemiec czy Danii)11. 
Niektóre krajowe organy regulacyjne są ponadto wyposażone jednocze-
śnie w kompetencje do stosowania tak przepisów regulacji sektorowych jak 
prawa konkurencji12. Co więcej, coraz większa rola w procesie regulowa-
nia rynków telekomunikacyjnych przypada krajowym parlamentom. Prawo 
unijne przewiduje w szczególności możliwość wyznaczenia przez państwo 
członkowskie krajowego parlamentu jako organu regulacyjnego, w szcze-
gólności zaś w stosunku do rynku telekomunikacyjnego lub pocztowego. 
Jak wskazuje Marek Szydło, w przypadku dwóch powyższych sektorów jest 
to dopuszczalne zwłaszcza z uwagi na fakt, iż na obu z nich obowiązują 
dyrektywy unijne dozwalające państwom członkowskim na to, by na szczeblu 
ogólnokrajowym desygnować w charakterze krajowego organu regulacyjnego 
więcej niż jeden organ krajowy13. W odniesieniu zaś do samego rynku tele-
komunikacyjnego ETS wskazał, iż sama dyrektywa 2002/22 w sprawie usługi 
powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw 
użytkowników nie stoi zasadniczo na przeszkodzie temu, by ustawodawca kra-
jowy działał jako krajowy organ regulacyjny w rozumieniu dyrektywy 2002/21 
w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 
o ile spełnia on przy wykonywaniu tej funkcji przewidziane w rzeczonych dyrek-
tywach przesłanki dotyczące właściwości, niezależności, bezstronności i  jaw-
ności, a decyzje, które wydaje w ramach tej funkcji, mogą być przedmiotem 

11 Kompletna lista organów pełniących zadania regulacyjne w stosunku do sektora teleko-
munikacyjnego dostępna pod adresem http://berec.europa.eu/eng/links/. 

12 Zob. P. Alexiadis, Balancing the application of Ex Post  and Ex Ante Disciplines under 
Community Law in Electronic Communications Markets: Square Pegs in Round Holes?, 
[w:] Rights and Remedies in a Liberalised and Competitive Internal Market, Malta 2012, 
s. 140.

13 Zob. M. Szydło, Krajowy parlament jako regulator sektorów sieciowych, Warszawa 2013, 
SIP Lex el/2013 rozdz. IV pkt 2.
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skutecznych środków odwoławczych wnoszonych do organu niezależnego od 
zainteresowanych stron, co sąd krajowy winien ustalić14. 

Wielopodmiotowość po stronie organów sprawujących pieczę nad funk-
cjonowaniem sektorów infrastrukturalnych nie jest oczywiście jedynym czyn-
nikiem wpływającym na szczególne warunki związane z prowadzeniem na 
nich działalności gospodarczej. Należy w tym kontekście zwrócić również 
uwagę na cele, jakie w zakresie interwencji rynkowej przyświecają odpowied-
nio regulatorom sektorowym i antymonopolowym. Jak zostanie wykazane 
poniżej, na przykładzie rynku telekomunikacyjnego, cele te są często ze 
sobą na tyle zbieżne, że w niektórych sytuacjach może to doprowadzić nie 
tylko do nakładania się na siebie regulacji ustawy antymonopolowej i ustaw 
sektorowych, ale nawet do sporów kompetencyjnych (tak negatywnych, jak 
i pozytywnych) pomiędzy organami ochrony konkurencji a organami regu-
lacyjnymi. Z drugiej strony, nie zawsze regulacja rynków musi być nakie-
rowana na zwiększenie na nich poziomu konkurencji, usprawnienia ich 
funkcjonowania15, czy zwiększania dobrobytu. Nie można zapominać również 
o dążeniu poprzez regulację do osiągnięcia wybranych celów publicznych, 
czego wyrazem w przypadku rynku telekomunikacyjnego jest w szczegól-
ności obowiązek świadczenia usługi powszechnej. Te dwa „szerokie” cele 
regulacji nie muszą jednak wcale być ze sobą zgodne16.

Wskazać należy zatem, że dotychczasowe definiowanie regulacji sek-
torowej jako ukierunkowanej na prewencyjne ułatwianie (umożliwianie) 
konkurencji rynkowej, a antymonopolowej jako mającej na celu represyjną 
minimalizację zakłóceń konkurencji17 stanowi pewne uproszczenie. Wza-
jemna relacja obu pojęć jest bowiem nieco bardziej złożona. Jak trafnie 
zauważa M. Szydło, sytuacja równoległego „współistnienia” przepisów regu-
lacji sektorowej i prawa konkurencji prowadzi do powstania zasadniczo 
dwóch problemów. Pierwszy – widoczny na płaszczyźnie materialnoprawnej 

14 Zob. wyrok ETS z 6.10.2010 r. w sprawie C-389/08 Base N, pkt 30–31.
15 A w wymiarze unijnym – usprawnienie i rozwój rynku wewnętrznego.
16 Na ten temat zob.: K. Coates, Competition law and regulation of technology markets, 

Oxford 2011, s. 8–10.
17 M. Szydło, Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa w gospo-

darce, Warszawa 2005, s. 93 i n.; P.L. Parcu, The Surprising Convergence of Antitrust and 
Regulation in Europe, EUI Working Papers RSCAS 2011, nr 35; Robert Schuman Centre 
for Advanced Studies, Fiesole 2011, s. 1; tak też wyrok SN z 19.10.2006 r., III SK 15/06; 
T. Skoczny, Ochrona konkurencyjna a prokonkurencyjna regulacja sektorowa, „Problemy 
Zarządzania” 2004, nr 3, s. 7; I. Kawka, Telekomunikacyjne Organy regulacyjne w Unii 
Europejskiej. Problematyka Prawna, Kraków 2006, s. 398; J. Steppa, Regulowanie rynku 
telekomunikacyjnego, [w:] M. Rogalski, Prawo telekomunikacyjne, Warszawa 2011, s. 110. 
Szerzej na ten temat zob. również pkt 1.3 niniejszej pracy.
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przejawiający się w wątpliwościach co do tego, czy koncepcja „konkurencji” 
chroniona w danym systemie przez przepisy regulacji sektorowych powinna 
być taka sama, jak ta obejmowana protekcją przez prawo konkurencji18, czy 
też – alternatywnie – „konkurencja” chroniona w sektorach sieciowych przez 
przepisy regulacji sektorowych może być czymś innym niż „konkurencja” 
protegowana przez prawo antymonopolowe. Drugi problem ma natomiast 
wymiar proceduralnoprawny, i sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, 
czy w odniesieniu do tego samego stanu faktycznego (tj. w jednej i tej 
samej sytuacji faktycznej), powinna być dopuszczona możliwość równole-
głego stosowania zarówno przepisów prawa konkurencji, jak też przepisów 
regulacji sektorowej19. 

Wzajemna relacja prawa konkurencji do prawa regulacji sektorowej 
nakazuje również zadać pytania o to, jak zasady prawa konkurencji ograni-
czają uprawnienia krajowych organów regulacyjnych oraz o zakres, w jakim 
przepisy regulacji sektorowej powinny być brane pod uwagę w toku rozpo-
znawania sprawy antymonopolowej20. Wszystkie powyższe zagadnienia są 
doniosłe oczywiście nie tylko z perspektywy sektora telekomunikacyjnego, 
ale i pozostałych sieciowych sektorów gospodarki. Tym niemniej pamiętać 
należy, iż to właśnie rynek telekomunikacyjny był tym, na którym najwcze-
śniej na szerszą skalę podjęto w UE działania mające doprowadzić do znie-
sienia krajowych monopoli i zapewnienia na nim skutecznej konkurencji. 
Z tego względu obserwacja działań, jakie w tym zakresie podejmowano oraz 
praktycznych problemów do jakich przy tej okazji dochodziło (a w pewnym 
zakresie dochodzi nadal) należy uznać za cenny punkt odniesienia również 
dla pozostałych rynków zliberalizowanych. 

1.2.  Liberalizacja rynków telekomunikacyjnych a konkurencja 
na rynkach telekomunikacyjnych

Jak zostało zasygnalizowane powyżej, nadzór nad rynkami sieciowymi 
w państwach członkowskich UE jest obecnie sprawowany dwutorowo, 
tj.  zarówno przez organy regulacyjne, jak i organy ochrony konkurencji. 

18 Termin „prawo konkurencji” będzie w niniejszej pracy używany wymiennie wraz z ter-
minami „prawo ochrony konkurencji” oraz „prawo antymonopolowe”.

19 Zob. w tym zakresie wyrok ETS z 13.02.1979 r. w sprawie 85/76 Hoffmann-La Roche, 
pkt 116; wyrok ETS z 16.03.2000 r. w sprawie C-395/96, C-396/96 Compagnie Maritime 
Belge Transports S.A., pkt 33–34.

20 K. Coates, W. Sauter, Communications (Telecoms, Media and Internet), [w:] J. Faull, 
A. Nikpay (red.), The EC Law of Competition, Oxford 2007, s. 1484.
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Nie inaczej jest w przypadku sektora telekomunikacyjnego. W konstrukcjach 
unijnego systemu ochrony konkurencji i unijnej regulacji sektora telekomu-
nikacyjnego występują jednak istotne różnice. System ochrony konkuren-
cji w UE, którego strukturę prawną wyznaczają przepisy Rozporządzenia 
1/200321, funkcjonuje w ramach modelu zdecentralizowanego, w którym 
unijne prawo konkurencji stosowane jest równolegle przez Komisję i kra-
jowe organy w sposób spójny i zharmonizowany. Nad jego prawidłowym 
funkcjonowaniem czuwa z kolei tak sama Komisja, jak i Europejska Sieć 
Konkurencji (ECN)22. Działania regulacyjne w ramach sektora telekomuni-
kacyjnego podejmowane są także bezpośrednio już na płaszczyźnie krajowej 
przez państwowe organy regulacyjne. W tym przypadku Komisja zachowuje 
jednak kompetencje wpływania na kreowaną przez nie politykę regulacyjną 
poprzez prawo veta23 w stosunku do ich ważniejszych decyzji, z którymi się 
nie zgadza24. Sposobem na osiągnięcie celów harmonizacyjnych w ramach 
polityki regulacyjnej w sektorze telekomunikacyjnym jest z kolei działanie 
Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)25, 
integrującego krajowe organy regulacyjne w strukturę unijną. Na łamach 
BEREC krajowe organy regulacyjne wspólnie opracowują strategie i środki, 
jakie zamierzają w przyszłości podejmować w stosunku do krajowych ryn-
ków telekomunikacyjnych. Obecny model funkcjonowania unijnego systemu 
stosowania tak prawa konkurencji, jak i prawa regulacji sektorowej reali-
zuje się wobec tego w formie tzw. administracji sieciowej (z ang. integrated 
network administration), ukierunkowanej na wzmacnianie roli koordynującej 
i strukturalizującej, jakie poszczególne administracje krajowe i administracja 
unijna odgrywają we wszystkich fazach typowego cyklu politycznego (przy-
jęcie agendy, ustanowienie prawa i jego implementacja)26.

Czynnikiem mającym największy wpływ na obecny kształt sektora teleko-
munikacyjnego w UE była działalność prawotwórcza i orzecznicza instytucji 
unijnych. To właśnie bezpośrednio od instytucji unijnych pochodziły pierwsze 

21 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie 
reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz. U. L 001 z 4.01.2003 r.).

22 ang. European Competition Network.
23 Por. uwagi w pkt 1.3.3. poniżej.
24 Zob. na ten temat szerzej: M. Szydło, Relacje pomiędzy Komisją Europejską a krajowy-

mi organami regulacyjnymi. Czy nowy model administracji europejskiej?, [w:] Z. Janku, 
Z.  Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak (red.), Europeizacja polskiego 
prawa administracyjnego, Wrocław 2005.

25 ang. Body of European Regulators for Electronic Communications, powołany na mocy 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1211/2009 z 25.11.2009 r. w miejsce 
Europejskiej Grupy Regulatorów.

26 J. Supernat, Administracja Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2013, s. 22.
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inicjatywy i impulsy zmierzające do demonopolizacji i liberalizacji krajo-
wych rynków sektorów sieciowych. W tradycyjnym ujęciu uważano bowiem, 
iż aby móc osiągnąć w ramach sektora telekomunikacyjnego pewne cele 
publiczne – w szczególności w zakresie świadczenia usługi powszechnej 
– w każdym państwie powinien funkcjonować jeden operator telekomu-
nikacyjny, najczęściej dodatkowo będący własnością państwową. Rozwój 
technologiczny oraz zmiany, do jakich doszło w zakresie jego ekonomicz-
nego pojmowania dowodzą jednak, że powyższe monopolistyczne podejście 
jest już nieaktualne27. W doktrynie wskazuje się ponadto, że obok wzglę-
dów technologicznych do liberalizacji rynku telekomunikacyjnego w UE 
doszło również z dwóch innych powodów. Po pierwsze istnienie krajowych 
monopoli było sprzeczne z celem jakim było stworzenie unijnego rynku 
wewnętrznego, a po drugie, wiele państw członkowskich dążyło do pry-
watyzacji swoich narodowych operatorów z uwagi na potrzebę zdobycia 
środków finansowych na rozwój krajowego rynku telekomunikacyjnego28. 
Udostępnianie infrastruktury telekomunikacyjnej oraz świadczenie usług 
telekomunikacyjnych zostało poddane stopniowej liberalizacji na podstawie 
art. 106 TFUE (dawniej art. 86 TWE). Przyjmuje się w doktrynie29, że za 
pierwsze wymierne działania zmierzające do liberalizacji rynku telekomu-
nikacyjnego należy uznać wydanie przez Komisję Europejską w 1987 roku 
Zielonej Księgi dotyczącej rozwoju wspólnego rynku usług i urządzeń teleko-
munikacyjnych30. Będąc aktem prawa miękkiego, Zielona Księga oczywiście 
sama w sobie nie mogła nałożyć i nie nakładała na państwa członkowskie 
żadnych konkretnych zobowiązań31. W swojej treści zawierała ona jednak 

27 K. Coates, W. Sauter Communications…, s. 1477.
28 Zob. I. Van Bael, J.-F. Bellis (red.), Competition law of the European Community, Brus-

sels 2009, s. 1261.
29 I. Kawka, Telekomunikacyjne Organy…, s. 98; W. Gromski, J. Kolasa, A. Kozłowski, 

K. Wojtowicz, Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne, Warszawa 2004, s. 33; 
N. Nikolinakos, EU Competition Law and Regulation In the Converging Telecommuni-
cations, Media and IT Sectors, The Hague-London-New York 2006, s. 22.

30 Komunikat Komisji z 30.06.1987 r. „W kierunku dynamicznej gospodarki. Zielona Księga 
dotycząca rozwoju wspólnego rynku usług i urządzeń telekomunikacyjnych”, COM (87) 
290 final.; zob. również Komunikat Komisji z 9.02.1988 r., „Wdrażanie Zielonej Księgi 
w sprawie rozwoju wspólnego rynku usług telekomunikacyjnych i urządzeń stan dyskusji 
i propozycje Komisji”, COM (88) 48.

31 Szerzej na temat unijnych aktów nienazwanych oraz aktów prawa miękkiego zob.: 
L.  Senden, Soft Law, Self-regulation and Co-regulation in European Law: Where Do 
They Meet, Electronic Journal of Comparative Law, 2005, nr 1(23); A. Wyrozumska, 
Instrumenty nieformalne prawa wspólnotowego, „Rejent” 2004, nr 4, s. 44; A. Jurcewicz, 
Rola „miękkiego prawa” w praktyce instytucjonalnej Wspólnoty Europejskiej, [w:] C. Mik 
(red.), Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, 
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istotne postulaty określające ramy prawne przyszłych działań legislacyjnych 
w ramach UE, nakierowanych na otwarcie rynku telekomunikacyjnego, za 
najważniejsze z których należy uznać:
• W zakresie sieci i świadczenia usług: zapewnienie pełnej swobody dostępu 

z każdego punktu połączeniowego oraz całkowitego oddzielenia funkcji 
regulacyjnych od operatorskich.

• W zakresie konkurencji: zapewnienie stosowania przepisów traktatowych 
w odniesieniu do wszystkich zainteresowanych stron32.

Zaznaczyć jednocześnie należy, iż powyższe postulaty Komisji w odnie-
sieniu do sektora telekomunikacyjnego były jednocześnie pochodną stano-
wiska przedstawionego w toku kilku prowadzonych przez nią postępowań33. 
Kolejne działania legislacyjne na forum UE nakierowane były natomiast 
na dalsze znoszenie praw wyłącznych i specjalnych operatorów narodowych 
oraz stopniowe wdrażanie efektywnej konkurencji na rynkach telekomunika-
cyjnych34. Krokiem milowym w tym zakresie było uchwalenie w 1990 roku 
Dyrektywy w sprawie konkurencji na rynkach usług telekomunikacyjnych35 
oraz tzw. Dyrektywy ONP36 (ang. Open Network Provision – tj. zapewnie-
nie otwartego dostępu do sieci), na mocy której operatorzy o przyzna-
nych prawach wyłącznych do eksploatacji sieci zobowiązani zostali do jej 
udostępnienia innym podmiotom na obiektywnych, niedyskryminacyjnych, 

Toruń 1998, s. 111 i n.; L. Senden, Soft law in European Community Law, Oxford 
2004; R. Grzeszczak, Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej, Warszawa 2011, 
s. 153  i n.

32 Zob. Zielona Księga…, s. 4.
33 Chodzi tu w szczególności o postępowania: przeciwko British Telecom (zob. Decyzja 

Komisji z 10.12.1982 r., z 21.12.1982 r., IV/29.877, Dz.U. L 360 oraz zapadły w tej 
sprawie wyrok ETS z 20.03.1985 r., 41/83), przeciwko Republice Federalnej Niemiec, 
Królestwie Belgii, Królestwie Niderlandów, Republice Włoskiej oraz Królestwie Danii 
w tzw. sprawach terminali telefonicznych (zob. W kierunku dynamicznej…, s. 124–126) 
oraz przeciwko IBM w sprawie tzw. systemów architektury sieci (SNA), (zob. Biuletyn 
Wspólnot Europejskich, nr 10 17/1984 pkt 3.4.1).

34 Należy bowiem pamiętać, iż sama demonopolizacja rynku nie musi automatycznie 
prowadzić do powstania na nim efektywnej konkurencji. Zob. szerzej na ten temat 
M. Siragusa, Privatization and EC Competition Law, Fordham International Law Journal 
1996, nr 19, s. 1058 i n. 

35 Dyrektywa Komisji 90/388/EWG z 28.06.1990 r. w sprawie konkurencji na rynkach usług 
telekomunikacyjnych (Dz U L74/13 z 24.07.1990 r.).

36 Dyrektywa Rady 90/387/EWG z 28.06.1990 r. w sprawie ustanowienia wewnętrznego 
rynku usług telekomunikacyjnych poprzez wdrożenie zasad otwartej sieci (ONP), 
(Dz. U. L 192 z 24.07.1990 r.).
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przejrzystych i opublikowanych zasadach37. Dalsze działania legislacyjne na 
forum Wspólnoty zmierzały przy tym do osiągnięcia tzw. pełnej konkurencji, 
do czego ostatecznie doszło w roku 199838, w wyniku przyjęcia Dyrektywy 
Komisji 90/388/EWG z dnia 13 marca 1996 r. w sprawie realizacji pełnej 
konkurencji na rynku telekomunikacyjnym39. 

W chwili obecnej ramy prawne unijnego prawa telekomunikacyjnego 
kształtuje pakiet dyrektyw z 2002 roku, spośród których za najistotniejsze 
uznać należy:
(i) Dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 mar-

ca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej (dyrektywa ramowa)40.

(ii) Dyrektywę 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 mar-
ca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń 
towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie)41.

(iii) Dyrektywę 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 mar-
ca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności 
elektronicznej (dyrektywa o zezwoleniach)42.

(iv) Dyrektywę 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 mar-
ca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usłu-
gami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze 
powszechnej)43.

(v) Dyrektywę 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lip-
ca 2002  r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony pry-

37 Zob. art. 3 Dyrektywy ONP.
38 Względnie w 2003 r. w odniesieniu do niektórych państw członkowskich.
39 Dyrektywa Komisji 96/19/WE z 13.03.1996 r. zmieniająca dyrektywę 90/388/EWG 

w  odniesieniu do wprowadzenia pełnej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych 
(Dz. U. L 074/13 z 23.03.1996 r.).

40 Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.03.2002  r. w  sprawie 
wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa), 
(Dz. U. L 108 z 24.04.2002 r.) („Dyrektywa Ramowa”).

41 Dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.03.2002  r. w  sprawie 
dostępu do sieci łączności elektronicznej i  urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych 
połączeń (dyrektywa o dostępie), (Dz. U. L 108 z 24.04.2002 r.) („Dyrektywa o dostę-
pie”).

42 Dyrektywa 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.03.2002  r. w  sprawie 
zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwole-
niach), Dz. U. L 108 z 24.04.2002 r.

43 Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.03.2002  r. w  sprawie 
usługi powszechnej i  związanych z sieciami i  usługami łączności elektronicznej 
praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej), (Dz. U. L 108 z 24.04.2002 r.).
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watności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności 
i  łączności elektronicznej)44. 

Pomimo tego, iż wprowadziły one pewne zmiany w unijnym prawie tele-
komunikacyjnym, ich charakteru nie można uznać za rewolucyjny. Pakiet 
regulacyjny z 2002 roku w dalszym ciągu nakierowany był na realizację 
trzech podstawowych celów UE w dziedzinie sieci i usług łączności elek-
tronicznej, a to:
• Stymulowania konkurencji na rynkach komunikacji elektronicznej 

(w szczególności poprzez szybkie i zdecydowane przełamanie monopolu 
operatorów zasiedziałych45).

• Usprawniania funkcjonowania rynku wewnętrznego (wcześniej „rynku 
wspólnego”).

• Zagwarantowania podstawowych praw użytkowników.

Przyjęcie powyższego pakietu dość wyraźnie ukazało, że coraz większy 
wpływ na wspólny rynek wywierają reguły antymonopolowe. O ile bowiem 
wcześniejsze unijne działania legislacyjne podejmowane w odniesieniu do 
sektora telekomunikacyjnego nakierowane były na stworzenie fundamentów 
dla konkurencji na rynkach poprzez zdefiniowanie wspólnych zasad otwiera-
nia sieci oraz jego technicznej i komercyjnej harmonizacji w poszczególnych 
państwach członkowskich46, o tyle dyrektywy z 2002 roku już z założenia 
przewidywały stopniowe odchodzenie od regulacji sektorowej na rzecz coraz 
szerszego stosowania na rynkach telekomunikacyjnych przepisów prawa 
konkurencji. Wskazuje się zresztą, iż właśnie w oparciu o unijne prawo 
konkurencji i zgodnie z nim dyrektywy winny być interpretowane przez 
krajowe organy regulacyjne47. Rosnące znaczenie prawa konkurencji na 
rynkach telekomunikacyjnych potwierdziła także sama Komisja Europejska, 
dokonując przeglądu unijnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej48. Dnia 25 listopada 2009 roku uchwalona została natomiast 

44 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.07.2002  r. dotycząca 
przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronic-
znej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej),  (Dz. U. L 201 z 31.07.2002 r.).

45 Na temat pojęcia „operatora zasiedziałego” zob. uwagi w rozdziale II niniejszej pracy.
46 B. Clements, The Impact of Convergence on Regulatory Policy in Europe, Telecommunica-

tions Policy 1998, nr 22(3), s. 203.
47 A.F. Bavasso, Electronic communications: A new paradigm for European regulation, Com-

mon Market Law Review. 2004/1/87-118, s. 96.
48 Zob. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie przeglądu ram regulacyjnych 
UE dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej. COM(2006) 334 final, Bruksela, 
29.06.2006 r., s. 3; Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europej-
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE zmieniająca 
dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług 
łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług 
łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń (Dyrektywa o dostępie) 
oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności 
elektronicznej49, która w swojej treści jednoznacznie postuluje o stopniową 
eliminację regulacji sektorowych na rzecz poddania w przyszłości łączności 
elektronicznej wyłącznie regulacji prawa konkurencji50. Koncepcję tę należy 
uznać za słuszną, jako że z ekonomicznego punktu widzenia administra-
cyjna regulacja rynku jest społecznie niepożądana, ponieważ (konkuren-
cyjny) rynek jest najlepszym sposobem społecznego zorganizowania się, 
w szczególności – dzięki działaniu prawa popytu i podaży – jest najlepszym 
gwarantem tego, że produkowane towary i oferowane usługi są tymi, któ-
rych obywatele potrzebują51. Wskazuje się zatem, że regulacja rynku jest 
uzasadniona tylko wtedy, kiedy ujawniają się niedoskonałości rynku lub też 
kiedy brakuje jednego lub więcej warunków koniecznych dla jego efektyw-
nego funkcjonowania52. 

Warunkiem poddania rynku telekomunikacyjnego oddziaływaniu wyłącz-
nie norm prawa antymonopolowego jest uprzednie zapewnienie na nim 
konkurencji skutecznej i efektywnej. Powyższe jest z kolei oczywiście jednym 
z celów traktatowych związanych z tworzeniem rynku wewnętrznego UE. 
Zaznaczyć należy jednak, iż konkurencja w prawie unijnym rozumiana jest 
w sposób szczególny, tj. właśnie jako „skuteczna konkurencja” (ang. effective 
competition, workable competition), a nie konkurencja absolutna (konku-

skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie przeglądu 
ram regulacyjnych UE dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej z 29.06.2006 r., 
(IMPACT ASSESMENT) COM(2006) 334 final, s. 11; szerzej na temat przeglądu ram 
regulacyjnych z 2006 roku zob. M. Szydło, Perspektywy zmian systemu regulacji rynków 
telekomunikacyjnych, [w:] S. Piątek (red.), Regulacja rynków telekomunikacyjnych, War-
szawa 2007, s. 365 i n.

49 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE zmieniająca dyrektywy: 
2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektron-
icznej 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz 
wzajemnych połączeń, 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług 
łączności elektronicznej (Dz. U. L 337/37 z 18.12.2009 r.).

50 Por. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE, pkt 5 preambuły. Szerzej 
na temat przeglądu telekomunikacyjnego pakietu regulacyjnego z 2009 r., zob. K. Coates, 
Competition law…, s. 278 i n.

51 J. Supernat, Administracja rządowa w warunkach gospodarki rynkowej (z problematyki 
regulacyjnych działań administracji, [w:]  J. Boć (red.), 35-lecie Instytutu Nauk Admini-
stracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 53.

52 Ibidem.
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rencja doskonała53). Chodzi zatem o stan konkurencji konieczny celem 
stworzenia jednolitego rynku, na którym panują warunki zbliżone do rynku 
krajowego54 i na którym brak jest barier wejścia i wyjścia55. Co jednak 
istotne, pomimo tego, że do pojęcia skutecznej konkurencji ustawodawca 
unijny odwołuje się w większości aktów prawnych (tak powszechnie obo-
wiązujących, jak i aktów prawa miękkiego) stanowiących ramy prawne dla 
unijnego prawa telekomunikacyjnego, próżno w nich szukać precyzyjnej 
definicji tego terminu56. Podobnie brak takiej definicji w krajowych regula-
cjach prawa telekomunikacyjnego państw członkowskich. Na pojęcie „sku-
tecznej konkurencji” jako ratio legis wskazują chociażby art. 1 oraz art. 22 
ust. 1 pkt 3) polskiego Prawa Telekomunikacyjnego57 oraz art. 3 lit a) oraz 
art.  10 ust. 3 hiszpańskiej Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones58. 
Do pojęcia „zrównoważonej konkurencji” odwołuje się z kolei ustawodawca 
brytyjski w art. 4 pkt (8) oraz 73 pkt (2) Communications Act59 (termin: 
sustainable competition) oraz ustawodawca niemiecki w §  2 ust. 2 oraz 

53 Na temat pojęcia konkurencji doskonałej zob.: A. Zielińska-Głębocka, Podstawowe 
założenia teorii konkurencji, [w:] Z. Brodecki (red.), Konkurencja, Warszawa 2004, s. 28; 
P.A. Nordhaus, Ekonomia, Warszawa 1995, s. 740; H. Hovenkamp, Antitrust, St. Paul 
1999, s. 55 i n. Szerzej na temat rozumienia pojęcia konkurencja zob. m.in.: R. Whish, 
Competition Law, Oxford 2009, s. 2; T. Skoczny, Reguły Konkuerencji, [w:] J. Barcz, Prawo 
Unii Europejskiej: Prawo Materialne i Polityki, Warszawa 2005, s. 326; D. Miąsik, Reguła 
rozsądku w prawie antymonopolowym, Kraków 2004, s. 28 i n.; P. Podrecki, Porozumienia 
monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki, Kraków 2000, s. 29.

54 Na temat koncepcji „skutecznej konkurencji” zob. szerzej: wyrok ETS z 25.10.1977 r. 
w sprawie 26/76 Metro; wyrok ETS w sprawie Hoffmann-La Roche; a także J.M. Clark, 
Towards a Concept of Workable Competition, American Economic Review 1940, vol. 30, 
nr 2, s. 241–256.

55 W ten sposób uwidacznia się zresztą jedna z najbardziej charakterystycznych cech uni-
jnego prawa konkurencji. Inaczej niż ma to miejsce w przypadku prawa konkurencji 
w innych jurysdykcjach (np. w USA), unijne prawo konkurencji cechuje pewien dual-
izm celów. Obok bowiem tradycyjnego, ekonomicznego celu, który przyświeca regulacji 
artykułom 101 i 102 TFUE oraz Rozporządzeniu 139/2004, unijne prawo konkurencji 
zakłada również osiągnięcie celu integracyjnego. Szerzej na ten temat zob.: S. Bishop, 
M. Walker, The Economic…, s. 5 i n.; C. Kirchner, Goals of Antitrust and Competition 
Law Revisited, [w:] D. Schmidtchen, M. Albert, S. Voigt (red.), The More Economic 
Approach to European Competition Law, Ochsenfurt-Hohestadt 2008, s. 7. Na temat 
różnic w amerykańskim i unijnym podejściu do prawa konkurencji zob. również uwagi 
w pkt. 4.1. niniejszej pracy.

56 Na temat potencjalnych definicji pojęcia „skutecznej konkurencji” zob. S. Bishop, 
M. Walker, The Economics of EC Competition Law: Concepts, Application and Mea-
surement, Londyn 2002, s. 16–21.

57 Dz. U. nr 171, poz. 1800.
58 Ley 32/2003 z 3.11.2003 r., General de Telecomunicaciones, BOE nr 264 z 4.11.2003 r.
59 Communications Act 2003 z 22.06.2004 r.
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§ 18 ust. 2 Telekommunikationsgesetz60 (termin: „nachhaltigen Wettbewerb”). 
W żadnym z powyższych aktów nie występuje legalna definicja tych pojęć. 
Z tego względu fundamentalne zdaje się być pytanie: w  jaki sposób należy 
rozumieć pojęcie skutecznej konkurencji w odniesieniu do rynków telekomu-
nikacyjnych? Pojęcie skutecznej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym 
należy wiązać z funkcjonowaniem na nim przedsiębiorców posiadających 
pozycję dominującą / znaczącą61. Występowanie na nim takich podmiotów 
uznawane jest natomiast co do zasady za tożsame z  brakiem skutecznej 
konkurencji62. Istnieją jednak w tym zakresie również poglądy przeciwne. 
W doktrynie wskazuje się w szczególności, iż obecność na rynku (nie tylko 
telekomunikacyjnym) podmiotu dominującego nie musi per se wyłączać moż-
liwości istnienia na nim skutecznej konkurencji63, jako że duża koncentracja 
podmiotów o małych udziałach rynkowych jest również w stanie wywierać 
wysoką presję konkurencyjną, w szczególności w przypadku występowania 
na rynku tzw. wysokich kosztów utopionych64. Z drugiej strony w niektó-
rych sytuacjach, nawet gdy jeden lub kilka przedsiębiorców posiada na 
rynku pozycję znaczącą, może mimo to występować na nim wystarczająca 
konkurencja uzasadniająca odstąpienie od regulacji sektorowej i poddanie 
go wyłącznie regulacji przez prawo konkurencji65. Przy ocenie konkuren-
cyjności rynków telekomunikacyjnych należy zatem wziąć pod uwagę szereg 
charakterystycznych okoliczności związanych immanentnie z działalnością 
telekomunikacyjną, o których będzie mowa szczegółowo w dalszej części 
niniejszej pracy66. W tym miejscu zasygnalizować jednak już można cho-
ciażby, iż należą do nich obok wspomnianego już powszechnego charak-

60 Telekommunikationsgesetz z 22.06.2004 r. BGBl. I S. 1190.
61 Szerzej na temat relacji pomiędzy tymi dwoma pojęciami zob. pkt 3.4.3 niniejszej pracy.
62 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2013, s. 200; C. Feijóo Gon-

zález, J.L. Gómez Barroso, D. Rojo Alonso, Competencia en el sector de las teleco-
municaciones: Evolución de la regulación europea y análisis critica del marco actual, 
Telecomunicaciones y audiovisual: regulación, competencia y tecnología 2006, nr 9–10, 
s. 98.

63 C. M. Bender, G. Götz, B. Pakula, Effective Competition: Its Importance and Relevance 
for Network Industries, [w:] Effective Competition in Telecommunications, Rail and Energy 
Markets, Intereconomics 2011, nr 1–2, s. 6, za Monopolkommission: Die Privatisierung 
der Deutschen Bahn AG – Wettbewerbs – und Regulierungsversuche im Eisenbahn-
verkehr, Baden Baden 2007, pkt 3.

64 Szerzej na temat pojęcia kosztów utopionych zob. pkt 2.3.1 niniejszej pracy.
65 C. Kirchner, Regulating towards what? The concepts of competition in sector-specific regu-

lation, the likelihood of their realisation and of their sustainability, and their relationship 
to rendering public infrastructure services [w:] H. Ullrich, The Evolution of European 
Competition Law, Cheltenham 2006, s. 251.

66 Zob. w szczególności rozdział II niniejszej pracy.
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teru usługi telekomunikacyjnej, również – strategiczna z punktu widzenia 
interesów państwowych – konieczność zapewnienia bezpiecznego dostępu 
do sieci telekomunikacyjnych. Na to ostatnie zagadnienie zwraca zresztą 
uwagę ETS, uznając, iż stanowi ona nawet wzgląd bezpieczeństwa publicz-
nego w  rozumieniu art. 63 ust. 1 lit. b) TFUE, uzasadniający możliwość 
odstępstwa od unijnej swobody przepływu kapitału67. 

Pojawienie się konkurencji na rynku telekomunikacyjnym jest zasługą 
unijnej działalności legislacyjnej oraz orzecznictwa ETS. To one bowiem 
doprowadziły do ostatecznej demonopolizacji i  liberalizacji rynków tele-
komunikacyjnych UE oraz państw członkowskich. Stwierdzić należy jed-
nak, iż nawet pełna liberalizacja rynków telekomunikacyjnych nie musiała 
automatycznie prowadzić do poddania ich swobodnemu oddziaływaniu 
mechanizmów rynkowych. Nawet w pełni zliberalizowany rynek nie musi 
być bowiem automatycznie rynkiem w pełni konkurencyjnym. Mimo to nie 
ulega wątpliwości, że coraz szersze stosowanie na rynkach telekomunikacyj-
nych prawa konkurencji jest stanem, w kierunku którego UE zdecydowanie 
stopniowo zmierza68. Od dłuższego czasu jednym z podstawowych założeń 
było wszak, aby regulacja sektorowa w ramach rynków telekomunikacyjnych 
oddawała pola prawu konkurencji69. Wraz z uchwaleniem pakietu regula-
cyjnego z 2002 roku stało się już natomiast jednoznaczne, że ideą unijnego 
legislatora jest, aby od tego czasu to właśnie regulacja prawnokonkurencyjna 
stała się zasadą, a regulacja sektorowa wyjątkiem70.

67 W tym zakresie zob. w szczególności: wyrok ETS z 13.05.2003 r. w sprawie C-463/00 
przeciwko Królestwu Hiszpanii; wyrok ETS z 8.07.2010 r. w sprawie C-171/08 Portugal 
Telecom, wraz z glosą aprobującą K. Stolarskiego, SIP LEX/el. 2010; szerzej na temat 
interesów względu bezpieczeństwa publicznego zob.: J. Filiaber, Pojęcie bezpieczeństwa 
publicznego w prawie administracyjnym (wybrane uwagi), [w:] M. Sadowski, P. Szymaniec 
(red.), Prace prawnicze, administratywistyczne i historyczne, Wrocław 2009; S. Pieprzny, 
Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Rzeszów 
2007; E. Ura, Pojęcie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, „Państwo i Prawo” 
1974, nr 2.

68 Na co zwróciła uwagę m.in. N. Kroes, Achieving self-sustaining competition in telecom-
munications, wystąpienie podczas Konferencji ECTA, Bruksela, 27.11.2008 r., dokument 
dostępny pod adresem http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEE
CH/08/658&format=PDF&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.

69 P. de Bijl, M. Peitz, Regulation and Entry into Telecommunications Markets, Cambridge 
2002, s. 247–248.

70 M. Monti, Introduction, [w:] P. Buigues, P. Rey, The economics of antitrust and regula-
tion in telecommunications. Perspectives for the New European Regulatory Framework, 
Cheltenham 2004, s. 4.
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1.3. Sposoby regulacji rynków telekomunikacyjnych

Na obecnym etapie rozwoju rynki telekomunikacyjne w UE poddane są 
oddziaływaniu zarówno norm regulacji sektorowej, jak i prawa konkurencji. 
W ramach obu rodzajów norm spotykamy się natomiast zasadniczo z dwoma 
sposobami (rodzajami) regulacji, za pomocą których są one konkretyzowane, 
a to: regulacja ex ante oraz regulacja ex post. Jednocześnie w doktrynie 
obecny jest również pogląd, zakładający istnienie trzeciej formy regulacji, 
określanej jako hybrydowa71. Reprezentujący go M. Szydło wskazuje, iż 
regulacja tego typu polega na tym, iż w dyspozycji jednej i tej samej decyzji 
organ stosujący prawo odnosi się zarówno do pewnego zachowania lub zacho-
wań przedsiębiorcy z przeszłości lub teraźniejszości, dokonując ich kwalifikacji 
oraz nakazując ich zaniechanie lub dozwalając na (ew. nakazując) ich dal-
sze kontynuowanie72. Powyższa charakterystyka odpowiada w szczególności 
decyzjom wydawanym na gruncie prawa konkurencji, których konstruk-
cja jest co do zasady wieloelementowa. Niemniej, to właśnie te elementy 
danej decyzji posiadają cechy umożliwiające przeprowadzenie ewentualnej 
analizy, czy w danym przypadku mamy do czynienia z przejawem regula-
cji (konkretyzacji prawa) ex ante bądź ex post, nie zaś sama decyzja jako 
taka. Z powyższego względu, dokonując oceny sposobów regulacji rynków 
(telekomunikacyjnych), uznano za zasadne pozostanie w niniejszej pracy 
przy podziale dychotomicznym. 

1.3.1. Regulacja ex ante

Pomimo rosnącego znaczenia prawa konkurencji na rynkach telekomu-
nikacyjnych, regulacja rynku telekomunikacyjnego pozostaje co do zasady 
regulacją ex ante. Regulacja tego rodzaju jest zaś przede wszystkim domeną 
krajowych organów regulacyjnych i obejmuje w przeważającej mierze działa-
nia o charakterze prospektywnym, tj. nakierowane na przyszłość73. Jednocze-

71 M. Cave, P. Crowther, Co-ordinating regulation and competition law – ex ante and ex post, 
[w:] C. Norgren Swedish Competition Authority The Pros and Cons of Antitrust in Dere-
gulated Market, Sztokholm 2004, s. 11; M. Szydło, Prawo Konkurencji…, passim, przy 
czym zamiast pojęcia „regulacja” autor ten posługuje się w swojej monografii pojęciem 
„konkretyzacja prawa”, który jest jednak zasadniczo zbieżny z terminem „regulacja”, 
w  rozumieniu przyjętym w niniejszej pracy (por. uwagi w pkt 1.1. powyżej).

72 M. Szydło, Prawo Konkurencji…, s. 25.
73 T. Skoczny, Ochrona konkurencji…, s. 17; K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, 

Warszawa 2005, s. 179; P. Alexiadis, Balancing the Application…, s. 139.
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śnie kierunek i charakter działań regulacyjnych ex ante jest silnie związany 
z konkretnymi zachowaniami i działaniami przedsiębiorców – najczęściej 
posiadających na danym rynku pozycję dominującą – mającymi miejsce 
w  przeszłości74. Zachowania te wywierają tym samym wpływ na kształt 
danego rynku zastały w momencie, w którym organ regulacyjny podejmuje 
się na nim interwencji regulacyjnej. O ile zatem istotnie, regulacja ex ante 
w tym zakresie „sięga” do faktów dokonanych, o tyle powyższa okoliczność 
nie zmienia jednak jej przyszłościowego ukierunkowania. Jest to zresztą 
w pełni zrozumiałe, zważając na fakt, że tak w telekomunikacji, jak i w innych 
sektorach sieciowych, stosując mechanizmy regulacyjne ex ante, regulatorzy 
przede wszystkim opierają się o dane stanowiące projekcje rynkowo-kosz-
towe75. Z konkurencyjnego punktu widzenia wszelkie działania regulacyjne 
ex ante powinny zatem raczej służyć osiągnięciu skutków długotermino-
wych niż krótkoterminowych76. Stosujące je organy regulacyjne powinny 
zaś zawsze uwzględniać przyszły rozwój rynku77. Interwencja regulacyjna 
ex ante jest ponadto zasadna dopiero w sytuacji, w której z oceny danego 
rynku wynika, iż wykazuje on daleko idący brak konkurencyjności, mający 
ponadto charakter trwały78. W ramach sektora telekomunikacyjnego ma 
ona przy tym na celu stworzenie prawnych i ekonomicznych warunków 
do jego rozwoju, między innymi poprzez umożliwienie innym podmiotom 
zdobycia lub powiększenia na nim swoich udziałów bądź rozwój techno-
logiczny. W literaturze wskazuje się79, iż interwencja regulacyjna ex ante 
w wykonaniu regulatorów telekomunikacyjnych przyjmuje zasadniczo trzy 
rodzaje (etapy) działań:

74 Zob. na ten temat również M. Szydło, Prawo Konkurencji…, s. 24–25.
75 Por. komunikat prasowy Komisji z 4.07.2007 r., nr MEMO/07/274.
76 Por. G.O. Robinson, D.L. Wesman, Designing Competition Policy for Telecommunica-

tions, Review of Network Economics 2008, nr 7 wyd. 4; M. Monti, Competition and 
Regulation in the Telecom Industry: The way forward, wystąpienie podczas Konferencji 
ECTA, Bruksela, 10.06.2003 r., dokument dostępny pod adresem http://europa.eu/rapid/
press-release_SPEECH-03-604_en.htm?locale=pl; G. Robinson, D. Weisman, Design-
ing Competition Policy for Telecommunications, Review of Network Economics 2008, 
vol. 7(4),  s. 511.

77 Por. I. Kawka, Nowe technologie jako wyzwanie wspólnotowego prawa łączności elektron-
icznej, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porówn-
awczego” 2008, nr 6, s. 123.

78 Por. S. Piątek, W. Szpringer, Efektywność regulacji rynków telekomunikacyjnych, [w:] 
S. Piątek, Regulacja rynków telekomunikacyjnych, Warszawa 2007, s. 334.

79 D. Stevens, P. Valcke, NRAs (and NCAs?): Cornerstones for the Application of the New 
Electronic Communications Regulatory Framework. New requirements, task, instruments 
and cooperation procedures, Communications & Strategies, nr 20, 2 kwartał 2003 roku, 
s. 172.



32 ROZDZIAŁ I

(i) Definiowanie rynków właściwych, stosownie do okoliczności występu-
jących w danym państwie, a w szczególności rynków właściwych geo-
graficznie. (por. art. 15 ust. 3 Dyrektywy 2002/21/WE).

(ii) Analiza rynkowa oraz identyfikowanie operatorów o znaczącej pozycji 
rynkowej, przegląd istniejących zobowiązań i nakładanie odpowied-
nich szczegółowych obowiązków regulacyjnych w przypadku uznania, 
że dany rynek nie jest skutecznie konkurencyjny. (por. art. 14 oraz 16 
Dyrektywy 2002/21/WE) 

(iii) Nakładanie obowiązków na operatorów o znaczącej pozycji rynkowej 
lub – w szczególnych okolicznościach – innych obowiązków. (por. art. 16 
Dyrektywy 2002/21/WE oraz art. 8 Dyrektywy 2002/20/WE).

Komisja Europejska, w treści Zalecenia w sprawie właściwych rynków 
produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regu-
lacji ex ante80, wskazuje z kolei, iż celem określenia rynku podlegającego 
regulacji ex ante, należy go poddać tzw. „testowi trzech kryteriów”81, zgodnie 
z którym za podlegający regulacji ex ante uznaje się wyłącznie taki rynek, 
na którym stwierdzono:
(i) Występowanie wysokich i trwałych barier w dostępie do rynku.
(ii) Strukturę nie podążającą w stronę efektywnej konkurencji w odpo-

wiednim horyzoncie czasowym. 
(iii) Stan, w którym samo prawo konkurencji nie jest wystarczające, by 

usunąć konkretne nieprawidłowości rynkowe82.

Zgodnie z powyższym, regulacji ex ante podlegać winien zatem rynek, 
który w sytuacji jej braku spełniał będzie kumulatywnie wszystkie trzy kryte-
ria. Z drugiej strony zwraca się uwagę, że nawet spełnienie testu trzech kry-
teriów może stanowić niewystarczające uzasadnienie dla poddania danego 
rynku regulacji ex ante, w sytuacji której nie występuje na nim przedsiębiorca 
o pozycji dominującej (znaczącej)83. Co więcej, sam test trzech kryteriów 

80 Zalecenie Komisji z 17.12.2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług 
w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych 
sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. U. L 344 z 28.12. 2007 r.) „Zalecenie Komisji 
w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej 
podlegających regulacji ex ante”).

81 Na ten temat również S. Piątek, Regulacja na rzecz konkurencji w sektorze telekomuni-
kacyjnym, „Problemy zarządzania” 2004, nr 3, s. 161–163.

82 Por. Zalecenie Komisji z 17.12.2007 r., pkt 5 preambuły.
83 Zob.: C.M. Bender, G. Götz, B. Pakula, Effective Competition…, s. 8; H. Never, B. Preissl, 

The Three-Criteria Test and SMP: how to get it right, International Journal of Manage-
ment and Network Economics 2008, nr 1(1), s. 100–127.
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można uznać za budzący pewne kontrowersje84, co nie jest zresztą specjal-
nie zaskakujące, zważając na wysoce nieostre pojęcia, którymi posłużyła się 
Komisja w konstrukcji każdego z kryteriów. Wątpliwości dotyczą chociażby 
kwestii szczegółowości analizy związanych z kryterium pierwszym i drugim 
w kontekście metodologii analizy przeprowadzanej w związku z ustalaniem 
pozycji znaczącej przedsiębiorcy85. Wskazuje się bowiem, że poziom szczegó-
łowości w zakresie ciężaru dowodzenia, wymagany dla testu trzech kryteriów 
w żadnym wypadku nie powinien być wyższy niż ma to miejsce przy ustala-
niu pozycji znaczącej86. Co więcej, z uwagi na fakt, że kryterium pierwsze 
i  drugie są blisko powiązane z metodologią stosowaną w ramach testu 
dotyczącego ustalenia pozycji dominującej, w przypadkach, w których jest on 
przeprowadzany (np. celem podjęcia regulacji na rynku nie uwzględnionego 
w Zaleceniu w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze 
łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante), samo odwołanie 
do niego winno być wystarczające dla uznania pierwszego i drugiego kry-
terium za spełnione87. Wątpliwości związanych ze wzajemną relacją testu 
trzech kryteriów oraz badania pozycji znaczącej nie rozwiewa także sama 
Komisja. W jednej sytuacji stwierdza ona przykładowo, iż uznanie, że ana-
lizowany w danej sprawie rynek nie spełnia testu trzech kryteriów stanowi 
wystarczającą przesłankę do uznania tym samym, że nie istnieje na tym 
rynku podmiot posiadający pozycję znaczącą88. Przy innej zaś okazji zajmuje 
stanowisko zgoła odmienne, zgodnie z którym nawet wykazanie spełnienia 
przez dany rynek testu trzech kryteriów nie musi jednocześnie prowadzić 
do przyjęcia, iż obecny jest na nim podmiot posiadający pozycję znaczącą89. 
Trzeciemu kryterium zarzuca się z kolei niefunkcjonalność. Wskazuje się 
bowiem, iż test trzech kryteriów jest stosowany jeszcze na etapie określania 

84 Zob.: C.M. Bender, G. Götz, B. Pakula, Effective Competition…, s. 8; A. de Streel, 
Current and Future European Regulation of Electronic Communications: A Critical Assess-
ment, Telecommunications Policy 2008, nr 32, s. 724; A. de Streel podczas warsztatów 
poświęconych tematyce stosowania tzw. testu trzech kryteriów, Bruksela, 9–10.12.2008 r., 
za D. Oniszczuk, T. Bator, Sprawozdanie z 22.12.2008 r., z warsztatów poświęconych 
tematyce stosowania tzw. testu trzech kryteriów, relacji pomiędzy tym testem a testem 
SMP oraz kwestii regulacji rynków telekomunikacyjnych mających miejsce w Brukseli 
w dniach 9–10 grudnia 2008 r., dokument dostępny pod. http://www.uke.gov.pl/files/?id_
plik=4520.

85 Szerzej na ten temat pkt 3.4.3. niniejszej pracy. 
86 Zob. ERG Report on Guidance on the application of the three criteria test, ERG (08) 21 

Report on 3 criteria test final 080604, 06/2008, s. 17–18.
87 Ibidem.
88 Zob. decyzja Komisji z 7.03.2006 r., SG-Greffe (2006) D/200998, SE/2006/0341.
89 Zob. decyzja Komisji z 1.04.2005 r., SG-Greffe (2005) D/201587, PT/2005/0154.
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i wyznaczania rynku, a zatem w momencie, w którym będzie on stosowany, 
organ regulacyjny nie może być w stanie ustalić, czy  i  jakie instrumenty 
regulacyjne należy zastosować. Tym bardziej ciężko mówić o możliwości 
dokonania oceny, czy instrumenty takie będą mniej lub bardziej skuteczne 
niż instrumenty prawa konkurencji90. 

Charakterystyka ogólna regulacji ex ante na rynkach telekomunikacyjnych 
wskazuje na to, że jest właściwa przede wszystkim dla rynków konkurencyjnie 
niedojrzałych i znajdujących się w tym zakresie na wstępnym etapie rozwoju. 
Tempo rozwoju branży telekomunikacyjnej, pojawienie się zupełnie nowych 
technologii, czy wreszcie zjawisko konwergencji91 rynków telekomunikacyj-
nych mogą ponadto powodować w niektórych sytuacjach konieczność doko-
nania ich redefinicji i przeprowadzenia ponownej oceny z punktu widzenia 
ich konkurencyjności. To między innymi z tego względu Zalecenie w sprawie 
właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej 
podlegających regulacji ex ante poddawane jest regularnemu przeglądowi 
przez Komisję i BEREC92. Obecny rozwój sektora telekomunikacyjnego 
nakazuje przy tym spodziewać się, że z czasem ilość rynków podlegających 
regulacji ex ante będzie się raczej zmniejszać niż zwiększać.

1.3.2. Regulacja ex post

Odmiennie niż ma to miejsce w przypadku regulacji ex ante, regulacja 
ex post jest domeną rynków dojrzałych, na których istnieje już skuteczna 
konkurencja. Interwencja regulacyjna ex post pełni w tym zakresie najczęściej 
rolę „strażaka”, mającego korygować bieżące nieprawidłowości w zacho-
waniach uczestników rynku. Nakierowana jest ona tym samym na przeszłe 
zachowania uczestników rynkowych i z tego względu jest przede wszystkim 
domeną organów posiadających kompetencje do stosowania prawa anty-
monopolowego. W odniesieniu do rynków telekomunikacyjnych nie jest 
ona zatem co do zasady sprawowana przez organy wyspecjalizowane do 
regulowania tego sektora, ale przez organy powołane do ochrony i kontroli 
przestrzegania przepisów unijnego i krajowego prawa konkurencji.

90 Zob. L. Hou, The Application of the Three Criteria Test: an Empirical Research on Media 
Transmission Market, 14.04.2009 r., dokument dostępny pod adresem http://ssrn.com/
abstract=1379523; krytycznie na temat kryterium trzeciego zob. również M. Cave, 
P. Crowther, Co-ordinating regulation…, s. 14.

91 Szerzej na ten temat zob. uwagi w pkt 2.1. niniejszej pracy.
92 W tym zakresie zalecenie z 17.12.2007 r. jest następcą prawnym zalecenia z 11.02.2003 r. 

W grudniu 2012 roku BEREC rozpoczęła z kolei konsultacje społeczne stanowiące 
pierwszy krok w procedurze aktualizacji zalecenia z 17.12.2007 r.
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Najbardziej charakterystycznych przykładów regulacji typu ex post należy 
szukać w  decyzjach Komisji oraz krajowych organów antymonopolowych 
wydawanych w  związku z naruszeniem przez przedsiębiorców przepisów 
prawa konkurencji w zakresie zakazu nadużywania pozycji dominującej 
i zakazu porozumień antykonkurencyjnych. Decyzje te najczęściej przybie-
rają postać sankcji o funkcjach represyjnych i stanowią jeden z podstawowych 
mechanizmów mających zapewnić stosowanie się przez przedsiębiorców do 
unijnych reguł konkurencji wynikających z art. 101 i 102 TFUE93. Nie należy 
przy tym postrzegać regulacji prawnokonkurencyjnej ex post jako mającej 
wyłącznie charakter represyjny. W tym zakresie za trafniejsze należy już 
uznać określenie interwencji prawnokonkurencyjnej mianem „reaktywnej”94. 
W pierwszej kolejności zaznaczyć należy bowiem, iż same sankcje antymono-
polowe mają co do zasady charakter fakultatywny i obok funkcji represyjnej 
mają również pełnić funkcję prewencyjną i wychowawczą95. Oczywiście treść 
i charakter decyzji, jakie mogą wydawać unijne organy ochrony konkuren-
cji nie są w każdym z państw członkowskich identyczne96, tym niemniej 
co do zasady unijne organy antymonopolowe mogą w pewnych sytuacjach 
uznać np. za niecelowe nałożenie na przedsiębiorcę kary pieniężnej pomimo 
stwierdzenia praktyki antykonkurencyjnej97. Po drugie, pamiętać należy, iż 
przepisy antymonopolowe umożliwiają organom ochrony konkurencji rów-
nież inny rodzaj reakcji na antykonkurencyjne praktyki przedsiębiorców. Tak 
w krajowych, jak i unijnych przepisach istnieje bowiem możliwość wydania 

93 Zob. K. Kohutek, Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie wprow-
adzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu, SIP Lex el./2006, 
Komentarz do art. 23 pkt 2.

94 T. van Dijk, General or Specific Rules for Network Utilities?, Journal of Network Industries 
2001, nr 2.

95 Por.: wyrok SN z 27.06.2000 r., I CKN 793/98; wyrok TK z 24.01.2006 r., SK 52/04. Na 
temat prewencyjnego charakteru kary pieniężnej w prawie telekomunikacyjnym zob.: 
S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne…, s. 1138 i 1152; M. Rogalski, Przestępstwa teleko-
munikacyjne, Kraków 2006, s. 177. Szerzej na temat kar administracyjnych w prawie kon-
kurencji zob. M. Krol-Bogomilska, Kary pieniężne w prawie antymonopolowym, Warszawa 
2001; M. Sachajko, Administracyjna kara pieniężna jako element systemu sankcjonowania 
naruszeń wspólnotowych oraz polskich zakazów praktyk ograniczających konkurencję, [w:] 
C. Banasiński, M. Kępiński, B. Popowska, T. Rabska (red,), Aktualne problemy polskiego 
i europejskiego prawa ochrony konkurencji, Warszawa 2006.

96 Pamiętać należy jednak, iż o ile prawo unijne wymaga, aby sankcje stosowane przez kra-
jowe organy antymonopolowe były zgodne z zasadami proporcjonalności i efektywności, 
o tyle szczegółowe zasady wymierzania przez krajowe organy antymonopolowe kar za 
naruszenie unijnego prawa konkurencji nie są przedmiotem harmonizacji unijnej. 

97 Zob. decyzja Prezesa UOKiK nr RLU 31/2012 z 18.12.2012 r.; na ten temat również 
wyrok ETS z 18.06.2013 r. w sprawie C-681/11 Schenker & Co. AG i inni.
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przez organy antymonopolowe tzw. decyzji zobowiązujących. I tak, na pod-
stawie art. 9 Rozporządzenia 1/2003, zamierzając przyjąć decyzję nakazującą 
zaprzestania naruszenia jego przepisów, w sytuacji w której zainteresowane 
przedsiębiorstwa zaproponują zobowiązania (ang. commitments) uwzględnia-
jące zastrzeżenia Komisji wyrażone we wstępnej fazie rozpatrywania sprawy, 
może ona w drodze decyzji, uczynić takie zobowiązania wiążącymi. Podobną 
regulację przewiduje również polska ustawa antymonopolowa98, w której 
na podstawie przepisu art. 12 UOKiKu, Prezes UOKiK może wydać decy-
zję zobowiązującą przedsiębiorcę do podjęcia lub zaniechania określonych 
działań zmierzających do zapobieżenia naruszeniom UOKiKu (art. 6 lub 
9) lub TFUE (art. 101 oraz 102) uprawdopodobnionym w toku postępo-
wania antymonopolowego. Zaznaczyć należy jednocześnie, iż odmiennie 
niż ma to miejsce w przypadku Rozporządzenia 1/2003, kompetencja do 
wydania decyzji zobowiązującej nie jest ograniczona na mocy UOKiKu do 
żadnego konkretnego etapu postępowania99 (podobnie jak w przypadku 
analogicznych regulacji w hiszpańskiej100 oraz brytyjskiej101 ustawie antymo-
nopolowej). Już zatem powyższe względy uzasadniają spojrzenie na kwestię 
regulacji ex post sprawowanej za pomocą instrumentów prawa konkurencji 
szerzej niż tylko jako mającej charakter ściśle represyjny. 

1.3.3.  Atypowe metody regulacji w prawie konkurencji 
i prawie regulacji sektorowej 

Jak zostało zasygnalizowane powyżej, w tradycyjnym ujęciu, tak w odnie-
sieniu do sektora telekomunikacyjnego, jak i innych sektorów infrastruktural-
nych, prawo regulacji sektorowej kwalifikowane jest jako przykład regulacji 
ex ante, natomiast prawo konkurencji jako przykład regulacji ex  post102. 

98 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 
„UOKiK”).

99 Zob. A. Stawicki, Komentarz do art. 12 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, [w:] 
A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa 
2010, s. 399. 

100 Zob. art. 52 Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia z 3.07.2007 r., BOE nr 159 
z 4.07.2007 r.

101 Art. 31A Competition Act 1998 z 9.11.1998 r. („Competition Act”).
102 Zob. S. Piątek, Udział Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów w regulowaniu 

rynków telekomunikacyjnych, [w:] C. Banasiński (red.), Ochrona konkurencji i konsumentów 
w Polsce i Unii Europejskiej, Warszawa 2006, s. 163; G. Monti, Managing the Intersection of 
Utilities Regulation and EC Competition Law, CLR, vol. 4 iss. 2/2008, s. 138; P. Alexiadis, 
Balancing the Application…, s. 140; M. Siragusa, F. Caronna, A reassessment of the relation-
ship between competition law and sector-specific regulation, Publikacja w ramach 8th Asccola 
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Istotnie, trzeba zgodzić się z opinią, iż najbardziej charakterystyczne jest 
stosowanie w ramach tych sektorów regulacji ex ante przez organy regu-
lacyjne oraz regulacji ex post przez krajowe organy ochrony konkurencji. 
Od powyższej zasady istnieje jednocześnie wiele odstępstw. W pierwszej 
kolejności zaznaczyć należy, iż w ramach regulacji sektorowej, sprawowanej 
przez krajowe organy regulacyjne, spotykamy się wielokrotnie z przejawami 
regulacji ex post. Niezależnie bowiem od tego, iż generalnym celem dzia-
łalności regulatorów jest wspieranie i kształtowanie poprzez swoje decyzje 
efektywnej konkurencji na rynku, wielokrotnie wykonują oni wobec przedsię-
biorców telekomunikacyjnych również działania nadzorcze i kontrolne. Przy-
kładami takich działań w Polsce są administracyjnoprawne środki przymusu 
(takie jak: zakaz podejmowania pewnych działań czy nawet wykonywania 
działalności gospodarczej103) i kary pieniężne, jakie w drodze decyzji może 
nakładać Prezes UKE na podstawie przepisów Działu XI ustawy z dnia 
16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne104. Przejawami interwencji ex post 
na rynkach telekomunikacyjnych są również działania Komisji, która może 
na mocy decyzji uznać za sprzeczne z prawem unijnym działania podjęte 
przez krajowe organy regulacyjne105. Oba powyższe przykłady przejawów 
regulacji ex post w wykonaniu odpowiednio – Prezesa UKE i Komisji – są 
ściśle związane z ogólnym zadaniem organów administracyjnych, jakim jest 
sprawowanie tzw. „policji gospodarczej” oraz „reglamentacji gospodarczej” 
rozumianych jako: (i) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego przed 
zagrożeniami związanymi z działalnością gospodarczą oraz (ii) zapewnienie 
zgodnego z interesem publicznym funkcjonowania gospodarki106.

Na nieco szerszą uwagę zasługują natomiast przykłady podejmowania 
działań o charakterze ex ante przez organy antymonopolowe. Prima facie 

Conference “Competition law as regulation” zorganizowanej w Lecce, 25–26.05.2013 r., 
s. 1; K. Coates, Competition law…, s. 10.

103 Por. I. Kawka, Telekomunikacyjne organy regulacyjne…, s. 363.
104 Dz. U. Nr 171, poz. 1800, PT. Jako przejaw działań regulacyjnych Prezesa UKE w odnie-

sieniu do sektora telekomunikacyjnego kwalifikuje kary pieniężne wydawane na podstawie 
art. 209 PT, m.in. zob.: M. Czyżak, Administracyjna kara pieniężna jako instrument regu-
lacji rynku telekomunikacyjnego, iKAR 2012, nr 6(11), s. 22; M. Rogalski, Przestępstwa 
telekomunikacyjne…, s. 161 i n.

105 W szczególności korzystając ze swoich uprawnień wynikających z art. 7 ust. 4 Dyrektywy 
2002/21/WE.

106 Zob. na ten temat: T. Kocowski, O zezwoleniach policyjnych oraz reglamentacyjnych, 
[w:] J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, 
Wrocław 2009, s. 349; J. Boć, Sfery ingerencji administracji, [w:] J. Boć (red.), Prawo admin-
istracyjne, Wrocław 1998, s. 325 i n.; D. Gatner, Policja administracyjna (studium z teorii 
myśli administracyjnej), „Organizacja Metody Technika w Administracji Państwowej” 
1988, z. 8–9, s. 24 i n. 



38 ROZDZIAŁ I

wydaje się bowiem, że funkcje i cele regulacji ex ante trudno uznać za 
typowe w kontekście działalności organów antymonopolowych w UE. Jak 
zostanie tymczasem wykazane poniżej, istnieje szereg argumentów skłaniają-
cych do przynajmniej częściowego zerwania z tradycyjną kwalifikacją prawa 
konkurencji jako przykładu regulacji ex post. Argumenty przemawiające za 
tym stanowiskiem zostaną przedstawione na przykładzie dwóch najbardziej 
charakterystycznych rodzajów interwencji antymonopolowej (właściwych 
oczywiście nie tylko dla rynków telekomunikacyjnych), tj. (i)  interwencji 
w  sprawach praktyk ograniczających konkurencję (nadużywanie pozycji 
dominującej oraz porozumienia ograniczające konkurencję) oraz (ii) inter-
wencji w sprawach koncentracji przedsiębiorców. 

1.3.3.1. Decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję a regulacja ex ante

Z uwagi na multicentryczny107 charakter unijnego prawa konkurencji, 
w państwach członkowskich występują pewne różnice w zakresie jego sto-
sowania. Widoczne są one przy tym nie tylko w sytuacji, gdy postępowanie 
antymonopolowe prowadzone jest w oparciu o przepisy krajowych ustaw 
antymonopolowych, ale również, gdy postępowanie prowadzone jest bez-
pośrednio w oparciu o prawo unijne. To, czy w danej sprawie przepisy art. 
101 oraz 102 TFUE stosuje Komisja czy krajowy organ antymonopolowy, 
może w niektórych przypadkach wpłynąć na treść decyzji wydanej w sprawie. 
Znamiennie ilustruje to chociażby kwestia uprawnienia do zastosowania 
wobec przedsiębiorców środków zaradczych, o których mowa w art. 7 Roz-
porządzenia 1/2003108. Zgodnie z treścią przepisu art. 5 Rozporządzenia 
1/2003, stosując art. 101 i 102 TFUE Komisja i organy ochrony konkurencji 
państw członkowskich mogą wydawać decyzje: 
(i) domagające się zaprzestania naruszenia;
(ii) zarządzające środki tymczasowe;

107 Na temat pojęcia multicentrycznego systemu prawa w państwach UE zob. szerzej: 
E. Łętowska, Multicentryczność systemu prawa i wykładnia jej przyznana, [w:] L. Ogiegło, 
W.  Popiołek, M.  Szpunar (red.),  Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora 
Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005; E. Łętowska, Multicentryczność współczesnego 
systemu prawa i  jej konsekwencje, PiP 2005, z.  4. Por. też: A. Kustra, Wokół probl-
emu multicentryczności systemu prawa,  PiP 2006, z. 6, s. 85–99; W. Lang,  Wokół 
„multicentryczności systemu prawa”, PiP 2005, z. 7, s. 95–99.

108 Wprowadzenie możliwości nakładania przez Prezesa UOKiK środków zaradczych zakłada 
ponadto art. 1 ust. 5) projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsu-
mentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z 24.04.2014 r. Szerzej na ten 
temat zob. A. Maziarz, Kilka uwag do projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów, iKAR 2013, nr 7(2), s. 9 i n.
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(iii) akceptujące zobowiązania; 
(iv) nakładające grzywny lub okresowe kary pieniężne, lub inne kary prze-

widziane w krajowych przepisach prawa.

W doktrynie wskazuje się, iż o ile w ramach uprawnienia do wyda-
wania decyzji „domagających się zaprzestania naruszenia” krajowe organy 
antymonopolowe są uprawnione do zastosowania wobec przedsiębiorców 
środków zaradczych mających na celu przeciwdziałanie antykonkurencyjnym 
praktykom, o tyle kompetencja ta ograniczona jest wyłącznie do środków 
o charakterze behawioralnym. Środki zaradcze o charakterze strukturalnym 
pozostają zaś uprawnieniem wyłącznym Komisji109. Powyższe różnica w kom-
petencjach Komisji i krajowych organów antymonopolowych nie zmienia 
jednak faktu, iż niezależnie od tego, jaki organ stosuje w danej sprawie 
środek zaradczy, jego cel pozostaje taki sam. Jak zostanie wskazane poniżej, 
cel ten z kolei uzasadnia zakwalifikowanie takiego środka jako przykładu 
regulacji ex ante.

Tak decyzje o zastosowaniu środków zaradczych110, jak i wspomniane 
już powyżej decyzje o charakterze zobowiązującym111, posiadają oczywiście 
również (a może nawet – przede wszystkim) cechy charakterystyczne dla 
form regulacji ex post, jako że odnoszą się do działań już przez przed-
siębiorców podjętych112. Z drugiej strony, rozstrzygnięcia zapadające na 
ich mocy w sposób oczywisty wpływają również na przyszłość ich adre-
satów. Najbardziej charakterystycznym czynnikiem odróżniającym decyzje 
zobowiązujące od decyzji o zastosowaniu środków zaradczych jest to, że 
pierwsze z nich stanowią sui generis ugodę (formalnie oczywiście ugodą 
nie będąc113) pomiędzy przedsiębiorcą podejrzanym o antykonkurencyjne 

109 Zob. E. de Smijter, L. Kjølbye, The Enforcement system under Regulation 1/2003 Com-
munications (Telecoms, Media and Internet), [w:] J. Faull, A. Nikpay (red.), The EC 
Law…, s. 114 i n.

110 Tj. decyzje, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia 1/2003.
111 Tj. decyzje, o których mowa np. w art. 9 Rozporządzenia 1/2003, zob. pkt 1.3.2. powyżej.
112 Tak również P.L. Parcu, The Surprising Convergence…, s. 4.
113 H. Schweitzer, Commitment Decisions Under art. 9 of Regulation 1/2003: The Developing 

ECA Practice and Case Law, [w:] C.D. Ehlerman, European Competition Law Annual 
2008: Antitrust settlements under EC competition law, Oxford and Portland Oregon 2010, 
s. 528; zob. również T. Kozieł, Commitment Decisions under the Polish Competition Act 
– Enforcement Practice and Future Perspectives, YARS 2010, nr 3(3), s. 74, gdzie autor 
analizuje decyzje zobowiązujące pod kątem ich podobieństw do instytucji plea bargaining. 
Odmiennie jednak C. Cook, który w odniesieniu do decyzji zobowiązujących posługuje 
się określeniem „decyzja ugodowa” (ang. settlement decision), zob. C. Cook, Commitment 
Decisions: The Law and Practice under Article 9, World Competition 2006, nr 29(2), 
passim.
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praktyki, a organem antymonopolowym114. Decyzje o zastosowaniu środków 
zaradczych są natomiast wydawane formalnie bez większego wpływu na ich 
treść ze strony ich adresata. 

Oba rodzaje decyzji wykazują mimo wszystko w stosunku do siebie więcej 
funkcjonalnych i teleologicznych podobieństw115. Z punktu widzenia niniej-
szych wywodów najważniejszym podobieństwem obu powyższych rodzajów 
decyzji jest to, iż, przywołane powyżej „przyszłościowe nakierowanie” może 
pełnić w treści tak jednych, jak i drugich rolę przeważającą. W odniesie-
niu do decyzji zobowiązujących (teza ta jest zatem tym bardziej zasadna 
w odniesieniu do decyzji o zastosowaniu środków zaradczych) wskazuje 
się bowiem, iż mogą one być wydawane nawet w przypadku uprzedniego 
zaniechania już przez przedsiębiorcę stosowania praktyki ograniczającej 
konkurencję116. Faktem jest, iż w dalszym ciągu warunkiem sine qua non 
wydania takiej decyzji jest uprzednie naruszenie przez przedsiębiorcę okre-
ślonych przepisów ustawy. Niemniej jednak wydanie decyzji zobowiązującej, 
w sytuacji zaprzestania przez przedsiębiorcę praktyki antykonkurencyjnej, 
w sposób oczywisty kładzie nacisk przede wszystkim na jego przyszłe zacho-
wania na rynku. W powyższym zakresie zatem tak decyzje zobowiązujące, 
jak i decyzje o zastosowaniu środków zaradczych należy uznać za przykład 
regulacji ex ante117. 

Pewne wątpliwości nasuwają się natomiast w związku z próbą kwali-
fikacji jako przejawu regulacji ex ante tzw. środków tymczasowych, które 
stosowane są przez organy ochrony konkurencji jeszcze w trakcie postę-
powania antymonopolowego. Choć dokładne przesłanki ich zastosowania 
nie są sformułowane w przepisach prawa konkurencji państw członkow-

114 Zob. A. Stawicki, Komentarz do art. 12…, s. 397. Co nie zmienia faktu, iż to ostateczny 
kształt decyzji zobowiązujących nadawany im jest w formie władczego i jednostronnego 
aktu organu administracji publicznej.

115 Na temat decyzji zobowiązujących zob. szerzej: S. Martinez Lage, R. Allendesalazar, 
Commitment decisions ex Regulation 1/2003: Procedure and effects, [w:] C.D. Ehlerman, 
European Competition Law Annual 2008: Antitrust settlements under EC competition law, 
Oxford and Portland Oregon 2010; A. Gill, M. Swora, Decyzja zobowiązująca jako metoda 
rozwiązywania sporów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2005, nr 3; J. Temple Lang, Commitment 
Decisions under Regulation 1/2003: Legal Aspects of a New Kind of Competition Decision, 
E.C.L.R. 2003, nr 24(3).

116 D. Miąsik, Komentarz do art. 12 Ustawy o ochronie konkurencji i Konsumentów, [w:] 
T.  Skoczny Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 
2009,  s. 738.

117 Tak też M. Szydło, Prawo Konkurencji…, s. 31–32.
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skich w  sposób jednakowy118, ich cechą wspólną jest to, iż stosowane są 
w sytuacji, w której ich brak może spowodować trudne do odwrócenia 
zakłócenia konkurencji. Podobna podstawa do ich zastosowania występuje 
również w  prawie unijnym, gdzie na mocy art. 8 Rozporządzenia 1/2003, 
Komisja może zarządzić zastosowanie środków tymczasowych, na podstawie 
wykrycia naruszenia prima facie oraz w przypadkach naglących ze względu 
na ryzyko zaistnienia poważnej i nienaprawialnej szkody dla konkurencji. Jak 
wskazuje się przy tym w orzecznictwie unijnym przez „poważną i nienapra-
wialną szkodę dla konkurencji” rozumie się przypadek, w którym stosowanie 
zarzucanej przedsiębiorcy praktyki antykonkurencyjnej zagraża egzysten-
cji konkurentów działających na danym rynku119. Zwolennikiem zakwali-
fikowania niektórych środków tymczasowych jako form regulacji ex  ante 
jest M. Szydło. Za przykład regulacji ex ante uznaje one te z nich, które 
wykraczają poza sam tylko skierowany do przedsiębiorcy nakaz zaniechania 
podjętych w przeszłości działań bądź realizowanych nadal antykonkurencyj-
nych praktyk120. Istotnie, organ antymonopolowy może bowiem zastosować 
wobec przedsiębiorcy środek tymczasowy mający na celu o wiele dalej idącą 
reorganizację działalności handlowej danego przedsiębiorcy. W tej sytuacji 
środek taki może być zatem bliski treściowo omawianym powyżej środkom 
zaradczym, czy też obowiązkom nakładanym na mocy decyzji zobowiązują-
cych. Pamiętać należy jednak, iż czas obowiązywania decyzji o zastosowaniu 
środka tymczasowego jest ściśle ograniczony i wygasa ona wraz z  zakoń-
czeniem postępowania antymonopolowego, w toku którego została ona 
wydana. W związku z powyższym, nawet jeżeli środek taki istotnie wykazuje 
pewne cechy charakterystyczne dla regulacji ex ante, trudno mówić, iż jest 
on jednoznacznie nakierowany na przyszłość. W przypadku tym należałoby 
raczej wskazać na pomocniczy charakter takiej interwencji regulacyjnej. Ma 
ona bowiem na celu jedynie czasowe ukształtowanie sytuacji rynkowej do 
czasu dokonania ostatecznej kwalifikacji prawnokonkurencyjnej i wydania 
decyzji kończącej postępowanie antymonopolowe. 

Nie sposób poddać analizie kwestię regulacji ex ante w prawie konkurencji 
bez odniesienia się do problematyki wyłączeń indywidualnych, o których 

118 Przykładowo art. 89 UOKiKu wymaga w tym zakresie uprzedniego uprawdopodobnienia 
deliktu antykonkurencyjnego, art. 35 brytyjskiego Competition Act istnienia „uzasadni-
onych podejrzeń” jego popełnienia, a np. w redakcji art. 54 hiszpańskiej Ley de defensa 
de competencia brak jest w ogóle analogicznego wymogu.

119 Zob. postanowienie Prezesa Sądu z 21.051990 r. w sprawie T-23/90 Peugeot, oraz posta-
nowienie Prezesa Sądu z 26.10.2001 r. w sprawie T-184/01 R. IMS Health Inc., [za:] 
K. Kohutek, Komentarz do rozporządzenia…, Komentarz do art. 12 pkt 2.1.

120 M. Szydło, Prawo Konkurencji…, s. 31.
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mowa w art. 101 ust. 3 TFUE. Unijny system wyłączeń indywidualnych 
uległ na przestrzeni lat istotnym przeobrażeniom, przechodząc od modelu 
prewencyjnej kontroli Komisji, jak miało to miejsce w okresie obowiązywania 
Rozporządzenia 17/62121, do modelu wyłączeń stosowanych bezpośrednio 
(ang. directly applicable exemption system), jak ma to miejsce obecnie na 
podstawie Rozporządzenia 1/2003122. O ile dawniej można było wobec tego 
mówić o kompetencjach Komisji do sprawowania regulacji ex ante, poprzez 
udzielanie przedsiębiorcom wyłączeń indywidualnych na mocy art. 101 ust. 3 
TFUE (dawniej art. 81 ust. 3 TWE), o tyle w chwili obecnej to już sami 
przedsiębiorcy muszą oceniać, czy zawierane przez nich porozumienie jest 
zgodne z art. 101 TFUE123. Nie oznacza to oczywiście, że Komisja nie 
stosuje już w żadnym zakresie art. 101 ust. 3 TFUE. Pozostaje ona bowiem 
w dalszym ciągu uprawniona do wszczęcia przeciwko danym przedsiębior-
com postępowania antymonopolowego, w przypadku stwierdzenia, iż dane 
porozumienie nie spełnia przesłanek z art. 101 ust. 3. W tym przypadku, 
interwencja regulacyjna Komisji nie odbiega jednak od „zwykłych” form 
regulacji ex post.

1.3.3.2. Decyzje w sprawach koncentracji przedsiębiorców a regulacja ex ante

Tak jak zasadą jest, iż regulacja antymonopolowa w sprawach praktyk 
ograniczających konkurencję przyjmuje kształt regulacji typu ex post, tak 
w przypadku decyzji wydawanych w sprawach koncentracji przedsiębiorców 
dominującą formą regulacji prawnokonkurencyjnej jest ta o  charakterze 
ex ante124. Naturalnie, prawo unijne i regulacje krajowe państw członkow-
skich przewidują sytuacje, w których celem decyzji wydawanych w sprawie 

121 Rozporządzenie Rady EWG nr 17: pierwsze rozporządzenie wprowadzające w życie 
art. 85 i 86 Traktatu (Dz. U nr 13 z 21.02.1962 r.).

122 System bezpośrednio stosowanych wyłączeń został również przyjęty we wszystkich kra-
jowych regulacjach antymonopolowych państw członkowskich UE.

123 Można zatem powiedzieć, iż w tym przypadku mamy do czynienia z pewną formą 
„samoregulacji” prawnokonkurencyjnej przedsiębiorstw ubiegających się o wyłączenie 
indywidualne na mocy art. 101 ust. 3 TFUE. Zob. na ten temat również B. Lundqvist, 
The rise of standardisation – Competition law as the limit of self regulation, Publika-
cja w  ramach 8th Ascola Conference “Competition law as regulation” zorganizowanej 
w Lecce, 25–26.05.2013 r., s. 3.

124 Zob. A. Wierciński, Komentarz do art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 
[w:] A. Stawicki (red.), E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie…, s. 411; A. de Streel, 
The Relationship between Competition Law and Sector Specific Regulation: The case of 
electronic communications, Reflets et Perspectives, XLVII, 2008, nr 1, s. 54 i n.; M. Cave, 
P. Crowther, Co-ordinating regulation and competition law…, s. 22.
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kontroli koncentracji przedsiębiorstw jest interwencja prawnokonkurencyjna 
o charakterze ex post, jednak dzieje się tak, gdy zachodzi konieczność pod-
jęcia jej w związku z niestosowaniem się przedsiębiorców do obowiązków 
notyfikacyjnych lub innych zawartych w uprzednio wydanej w tym zakresie 
przez organ antymonopolowy decyzji125.

System ochrony konkurencji przed nadmierną i niekorzystną dla niej 
koncentracją ma zatem w prawie UE i państw członkowskich przede wszyst-
kim charakter i cel prewencyjny126. Przepisy Rozporządzenia 139/2004127 
z dnia 20  stycznia 2004  r. w  sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 
nakazują organom antymonopolowym dokonywanie przy badaniu koncen-
tracji przedsiębiorców analizy bardziej złożonej, niż w przypadku oceny 
praktyk antykonkurencyjnych, które miały już miejsce. Zanim zostały uchwa-
lone unijne przepisy dotyczące kontroli koncentracji Komisja próbowała 
zakazywać antykonkurencyjnej koncentracji przy zastosowaniu ówczesnych 
art. 81 i 82 TWE, kwalifikując koncentrację odpowiednio jako porozumie-
nie antykonkurencyjne lub nadużywanie pozycji dominującej128. Głównym 
celem uchwalenia Rozporządzenia 139/2004 było jednak przede wszystkim 
zapobieganie powstawaniu rynkowej pozycji dominującej. Stosowanie do 
kontroli koncentracji przepisów art. 82 TWE było wszak w istocie wysoce 
niedoskonałe, chociażby z tego względu, że konstrukcja ta mogła służyć 
wyłącznie dla zwalczania wzmacniania istniejącej już pozycji dominującej. 
Prawnokonkurencyjna kwalifikacja transakcji połączeniowej musi tymczasem 
zawsze uwzględniać jej przyszłe i długoterminowe skutki129. W odróżnieniu 
od badania ex post dokonywanego przez organy antymonopolowe na pod-
stawie art. 101 oraz 102 TFUE, decyzje w sprawach kontroli koncentracji 
mogą odnosić się zatem wyłącznie do przyszłych uwarunkowań rynkowych130. 
Wobec powyższego, już powyższe cechy interwencji prawnokonkurencyjnej 
w sprawach koncentracji przedsiębiorców, nakazują zakwalifikować ją jako 
formę regulacji ex ante.

125 Chodzi tu np. o decyzje Komisji, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia 139/2004, 
decyzji Prezesa UOKiK, o których mowa w art. 106 ust. 1 pkt 3) UOKiK. 

126 Zob. K. Kohutek, Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw, Komentarz do art. 3, SIP Lex el/2004, pkt 1.

127 Rozporządzenie Rady nr  139/2004 z 20.01.2004  r. w  sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, Dz. U. 
L 24 z 29.01.2004 r.).

128 Zob. w tym zakresie decyzję Komisji w sprawie Quantel z 27.07.1992 r. (Dz. U. L 235/9).
129 Zob. L. Ritter, W.D. Braun, European Competition Law. A Practitioner’s Guide, The Hague 

2005, s. 493.
130 Zob. A. Scott, Winter talk by the fireside? Tacit collusion and the Airtours case, J.B.L. 

2003, nr 5, s. 304.



44 ROZDZIAŁ I

Nieco odmienne stanowisko prezentuje przy tym M. Szydło, który 
zauważa, iż wydawane na podstawie Rozporządzenia 139/2004 decyzje 
o  uznaniu koncentracji za zgodne z rynkiem wewnętrznym oraz decyzje 
o uznaniu koncentracji za niezgodną z rynkiem wewnętrznym stanowią 
przykłady regulacji ex post131. Swoje stanowisko autor ten uzasadnia m.in. 
tym, iż przedsiębiorcy co do zasady jeszcze przed samą notyfikacją planowa-
nej koncentracji muszą określić jej ramy prawne w formie cywilnoprawnej 
umowy, bądź publicznej oferty przejęcia. Istotnie, zgodzić się należy z tezą, 
iż Komisja (organ antymonopolowy) wypowiada się w toku postępowania 
w sprawie koncentracji co do określonego działania koncentracyjnego, które 
już się zaczęło. Z drugiej strony, jak sam autor słusznie zauważa, działanie to 
istnieje wówczas wyłączenie w sferze cywilnoprawnej. Przedmiotem analizy 
organu antymonopolowego w postępowaniu notyfikacyjnym są natomiast nie 
skutki cywilnoprawne planowanej koncentracji, a skutki prawnokonkuren-
cyjne. To z kolei jakie skutki prawnokonkurencyjne (prawnokonkurencyjny 
wpływ) dana koncentracja wywiera na dany rynek związane jest z wyni-
kiem tzw. testu istotnego utrudnienia skutecznej konkurencji (test SIEC – 
ang. Significant Impediment of Effective Competition). Kontrola koncentracji 
ma bowiem na celu przeciwdziałanie kształtowaniu się tylko takich struktur 
rynkowych, które mogą powodować istotne ograniczenie konkurencji132. 
Muszą one być wobec tego trwałe. Trudno tymczasem mówić o ogranicze-
niu, czy nawet zagrożeniu konkurencji w sytuacji, w której przedsiębiorcy 
np. dopiero zwiążą się umową, której obowiązywanie lub nawet ważność 
w praktyce dodatkowo bardzo często uzależnione są od odpowiedniej treści 
decyzji organu antymonopolowego (zgody na koncentrację)133. Z punktu 
widzenia cywilnoprawnego dany podmiot może już zatem nawet istnieć 
(np. jako mająca osobowość prawną spółka z o.o. w organizacji), jednak 
do czasu faktycznego rozpoczęcia działalności jego istnienie nie wywiera 
jeszcze żadnego wpływu na konkurencję na rynku. Z powyższego względu 
skłaniać się należy raczej ku temu, iż sytuacja, w której organ antymono-
polowy w  sposób władczy uznaje, daną koncentrację za spełniającą lub 

131 M. Szydło, Prawo Konkurencji…, s. 32.
132 Zob. A. Wierciński, Komentarz do art. 13…, s. 411; C. Banasiński (red.), E. Piontek 

(red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009, s. 321.
133 Pomimo uzyskania zgody na koncentrację, przedsiębiorcy mogą bowiem nie być zain-

teresowani jej ostatecznym przeprowadzeniem, w sytuacji gdy zgoda taka nie jest bez-
warunkowa, a np. z biznesowego punktu widzenia zainteresowanym nie odpowiada treść 
warunków, od spełnienia których organ antymonopolowy takiej zgody udzielił. Na temat 
zgód warunkowych w prawie kontroli koncentracji zob. szerzej T. Skoczny, Zgody warun-
kowe w prawie kontroli koncentracji, Warszawa 2012, s. 262 i n.
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niespełniającą przesłanki tzw. testu SIEC i wyraża bądź nie wyraża na taką 
koncentrację zgodę, stanowi przykład regulacji ex ante. 

Powyższa kwalifikacja ma również pewien wymiar praktyczny. Z uwagi 
na charakter i cel interwencji dokonywanej przez organy antymonopolowe 
w toku postępowania w sprawie kontroli koncentracji wykazuje ona daleko 
idące podobieństwa do interwencji dokonywanej przez organy regulacji sek-
torowej. Wnioski płynące z analiz dokonanych w ramach badania notyfi-
kowanej koncentracji przez przedsiębiorców działających na regulowanym 
rynku sieciowym mogą stanowić zatem cenne źródło wiedzy i punkt odnie-
sienia dla krajowych regulatorów. Zasadne jest wobec powyższego, aby oba 
rodzaje organów nawiązywały w tym zakresie pomiędzy sobą daleko idącą 
współpracę. Namacalnym przykładem dążenia do takiej współpracy jest 
przepis art. 73 ust. 3 UOKiKu nakazujący Prezesowi UOKiK udostępnienie 
organom regulacyjnym (w tym Prezesowi UKE) informacji, w tym wyników 
badań i analiz rynkowych, niezbędnych w postępowaniach prowadzonych 
przez te organy134. Stanowi on w tym zakresie wyjątek od zasady, zgodnie 
z którą informacje uzyskane w toku postępowania antymonopolowego nie 
mogą być wykorzystywane w innych postępowaniach prowadzonych na pod-
stawie odrębnych przepisów i jest doskonałym dowodem komplementarno-
ści regulacji sektorowej i antymonopolowej – w tym przypadku – również 
z perspektywy oceny dokonanej przez polskiego ustawodawcę. 

1.4.  Dyrektywy sektorowej regulacji prokonkurencyjnej 
a działania organu ochrony konkurencji 

Różne formy regulacji możliwe w ramach sektora telekomunikacyjnego 
nakazują traktować go w sposób szczególny. Pomimo formułowanych przez 
Komisję postulatów o ograniczenie stosowania w stosunku do rynków tele-
komunikacyjnych regulacji ex ante, trudno sobie również wyobrazić, aby 
w chwili obecnej zostały one takiej regulacji w całości pozbawione. Jak 
pokazuje zresztą przykład Nowej Zelandii – państwa będącego jednym ze 
światowych pionierów w zakresie demonopolizacji sektora telekomunikacyj-
nego – przedwczesne poddanie go działaniu wyłącznie mechanizmów kon-
kurencji może doprowadzić do niekorzystnych dla rynku skutków. Metoda 
liberalizacji sektora telekomunikacyjnego przyjęta przez Nową Zelandię 

134 Analogiczne przepisy dotyczące wzajemnej wymiany informacji przewidziane są również 
w przepisach prawnych innych państw członkowskich. W zakresie prawa niemieckiego 
zob. K. Stockmann, Comment to C. Kirchner, Goals of Antitrust…, s. 258–259.
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określana mianem „regulacji lekkiej ręki” (light-handed regulation), polegała 
zasadniczo na rezygnacji z jakiejkolwiek formy regulacji sektorowej i pod-
daniu sektora telekomunikacyjnego wyłącznie mechanizmom kontroli prawa 
konkurencji. Nie zdecydowano się przy tym ani na powołanie sektorowego 
organu regulacyjnego, właściwego do spraw rynków telekomunikacyjnych, 
ani nie uchwalono przepisów regulujących kwestie związane z konkurencją 
w ramach tych rynków135. Jak słusznie zwraca uwagę Dariusz Adamski, 
w tym przypadku odstąpienie od sektorowej regulacji oznaczało jednak 
wyłącznie zniesienie prawnego monopolu na dostarczanie usług i  infra-
struktury, natomiast pozycja rynkowa byłego monopolisty, choć już nie 
gwarantowana prawnie, pozostała faktycznie utrzymana136. Nowozelandzki 
eksperyment ostatecznie uznany został za nieudany, a od 2001 roku nowo-
zelandzkiej Commerce Commission zostały przyznane kompetencje regula-
cyjne w odniesieniu do sektora telekomunikacyjnego. Uznano tym samym, 
iż same przepisy prawa konkurencji okazały się nazbyt ogólne i poprzez to 
niewystarczające do kompleksowego ujęcia specyficznych dla rynków tele-
komunikacyjnych zagadnień związanych z wdrażaniem na nich skutecznej 
konkurencji137. 

Z uwagi na fakt, iż rynki telekomunikacyjne pozostają w dalszym ciągu 
silnie zdominowane przez tzw. operatorów zasiedziałych138, rozwój konku-
rencji na nich musi być nadal poddawany zarówno interwencji regulacyj-
nej jak i prawnokonkurencyjnej. Z tego względu w UE prokonkurencyjną 
reglamentację gospodarczą w ramach sektorów sieciowych tworzy z jednej 
strony ochrona konkurencji oparta o reguły prawa antymonopolowego, 
a  z drugiej prokonkurencyjna regulacja sektorowa oparta o ustanowione 
w prawie gospodarczym reguły regulacji sektorowej139. Jak zostało wykazane 
powyżej, przepisy stanowiące podstawę prawną dla obu powyższych rodzajów 
reglamentacji, zasadniczo w zależności od sytuacji umożliwiają organom 
ochrony konkurencji i organom regulacyjnym stosowanie tak środków regu-
lacji ex ante, jak i regulacji ex post. Mając powyższe na uwadze, istotniejsze 

135 Można zatem powiedzieć, że w przypadku Nowej Zelandii punktem wyjścia w reformie 
sektora telekomunikacyjnego było coś, co w przypadku UE ma być dopiero jej finałem.

136 D. Adamski, Europejskie prawo łączności elektronicznej. Telefonia, telewizja, Internet, War-
szawa 2005, s. 63.

137 Zob. szerzej na ten temat: M. Webb, M. Taylor, Light handed regulation of telecommu-
nications in New Zealand: Is generic competition law sufficient?, International Journal 
of Communications Law and Policy 1998/99, nr 2; C. Nicoll, Light-handed Regulation 
of Telecommunications – The Unfortunate Experiment, Information & Communications 
Technology Law 2002, nr 11(2).

138 Zob. szerzej na ten temat uwagi w rozdz. II.
139 Zob. T. Skoczny, Ochrona konkurencji…, s. 11–12.
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wydaje się poddanie analizie nie tyle samych sposobów działań regulacyj-
nych na rynkach telekomunikacyjnych, co celów jakie dane działanie ma 
w zamiarze osiągnąć. Cele te są tymczasem ze sobą zbieżne140. W orzecz-
nictwie i doktrynie amerykańskiej wskazuje się w szczególności, że celem 
zarówno regulacji sektorowej jak prawa konkurencji jest doprowadzenie 
do niskich i ekonomicznie efektywnych cen, innowacyjności oraz efektyw-
nych metod produkcji, z tym jednak zastrzeżeniem, że regulacja sektorowa 
zmierza do osiągnięcia tych celów w sposób bezpośredni, natomiast prawo 
konkurencji w sposób pośredni – poprzez promowanie i  podtrzymywanie 
procesów, które do nich prowadzą141. Na płaszczyźnie unijnej cele prawa 
konkurencji oraz regulacji sektorowej wyznaczają z kolei przepisy TFUE 
(w szczególności art. 101, 102 oraz 106 TFUE). Na ich straży stoi ten 
sam organ, (Komisja), odpowiedzialny tak za definiowanie, jak i wdrażanie 
polityki konkurencji w państwach członkowskich. Podobieństwa w zakresie 
celów interwencji regulacyjnej i prawnokonkurencyjnej nie ograniczają się 
jednak w UE wyłącznie do ich podstawy prawnej i tożsamości podmiotu 
je realizującego. Należy w tym zakresie mieć również na uwadze względy 
funkcjonalne, jakimi kieruje się w swoich działaniach Komisja. Wskazuje 
się bowiem, że instrumenty jakie stosuje ona w odniesieniu do sektora 
telekomunikacyjnego zmierzają do wprowadzenia, a następnie popierania 
(ang.  foster – opiekować, pielęgnować) konkurencji na rynkach telekomu-
nikacyjnych142. Należy jednak postawić pytanie, co z powyższej tezy wynika 
w kontekście równoległego funkcjonowania w UE przepisów regulacji sek-
torowej oraz prawa konkurencji? Jak zostało wskazane powyżej, istnieją 
co prawda w niektórych przypadkach sytuacje, w których zarówno organy 
ochrony konkurencji, jak i organy regulacyjne mogą wymiennie stosować 
mechanizmy regulacji ex ante i ex post, tym niemniej nie oznacza to, że 
przepisy prawa telekomunikacyjnego oraz prawa konkurencji można sto-
sować wymiennie. Pomimo tego, że cele prawa konkurencji oraz regulacji 
sektorowej są do siebie podobne, to jednak nie są one realizowane w  taki 
sam sposób. Oba rodzaje regulacji mają co prawda prokonkurencyjne nasta-

140 A. de Streel, The Integration of Competition Law Principles in the New European Regulatory 
Framework for Electronic Communications, World Competition 2003, nr 26(3), s. 510.

141 Zob. P. Weiser, The relationship of antitrust and regulation in a deregulatory era, The Anti-
trust Bulletin 2005, nr 50(4), s. 550 za wyrokiem SA dla Pierwszego Obwodu USA z 21.09. 
1990 r. w sprawie Town of Concord v. Boston Edison Co., (915 F.2d 17, 22). Analogiczne 
stanowisko na gruncie polskiej doktryny zob. T. Skoczny, Ochrona konkurencji…, s. 12.

142 P. Nihoul, Convergence in European Telecommunications. A case study on the relationship 
between regulation and competition (law), International Journal of Communications Law 
and Policy 1998/99, nr 2, s. 11.
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wienie, jednak ich podejście do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym 
jest nieco inne. Różnice pomiędzy prawem konkurencji a regulacją sekto-
rową można również ująć w  ten sposób, iż pierwsze z nich nakierowane 
jest na podtrzymanie poziomu konkurencji, natomiast drugie na jego zwięk-
szenie143. Równocześnie, np. Alexandre de Streel, powołując się na wyrok 
ETS w sprawie Energias de Portugal144 trafnie wskazuje, że w praktyce 
unijnej zdarzają się często decyzje jak i orzeczenia (najczęściej w sprawach 
kontroli koncentracji), w  których rozstrzygnięcia jednoznacznie zmierzają 
do wzmocnienia poziomu konkurencji na rynku145. Wskazuje on zatem, 
iż główne różnice pomiędzy regulacją prawnokonkurencyjną oraz sekto-
rową przejawiają się w tym, iż (i) regulacja sektorowa zajmuje się głównie 
sprawami, w których występuje niesatysfakcjonująca struktura rynkowa, 
natomiast prawo konkurencji sprawami, w których występuje niesatysfak-
cjonujące zachowanie przedsiębiorców, oraz (ii) ciężar dowodu niezbędny 
do interwencji regulacyjnej jest niższy niż w przypadku interwencji praw-
nokonkurencyjnej146. Pomimo niewątpliwej spójności powyższych wywodów, 
koncepcji tej oczywiście nie można traktować w sposób zbyt kategoryczny. 
Trudno bowiem mówić o niesatysfakcjonującym zachowaniu przedsiębiorców 
w przypadku, gdy np. dopiero zgłaszają oni organowi antymonopolowemu 
zamiar dokonania koncentracji. W  odniesieniu natomiast do kwestii cię-
żaru dowodu, to wydaje się jednak, iż w momencie określania przez organ 
antymonopolowy rynku spełniającego przesłanki do podjęcia interwencji 
regulacyjnej ex ante – zgodnie z Zaleceniem Komisji w sprawie właściwych 
rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających 
regulacji ex ante – jest on mimo wszystko bardzo wysoki. Rozkład ciężaru 
dowodu jest ponadto przenoszony na inną płaszczyznę. Organ regulacyjny 
musi bowiem wykazać, że na danym rynku jest podmiot posiadający pozycję 
dominującą/znaczącą, natomiast organ antymonopolowy musi udowodnić, 
że dany podmiot swojej pozycji dominującej nadużywa147.

W doktrynie wskazuje się, iż prawo konkurencji i regulacja sektorowa 
winny nie tyle stanowić dla siebie alternatywę, co być w stosunku do siebie 

143 Zob. np. T. Skoczny, Ochrona Konkurencji…, s. 12; Raport Best practices for defining…, 
s. 4; C. Koenig, A. Bartosch, J.-D. Braun, M. Romes, EC Competition and Telecom-
munications law, Haga – Londyn – Nowy Jork 2002, s. 64–69.

144 Wyrok ETS z 21.09.2005 r. w sprawie T-87/05 Energias de Portugal.
145 A. de Streel, The Relationship between Competition Law…, s. 67.
146 Ibidem, s. 68.
147 Krytycznie na ten temat m.in. K. Coates, Competition law…, s. 305.
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komplementarne148. Jednym z zarzutów stawianych Komisji w kontekście 
jej działań podejmowanych w odniesieniu do sektora telekomunikacyjnego 
jest tymczasem często to, że działa ona bardziej jako regulator, niż jako 
organ ochrony konkurencji149. Za trafnością powyższego stanowiska prze-
mawiają przy tym nie tylko wysoka aktywność Komisji w zakresie tworzenia 
różnego rodzaju zaleceń, opinii oraz wytycznych,150 dotyczących sektora 
telekomunikacyjnego, ale również sposób, w jaki na przestrzeni lat podej-
muje się ona na rynku telekomunikacyjnym interwencji prawnokonkuren-
cyjnej. W doktrynie wskazuje się tymczasem, że prawo konkurencji nie 
powinno być wykorzystywane do dokonywania zmian w ukształtowanych 
zgodnie z  prawem rynkach, nawet jeżeli zamierzeniem takich zmian jest 
uczynienie ich bardziej konkurencyjnymi151. Takie właśnie „regulatorskie” 
zachowanie Komisji widoczne było szczególnie w decyzjach wydawanych 
przez Komisję jeszcze przed wdrożeniem na rynku telekomunikacyjnym 
„pełnej konkurencji”. W tym zakresie w pierwszej kolejności wskazać należy 
na przywołaną już powyżej, wydaną na podstawie ówczesnego art. 86 TWE 
(obecnie art. 102 TFUE) decyzję w sprawie British Telecom152. Decyzja ta 
była bowiem jednym z pierwszych i najważniejszych kroków ku demono-
polizacji i liberalizacji unijnego sektora telekomunikacyjnego153. Podobny 
charakter miały również wydawane w tym okresie (tj. przed rokiem 1998) 
decyzje w sprawach koncentracji przedsiębiorstw. Znamiennym przykładem 
jest sprawa Global One, tj. koncentracji planowanej przez France Telecom, 

148 Zob. W. Sauter, Competition Law and Industrial Policy in the EU, Oxford 1997, s. 208–209; 
J. Almunia, Competition v Regulation: where do the roles of sector specific and competi-
tion regulators begin and end?, wystąpienie z 23.03.2010 r., SPEECH/10/121, dokument 
dostępny pod adresem http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-10-121_en.html. 
Stanowisko to, szczególnie w odniesieniu do regulacji rynków telekomunikacyjnych pre-
zentuje również Prezes UOKiK, zob. Polityka konkurencji na lata 2014–2018, UOKiK, 
Warszawa 2014, s. 103.

149 A. de Streel, The Relationship between Competition Law…, s. 57; zob. również G. Monti, 
Managing the Intersection…, s. 122, 139; M. Cave, P. Crowther, Co-ordinating regulation…, 
s. 16; G. Monti, EC Competition Law, Cambridge 2007, s. 474–485.

150 Szerzej na temat roli i charakteru wytycznych Komisji w prawie konkurencji zob. 
L. Gormsen, A Principled Approach to Abuse of Dominance in European Competition 
Law, Cambridge 2010, s. 153 i n.

151 J. Temple Lang, Article 82 and EU Rules on National Measures Restricting Competition 
During a Recession, Jura Falconis 2009–2010, nr 2(46), s. 254.

152 Por. uwagi w pkt 1.2. powyżej.
153 Zob. na ten temat R. Schulte-Braucks, European Telecommunications Law in the Light 

of the British Telecom Judgment, Common Market Law Review 1986, nr 23.
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Deutsche Telekom oraz Sprint154. Przed wydaniem zgody na koncentra-
cję Komisja najpierw zobowiązała rządy Niemiec oraz Francji do pewnych 
politycznych działań, związanych z liberalizacją swoich przepisów prawa 
telekomunikacyjnego, a następnie nakazała nałożenie na samych opera-
torów zobowiązań charakterystycznych dla działań stricte regulacyjnych155. 
Podobna sytuacja miała również miejce, w wydanych niedawno decyzjach 
w sprawach przejęć Orange Austria przez Hutchison 3G Austria156 oraz 
Telefónica Ireland przez Hutchison 3G UK157, w treści których Komisja 
de facto uzależniła swoją zgodę na koncentracje od wdrożenia przez opera-
torów dokonujących nowego, narzuconego przez Komsję sposobu rozliczania 
się w przyszłości z operatorami wirtualnymi158.

Regulacyjny charakter miały po części również późniejsze decyzje Komisji 
w sprawach nadużywania pozycji dominującej m.in. przez Deutsche Telekom 
z 2003 roku159, czy Telefónica z 2007 roku160, o których będzie mowa sze-
rzej w dalszej części niniejszej pracy161. W decyzjach tych Komisja de facto 
realizowała swoją kompetencję nadzorczą w stosunku do krajowych regu-
latorów telekomunikacyjnych, którzy w jej ocenie w swojej praktyce decy-
zyjnej w sposób niewystarczający wdrażali w tym sektorze unijną politykę 
prokonkurencyjnej regulacji.

Z drugiej strony, również organy regulacyjne nie zawsze działają zgodnie 
z założeniem długoterminowego kształtowania konkurencji na rynku. Często 
bowiem nie uwzględniają one dynamicznej strony konkurencji, takiej jak 
inwestycje oraz rynkowa innowacyjność, koncentrując się przede wszystkim 
na jej stronie statycznej, związanej z ewolucją poziomu cen oraz ilością 
konkurentów na rynku. Działania podejmowane przez organy krajowe 
w ramach regulacji sektorowej nie powinny być nakierowane na proste 
aprioryczne narzucenie na przedsiębiorców telekomunikacyjnych okre-
ślonych obowiązków regulacyjnych, mających doprowadzić do uznaniowo 

154 Zob. decyzja Komisji z 17.07.1996 r. w sprawie 96/546/EC Atlas (Dz. U L 239); decyzja 
Komisji z 17.07.1996 r., w sprawie 96/457/EC Phoenix/Global One (Dz. U L 239); zob. na 
ten temat również M. Cave, P. Crowther, Pre-emptive competition policy meets regulatory 
anti-trust, E.C.L.R. 2005, nr 26(9), s. 481–490.

155 Por. w tym zakresie również M. Cave, P. Crowther, Co-ordinating regulation…, s. 22.
156 Decyzja Komisji z 12.12.2012 r. w sprawie M.6497 Hutchison 3G Austria / Orange Austria.
157 Decyzja Komisji z 28.05.2014 r. w sprawie M.6992 Hutchison 3G UK / Telefónica Ireland.
158 Na temat pojęcia „operator wirtualny” zob. uwagi w pkt 2.2.2. niniejszej pracy.
159 Decyzja  Komisji z 21.05.2003 r. w sprawie COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 Deutsche 

Telekom AG.
160 Decyzja Komisji z 4.07.2007 r., 2008/C 83/05, w sprawie COMP/38.784 – Wanadoo España/

Telefónica.
161 Zob. w szczególności pkt 4.2 niniejszej pracy. 
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określonego przez danego regulatora stanu konkurencyjnego rynku. Organy 
regulacyjne powinny przede wszystkim wspierać sam proces konkurowania 
przez operatorów na rynku i dawać impuls, aby działania takie podejmowali 
oni samodzielnie162. Jako przykład nadmiernej i niewłaściwej interwencji 
regulacyjnej można w tym zakresie przywołać projekty decyzji Prezesa UKE 
dotyczące hurtowego rynku wymiany ruchu IP (IP tranzyt) oraz hurtowego 
ruchu IP peering z siecią Telekomunikacji Polskiej S.A., notyfikowane Komi-
sji w  dniu 27 listopada 2009 r.163 Prezes UKE postulował wprowadzenie 
na obu rynkach szeregu środków naprawczych, poprzez nałożenie na Tele-
komunikację Polską S.A. m.in. obowiązku dostępowego, niedyskryminacji 
i przejrzystości. Komisja jednak nakazała na podstawie art. 7 ust. 4 Dyrek-
tywy Ramowej wycofanie powyższych decyzji. Nie zgodziła się ona bowiem 
ze stanowiskiem Prezesa UKE, iż istnieją w Polsce (odmiennie niż w innych 
państwach UE) dwa oddzielne rynki usług IP tranzyt oraz IP peering oraz 
uznała, iż Prezes UKE nie wykazał, aby w odniesieniu do tych rynków 
spełniony został test trzech kryteriów, uzasadniający poddanie ich regulacji 
ex ante. Do nadmiernej regulacji może dochodzić również w konsekwencji 
stosowania przez regulatorów niezgodnych z prawem unijnym krajowych 
przepisów regulacji sektorowych. W tym zakresie za przejaw nadmiernej 
regulacji został uznany przez instytucje unijne przepis art. 26 PT, nakładający 
na publicznych operatorów sieci łączności ogólny obowiązek negocjowania 
umów o dostępie telekomunikacyjnym. W ocenie Komisji i ETS skutkował 
on bowiem nakładaniem tego obowiązku bez uprzedniego przeprowadzenia 
oceny stopnia rzeczywistej konkurencji na danym rynku, nadto bez moż-
liwości zniesienia lub zmiany tego obowiązku w  przypadku nasilenia się 
konkurencji na tym rynku164. Za pozytywne przejawy regulacji należy z kolei 
uznać założenia opublikowanej przez Prezesa UKE w  listopadzie 2012 r. 
nowej telekomunikacyjnej strategii regulacyjnej do roku 2015165. Jako jej 
cele nadrzędne na następne lata Prezes UKE wymienia m.in. wprowadzenie 
narzędzi zachęcających przedsiębiorców telekomunikacyjnych do inwesto-

162 Podobnie M. Kref i D. Geradin, którzy wskazują, że jednym z celów regulacji sekto-
rowej na rynkach telekomunikacyjnych powinno być zachęcanie operatorów do spełniania 
zapotrzebowania użytkowników. Zob. M. Kref, D. Geradin, Post-Liberalization Challenges 
in Telecommunications: Balancing Antitrust and Sector-Specific regulation. Tentative Les-
sons from the Experiences of the United States, New Zealand, Chile, and Australia, World 
Competition 2000, nr 23(2), s. 29.

163 Zob. decyzja Komisji z 3.03.2010 r., K(2010) 1234, w sprawie PL/2009/1019 oraz 
PL/2009/1020.

164 Zob. wyrok ETS z 13.11.2008 r. w sprawie C-227/07 Komisja vs Polska, pkt 40.
165 Prezes UKE, Strategia regulacyjna do roku 2015, 12/2012, dokument dostępny pod www.

uke.gov.pl.
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wania w infrastrukturę w oparciu o nowoczesne technologie, stymulowanie 
wzrostu konkurencji na rynku telekomunikacyjnym oraz wzmocnienie pozycji 
konsumenta i zapewnienie wymaganego poziomu jakości usług166. 

Pomimo zasadniczej zbieżności celów unijnych i krajowych przepisów 
prawa telekomunikacyjnego i prawa konkurencji do różnic w działaniu orga-
nów konkurencji oraz organów regulacyjnych może dochodzić również na 
etapie dokonywania interwencji antymonopolowej. Wskazuje się, że różnice 
w antymonopolowym i regulacyjnym podejściu do rynków mogą pojawić 
się np. już na etapie ich wyznaczania, jako że w praktyce wyznaczając 
rynek właściwy organy regulacyjne opierają się bowiem przede wszystkim na 
liście rynków podlegających regulacji ex ante sugerowanych przez Komisję 
w zaleceniach167. Pomimo tego, że definiowanie rynku właściwego oparte 
jest w tym zakresie o metodologię wypracowaną w prawie konkurencji, 
rynek wyznaczony przez organ regulacyjny nie zawsze musi odpowiadać 
temu wyznaczonemu przez organ antymonopolowy. Dla organu regulacyj-
nego punktem wyjścia w procesie definiowania rynku właściwego nie jest 
bowiem stwierdzenie zawarcia antykonkurencyjnego porozumienia, noty-
fikacja koncentracji czy abuzywna praktyka dominanta, ale kompleksowa 
i prospektywna ocena struktury oraz funkcjonowania rynku pod kątem tego, 
czy zasadne będzie poddanie go regulacji ex ante.

Do rozbieżności może dochodzić również w zakresie określania prio-
rytetów i metodologii działania obu rodzajów organów (co widoczne jest 
często np. w decyzjach krajowych regulatorów dotyczących częstotliwości)168. 
Chcąc przykładowo zachęcić operatorów telekomunikacyjnych do inwestycji 
infrastrukturalnych, organy regulacyjne mogą m.in. kształtować korzystną 
dla nich politykę cen interkonektowych (tańsze stawki interkonektowe 
dla operatorów infrastrukturalnych), co może jednak budzić zastrzeżenia 
z punktu widzenia przepisów prawa konkurencji169. Przede wszystkim zaś 
podkreślić należy, że prawo regulacji sektorowej pozwala na nałożenie na 
operatorów szerszych i bardziej precyzyjnych obowiązków niż pozwalałoby 
na to prawo konkurencji170. Te ostatnie stanowią bowiem zamknięty katalog 

166 Zob. szerzej na ten temat S. Piątek, Nowa strategia regulacyjna na rynku telekomunika-
cyjnym, iKAR 2012, nr 6(11), s. 74–83.

167 E. Sage, Who controls Polish transmission Masts? At the Intersection of Antitrust and 
Regulation, YARS 2010, nr 3.

168 Zob. Raport Best practices for defining…, s. 4.
169 K. Coates, W. Sauter, Communications…, s. 1484.
170 Tak również M. Kolasiński, Obowiązek współpracy gospodarczej w prawie antymonopo-

lowym, Toruń 2009, s. 247; zob. w tym zakresie również uwagi w pkt 4.2.1. dotyczące 
zasad nakładania regulacyjnych i antymonopolowych obowiązków dostępowych.
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zasad i obowiązków, którego zakres wyznaczają krajowe bądź unijne przepisy 
prawa konkurencji. W odróżnieniu do organów regulacyjnych organy konku-
rencji nie są zatem uprawnione do tego, aby nakładać na przedsiębiorców 
zupełnie nowe obowiązki. Nie mogą one też realizować swoim działaniem 
jakiejkolwiek innej polityki niż ochrona konkurencji171. Regulacja rynku tele-
komunikacyjnego należy tymczasem do grupy tzw. regulacji asymetrycznych 
z preferencją dla nowych wstępujących przedsiębiorców. Ukierunkowana 
jest ona zatem na stworzenie im korzystnych warunków do podejmowania 
działalności (m.in.) poprzez wykorzystanie infrastruktury technicznej lub 
usługowej operatora zasiedziałego172. Inną sprawą jest natomiast to, jak 
długo ta preferencja ma występować. Nadmierne i zbyt długie preferowanie 
na rynku nowego gracza może mieć bowiem negatywny wpływ na wspólny 
rynek i zaburzyć na nim efektywną konkurencję173.

Zbieżność celów organów antymonopolowych oraz regulacyjnych winny 
nakazywać zachowanie możliwie jak najszerszej spójności w regulowaniu 
przez nie rynków. Wskazana jest w związku z tym jak najszersza współ-
praca pomiędzy oboma rodzajami organów, szczególnie w zakresie wymiany 
informacji, analiz i wniosków płynących z ich działalności. Przy okazji oma-
wiania problematyki kontroli koncentracji174 była już mowa o art. 73 ust. 3 
UOKiKu, zapewniającym organom regulacyjnym dostęp do informacji uzy-
skanych i ustalonych przez Prezesa UOKiK w toku postępowania anty-
monopolowego, lecz nie jest to oczywiście jedyny przepis tworzący ramy 
prawne wzajemnej współpracy tych organów. Z perspektywy sektora tele-
komunikacyjnego warto w tym kontekście zwrócić uwagę również na art. 15 
i 16 PT przewidujące przeprowadzenie pomiędzy Prezesem UOKiK oraz 
Prezesem UKE postępowania konsultacyjnego przed wyznaczeniem przez 
tego ostatniego rynku właściwego oraz wydaniem decyzji regulacyjnych175. 

171 Por. R. O’Donoghue, A.J. Padilla, The law and economics of article 82, Portland 2006, 
s. 47.

172 Zob. F. Kamiński, S. Laskowski, Analiza wyników przeglądu regulacji rynku komunikacji 
elektronicznej w Unii Europejskiej i ich wpływu na regulacje w Polsce, Warszawa 2007, 
s. 11; J.-J. Laffont, J. Tirole, Competition in Telecommunications, London 1999, s. 207.

173 Por. w tym zakresie m.in. uwagi w pkt 2.3.4. dotyczące polityki Prezesa UKE i innych 
krajowych organów regulacyjnych w sprawie asymetrii stawek za zakańczanie połączeń 
w sieci ruchomej.

174 Zob. pkt 1.3.3.2. niniejszej pracy.
175 Na temat ustawowych obowiązków współpracy Prezesa UOKiK oraz Prezesa UKE zob. 

E. Paluch, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prezes Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów jako organy regulacji rynku telekomunikacyjnego, [w:] T. Długosz, 
Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych, Kraków 2012, 
s. 179–180.
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Zasadne jest jednak, aby interakcja pomiędzy tymi organami była jednak 
również dwukierunkowa i także Prezes UOKiK, podejmując się interwen-
cji antymonopolowej na rynku telekomunikacyjnym w miarę możliwości 
(tj.  również na drodze niesformalizowanej) korzystał ze specjalistycznej 
wiedzy jaką dysponuje w tym zakresie Prezes UKE.

1.5. Uwagi końcowe

Wywody przedstawione w niniejszym rozdziale skłaniają ku tezie, iż 
mamy w ramach sektora telekomunikacyjnego do czynienia z częściowym 
pokrywaniem się dyrektyw prawa ochrony konkurencji i prawa regulacji 
sektorowej. Co więcej, specyfika rynku telekomunikacyjnego powoduje, iż 
powyższe zjawisko jest na tym właśnie rynku dużo bardziej widoczne niż 
ma to miejsce w odniesieniu do innych sektorów infrastrukturalnych176. 
Wydaje się zauważać to zresztą sama Komisja, która w odniesieniu do 
sektora telekomunikacyjnego na przełomie lat wielokrotnie poruszała tę 
problematykę w szeregu różnych wytycznych oraz innych aktów prawa 
miękkiego. Konsekwencją powyższego jest to, że w skrajnych przypadkach 
w praktyce może nawet dochodzić do paralelnego stosowania prawa kon-
kurencji oraz przepisów regulacji sektorowej do jednego i tego samego 
stanu faktycznego (tej  samej praktyki)177. Jak zostanie wykazane w dal-
szej części niniejszej pracy, pokrywanie się celów regulacji i interwencji 
prawa konkurencji i prawa regulacji sektorowej jest szczególnie widoczne 
w kontekście funkcjonowania na rynkach telekomunikacyjnych zakazu 
nadużywania pozycji dominującej. Interwencji regulacyjnej i antymonopo-
lowej przyświecają zbieżne cele, jako że zarówno organy regulacyjne jak 
i  antymonopolowe muszą zmierzyć się najczęściej ze zbieżnymi do siebie 
problemami, wywołanymi silną pozycją rynkową zasiedziałych operato-
rów oraz ryzykiem jej nadużywania. Potencjalne antagonizmy pomiędzy 
regulacją sektorową a regulacją prawnokonkurencyjną w ramach sektora 

176 Zob. K. Coates, W. Sauter, Communications…, s. 1488.
177 Tytułem przykładu wskazać należy, iż podobieństwa w pierwszych latach obowiązywania 

w Polsce PT podobieństwa w zakresie określenia kompetencji przysługujących Prez-
esowi UKE (wcześniej Prezesowi URT przekształconym następnie w Prezesa URTiP) 
oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skutkowały pojawieniem 
sporów kompetencyjnych pomiędzy obydwoma organami. Na temat paralelnego stoso-
wania norm prawa konkurencji i prawa regulacji sektorowej zob. szerzej: M. Szydło, 
Prawo Konkurencji…, s. 217–229; S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne…, s. 22; A. Krasuski, 
Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2005 roku, s. 22.
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telekomunikacyjnego (jak zresztą i innych sektorów sieciowych) są jednak 
wyłącznie pozorne178 i nieuchronnie zmierzają ku swojemu kresowi wraz 
ze wzmacnianiem się struktury konkurencyjnej rynku telekomunikacyjnego. 
Istnieją wszakże nawet poglądy, iż regulacja sektorowa rynku telekomuni-
kacyjnego ma wyłącznie charakter tymczasowy179 oraz że jest ona wyłącz-
nie substytutem prawa konkurencji180. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
ostatecznie rynki telekomunikacyjne w UE mają funkcjonować wyłącznie 
w oparciu o instrumenty prawa konkurencji. Przejście z regulacji sektoro-
wej na ogólne normy prawa konkurencji uzasadnione może być natomiast 
przede wszystkim realizacją podstawowego założenia regulacji sektorowej 
jakim jest stan równowagi konkurencyjnej181. To kiedy miałoby w praktyce 
dojść do wyparcia z sektora telekomunikacyjnego regulacji sektorowej zależy 
jednak od tego w  jakim kierunku będą się rozwijały w przyszłości rynki 
telekomunikacyjne182. Moment ten wydaje się w związku z tym w chwili 
obecnej w dalszym ciągu niemożliwy do przewidzenia.

178 Por. na ten temat R. Krüger, L. Di Mauro, The Article 7 consultation mechanism: man-
aging the consolidation of the internal market for electronic communications, Competition 
Policy Newsletter 2003, nr 33, s. 33–36.

179 Zob. A. Piszcz, Competition law in comparative perspective, Białystok 2011, s. 33.
180 J. Monéger, Competition, regulation and system coherence, [w:] H. Ullrich, The Evolution 

of European Competition Law, Cheltenham 2006, s. 279.
181 D. Adamski, Europejskie prawo łączności…, s. 61.
182 C. Koenig, A. Bartosch, J.-D. Braun (red.), EC Competition and Telecommunications 

Law, The Hague 2002, s. 109.





Rozdział II

Rynki telekomunikacyjne 
jako przykład rynków regulowanych

2.1. Uwagi wstępne

Tak w państwach UE jak i na całym świecie rynki telekomunikacyjne 
przechodziły w ostatnich latach daleko idące zmiany. Do zmian tych dopro-
wadziły przy tym zarówno działania prawne zmierzające do demonopolizacji 
i liberalizacji sektora telekomunikacyjnego, jak i postęp technologiczny, 
dzięki któremu do dnia dzisiejszego pojawiają się coraz to nowe pola do 
prowadzenia działalności telekomunikacyjnej. Zjawisko to zdawała się 
przewidywać Komisja, która w treści pierwszych opublikowanych przez 
siebie wytycznych dotyczących konkurencji na rynku telekomunikacyjnym1 
posłużyła się bardzo szeroką definicją „telekomunikacji”, rozumianej jako 
każdą transmisję, emisję lub odbiór znaków, sygnałów, pisma, obrazów i dźwię-
ków lub informacji jakiegokolwiek innego rodzaju poprzez systemy kablowe, 
radiowe, optyczne i inne systemy elektromagnetyczne2. Współcześnie jednak 
na płaszczyźnie unijnej częściej używa się pojęcia, jeszcze szerszego, jakim 
jest „łączność (komunikacja) elektroniczna”3, co należy uznać za zasadne 
z uwagi na obecny kształt unijnego sektora telekomunikacyjnego. Mamy 
obecnie bowiem w ramach tego sektora do czynienia z zacieraniem się granic 
pomiędzy poszczególnymi technologiami telekomunikacyjnymi, co prowa-

1 Wytyczne Komisji w sprawie stosowania zasad konkurencji EWG w sektorze telekomu-
nikacyjnym, 91/C233/02 (Dz. U C 233 z 6.09.1988 r.).

2 Co ciekawe, definicja ta została z kolei zaczerpnięta bezpośrednio treści z art. 2.1 
Międzynarodowych Regulacji Telekomunikacyjnych, opracowanych w ramach World 
Administrative Telegraph and Telephone Conference, organizowanej w Melbourne, 
28.11–9.12.1988  r.

3 Tak przede wszystkim dyrektywy z pakietu regulacyjnego z 2002 r.
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dzi do tzw. konwergencji sektorów telekomunikacji mediów i technologii4. 
Samo pojęcie konwergencji, choć w praktyce używane jest w wielu, często 
nie do końca spójnych znaczeniach co do zasady powiązane jest z proce-
sem szeroko pojętego postępu technologicznego5. Najbardziej namacalnym 
przejawem tego zjawiska jest możliwość wykorzystywania do wzajemnej 
komunikacji (głównie za pośrednictwem Internetu) różnych aparatów histo-
rycznie służących do zupełnie innych celów (przykładowo wysyłanie maili 
i korzystanie z portali społecznościowych przy użyciu telefonu komórko-
wego lub nawet telewizora)6. Cyfryzacja pozwala bowiem na przedstawianie 
wszystkich rodzajów informacji w jednym formacie (za pomocą zer i jedy-
nek) i poprzez to umożliwia stworzenie wspólnej płaszczyzny dla tworzenia 
i dystrybucji danych7. 

Wskazana powyżej zmiana terminologiczna „telekomunikacji” na rzecz 
„łączności elektronicznej” wydaje się zrozumiała, również zważywszy na to 
z  jakim przeobrażeniem „działalności telekomunikacyjnej” – w jej rozu-
mieniu nawet np. z końca lat osiemdziesiątych XX wieku – mamy obecnie 
do czynienia8. Istotnym technologicznie krokiem naprzód było już samo 
pojawienie się technologii numerycznej i możliwość realizacji połączeń mię-
dzysieciowych, które doprowadziło do znacznego obniżenia kosztów utrzy-

4 Por. K. Johansen, K. Sunnevåg, Understanding the market for services offered via elec-
tronic networks, [w:] M. Krasnodębska-Tomkiel (red.), Zmiany w polityce konkurencji 
na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, Warszawa 2010, s. 464–465; S. Piątek, Prawo tele-
komunikacyjne Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2003, s. 3. Szerzej na temat zjawiska 
„konwergencji” zob.: A. Kucharz, Konwergencja sektora telekomunikacji, mediów i technik 
informatycznych w Unii Europejskiej, BSiE 2003 nr 6, D. Geradin, D. Luff, The WTO 
and Global Convergence in Telecommunications and Audio-Visual Services, Cambridge 
2004; E. Bohlin, K. Brodin, A. Lundgren, B. Thorngren, Convergence in Communications 
and Beyond: An Introduction, [w:] E. Bohlin, K. Brodin, A. Lundgren, B. Thorngren, 
Convergence in Communications and Beyond, Amsterdam – London – New York – Oxford 
– Paris – Shannon – Tokyo 2000; B. Clements, The Impact of Convergence on Regulatory 
Policy in Europe, Telecomunications Policy 1998, nr 22(3); M. Latzer, Comment European 
mediamatics policies Coping with convergence and Globalization, Telecommunications 
Policy 1998, nr 22.

5 Por. M. Burri Nenova, EC Electronic Communications and Competition Law, London 
2007, s. 29.

6 Por. K. Kowalik-Bańczyk, Sposoby regulacji handlu elektronicznego w prawie wspólnotowym 
oraz międzynarodowym, Warszawa 2006, s. 28.

7 M. Burri Nenova, EC Electronic Communications…, s. 29.
8 Szybkie tempo rozwoju technologicznego jest jednym z powodów dla których rynki 

telekomunikacyjne zalicza się w literaturze do rynków tzw. „nowej gospodarki”. Zob. 
L. Lovdahl Gormsen, Article 82 EC: Where are we coming from and where are we going to?, 
C.L.R. 2006, nr 2(2); M. Messina, Article 82 and the New Economy: Need for Modernisa-
tion?, C.L.R. 2006, nr 2(2).
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mywania infrastruktury telekomunikacyjnej. Niemniej jednak to zmiany, 
które dokonały się w ciągu ostatnich dwudziestu lat każą mówić w przypadku 
sektora telekomunikacyjnego nawet nie o jednej, ale o dwóch rewolucjach 
technologicznych. Za pierwszy z nich można uznać upowszechnienie się tele-
fonii komórkowej, za drugi zaś pojawienie się szerokopasmowego Internetu. 
Obie technologie do dnia dzisiejszego w dalszym ciągu dynamicznie się roz-
wijają, czego konsekwencją jest odpowiednio coraz większa przepustowość 
sieci komórkowych i coraz szybszy Internet, tak stacjonarny jak i mobilny. 
Do coraz szerszego wykorzystywania Internetu prowadzi również rozwój 
technologiczny terminali telefonicznych. Najpopularniejsze obecnie tzw. 
smartfony oraz tablety są ponadto już na tyle funkcjonalne, że w pewnym 
zakresie – w szczególności na rynku łączności internetowej – stanowią one 
nawet substytut dla komputerów stacjonarnych9. Niektóre badania wskazują, 
że populacja użytkowników korzystających wyłącznie z mobilnego Internetu 
osiągnie do 2015 roku 788 milionów, co stanowi liczbę 56-krotnie większą 
niż w roku 201010.

O tym, że źródłem konkurencji dla tradycyjnych operatorów telekomuni-
kacyjnych mogą w przyszłości być różne technologie Internetowe świadczą 
również niektóre decyzje biznesowe podejmowane w ostatnich latach przez 
największych przedsiębiorców nowej gospodarki, takie jak chociażby prze-
jęcie Motoroli przez Google11 czy też przejęcie Skype przez Microsoft12. 
W konwergentnym środowisku telekomunikacyjnym należy spodziewać się, 
że będą oni wykorzystywać nowe zasoby do poszerzania zakresu swojej 
klienteli poprzez oferowanie nowych – kompleksowych usług13.

Na unijnej płaszczyźnie legislacyjnej z kolei za najbardziej wyraźny prze-
jaw rozszerzenia zakresu przedmiotu regulacji telekomunikacyjnych uważa 
się włączenie do tego zakresu spraw związanych z transmisją programów 
radiowych i telewizyjnych, które uprzednio były traktowane jako odrębny 
obszar, nierozerwalnie powiązany z zagadnieniami dotyczącymi zawartości 

 9 Co zauważa zresztą sama Komisja, zob. m.in. decyzję Komisji z 7.10.2011 r. w sprawie 
COMP/M.6281 Microsoft/Skype, pkt. 32.

10 Zob. Raport Cisco visual networking index: Global mobile data traffic forecast update, 
2010–2015, dokument dostępny pod adresem http://newsroom.cisco.com/dlls/ekits/Cisco_
VNI_Global_Mobile_Data_Traffic_Forecast_2010_2015.pdf, s. 3.

11 Zob. decyzję Komisji z 13.02.2012 r. w sprawie COMP/M.6381 Google/Motorola Mobility.
12 Zob. decyzję Komisji w sprawie Microsoft/Skype.
13 L. de Muyter, Regulatory Asymmetry? The Competition Between Telecommunication Opera-

tors and Other ICT Players, Journal of European Competition Law & Practice 2012, 
nr 3(5), s. 452.
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tych programów14. Zagadnienia te jednak w tym miejscu są jedynie sygna-
lizowane i z uwagi na przedmiot niniejszej pracy nie będą przedmiotem 
szerszych rozważań.

Postępowi technologicznemu towarzyszy również pojawienie się nowych 
rynków, na których przedsiębiorstwa telekomunikacyjne mogą prowadzić 
działalność i konkurować ze sobą. Zmieniony w tak znacznym stopniu 
rynek telekomunikacyjny przyciąga wielu nowych graczy, którzy wykorzy-
stują nowe technologie celem wprowadzania i oferowania na nim nowych 
usług. Zazwyczaj jednak już na starcie swojej działalności napotykają oni 
na ograniczenia lub problemy o różnym stopniu trudności, które wynikają 
z nowości danego rynku oraz uzależnienia jego rozwoju od innych jednostek 
gospodarczych oraz czynników zewnętrznych15. Co zatem oczywiste, ekspan-
sją na nowe rynki zainteresowani są również operatorzy i przedsiębiorstwa 
telekomunikacyjne obecne na rynku od dziesiątek lat. Z racji swojej ugrun-
towanej pozycji rynkowej już na starcie mogli oni w tym zakresie liczyć na 
zdecydowaną przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami. Przewaga 
ta była częstokroć na tyle duża, iż jej posiadanie mogło nawet skutkować 
hamowaniem rozwoju technologicznego oraz innowacyjności rynku teleko-
munikacyjnego. Wskazuje się bowiem, iż nawet na rynku w takim stopniu 
stymulowanym innowacją i technologią jak rynek telekomunikacyjny prze-
waga rynkowa operatora w ramach jednej generacji usług lub produktów 
może zostać przeniesiona na kolejną i to pomimo tego nawet, iż oferuje on 
usługi technologicznie mniej zaawansowane bądź mniej atrakcyjne ekono-
micznie dla użytkownika niż jego konkurenci16. W porównaniu ze swoimi 
konkurentami, ma on ponadto dużo większe możliwości inwestowania w sieci 
nowej generacji, jako że dysponuje już niektórymi elementami infrastruktury 
sieciowej niezbędnej do wdrożenia usług nowej generacji oraz jest w stanie 
uzyskiwać dodatkowe środki do jej rozbudowy ze sprzedaży elementów 
infrastruktury wykorzystywanej dotąd w ramach usług „starej” generacji17. 
To między innymi powyższe względy zadecydowały o tym, że bezpośrednio 
po demonopolizacji, sektor telekomunikacyjny nie mógł być ani w UE, ani 
nigdzie na świecie18 poddany wyłącznie ogólnym mechanizmom konkurencji 

14 Por. T. Skoczny, Regulacja prokonkurencyjna w sektorach infrastrukturalnych, [w:] M. Kępiń-
ski, Prawo Konkurencji. System Prawa Prywatnego Tom XV, Warszawa 2014, s. 1375.

15 Zob. na ten temat M. Porter, Strategia Konkurencji, Warszawa 2006, s. 270 i n. 
16 Por. W. Baer, D. Balto, Antitrust Enforcement and High-Technology Markets, Michigan 

Telecommunication Technology Law Review 2001, nr 5, s. 73, 75.
17 F. Manenti, A. Sciala, Access regulation, entry and investments in telecommunications, 

Telecommunications Policy 2013, nr 37, s. 452.
18 O odosobnionym wyjątku Nowej Zelandii była już mowa w pkt 1.4. niniejszej pracy. 
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i konieczne stało się objęcie go regulacją sektorową. Oczywiście niezwykle 
istotne jest, aby stosowane na rynku instrumenty regulacyjne nie zniechęcały, 
a zachęcały operatorów do innowacji i postępu technologicznego. Z tego 
względu w prawie regulacji sektorowej próbowane jest stosowanie takich 
instytucji jak: wakacje regulacyjne19, klauzule zmierzchowe20, czy drabina 
inwestycyjna21. Choć ich celowość i skuteczność jest niekiedy w praktyce 
kwestionowana22, można je uznać za pozytywny krok w kierunku popierania 
inicjatyw prorozwojowych na rynku telekomunikacyjnym.

2.2. Struktura współczesnego rynku telekomunikacyjnego

Sektor telekomunikacyjny podobnie jak pozostałe sektory sieciowe histo-
rycznie uznawany był za przykład tzw. monopolu naturalnego, tj. obszaru 
wyjętego spod oddziaływania mechanizmów rynkowych23. Dany rynek uważa 
się za objęty monopolem naturalnym, w sytuacji, w której dostępne na 
nim usługi, w sposób efektywny ekonomicznie może świadczyć tylko jeden 
podmiot. Powyższe jest związane z koniecznością poniesienia bardzo kosz-
townych inwestycji w sieć techniczną wykorzystywaną do ich świadczenia. 
Skala i zakres tych inwestycji powoduje, że powstanie konkurencyjnych 

19 Z ang. regulatory holidays. Przejawem tej instytucji jest czasowe zaniechanie przez 
regulatorów stosowania instrumentów regulacyjnych na nowo rozwijających się rynkach 
(niezależnie od wysokości udziałów rynkowych działających na nich przedsiębiorców), 
w obawie przed tym, aby przedwczesne zastosowanie regulacji ex ante nie doprowadziło 
do zduszenia rozwoju i postępu technologicznego.

20 Z ang. sunset clause. Przewidują one nakładanie obowiązków regulacyjnych jedynie na 
okres szczegółowo określony w decyzji regulacyjnej.

21 Z ang. ladder of investment. Jej założeniem jest regulacyjne stymulowanie inwestycji 
w  zasoby sieciowe, które coraz trudniej powielić. W przeważającej mierze dotyczy to 
inwestycji dokonywanych przez operatorów alternatywnych (dokonywanych w zamian za 
pewne przywileje regulacyjne), które w sposób pośredni również wpływają na moderniza-
cję sieci operatora zasiedziałego. Na temat rozumienia tych pojęć zob. uwagi w niniejszym 
pkt 2.2. poniżej.

22 Zob. w szczególności: S. Piątek, Investment and Regulation in Telecommunications, YARS 
2008, nr 1(1), s. 114–124; M. Cave, Encouraging Infrastructure Competition via the Lad-
der of Investments, Telecommunications Policy 2006, nr 30; M. Bourreaua, P. Dogan, 
M. Manant, A critical review of the “ladder of investment” approach, Telecommunica-
tions Policy 2010, nr 34; M. Cave, I. Vogelsang, How access pricing and entry interact, 
Telecommunications Policy 2003, nr 27.

23 Por. F. Goldstein, The Great Telecom Meltdown, Londyn 2005, s. 1 i n.; E. Noam, Tele-
communications in Europe, Oxford 1992, s. 57.
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sieci uważane jest za nieuzasadnione pod względem ekonomicznym24. Za 
monopolem naturalnym przemawiają ponadto korzyści skali, jako że im 
większe obszary oraz im większą liczbę odbiorców usług dana infrastruk-
tura obejmuje swoim zasięgiem, tym szybciej zwracają się wysokie koszty 
związane z jej budową25. Dzięki korzyściom skali, w warunkach monopolu 
naturalnego dany producent wytwarza usługę taniej niż pewna liczba mniej-
szych firm i jest w stanie zaspokoić całkowity popyt rynkowy. W tej sytuacji 
powyższy producent ma tak duże możliwości ekspansji, że konkurencja nie 
może się na rynku utrzymać26. Z powyższych powodów w ekonomii przyj-
muje się, że bariery wejścia na rynek objęty monopolem naturalnym tworzą 
zatem czynniki ekonomiczne, a nie administracyjno-prawne czy techniczne27. 
Telekomunikacja w Europie była uznawana za monopol naturalny jesz-
cze do połowy lat osiemdziesiątych. Z drugiej strony w przypadku sektora 
telekomunikacyjnego zawsze można było jednak wskazać na pewne jego 
cechy charakterystyczne, odróżniające go od innych sektorowych mono-
poli naturalnych. W tym kontekście wskazać należy w szczególności na 
fakt, iż w ramach sektora telekomunikacyjnego występują tzw. efekty sieci 
(ang.  network effect)28. Przejawia się on tym, iż każdy kolejny użytkow-
nik sieci telekomunikacyjnej (właściciel telefonu) z chwilą dołączenia do 
niej przyczynia się do jej rozrostu i jednocześnie poprzez to sprawia, że 
korzystanie z niej jest potencjalnie bardziej korzystne i atrakcyjne również 
dla innych użytkowników (więcej możliwych połączeń)29. W chwili obecnej 

24 M. Rogalski, D. Gałecka, Pojęcie i zakres regulacji sektorowej, [w:] M. Rogalski (red.), 
Prawo telekomunikacyjne…, s. 34.

25 I. Kawka, Telekomunikacyjne Organy…, s. 81.
26 R. Milewski, Podstawy Ekonomii, Warszawa 2000, s. 152.
27 Ibidem.
28 Pojęcie „efekt sieci” (również jako „efekt zewnętrzny”, z ang. network externality) w teorii 

ekonomii odnosi się do sytuacji, w której obecni użytkownicy danego dobra odnoszą 
korzyści, gdy zwiększa się jego adopcja przez innych, nowych użytkowników. Wskazuje 
się, że literatura ekonomiczna na temat efektów sieci została zresztą zainspirowana 
analizą rynków telekomunikacyjnych. Zob. J. Rohlfs, A theory of interdependent demand 
for a communications service, Bell Journal of Economics 1974, nr 5, s. 16–37. Na temat 
efektów sieci w sektorach sieciowych zob. również F. Blum, The Recent Case Law of the 
European Court of Justice on State Monopolies and its implication for Network Industries, 
Journal of Network Industries 2000, nr 1.

29 Co określa się w ekonomii z kolei jako przykład tzw. pozytywnego efektu sieci. Na 
ten temat zob. M. Katz, C. Shapiro, Network Externalities, Competition and Compati-
bility, The American Economic Review 1985, nr 75(3), s. 424; W. Karsz, Problematyka 
efektów zewnętrznych oraz form ich kontroli w amerykańskiej myśli ekonomiczno-prawnej, 
Studia Prawno-Ekonomiczne, tom XXXVIII 1987, s. 71 i n. Od powyższego pojęcia 
należy natomiast odróżnić tzw. negatywny efekt sieci, przejawiający się tym, że nawet 
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uwidaczniają się również kolejne cechy charakterystyczne rynku telekomu-
nikacyjnego, nakazujące odejście od uznania go za objętego monopolem 
naturalnym. Wskazuje się w szczególności, iż współcześnie w ramach sek-
tora telekomunikacyjnego monopol naturalny już nie występuje, z uwagi 
na dokonujący się na świecie postęp technologiczny30 (przede wszystkim 
w  postaci pojawienia się technologii numerycznej i możliwości połączeń 
między różnymi sieciami), który doprowadził do znacznego obniżenia kosz-
tów infrastruktury oraz wzrost przepustowości sieci i jej różnorodność31. 

Podstawowym krokiem ku wdrożeniu konkurencji na unijnym rynku 
telekomunikacyjnym było zatem zlikwidowanie monopoli krajowych, tzw. 
operatorów zasiedziałych (ang. incumbent operator). Pod pojęciem opera-
tora zasiedziałego rozumie się następcę jednostki administracyjnej, która 
w imieniu państwa historycznie odpowiedzialna była za świadczenie usług 
telekomunikacyjnych (a właściwie jeszcze telefonicznych). Pierwotnie jed-
nostki te ściśle powiązane były z organami administracji publicznej, po 
czym zostały skomercjalizowane, a następnie przekształcone w spółki han-
dlowe, obecne na rynku do dnia dzisiejszego32. Wskazuje się, że instytu-
cja operatora zasiedziałego, choć sama nie posiada znaczenia formalnego, 
w  dalszym ciągu kształtuje sposób jego funkcjonowania, z uwagi na fakt, 
iż jego zasoby, struktura i metody działania ukształtowały się w warunkach 
braku konkurencji, co z kolei trwale ukształtowało typowe sposoby reago-
wania na zjawiska rynkowe33. Co więcej, zważyć należy, iż równolegle do 
działalności telekomunikacyjnej operatorzy zasiedziali (czy też precyzyjniej 

najmniejsza awaria jednego elementu sieci spowodować może negatywne konsekwencje 
dla jej całości. Zob. na ten temat M. Burri Nenova, EC Electronic Communications…, 
s. 22, wraz z przywołaną tam literaturą. Szeroko na temat efektów sieci zob. również 
P. Sitarek, Odpowiedzialność dominującego przedsiębiorcy na rynku nowych technologii. – 
uwagi na tle wyroku Sądu z 17.09.2007 r. w sprawie T-201/04 Microsoft Corp. v. Komisji 
WE, EPS 2010, nr 2, s. 45 i n.

30 Wskazuje się zresztą, że ze względu na postęp technologiczny żaden monopol natural-
ny nie jest w praktyce zjawiskiem trwałym. Por. C. Berringer, Regulierung als Erschei-
nungsform der Wirtschaftsaufsicht, München 2004, s. 31; D. Adamski, Europejskie prawo 
łączności…, s. 58.

31 I. Kawka, Telekomunikacyjne organy…, s. 83, za M. Armstrong, który stoi jednak na 
stanowisku, iż cechy monopolu naturalnego wykazuje jeszcze ciągle lokalna sieć sta-
cjonarna, gdzie bardziej opłacalne jest istnienie jednej sieci lokalnej niż kilku; zob. 
M. Armstrong Telecommunications, [w:] D. Helm, T. Jenkinson (red.), Competition in 
Regulated Industries, Oxford 1998, s. 132–139.

32 Współcześnie mianem operatora zasiedziałego określa się jednak również niektórych 
operatorów telefonii mobilnej; zob. na ten temat uwagi w pkt 2.2.2. poniżej.

33 J. Lubacz, R. Galar, Infrastruktura informacyjna i okolice, [w:] J. Lubacz, W drodze do 
społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 1999, s. 63.
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ich poprzednicy prawni) pełnili również w krajach członkowskich zadania 
regulacyjne. W ramach procesu demonopolizacji sektora telekomunika-
cyjnego konieczne stało się zatem rozdzielenie tych dwóch funkcji. ETS 
uznawał bowiem sytuację, w której przedsiębiorca wyposażony jest przez 
władze publiczne w  uprawnienia regulacyjne na rynku, na którym jedno-
cześnie prowadzi działalność gospodarczą za naruszenie art. 102 w związku 
z art.  106 TFUE34. Z uwagi na fakt, że rynek telekomunikacyjny stawał 
się coraz mniej przejrzysty i mogły występować pewne zagrożenia dla jego 
właściwego rozwoju, nieodzowne stało się utworzenie odpowiedniego dla 
tych przemian nowego systemu regulacyjno-kontrolnego35. Ostatecznie 
przedsiębiorcom zasiedziałym została pozostawiona wyłącznie możliwość 
prowadzenia działalności operatorskiej, natomiast kompetencje regulacyjne 
przyznano w państwach członkowskich specjalnie w tym celu wyodrębnio-
nym krajowym organom administracyjnym. Obok działań prawodawczych 
instytucji UE to właśnie działalność krajowych organów regulacyjnych (nad-
zorowanych przez Komisję) w największym stopniu ukształtowała obecną 
strukturę unijnego sektora telekomunikacyjnego. Analizując tę strukturę, nie 
sposób jednak pominąć faktu, że inaczej kształtowała się ona w odniesieniu 
do stacjonarnych oraz mobilnych sieci telekomunikacyjnych. Jest to zresztą 
zrozumiałe, jako że wprowadzając na nich konkurencję, zmierzyć należało 
się w przypadku pierwszych – ze strukturą monopolistyczną, natomiast dru-
gich – ze strukturą oligopolistyczną. Mając powyższe na uwadze, rozwa-
żania w przedmiocie struktury współczesnego rynku telekomunikacyjnego 
przedstawione zostaną poniżej z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań 
osobno, tak dla jednych, jak i dla drugich.

2.2.1. Telekomunikacyjne sieci stacjonarne

Struktura rynku telekomunikacji stacjonarnej w UE doskonale ilustruje 
powody dla których historycznie przyjmuje się, iż sektor telekomunikacyjny 
stanowił modelowy przykład monopolu naturalnego. Stacjonarna sieć tele-
komunikacyjna została wybudowana przez operatorów zasiedziałych przy 
wsparciu władz państwowych, niejednokrotnie ze środków publicznych oraz 
w warunkach ułatwionego dostępu do cudzych terenów, na których lokalizo-

34 Zob. wyrok ETS z 19.03.1991 r. w sprawie C-202/88 Francja vs Komisja, pkt 48–52. Na 
ten temat szerzej J. Kociubiński, Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym 
w prawie Unii Europejskiej, Toruń 2013, s. 286–289.

35 M. Rogalski, D. Gałecka, Pojęcie i zakres regulacji sektorowej, [w:] M. Rogalski (red.), 
Prawo telekomunikacyjne…, s. 32.
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wano linie dostępowe36. Pomimo liberalizacji sektora telekomunikacyjnego 
infrastruktura sieciowa zasadniczo dalej pozostała we władaniu operatora 
zasiedziałego. W tych warunkach możliwość swobodnej konkurencji nowych 
graczy z operatorem zasiedziałym była mocno ograniczona. Budowa nowej 
równoległej sieci byłaby bowiem ekonomicznie nieuzasadniona, jako że 
koszty budowy nowej infrastruktury windowałyby późniejszą cenę usług, 
jakie mogłyby być za jej pomocą oferowane do poziomu tak wysokiego, że 
w zasadzie nie byłyby one konkurencyjne względem operatora zasiedziałego.

Pomimo skutecznej liberalizacji sektora telekomunikacyjnego UE, do 
której doszło w latach 90. ubiegłego wieku, Komisja musiała zatem pod-
jąć działania przeciwdziałające przemianie dawnych monopoli prawnych 
w monopole faktyczne. Pamiętać należy bowiem, że w praktyce konkurencja 
nie rozprzestrzenia się samoistnie na wszystkie segmenty rynku telekomuni-
kacyjnego. Po pierwsze – może upłynąć sporo czasu zanim nowo wchodzący 
na rynek przedsiębiorcy okrzepną na nim i podważą pozycję dominującą 
dotychczasowego monopolisty, po drugie zaś – z uwagi na ograniczenia tech-
nologiczne, niektóre właściwości działalności telekomunikacyjnej, związane 
z kontrolą pewnej infrastruktury technicznej lub usługowej w pewien sposób 
chronią operatorów zasiedziałych przed konkurencją37. Istniało zatem w UE 
realne zagrożenie, że nieduża liczba potężnych operatorów telekomuni-
kacyjnych zachowa kontrolę nad obiektami o charakterze tzw. wąskiego 
gardła (ang. bottleneck)38. Przyjmuje się, że wąskim gardłem w  sektorze 
telekomunikacyjnym są te części sieci, w których występują niewielkie per-
spektywy dla efektywnej i zrównoważonej konkurencji w średnim okresie 
czasowym39 lub nie istnieje dla nich na danym rynku żaden obecny ani 
też potencjalny substytut, z uwagi na brak ekonomicznych i technicznych 
możliwości jego duplikacji40.

Pojęcie wąskiego gardła jest w sektorze telekomunikacyjnym ściśle zwią-
zane z funkcjonowaniem w ramach sektora telekomunikacyjnego tzw. sieci 
dostępowych, tj. części sieci telekomunikacyjnej, łączącej punkty agregacji 
ruchu telekomunikacyjnego z urządzeniami użytkownika końcowego. Jak 

36 S. Piątek, Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej, Warszawa 2011, s. 85.
37 M. Kerf, D. Geradin, Post-Liberalization…, s. 27; podobnie S. Piątek, Prawo telekomu-

nikacyjne Wspólnoty…, s. 132.
38 Tak również N. Nikolinakos, EU Competition Law…, s. 82.
39 Zob. A. de Streel, The Scope of Economic Sector Regulation in Electronic Communica-

tions, Communications & Strategies, 2 kwartał 2006, nr 62, s. 155 i przywołana tam 
literatura.

40 M. Szydło, Prawo Konkurencji…, s. 74.
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wskazują Piotr Ładny oraz Iwona Windekilde41, sieć dostępowa stanowi naj-
niższą warstwę w sieci telekomunikacyjnej, a jej połączenia sięgają bezpośrednio 
do lokalizacji użytkownika końcowego (tzw. ostatnia mila). O ile sieci szkiele-
towe42 operatorów telekomunikacyjnych dysponują często znaczącą nadwyżką 
w zakresie możliwości transmisyjnych, a w razie jej braku mogą być relatywnie 
łatwo rozbudowane, o tyle sieci dostępowe stanowić mogą „wąskie gardło” 
uniemożliwiające dostarczenie klientom końcowym usług wymagających wyso-
kich prędkości transmisji i gwarantowanego poziomu jakości. Z technicznego 
i ekonomicznego punktu widzenia modernizacja lub budowa sieci dostępowej 
jest zadaniem bardziej skomplikowanym i wiąże się ze znacznie większymi 
nakładami niż rozbudowa sieci szkieletowej. Według różnych szacunków koszt 
sieci dostępowej stanowi od 70 do 80% całej infrastruktury sieciowej ope-
ratora. W  przypadku sektora telekomunikacyjnego w polityce dostępowej 
ujawnia się zresztą główny cel stosowania w ramach niego regulacji sek-
torowej. O  ile bowiem w tradycyjnym ujęciu, celem regulacji sektorowej 
jest po  prostu usuwanie defektów rynkowych i wspieranie powszechnego 
dobrobytu (ang.  overall welfare) o tyle w przypadku sektorów sieciowych, 
takich jak sektor telekomunikacyjnych regulacja sektorowa koncentruje się 
przede wszystkim na kwestii zapewniania dostępu do urządzeń wąskiego 
gardła, aby stworzyć warunki konkurencji na rynku niższego szczebla43.

Najbardziej charakterystycznym przykładem sieci dostępowej w sektorze 
telekomunikacyjnym jest tzw. pętla lokalna (local loop). Zgodnie z treścią 
art. 2 lit. c) Rozporządzenia 2887/2000 z dnia 18 grudnia 2000 r. w spra-
wie uwolnionego dostępu do pętli lokalnej44, pod pojęciem tym rozumiano 
fizyczny obwód składający się z pary skręconych, metalowych przewodów, 
łączący punkt zakończenia sieci w lokalu abonenta z przełącznicą główną lub 
równorzędnym urządzeniem w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Roz-
porządzenie 2887/2000 miało jednak z założenia mieć charakter tymczasowy 

41 P. Ładny, I. Windekilde, Istota rynku telekomunikacyjnego, [w:] H. Babis, K. Flaga-
-Gieruszyńska (red.), Rynek usług…, s. 146.

42 Sieć szkieletowa  (backbone network) jest częścią sieci telekomunikacyjnej, łączącą główne 
węzły sieci, pomiędzy którymi wymieniana jest największa ilość ruchu telekomunikacyjnego. 
Sieci szkieletowe mogą składać się z trzech poziomów: ogólnokrajowego, regionalnego oraz 
lokalnego. Każdy z tych poziomów stanowi autonomiczną jednostkę i jakiekolwiek zakłócenie 
w sieci na jednym z poziomów nie wpływa na pracę poziomu znajdującego się powyżej ani 
na wewnętrzne funkcje transportowe poziomu znajdującego się poniżej. Ibidem.

43 C. Kirchner, Regulating towards what…, s. 248. Na temat rynków niższego i wyższego 
szczebla zob. uwagi w pkt 3.3.2 niniejszej pracy.

44 Rozporządzenie (WE) NR 2887/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2000 r. 
(Dz. U. L 336 z 30.12.2000 r.).
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i być jedynie uzupełnieniem w stosunku do unijnych ram regulacyjnych45. 
W związku z powyższym legalnej definicji „pętli lokalnej” należy obecnie 
szukać w uchwalonej dnia 7 marca 2002 roku Dyrektywie o dostępie. Ta 
z kolei w art. 2 lit e) definiuje pętle lokalną szerzej, niż miało to miejsce 
w Rozporządzeniu 2887/2000, tj. jako fizyczny obwód łączący punkt zakończe-
nia sieci w siedzibie abonenta z główną ramą dystrybucyjną albo równorzędnym 
urządzeniem w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podobnie wtreści 
pierwszego zalecenia komisji w sprawie właściwych rynków produktów 
iusług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante 
z 2003 r.46, zdefiniowany w pkt 11 rynek pętli lokalnej, nie odwołuje się już 
do metalowych pętli i podpętli, ale do generalnie określonego fizycznego 
dostępu do stałej infrastruktury sieciowej47.

Uwalnianie pętli lokalnej, uznawanej od dawna za najmniej konkuren-
cyjne ogniwo zliberalizowanego rynku telekomunikacyjnego48, stało się 
zatem głównym punktem unijnej polityki zapewniania dostępu do ele-
mentów sieci operatora zasiedziałego. Początkowo nakierowana była ona 
na zwiększenie konkurencji na rynku stacjonarnych usług telefonicznych, 
niemniej jednak postęp technologiczny dokonujący się w ramach sektora 
telekomunikacyjnego49 sprawił, iż obecnie politykę dostępu w telekomu-
nikacji należy rozumieć szerzej. Na powyższe wskazuje już sama definicja 
pojęcia „dostępu”50 zawarta w treści Dyrektywy o dostępie, zgodnie z którą 
rozumiany jest on jako: udostępnianie urządzeń i/lub usług innemu przed-
siębiorstwu, na ściśle określonych warunkach, na zasadzie wyłączności albo 
braku wyłączności, celem świadczenia usług łączności elektronicznej. Obejmuje 
to m.in.: dostęp do elementów sieci i urządzeń towarzyszących, co może się 
wiązać z podłączeniem wyposażenia za pomocą stacjonarnych albo niestacjo-

45 Zob. rozporządzenie 2887/2000, pkt 15 preambuły. Samo rozporządzenie zostało jednak 
ostatecznie uchylone dopiero 19.12.2009 r., na mocy Dyrektywy 2009/140/WE.

46 Zalecenie Komisji z 11.02.2003 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług 
w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z Dyrektywą 
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych 
sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. U. L 114 z 8.05.2003 r.).

47 Na temat konsekwencji różnic terminologicznych dotyczących definicji pętli lokalnej w aktach 
prawa unijnego zob. szerzej S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty…, s. 154.

48 Zob. pkt 6 preambuły zalecenia Komisji z 25.05.2000 r. w sprawie uwolnionego dostępu 
do pętli lokalnej: umożliwiające świadczenie na warunkach konkurencyjnych pełnego 
zakresu usług w dziedzinie komunikacji elektronicznej, w tym również szerokopasmowych 
usług multimedialnych i szybkiego Internetu (Dz. U. L 156/44).

49 W szczególności w zakresie rozwoju technologii szerokopasmowych.
50 Której to wprowadzenie wyeliminowało tym samym wielość znaczeń pojęcia „dostęp”, 

występującą w unijnych aktach prawych, przed uchwaleniem pakietu regulacyjnego 
z 2002  r.
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narnych środków (w szczególności obejmuje to dostęp do pętli lokalnej oraz 
urządzeń i usług niezbędnych do obsługi pętli lokalnej), dostęp do fizycznej 
infrastruktury, w tym budynków, przewodów i masztów; dostęp do odpowied-
nich systemów oprogramowania, w tym do systemów operacyjnego wspierania, 
dostęp do translacji numerów albo systemów zapewniających ekwiwalentną 
funkcjonalność, dostęp do stacjonarnych i ruchomych sieci, a w szczególności 
do roamingu, dostęp do systemów warunkowego dostępu do usług telewizji 
cyfrowej, dostęp do sieciowych usług wirtualnych51. Infrastrukturę techniczną 
operatora zasiedziałego należy zatem uznać za kluczową z punktu widzenia 
zapewniania dostępu do tak licznych usług, iż brak uwolnienia pętli lokalnej 
byłby tożsamy z utrzymaniem pełnej kontroli operatorów zasiedziałych nad 
rynkiem, którego skutkiem byłoby powstrzymanie konkurencji, utrudnianie 
innowacyjności, oraz uniemożliwienie rozwoju rynku komunikacji elektro-
nicznej52. Z tego względu zapewnienie dostępu do niej uznano za conditio 
sine qua non pojawienia się konkurencji na rynku telekomunikacyjnych 
sieci stacjonarnych. 

Stroną zobowiązaną do zapewnienia dostępu do pętli lokalnej jest 
tzw. „operator notyfikowany” w rozumieniu art. 2 lit. a) Rozporządze-
nia 2887/2000 tj. operator, który został uznany przez organy regulacyjne 
danego kraju za mający znaczącą pozycję rynkową na rynku stacjonarnych 
publicznych sieci telefonicznych53, co w praktyce oznacza, iż jest to zawsze 
krajowy operator zasiedziały telefonii stacjonarnej. Stroną, na rzecz której 
udzielany jest dostęp do pętli lokalnej jest zaś „beneficjent” w rozumieniu 
art. 2 lit. b) Rozporządzenia 2887/2000, tj. podmiot posiadającą odpowied-
nie zezwolenie lub na innych zasadach uprawniony do świadczenia usług 
komunikacyjnych na mocy ustawodawstwa krajowego. W praktyce dostęp 
do pętli lokalnej realizuje się obecnie albo jako dostęp pełny albo współ-
dzielony. W ramach dostępu pełnego operator zasiedziały udziela swojemu 

51 Art. 2 lit. a) Dyrektywy o dostępie.
52 N. Nikolinakos, Promoting competition in the local access network: local loop unbundling, 

E.C.L.R. 2001, nr 22(7), s. 7.
53 Państwa członkowskie przekazały Komisji dane tych operatorów na mocy załącznika I do 

Dyrektywy 97/33/WE Parlamentu i Rady z 30.06.1997 r. w sprawie wzajemnych połączeń 
w telekomunikacji ze względu na zapewnienie usług powszechnych i interoperacyjności 
poprzez zastosowanie zasad otwartej sieci (Dz. U. L 199 z 26.07.1997 r. „Dyrektywa 
w sprawie wzajemnych połączeń w telekomunikacji”) oraz dyrektywy 98/10/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z 26.02.1998 r. w sprawie zastosowania zasady otwartej 
sieci (ONP) w telefonii głosowej oraz w sprawie usług powszechnych w telekomunikacji 
w konkurencyjnym środowisku (Dz. U. L 101 z 1.04.1998 r.).
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konkurentowi pełne pasmo częstotliwości54. Konkurent taki może zatem 
świadczyć zarówno usługi głosowe i zróżnicowane usługi szerokopasmowe 
(tj. dostęp do Internetu i usługi audiowizualne)55. Dostęp ten następuje 
poprzez przełączenie na przełącznicy głównej operatora zasiedziałego pary 
przewodów metalowych, tworzących pętlę lokalną na odpowiednią parę 
przewodów w  kanale korespondencyjnym, prowadzącym do przełącznicy 
operatora alternatywnego56 57. Dostęp współdzielony ograniczony jest już 
natomiast wyłącznie do usług szerokopasmowych. Polega on zatem na moż-
liwości używania przez operatorów konkurencyjnych z niegłosowego pasma 
częstotliwości w pętli lokalnej, przy zachowaniu przez operatora zasiedzia-
łego możliwości korzystania z pasma głosowego58. Zapewnienie dostępu 
współdzielonego wymaga zainstalowania na pętli lokalnej odpowiedniego 
urządzenia (tzw. splitera) rozdzielającego pasmo na część głosową i nie-
głosową59.

Zapewnienie w państwach UE dostępu do pętli lokalnej operatorom 
alternatywnym doprowadziło do stopniowego zmniejszania się udziału 
operatorów zasiedziałych w rynku telekomunikacyjnym. Pomimo tego, że 
w  ramach niektórych usług spadek ten jest wyraźnie widoczny, w dalszym 
ciągu ogólna pozycja dawnych operatorów zasiedziałych na rynku telefonii 
stacjonarnej jest bardzo mocna. Przykładowo, w Polsce TP S.A. w 2012 roku 
posiadała jeszcze 55,7% bazy abonentów telefonii stacjonarnej oraz uzy-
skiwała 57,4% całkowitych przychodów z usług w stałej lokalizacji. Dla 
porównania, jej największy konkurent – Netia S.A. w 2012 roku osiągnął 
penetrację jedynie 11,2% całości abonentów a jego udział w przychodach 
z usług w stałej lokalizacji wynosił 14,6%60. 

54 Poprzez co dochodzi właśnie do „uwolnienia pętli lokalnej” rozumianego jako wdrożenie 
pełnej konkurencji usługowej, jako że nowo wchodzący operator nie odsprzedaje usług 
operatora zasiedziałego, ale samodzielnie kontroluje pętle lokalną. Tak: R. Crandall, 
L. Waverman, Failure of competitive entry into fixed-line telecommunications: Who is at 
fault?, Journal of Competition Law and Economics 2006, nr 2(1), s. 114.

55 Por. N. Nikolinakos, Promoting…, s. 2.
56 Por. S. Piątek, Sieci szerokopasmowe…, s. 87.
57 Pojęcie „operatora alternatywnego” będzie w dalszej części niniejszej pracy używane 

w opozycji do pojęcia „operatora zasiedziałego”.
58 Por. D. Adamski, Dostęp do pętli lokalnej we wspólnotowym prawie komunikacji elektro-

nicznej, CBKE e-biuletyn 2004, nr 1.
59 Por. S. Piątek, Sieci szerokopasmowe…, s. 87; zob. również N. Nikolinakos, Promoting 

competition…, s. 3.
60 Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2012 r., UKE, Warszawa, 6/2013, s. 50.



70 ROZDZIAŁ II

Liczba abonentów telefonii stacjonarnej w Polsce w 2012 roku

22%

56%

TP

Netia

UPC

Telefonia Dialog

Pozostali

6%

11%

5%

Źródło: opracowanie własne.

Podobna jak Polsce prezentuje się struktura sektora stacjonarnej telefonii 
komórkowej w Hiszpanii, gdzie również operator zasiedziały – Telefónica 
w dalszym ciągu posiada przekraczający 50% udział w rynku61. 

Liczba linii telefonii stacjonarnej w Hiszpanii w 2012 roku

14%

58%9%

12%

7%

Telefónica

Ono

Jazztel

Vodafone

Pozostali

Źródło: opracowanie własne.

Jak pokazuje jednak przykład innych państw członkowskich, w których 
liberalizacja sektora telekomunikacyjnego nastąpiła wcześniej, należy spo-
dziewać się w przyszłości dalszego zmniejszania się udziału operatorów 
zasiedziałych w rynku telefonii stacjonarnej, nawet poniżej progu 50%. 
Tytułem przykładu wskazać należy na rynek telekomunikacyjny w Wielkiej 
Brytanii, na którym już w roku 2008 roku udział British Telecom w rynku 
telefonii stacjonarnej spadł do 43%62.

61 Raport Informe económico sectorial. El sector de las telecomunicaciones. Comunicaciones 
fijas, Comisión del mercado de las telecomunicaciones, Barcelona 2012, s. 46.

62 Narrowband Market Review 2012, przygotowany przez Jigsaw Research na zlecenie 
brytyjskiego regulatora telekomunikacyjnego Office of Communications (Ofcom), s. 19.
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Liczba abonentów telefonii stacjonarnej w Wielkiej Brytanii w 2008 roku

9%

43%

BT

Virgin Media

Sky/Sky Talk

Talk Talk/CpW

Pozostali
19%

15%

Źródło: opracowanie własne.

Podkreślić należy, iż powyższe dane odnoszą się jedynie do usług stacjo-
narnej telefonii głosowej, które w chwili obecnej są zaledwie jednymi z wielu 
świadczonych w ramach stacjonarnych sieci telekomunikacyjnych. Przyszłość 
telekomunikacji stacjonarnej wydaje się natomiast stać pod znakiem rozwoju 
usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, gdzie przewaga operatorów 
zasiedziałych nad konkurentami nie jest już tak znaczna. Niemniej jednak 
zważyć należy, iż miedziana sieć telefoniczna umożliwia wykorzystanie pętli 
abonenckiej lub jej fragmentów, kanalizacji i innych elementów infrastruk-
tury, które poddane modernizacji mogą stanowić bazę rozwoju również sieci 
szerokopasmowej63. Można zatem stwierdzić, że sieci szerokopasmowe są 
w pewnym sensie wynikiem ewolucji sieci telefonicznych64. Z tego względu 
historycznie silna pozycja rynkowa operatorów zasiedziałych może potencjal-
nie zapewnić im pewną konkurencyjną przewagę także w zakresie technologii 
szerokopasmowych. Analizując strukturę rynków telekomunikacyjnych sieci 
stacjonarnych należy jednocześnie mieć na względzie fakt, iż już w 2002 roku 
liczba abonentów sieci stacjonarnych na świecie została przekroczona przez 
liczbę abonentów sieci mobilnych, a w ostatnich latach przewaga w  ilości 
użytkowników sieci mobilnych nad sieciami stacjonarnymi się dalej powięk-
sza65. Z tego względu oceniając poziomu konkurencji na tym rynku nie 
sposób pominąć faktu, iż w chwili obecnej dla stacjonarnych operatorów 
telekomunikacyjnych konkurencję stanowią również operatorzy mobilni66. 

63 Por. S. Piątek, Sieci szerokopasmowe…, s. 30.
64 Ibidem, s. 52.
65 C. Garbacz, H. Thompson Jr, Universal telecommunication service: A world perspective, 

Information Economics and Policy 2005, nr 17, s. 496.
66 Na ten temat zob. również uwagi w pkt 3.3.3. niniejszej pracy. 
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2.2.2. Telekomunikacyjne sieci mobilne 

Jak zostało wskazane powyżej, rozwój rynku telekomunikacyjnych 
sieci stacjonarnych ściśle powiązany był z procesem jego demonopolizacji 
i uniezależnienia sektora od operatora zasiedziałego, w rękach którego 
historycznie koncentrowała się całość telekomunikacyjnej działalności tak 
usługowej jak i regulacyjnej. Samo pojęcie „operatora zasiedziałego” odnosi 
się zatem co do zasady do telekomunikacyjnych operatorów sieci stacjonar-
nych. Zaznaczyć należy jednak, iż wraz jednak z postępem technologicznym 
operatorzy zasiedziali stopniowo rozszerzali zakres swojej działalności na 
usługi transmisji programów radiowych i telewizyjnych, a w latach dziewięć-
dziesiątych XX wieku również na rynek telefonii ruchomej. W odróżnieniu 
jednak do rynków telekomunikacyjnych sieci stacjonarnych, sieci mobilne 
niekoniecznie muszą być pod tak samo silnym oddziaływaniem krajowych 
operatorów zasiedziałych. Pierwsze krajowe przedsiębiorstwa telefonii 
mobilnej w UE uruchamiały swoją działalność nie tylko bowiem w warun-
kach monopolu, ale również duopolu i oligopolu. Chcąc zachować przewagę 
uzyskaną w pierwszym okresie swojej działalności, pod pewnymi względami 
operatorzy mobilni naśladują strategie rynkowe operatora zasiedziałego 
z obszaru telefonii stacjonarnej67. Z tego powodu współcześnie mianem 
„operatorów zasiedziałych” określa się również operatorów komórkowych, 
którzy jako pierwsi w latach dziewięćdziesiątych uzyskiwali przydziały czę-
stotliwości niezbędne do świadczenia usług, jeszcze w ramach tzw. sieci 
telefonii komórkowej pierwszej generacji68. Jako, że systemy 1G (a nawet 
jeszcze 2G) z uwagi na swoje ograniczenia technologiczne wykorzystywane 
być mogły w przeważającej mierze wyłącznie do transmisji rozmów głoso-
wych, w większości krajów telekomunikacyjne sieci mobilne początkowo 

67 Por. S. Piątek, Sieci szerokopasmowe…, s. 53.
68 Komórkowe sieci telekomunikacyjne najczęściej klasyfikuje się bowiem według „gene-

racji” systemów w jakich działają. Systemy te z kolei rozróżniają możliwości transmisyj-
ne. Wszystkie systemy analogowe sieci określane są jako pierwszej generacji (1G – od 
ang. first generation), natomiast systemy cyfrowe dzielą się na drugiej generacji (2G – od 
ang. second generation), trzeciej generacji (3G – od ang. third generation), oraz czwartej 
generacji (4G – od ang. fourth generation). Każda kolejna generacja cyfrowych sieci 
telekomunikacyjnych zapewnia coraz większą przepustowość oraz prędkość transferu 
danych. Szerzej na temat poszczególnych systemów: zob. A. Gowand, R. Smith, Mobile 
and Wireless Communications: An Introduction, Open University Press 2006, passim; 
E. Egea-Lopez, A. Martinez-Sala, J. Vales-Alonso, J. Garcia-Haro, J. Malgosa-Sanahuja, 
Wireless communications deployment in industry: a review of issues, options and technolo-
gies, Computers in Industry 2005, nr 56, s. 42 i n.; H. Gruber, The Economics of Mobile 
Telecommunications, Cambridge 2008, s. 23 i n.
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uznawano jedynie za dodatkowe pole do prowadzenia działalności przez 
stacjonarnych operatorów zasiedziałych. Wraz z zastąpieniem analogowych 
sieci 1G przez sieci GSM69, Komisja w sposób aktywny zaczęła wspierać 
konkurencję w ramach telefonii komórkowej a kraje członkowskie stosownie 
do jej instrukcji, przyznawały w większości przynajmniej po trzy licencje 
na świadczenie usług cyfrowej telefonii komórkowej w ramach sieci 2G70. 

W konsekwencji telekomunikacyjny rynek sieci mobilnych przyjął formę 
oligopolu. W doktrynie wskazuje się, że rynek oligopolistyczny charakte-
ryzuje się niewielką liczbą działających na nim przedsiębiorstw będących 
swoimi bezpośrednimi konkurentami, z których żadne nie posiada bez-
względnej pozycji dominującej71. Oligopole można przy tym podzielić na 
ustabilizowane – kiedy przedsiębiorcy akceptują istniejący podział rynku 
i  nie prowadzą ekspansji kosztem konkurentów oraz nieustabilizowane – 
kiedy przedsiębiorcy walczą pomiędzy sobą o rynek72. Na rynku oligopoli-
stycznym nawet połączenie konkurentów może nie spowodować stworzenia 
przez nich pozycji dominującej, jednakże może wywierać wpływ na prawi-
dłową konkurencję na rynku, szczególnie jeżeli zwiększy prawdopodobień-
stwo prowadzenia przez przedsiębiorstwa równoległej polityki działalności, 
a rynek, na którym działają jest dojrzały i bariery wejścia na rynek są na 
tyle wysokie, że powstanie nowej konkurencji jest mało prawdopodobne73. 
Zagrożenie płynące z oligopolu polega na tym, że przedsiębiorcy tworzący 
taką strukturę mogą wspólnie wykorzystywać swoją siłę rynkową bez koniecz-
ności zawierania pomiędzy sobą antykonkurencyjnego porozumienia74. 

Oligopolistyczna struktura rynku telekomunikacji mobilnej była widoczna 
praktycznie we wszystkich krajach członkowskich UE. Jak się okazało, 
dobrym momentem do podjęcia prób rozbicia telekomunikacyjnych oligo-
poli mobilnych było wdrażanie w poszczególnych państwach członkowskich 
technologii 3G. Najczęściej dokonywano tego stosując tzw. zasadę n+1, 
gdzie n oznaczało liczbę operatorów zasiedziałych funkcjonujących w ramach 

69 Z ang. Global System for Mobile Communications, pierwotnie Groupe Spécial Mobile) – 
standard telefonii komórkowej opracowany w ramach sieci 2G. Pomimo rozwoju nowych 
technologii telekomunikacyjnych w ramach sieci 3G i 4G pozostaje on współcześnie 
najpopularniejszym systemem telefonii komórkowej na świecie. Zob. szerzej na ten temat 
M. Sauter, From GSM to LTE. An introduction to mobile networks and mobile broadband, 
Chichester 2011, s. 1–19.

70 H. Gruber, The Economics…, s. 274–275. 
71 E. Piontek (red.), Reforma wspólnotowego prawa konkurencji, Kraków 2005, s. 198.
72 M. Kolasiński, Zarys prawa antymonopolowego Unii Europejskiej, Toruń 2012, s. 23.
73 Ibidem.
74 Tak: S. Stroux, US and EC Oligopoly Control, The Hague 2004, s. 8. 
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sieci 2G75. I tak, w większości krajów UE istotnie wraz z przechodzeniem 
mobilnych sieci telekomunikacyjnych na technologie 3G operatorzy zasie-
dziali zyskiwali nowych konkurentów.

W Polsce do 2006 roku na rynku telefonii ruchomej działało trzech 
operatorów określanych mianem zasiedziałych, tj. Polkomtel S.A., Polska 
Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o.76 oraz Polska Telefonia Cyfrowa 
Sp. z o.o.77 Ich udziały w rynku były bardzo zbliżone do siebie i wahały się 
w granicach 31–35%, zarówno pod względem liczby aktywnych kart SIM 
jak i przychodów78. Co istotne (a zarazem typowe dla rynków charaktery-
zujących się strukturą oligopolistyczną79), operatorzy Ci nie konkurowali 
ze sobą w  zasadzie cenami usług, a bardziej formą (reklama, marketing, 
terminale telefoniczne, dodatkowe usługi itp.80). Obok operatorów zasie-
działych w  rejestrze przedsiębiorstw telekomunikacyjnych Prezesa UKE 
pojawiali się wówczas już pierwsi operatorzy wirtualnych sieci ruchomych81, 
jednak ich wejście na rynek było skutecznie przez operatorów zasiedziałych 
blokowane82. Z tego względu duże znaczenie dla rozwoju polskiego rynku 
telekomunikacyjnych sieci mobilnych miało wejście nań czwartego samo-
dzielnego operatora, tj. P4 Sp. z o.o., co zbiegło się w czasie z przecho-
dzeniem mobilnych sieci telekomunikacyjnych w technologię 3G. Pomimo 
tego, iż wchodząc na rynek w 2007 roku, P4 była operatorem całkowicie 

75 H. Gruber, The Economics…, s. 278.
76 Obecnie Orange Polska S.A.
77 Obecnie T-Mobile Polska S.A.
78 Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2005 r., Urząd Komunikacji Elektronicznej, 

Warszawa, 6/2006, s. 49–50.
79 Zob. E. Rosenberg, Telecommunications mergers and acquisitions: Key policy issues and 

options for state regulators, The National Regulatory Research Institute, Columbus 1997, 
s. 9; zob. również H. Babis, Istota rynku…, s. 28–29. 

80 Szerzej na temat konkurencyjności polskiego rynku telekomunikacji mobilnej zob. 
K. Kulik, P. Kordasiewicz, Rynki telefonii ruchomej, [w:] S. Piątek, Regulacja rynków 
telekomunikacyjnych, Warszawa 2007, s. 123 i n.

81 Operator wirtualny sieci ruchomej (MVNO – od ang. Mobile Virtual Network Ope-
rator), który z uwagi na braki w infrastrukturze sieciowej jest zmuszony do ścisłego 
współpracowania z operatorami zasiedziałymi. Podstawową cechą działalności opera-
tora wirtualnego jest oferowanie usług klientom na bazie wykupionych hurtowo usług 
hostingowych oferowanych przez operatorów zasiedziałych. W zależności od przyjętego 
modelu prowadzenia działalności, operator wirtualny może albo nie posiadać w ogóle 
własnej infrastruktury sieciowej (brak własnego systemu billingowego czy nawet własnych 
kart SIM) albo posiadać ją częściowo (rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna za 
wyjątkiem podsystemu radiowego BSS (z ang. Base Station Subsystem) w sieci dostępowej. 

82 Por. J. Kubasik, Walka o konkurencję na polskim rynku usług telekomunikacyjnych, [w:] 
C. Banasiński, E. Stawicki (red.), Konkurencja w gospodarce współczesnej, Warszawa 
2007, s. 163.
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samodzielnym w zakresie świadczonych usług, podobnie jak operatorzy wir-
tualni nie dysponowała ona swoją własną rozwiniętą infrastrukturą transmi-
syjną, w  związku z czym, celem uzupełnienia zasięgu swojej własnej sieci, 
zmuszona była do korzystania z sieci jednego z operatorów zasiedziałych 
(początkowo był to Polkomtel później również PTK Centertel (Orange 
Polska) oraz T-Mobile Polska) w drodze roamingu krajowego83. Do roku 
2013 P4 pobierała również preferencyjne, asymetryczne stawki za zakańcza-
nie połączeń w sieci ruchomej (czyli tzw. stawek MTR)84. Ostatecznie, na 
koniec 2012 roku, tj. w pięć lat od momentu rozpoczęcia działalności spółka 
ta osiągnęła ponad 16-procentowy udział w rynku pod względem liczby 
abonentów oraz 12,5-procentowy pod względem osiągniętych przychodów85.

Liczba abonentów telefonii mobilnej w Polsce w 2012 roku
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29% T-Mobile Polska (dawn. PTC)
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27%

26%

16%

Źródło: opracowanie własne.

W Hiszpanii86 do roku 2006 rynek telefonii mobilnej zdominowany był 
przez trzech operatorów: (i) Telefónica Móviles, spółkę córkę zasiedzia-
łego operatora stacjonarnego, dysponującą największym, sięgającym blisko 
50% udziałem w rynku (tak pod względem przychodów jak i liczby linii 
telefonicznych) oraz (ii) Vodafone España i (iii) France Télécom España, 
których udział w rynku wynosił odpowiednio 30% i 25% pod względem 
ilości abonentów oraz 32% i 17% pod względem przychodów87. Z końcem 
2006 roku swoją działalność na hiszpańskim rynku telekomunikacyjnym 
rozpoczął czwarty samodzielny operator telefonii komórkowej (korzystający 

83 Na temat roamingu zob. szerzej pkt 2.3.6. niniejszej pracy.
84 Z ang. Mobile Termination Rates. Szerzej na ten temat zob. pkt. 2.3.4. niniejszej pracy.
85 Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2012 roku…, s. 25–26. 
86 Szerzej na temat rozwoju struktury hiszpańskiego rynku telekomunikacyjnego zob. 

A. Escribano, A. Zaballos, Evolución de la estructura de mercado de las telecomunica-
ciones en España, Infrastructuras y medioambiente 2002, nr 1.

87 Raport Informe Anual 2006, Comisión del mercado de las telecomunicaciones, Barcelona 
2007, s. 66.
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w ramach roamingu krajowego z sieci Telefónica Móviles) – Xfera Móviles. 
Do chwili obecnej operator ten nie zdołał jednak zdobyć znaczącej pozy-
cji rynkowej a na koniec roku 2012 jego udział w rynku wyniósł jedynie 
5,3% pod względem liczby posiadanych linii telefonicznych oraz 3,8% pod 
względem przychodów, w związku z czym nie przekracza on w tym zakresie 
nawet łącznego udziału rynkowego hiszpańskich operatorów wirtualnych 
(odpowiednio 6,8 % i 4,1%). 

Liczba linii telefonii mobilnej w Hiszpanii w 2011 roku
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Źródło: opracowanie własne.

Przykłady rozwoju krajowych telekomunikacyjnych sieci mobilnych 
w  UE88 pokazują, iż z upływem czasu mobilni operatorzy alternatywni 
stopniowo zwiększają swój udział w rynku, a konkurencja z ich strony staje 
się dla operatorów zasiedziałych odczuwalna. Wraz z przechodzeniem na 
technologię 3G operatorzy zasiedziali spotkali się bowiem, z niespotykaną 
dotąd konkurencją cenową ze strony nowych graczy, która w konsekwen-
cji wreszcie spowodowała racjonalizację (spadek) cen za usługi telekomu-
nikacyjne. Do tego czasu użytkownicy końcowi byli poniekąd „ofiarami” 
równie dużego co nieoczekiwanego, powszechnego sukcesu technologii 1G 
oraz 2G. Wskazuje się bowiem, że w tym okresie rynek telekomunikacyjny 
znajdował się w sytuacji „nadmiernych dochodów”, z czego korzystali oczy-
wiście głównie operatorzy zasiedzieli89. Pojawienie się nowych operatorów 
na mobilnym rynku telekomunikacyjnych i presja cenowa wywierana z ich 

88 W tym miejscu wskazać należy, iż zaprezentowane przez autora szczegółowe dane doty-
czące udziałów rynkowych telekomunikacyjnych operatorów sieci stacjonarnej ograni-
czone zostały w niniejszej pracy wyłącznie do Polski i Hiszpanii z uwagi na ograniczone 
możliwości zdobycia analogicznych danych z innych krajów. Z różnych względów krajowe 
organy regulacyjne obecnie najczęściej albo nie publikują (tak w Niemczech, Włoszech, 
Francji, Austrii) takich danych lub odmawiają ich ujawnienia (Wielka Brytania). 

89 Co jest zresztą uważane za jedną z przyczyn oligopolizacji rynków telekomunikacyjnych 
sieci mobilnych, H. Gruber, The Economics…, por. 267.
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strony na operatorów zasiedziałych doprowadziło tymczasem do widocz-
nego spadku cen za usługi telekomunikacyjne. Zaznaczyć należy przy tym, 
iż obok oczywistych pozytywów wynikających ze wzrostu konkurencyjności 
rynków telekomunikacyjnych i obniżenia się cen za usługi, w doktrynie 
w dalszym ciągu zauważalne są pewne obawy o to czy nieintensywne dążenie 
do powiększenia zasięgu sieci w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej 
czy wdrożenie bardziej konkurencyjnej oferty detalicznej nie doprowadzi 
do spadku jakości usług telekomunikacyjnych90. Obawy te – przynajmniej 
w odniesieniu do telekomunikacyjnych sieci mobilnych – nie znajdują jed-
nak realnego potwierdzenia w rzeczywistości. Pozycja mobilnych opera-
torów zasiedziałych jednocześnie w dalszym ciągu jest wyraźnie silniejsza 
niż pozostałych i – jak zostanie wykazane poniżej w rozdziale 4 niniejszej 
pracy – nadal stwarza im realne możliwości wykorzystywania tej przewagi 
w drodze indywidualnych lub kolektywnych antykonkurencyjnych praktyk. 

2.3. Charakterystyka regulacji na rynkach telekomunikacyjnych 

2.3.1. Bariery wejścia i wyjścia na rynek telekomunikacyjny

Jak zostało wskazane powyżej pomimo istotnych zmian w strukturze ryn-
ków telekomunikacyjnych dokonujących się w UE na przestrzeni ostatnich 
lat, operatorzy zasiedziali w dalszym ciągu utrzymują na nich wysoki udział 
procentowy. Z uwagi na uwarunkowania historyczne (uprzednie posiadanie 
praw specjalnych lub wyłącznych) mogą oni cieszyć się pewną konkurencyjną 
przewagą na zliberalizowanym rynku telekomunikacyjnym. Same względy 
historyczne nie są jednak per se wystarczającą przesłanką do podjęcia wzglę-
dem operatorów zasiedziałych środków regulacyjnych. Jakakolwiek decyzja 
regulacyjna, mająca na celu kształtowanie konkurencyjności danego rynku 
powinna bowiem być poprzedzona jego wnikliwą analizą zmierzającą przede 
wszystkim do ustalenia źródła siły rynkowej operatora zasiedziałego oraz 
zidentyfikowania przeszkód jakie mogą napotykać przedsiębiorcy chcący 
prowadzić z nim (nimi) na rynku telekomunikacyjnym działalność konku-
rencyjną91. 

90 J. Siudecki, Memorandum Prezesa UKE oraz sektora telekomunikacyjnego jako instrument 
zapewnienia jakości usług telekomunikacyjnych, iKAR 2013, nr 8(2), s. 9.

91 Por. N. Nikolinakos, Promoting competition…, s. 6.
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Do dnia dzisiejszego na rynkach telekomunikacyjnych w dalszym ciągu 
występują wysokie bariery wejścia (wyjścia)92, na co zwraca uwagę zresztą 
również sama Komisja Europejska w treści Zalecenia w sprawie właściwych 
rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających 
regulacji ex ante93. Bariery te rozróżnia ona jednocześnie na dwie kategorie, 
a to: prawno-regulacyjne oraz strukturalne. 

Pierwsze z nich Komisja definiuje jako będące wynikiem rozwiązań 
legislacyjnych, administracyjnych lub innych działań państwa bezpośred-
nio oddziałujących na warunki dostępu do rynku i/lub na pozycję operato-
rów działających na właściwym rynku94. Prawną barierą może być zatem 
wymóg uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności telekomunika-
cyjnej w sytuacji, w której ilość takich zezwoleń jest ograniczona, bądź też 
dodatkowo ograniczona dostępność częstotliwości, których rezerwacja jest 
również konieczna celem świadczenia danej usługi. Bariera o charakterze 
regulacyjnym może z kolei wynikać z polityki cenowej organów regulacyj-
nych, które chcąc zapewnić odpowiednią dostępność usług dla użytkowników 
końcowych narzuca ich cenę detaliczną w wysokości, która uniemożliwia 
lub poważnie utrudnia podmiotowi taką usługę świadczącemu osiągnięcie 
ekonomicznej opłacalności. 

Istnienie barier strukturalnych wynika natomiast zasadniczo z samego 
charakteru rynku telekomunikacyjnego, jako należącego do tzw. sektorów 
sieciowych gospodarki95. Infrastruktura techniczna niezbędna do prowadze-
nia działalności telekomunikacyjnej, wniesiona najczęściej w całości przez 
operatorów zasiedziałych z ekonomicznych bądź technicznych względów nie 
może zostać powielona. Bariery strukturalne powodują zatem powstanie 
pomiędzy operatorami zasiedziałymi oraz alternatywnymi relacji asymetrycz-
nych96, w związku z czym rynek nie może stać się rynkiem w pełni spornym 
(z ang. contestable)97. Bariery takie definiowane są zatem jako wynikające 

92 Choć nie podlega większej dyskusji fakt, iż poprzez bariery wejścia i wyjścia rozumie się 
czynniki, które uniemożliwiają lub utrudniają przedsiębiorcom wejście na dany rynek, 
w nauce istnieje szeroki spór co do tego jak należy takie bariery kwalifikować oraz co 
do nich zaliczać. Istnieje w tym zakresie wiele koncepcji i teorii. Zob. na ten temat 
R. O’Donoghue, A. J. Padilla, The law and economics…, s. 117 i n. 

93 Ich istnienie jest jednocześnie jednym z warunków stosowania na rynkach telekomuni-
kacyjnych regulacji ex ante. Zob uwgi w pkt 1.3.1. powyżej. 

94 Zob. Zalecenie w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności 
elektronicznej podlegających regulacji ex ante, pkt 10 preambuły.

95 Por. pkt 1.1. niniejszej pracy.
96 M. Cave, P. Crowther, Co-ordinating regulation…, s. 14.
97 Za sporny (contestable) uznaje się rynek, na którym występują liczne podmioty oferujące 

homogeniczne dobra. Konsumenci posiadając z kolei pełen zakres informacji na temat 
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z początkowej struktury kosztów lub początkowych warunków popytu, które 
stwarzają asymetryczne warunki dla operatorów dominujących na rynku i dla 
nowych podmiotów, utrudniając lub uniemożliwiając tym ostatnim dostęp do 
rynku98. Bariery te występują przy tym zarówno w zakresie wejścia na rynek, 
jak i wyjścia z niego. Podstawowymi barierami wejścia na rynku telekomuni-
kacyjnym są zatem inwestycje strukturalne, z uwagi na fakt, iż nawet jeżeli 
z technicznego i finansowego punktu widzenia budowa alternatywnej sieci 
telekomunikacyjnej byłaby możliwa, to jednak okres realizacji inwestycji 
byłby zbyt długi, a niezbędne do tego nakłady finansowe zbyt wysokie99. Na 
wysokie bariery wejścia na rynku telekomunikacyjnym wpływa również prze-
waga operatorów zasiedziałych w zakresie kosztów bezwzględnych100 oraz 
znaczny efekt skali. Z drugiej strony, za podstawowe bariery wyjścia uznaje 
się konieczność poniesienia przez nowo wchodzących na rynek operatorów 
wysokich tzw. kosztów utopionych (z ang. sunk costs), tj. takich, których 
w przypadku podjęcia decyzji o wyjściu z rynku, operator wychodzący nie 
będzie już w stanie odzyskać. Z perspektywy sektora telekomunikacyjnego 
koszty utopione najczęściej związane są z inwestycjami infrastrukturalnymi, 
jednak co do zasady należy na nie spojrzeć z szerszej perspektywy. Za 
ETS przyjąć należy, iż są to co do zasady wszelkie koszty poniesione przez 
przedsiębiorcę w celu penetracji rynku, czyli między innymi te związane 
z  tworzeniem odpowiedniej sieci handlowej, organizacją kampanii rekla-
mowych dużej skali101. Do istnienia strukturalnych barier wejście i wyjścia 
na rynek telekomunikacyjny przyczynia się wreszcie również jego oligopoli-
styczna struktura i rozmiar obecnych na nim podmiotów, które zwiększają 
nakład finansowy niezbędny celem wejścia na rynek102. Jak zaznacza bowiem 
Komisja w treści swoich wytycznych w sprawie oceny horyzontalnego połą-

ceny i jakości dokonują wyboru oferty kierując się kryterium najniższej ceny w danym 
przedziale jakościowym. Tym samym przedsiębiorca, który zaoferuje dane dobro w cenie 
wyższej niż jego konkurencji nie będzie w stanie go sprzedać, natomiast przedsiębiorca, 
który zaoferuje je w cenie niższej niż jego konkurenci zdobędzie cały rynek. W konse-
kwencji na rynku spornym przedsiębiorcy ustalają ceny w wysokości zbliżonej do wartości 
kosztów krańcowych. Zob. szerzej na ten temat M. Bergman, Potential Competition: 
Theory, empirical evidence and legal practice, Sztokholm 2002, s. 10 i n.

98 Zob. Zalecenie w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności 
elektronicznej podlegających regulacji ex ante, pkt 9 preambuły.

99 Por. I. Kawka, Telekomunikacyjne organy…, s. 88.
100 Tj. minimalnych kosztów jakie przedsiębiorca musi ponieść celem utrzymania się na 

rynku. 
101 Por. wyrok ETS z 14.02.1978 r. w sprawie 27/76 United Brands, pkt 122.
102 Por. C. Mosso, S. Ryan, S. Albaek, M. Sentella, Article 82, [w:] J. Faull, A. Nikpay, The 

EC law of competition, Oxford 2007, s. 329.
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czenia przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw: wejście na rynek jest mniej prawdopodobne, jeśli 
byłoby tylko ekonomicznie opłacalne na dużą skalę, powodując tym samym 
znaczne obniżenie poziomu cen. Wejście na rynek jest również trudniejsze, jeżeli 
przedsiębiorstwa obecne na rynku są w stanie utrzymać swoje udziały w rynku 
poprzez proponowanie długoterminowych kontraktów (…) dla tych klientów, 
których wchodzące na rynek przedsiębiorstwo próbuje zdobyć103.

W literaturze104 wskazuje się również na istnienie innego rodzaju barier 
wejścia na rynek telekomunikacyjny, które mogą być z kolei w sposób 
sztuczny wytworzone przez operatora zasiedziałego, tj. tzw. barier „strate-
gicznych”. Mogą one polegać na różnych formach działań ze strony operatora 
zasiedziałego i przyjmować formę np. nadmiernych inwestycji w produkcję, 
R&D (tj. badania i rozwój)105 lub działalność marketingową, reklamową. 
W percepcji ich nowych bądź potencjalnych konkurentów działania te mogą 
wywołać racjonalną obawę przed mocną „konkurencyjną odpowiedzią” na 
ich pojawienie się na rynku. Powyższe może skutkować również zwiększe-
niem kosztów jakie nowo wchodzący operatorzy będą musieli ponieść celem 
wyjścia naprzeciw ruchom operatora zasiedziałego, zwiększając tym samym 
koszty swojej własnej działalności.

Sposobem usuwania wskazanych powyżej barier wejścia i wyjścia na rynek 
telekomunikacyjny jest przede wszystkim prokonkurencyjna regulacja sekto-
rowa. Pamiętać należy jednak, iż na zliberalizowanym rynku telekomunika-
cyjnym dyrektywy polityki regulacyjnej winny być sformułowane w  sposób 
szczególny. Główny nacisk należy bowiem położyć przede wszystkim na 
zapewnienie operatorom alternatywnym możliwości dostępu do sieci ope-
ratorów zasiedziałych oraz zapewnienie im możliwości zakańczania w ich 
sieci połączeń. Powinna ona również utrudniać operatorom zasiedziałym 
pewne zachowania rynkowe, które mogłyby w sposób antykonkurencyjny 
utrudniać innym podmiotom wejście na rynek106. Na rynku zliberalizowa-
nym regulacja powinna zatem stymulować konkurencję w perspektywie tak 
krótkoterminowej (poprzez eliminowanie przewagi konkurencyjnej opera-
torów zasiedziałych), jak i długoterminowej (poprzez dawanie impulsu do 
technologicznego i konkurencyjnego rozwoju rynku). 

103 Wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw na mocy 
rozporządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw z 5.02.2004 r. 2004/C 
31/03 (Dz. U. C 031 z 5.02.2004 r.) („Wytycznie w sprawie horyzontalnych koncentracji”).

104 Zob. M. Cave, P. Crowther, Pre-emptive…, s. 3.
105 Z ang. research and development.
106 Choć w tym zakresie oczywiście istotna jest również interwencja, regulacja sprawowana 

przez prawo konkurencji oraz unijne organy ochrony prawa konkurencji. 
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2.3.2. Dostęp i połączenia międzysieciowe

Podstawowym aktem prawnym UE regulującym kwestie dostępu i połą-
czeń międzysieciowych jest Dyrektywa o dostępie. Akt ten w pierwszej 
kolejności chroni umowny mechanizm zapewniania dostępu i połączeń 
międzysieciowych, czego wyrazem jest jego art. 3 ust. 1, stanowiący, że 
Państwa Członkowskie zapewnią, by nie istniały ograniczenia, które utrudnia-
łyby przedsiębiorstwom w tym samym Państwie Członkowskim albo w różnych 
Państwach Członkowskich prowadzenie pomiędzy sobą negocjacji w sprawie 
umów o technicznych i handlowych warunkach dotyczących dostępu lub wza-
jemnych połączeń, zgodnie z prawem wspólnotowym. Pamiętać należy bowiem, 
iż kwestie dostępu i połączeń do sieci dotyczą rozbieżnych, często nawet 
przeciwstawnych interesów operatorów i dostawców usług, a z uwagi na silną 
pozycję operatorów zasiedziałych, rynek telekomunikacyjny w dalszym ciągu 
nie jest efektywnie konkurencyjny. Do czasu osiągnięcia skutecznej konku-
rencji na rynku telekomunikacyjnym, podstawowym środkiem ukierunkowa-
nym na obniżenia barier wejścia i wyjścia nań jest zatem prokonkurencyjna 
działalność regulacyjna krajowych regulatorów telekomunikacyjnych. Ich 
zadaniem jest ukształtowanie asymetrycznych relacji pomiędzy przedsię-
biorcą zasiedziałym a jego konkurentami, w ramach których przedsiębiorca 
zasiedziały obciążony zostaje dodatkowymi obowiązkami i wymaganiami 
zmierzającymi do wymuszenia współpracy oraz udostępnienia jego zasobów 
sieciowych konkurentom107. Za pomocą władczych rozstrzygnięć organu 
regulacyjnego określane są przy tym zarówno warunki i stawki dostępu do 
infrastruktury sieciowej, jak i warunki połączeń międzysieciowych. 

Pojęcie dostępu w Dyrektywie o dostępie obejmuje elementy sieci oraz 
urządzeń towarzyszących. Dostęp tego rodzaju umożliwia wykorzystanie 
własnych komponentów sieciowych przyłączonych do cudzej sieci108. Obej-
muje on swoim zakresem zatem zarówno dostęp do pętli lokalnej i usług 
niezbędnych do jej wykorzystania przez konkurencyjnego dostawcę usług109, 
jak i dostęp do infrastruktury materialnej stanowiącej podbudowę sieci 
telekomunikacyjnej, włączając to budynki, kanalizację i maszty110. Pod-
stawowym zadaniem regulacji prokonkurencyjnej jest zatem zapewnianie 
otwartego dostępu do sieci i usług operatora zasiedziałego. Z tego też 
względu często określa się całość tych działań jako politykę otwartego 
dostępu (ang. open access policy). Dzięki otwartemu dostępowi i możliwości 

107 S. Piątek, Sieci szerokopasmowe…, s. 22.
108 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty…, s. 128.
109 Por. uwagi w pkt. 2.2.1. powyżej.
110 Ibidem.
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korzystania z elementów sieci lub wybranych usług hurtowych, konkurenci 
operatora zasiedziałego unikają inwestowania w najbardziej kosztowne ele-
menty infrastruktury (łącza dostępowe) i stosownie do swoich możliwości 
mogą rozpocząć działalność na tym poziomie drabiny inwestycyjnej, który 
odpowiada ich możliwościom111. 

Połączenie międzysieciowe, inaczej interkonektywność (od ang. inter-
connection), jest natomiast szczególnym rodzajem dostępu, realizowanego 
z udziałem operatorów sieci publicznych112. W praktyce istnieją dwa rodzaje 
połączeń realizowanych w ramach sieci telekomunikacyjnych: połączenia 
typu (i) on-net, rozpoczynające się i kończące się w tej samej sieci oraz 
(ii)  połączenia typu off-net, rozpoczynające się w sieci jednego operatora 
natomiast kończące w sieci drugiego113. Jeżeli zatem wszystkie połącze-
nia wykonywane byłyby w ramach jednej i tej samej sieci, problem inter-
konektywności by nie istniał. Sieci muszą się jednak ze sobą łączyć, aby 
użytkownicy jednej sieci mogli wykonywać połączenia do użytkowników 
drugiej. Poprzez umożliwianie użytkownikom różnych sieci komunikację, 
interkonektywność stanowi zatem kluczowy element w procesie wdraża-
nia skutecznej konkurencji na rynku i prowadzi do eliminacji opisanych 
powyżej negatywnych efektów sieci występujących w ramach rynku tele-
komunikacyjnego114. Wskazuje się przy tym, że najważniejsze zagadnie-
nia związane z problematyką interkonektywności związane są z tym kiedy 
należy ją zapewnić, w jakich okolicznościach, do jakiej infrastruktury oraz 
w jakiej cenie115. Precyzyjne i sprawiedliwe uregulowanie kwestii związa-
nych z interkonektywnością jest szczególnie ważne z punktu widzenia nowo 
wchodzących na rynek operatorów. Wskazuje się bowiem, iż to oni ponoszą 
największe trudności (w szczególności finansowe) jeżeli ich baza abonentów 
nie rośnie w odpowiednio szybkim tempie116. Z uwagi na znaczenie jakie 
niesie za sobą posiadanie dużej ilości użytkowników danej sieci, przedsię-
biorcy telekomunikacyjni z  ugruntowaną pozycją rynkową stają bowiem 
przed oczywistymi dylematami związanym z  interoperacyjnością (interko-
nektywnością) swoich sieci, czy też kompatybilnością swoich produktów 

111 S. Piątek, Sieci szerokopasmowe…, s. 22.
112 Ibidem, s. 131; C. Brown, M. Das, B. Rayment, Sectoral Regimes…, s. 1126.
113 Zob. na ten temat: M. Peitz, On access pricing in telecoms: theory and European practice, 

Telecommunications Policy 2007, nr 23, s. 732; L. Cricelli, M. Grimaldi, N. Levialdi 
Ghiron, The impact of regulating mobile termination rates and MNO–MVNO relationships 
on retail prices, Telecommunications Policy 2012, nr 36, s. 4.

114 Zob. pkt. 2.2. powyżej.
115 N. Nikolinakos, EU Competition Law…, s. 235.
116 M. Peitz, On access pricing…, s. 732.
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telekomunikacyjnych117. Z jednej strony bowiem współpraca pomiędzy ich 
konkurentami może przyczynić się do rozwoju i atrakcyjności ich własnych 
sieci i usług, jednak z drugiej, pokusa zachowania dla siebie „jak największej 
części tortu”, bez konieczności dzielenia się nim z innymi jest dla każdego 
z nich ekonomicznie kusząca. 

W analizie zagadnień problemów związanych z polityką interkonektową 
główny nacisk położony jest zawsze na kwestie kosztowo-cenowe, co nie 
może budzić większych wątpliwości z uwagi na fakt, iż to przede wszyst-
kim stawki interkonektowe należą do największych kosztów jakie muszą 
ponieść nowi gracze wchodzący na rynek telekomunikacyjny118. Z drugiej 
strony, dla operatorów zasiedziałych dochody z połączeń międzysieciowych 
stanowią zazwyczaj bardzo ważny czynnik „rekompensujący” straty finan-
sowe wynikające z pojawienia się konkurencji na zdominowanym przez 
nich dotąd rynku119. 

Obowiązki dostępowe, które mogą być nakładane na przedsiębiorstwa 
telekomunikacyjne zostały w Dyrektywie o dostępie podzielone na dwie 
kategorie, tj. w zależności od tego czy są one nakładane na podmiot posia-
dający na rynku telekomunikacyjnym pozycję znaczącą120 czy też nie. Do 
pierwszej kategorii należą:
(i) obowiązek przejrzystości (art. 9 Dyrektywy o dostępie);
(ii) obowiązek niedyskryminacji (art. 10 Dyrektywy o dostępie);
(iii) obowiązki związane z rozdzielnością księgową (art. 11 Dyrektywy 

o dostępie);
(iv) obowiązki związane z dostępem i użytkowanie specyficznych urządzeń 

sieciowych (art. 12 Dyrektywy o dostępie);
(v) obowiązek kontroli cen (art. 13 Dyrektywy o dostępie);
(vi) obowiązki dotyczące księgowania kosztów (art. 12 Dyrektywy o  dos-

tępie).

Obowiązki należące do drugiej kategorii, tj. obowiązki nakładane nie-
zależnie od pozycji rynkowej przedsiębiorcy zostały wskazane w art. 5 oraz 
art. 8 Dyrektywy o dostępie. Wskazuje się, iż w całym obszarze regulacji 
poświęconych dostępowi i połączeniom sieci, jest to kwestia uznawana za 

117 P. Weiser, The relationship of antitrust and regulation in a deregulatory era, The Antitrust 
Bulletin 2005, nr 50(4), s. 556.

118 M. Michalis, Acces Issues: Operational Support Systems and Regulation, Telecommunica-
tions Policy 1999, nr 23, s. 481–482.

119 Ibidem, s. 482.
120 Na temat pojęcia „znacząca pozycja rynkowa” zob. uwagi w pkt 3.4.3 niniejszej pracy.
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najbardziej niejasną121. Istotnie część z nich została bowiem określona jedy-
nie w sposób przykładowy (art. 5 ust. 1 Dyrektywy o dostępie), a ponadto 
przepis art. 5 ust. 4 Dyrektywy o dostępie zapewnia organom regulacyjnym 
państw członkowskich możliwość bliżej niezdefiniowanej „interwencji” celem 
zapewnienia przestrzegania celów określonych w art. Dyrektywy Ramowej122. 
Co jednak istotne w obu przypadkach, tj. tak w przypadku obowiązków 
dostępowych nakładanych na operatorów posiadających jak i nie posia-
dających pozycji znaczącej, ich nakładanie nakierowane powinno być na 
osiągnięcie efektywnej konkurencji, interoperacyjności usług i korzyści dla 
konsumentów. 

2.3.3. Asymetryczna regulacja rynków telekomunikacyjnych

Jak zostało wskazane powyżej samo zniesienie monopolu prawnego 
i innych ograniczeń w uzyskiwaniu uprawnień do prowadzenia działalności 
telekomunikacyjnej nie wystarcza do ukształtowania konkurencyjnego rynku. 
Konkurenci operatora zasiedziałego muszą bowiem przy uruchamianiu swej 
działalności korzystać z jego usług. W momencie uzyskania dostępu do 
infrastruktury sieciowej operatora zasiedziałego operatorzy alternatywni 
uzyskują warunki do podejmowania z nim konkurencji usługowej. Mogą 
oni tym samym rozwijać swoją ofertę wykorzystując sieci oraz usługi funk-
cjonalne operatora zasiedziałego, bez konieczności ponoszenia własnych 
nakładów infrastrukturalnych, które są trudne do odzyskania w przypadku 
zaprzestania działalności123. W tych warunkach ryzyko zaistnienia na rynku 
jest nieznaczne, gdyż środki wniesione można w znacznym stopniu wycofać. 
Sprzyja to obniżaniu kosztów działalności wchodzącej na rynek firmy oraz 
rzutuje na kalkulacje cenowe usług, które w tych warunkach mogą być 
świadczone po cenach niższych od stosowanych przez operatora zasiedzia-
łego. Takie ramy regulacyjne sprzyjają szybkiemu wzrostowi konkurencji na 

121 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne wspólnoty…, s. 157; B. Marciniak, Regulacja teleko-
munikacji – nakładanie obowiązku połączenia sieci na operatorów niezajmujących pozycji 
znaczącej. Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 19 października 2012 r., III SK 3/12), 
iKAR 2013, nr 3(2), s. 127.

122 W doktrynie uznaje się, że powyższe prowadzi do powstania po stronie organów regula-
cyjnych państw członkowskich tzw. „uznania regulacyjnego”, które nie występuje w takim 
natężeniu w innych wykonawczych działaniach władz publicznych. Zob. szerzej na ten 
temat W. Hoff, Prawny model regulacji sektorowej, Warszawa 2008, s. 77.

123 Poprzez powyższe dochodzi w praktyce do eliminacji problemu tzw. „kosztów utopio-
nych”, stanowiących jedną z barier wejścia na rynek telekomunikacyjny. Por uwagi 
w pkt. 2.3.1. powyżej. 
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rynku usług124. Przyjmuje się jednak, że takie „preferowanie” konkurencji 
usługowej na rynku telekomunikacyjnym powinno być ściśle ograniczone 
w czasie do chwili okrzepnięcia na nim nowych konkurentów operatora 
zasiedziałego. Jak zostało bowiem wskazane w pkt. 19 preambuły Dyrek-
tywy o dostępie: sam fakt, że krajowe organy regulacyjne nałożyły obowiązek 
zapewnienia dostępu do infrastruktury, co pociąga za sobą zwiększenie kon-
kurencji w krótkiej perspektywie czasowej, nie powinien zniechęcać konku-
rentów do inwestowania w alternatywne rozwiązania, co pociągnie za sobą 
zwiększoną konkurencyjność w dłuższej perspektywie czasowej. Chodzi w tym 
zakresie oczywiście o to, aby przy ustanawianiu dostępu organy regulacyjne 
nie osłabiały motywacji operatorów alternatywnych do inwestowania w ich 
własną infrastrukturę125. Regulacja rynków telekomunikacyjnych, powinna 
jednocześnie zmierzać do stopniowego eliminowania asymetrii rynkowych, 
wynikających z przewagi, jaką dysponują na nim operatorzy zasiedziali126. 
Próbując zebrać je wszystkie w tym miejscu razem, posłużyć się można kata-
logiem, na jaki wskazują A. Perrucci oraz M. Cimatoribus127, według których 
przewaga konkurencyjna operatorów zasiedziałych na już zliberalizowanym 
rynku telekomunikacyjnym uwidacznia się przede wszystkim w zakresie:
(i) znajomości rynku, pozycji rynkowej, a co za tym idzie ugruntowanej 

reputacji pośród klientów;
(ii) możliwości wykorzystywania ekonomii skali celem poszerzania zakresu 

oferowanych usług;
(iii) dostępności w pełni rozwiniętej rozpowszechnionej infrastruktury sie-

ciowe; oraz
(iv) dużo większych możliwości finansowych.

Jednocześnie nie można pominąć faktu, iż w pewnym zakresie, również 
nowi operatorzy mogą liczyć na pewne korzyści związane z wchodzeniem 
na rynek. W tym zakresie wskazuje się128 przykładowo na możliwość:
(i) wykorzystywania najnowszej technologii bez konieczności rozważania 

problemów związanych ze stopą zwrotu innych bieżących inwestycji 
(efekt tzw. żabiego skoku);

124 F. Kamiński, S. Laskowski, Analiza wyników przeglądu regulacji rynku komunikacji elek-
tronicznej w Unii Europejskiej i ich wpływu na regulacje w Polsce, Warszawa 2007, s. 11.

125 Por. S. Piątek, Sieci szerokopasmowe…, s. 137 i n.
126 Częściowo była już o nich mowa w pkt 2.3.1 powyżej w ramach analizy barier wejścia 

i wyjścia na rynek telekomunikacyjny.
127 A. Perrucci, M. Cimatoribus, Competition, convergence and asymmetry in telecommunica-

tions regulation, Telecommunications Policy 1997, nr 6, s. 494.
128 Ibidem.



86 ROZDZIAŁ II

(ii) ukierunkowania swojej działalności na najbardziej dochodowe segmenty 
rynku;

(iii) przyjęcie ram organizacyjnych pozwalających na dopasowywanie się do 
niezwykle szybkiej ewolucji rynku telekomunikacyjnego oraz postępu-
jących na nim zmian technologicznych. 

Zasady i warunki, na których nowy podmiot funkcjonował będzie na rynku 
telekomunikacyjnym określone powinny być oczywiście przy uwzględnieniu 
wszystkich wskazanych powyższych okoliczności i uwarunkowań, stanowiąc 
ich wypadkową. Jednocześnie jednak wskazuje się, że pomimo okoliczno-
ści przemawiających częściowo na korzyść podmiotu nowo wchodzącego 
na rynek telekomunikacyjny, na skutek występujących na nim asymetrii, 
celem przyciągnięcia do siebie klientów musi on już na samym starcie być 
zasadniczo w stanie zaoferować lepszą ofertę niż operator zasiedziały129. 
Bez pomocy ze strony krajowych organów regulacyjnych byłoby to oczywi-
ście niezwykle trudne. Najskuteczniejszym sposobem na eliminację asyme-
trycznych warunków panujących na rynku telekomunikacyjnym i stworzenie 
operatorom realnych możliwości konkurowania na nim z operatorem zasie-
działym jest natomiast zastosowanie asymetrycznych stawek dostępowych 
oraz interkonektowych130. Asymetryczna regulacja cenowa na rynku teleko-
munikacyjnym powinna być ograniczona czasowo, jako że zasadniczo każda, 
nawet największa asymetria rynkowa wraz z rozwojem wolnej konkurencji 
w końcu na nim zanika131. Utrzymywanie stale niskich stawek dostępowych 
i  interkonektowych nie jest zatem nigdy skutecznym rozwiązaniem w per-
spektywie długoterminowej. Przyjmuje się zatem, że ich poziom powinien być 
dynamiczny, tj. z czasem powinny one progresywnie rosnąć. Powyższe skut-
kuje tym, iż operator nowo wchodzący jest w stanie ocenić potencjał rynku 
oraz kalkulować swoje koszty wejścia na rynek koszty. Innymi słowy, jeżeli 
wejście przy wykorzystaniu infrastruktury operatora zasiedziałego ocenia on 
z jakiegokolwiek powodu jako nieatrakcyjne, może wycofać się z inwestycji, 

129 Zob. M. Peitz, On access pricing…, s. 735; P. de Bijl, M. Peitz, Regulation and Entry…, 
s. 42.

130 Odmiennego zdania są jednocześnie niektórzy przedstawiciele nauki ekonomicznej, 
stawiający się niejako w opozycji do teorii reprezentowanych przez środowiska stricte 
prawnicze. Opowiadają się za stosowaniem w ramach rynków telekomunikacyjnych regu-
lacji symetrycznej, zob. np. D. Weisman, Asymmetrical regulation. Principles for emerging 
competition in local service markets, Telecommunications Policy 1994, nr 18. Wskazać 
należy również, iż regulacja asymetryczna nie jest ponadto stosowana we wszystkich pań-
stwach świata. Modelu tego nie przyjęto chociażby w Stanach Zjednoczonych, Australii, 
czy Nowej Zelandii. Zob. M. Peitz, On access pricing…, s. 734.

131 A. Perrucci, M. Cimatoribus, Competition, convergence…, s. 494.
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ponosząc przy tym stosunkowo nieduże koszty utopione. Z drugiej strony, 
gdy decyduje się on na rynku pozostać, stale rosnące koszy dostępu dopingują 
go do inwestycji w swoją własną infrastrukturę sieciową132. Kluczowe w tym 
kontekście staje się zatem pytanie, o to jaki powinien być poziom stawek 
za połączenie operatora alternatywnego do innej sieci oraz jak go określić. 
Metodologia ustalania stawek dostępowych oraz interkonektowych zależna 
jest od tego czy podmiot zobowiązany do zapewnienia dostępu połączenia 
międzysieciowego posiada na rynku pozycję znaczącą czy nie. W pierwszym 
przypadku operatorzy posiadający na rynku pozycję znaczącą, muszą bowiem 
zapewnić dostęp po cenach zorientowanych kosztowo (z ang. cost oriented), 
tj. odpowiadających wyłącznie kosztom poniesionym przez nich w związku 
z  zapewnieniem dostępu. Obowiązki dostępowe podmiotów nieposiadają-
cych pozycji znaczącej nie są natomiast określane tak restrykcyjnie i mogą 
być np. ograniczone do obowiązku by ceny selekcji operatora były rozsądne 
w rozumieniu przepisów Dyrektywy 97/33/WE133. W praktyce ustalanie war-
tości stawek interkonektowych odbywa się najczęściej albo na podstawie 
historycznych, bądź przewidywanych danych kosztowych pochodzących od 
podmiotu zobowiązanego do zapewnienia dostępu.

2.3.4. Zakańczanie połączeń

Jednym z najważniejszych zagadnień tak w kontekście wzajemnej interko-
nektywnośći sieci telekomunikacyjnych jak i rozwoju konkurencji na rynku 
telekomunikacyjnym jest problematyka zakańczania połączeń (ang. call ter-
mination). Zakańczanie połączeń stanowi usługę hurtową, którą na tele-
komunikacyjnym rynku w ramach połączeń typu off-net świadczy na  rzecz 
operatora sieci połączenia wychodzącego operator sieci połączenia przycho-
dzącego. Innymi słowy, aby połączenie użytkownika jednej sieci z użytkowni-
kiem drugiej sieci doszło do skutku, konieczne jest, aby operator pierwszej 
z nich wykupił od operatora drugiej usługę zakańczania połączeń134. We 
wszystkich państwach UE, jako funkcjonujących w ramach telekomunika-
cyjnego systemu CPP135 to operator sieci połączenia przychodzącego ustala 

132 Por. M. Cave, I. Vogelsang, How access pricing…, s. 719.
133 Por. Dyrektywa o dostępie, pkt 20 preambuły.
134 Poprzez usługę tę realizuje się zatem w praktyce interkonektywność sieci telekomuni-

kacyjnych.
135 Z ang. Calling Party Pays (strona wykonująca połączenie płaci) to system w ramach 

którego operator sieci połączenia przychodzącego pobiera opłatę za połączenie od ope-
ratora sieci połączenia wychodzącego. Odmienny system RPP (z ang. Receiving Party 
Pays), polegający na tym, iż to operator sieci połączenia wychodzącego pobiera opłatę od 
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stawkę za zakończenie połączenia. W zależności od tego, czy dane połącze-
nie kończy się w telekomunikacyjnej sieci stacjonarnej czy też sieci mobilnej 
mowa jest albo o stawce za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych 
(tzw. FTR – z ang. fixed termination rates) albo o stawce za zakańczanie 
połączeń w sieciach mobilnych (tzw. MTR – z ang. mobile termination rates). 
W UE przyjmuje się, że co do zasady stawki te powinny być symetryczne 
i takie same dla wszystkich działających na rynku operatorów, niemniej 
jednak w praktyce organy regulacyjne państw członkowskich UE najczęściej 
znajdują powody do ich zróżnicowania. Zezwalają oni tym samym nowym 
i małym operatorom telekomunikacyjnym na stosowanie wyższych stawek za 
zakańczanie połączeń, celem ułatwienia im zdobycia silniejszej pozycji rynko-
wej i odpowiedniego rozbudowania bazy użytkowników136. Z drugiej jednak 
strony wskazać należy, iż zróżnicowanie stawek za zakańczanie połączeń, 
jak każda inna forma regulacji asymetrycznej może mieć dla rynku także 
konsekwencje negatywne. Wskazuje się bowiem, iż nawet jeżeli zapewnia się 
w ten sposób nowym operatorom możliwość odzyskania kosztów związanych 
z wejściem na rynek, zmusza się tym samym de facto pozostałych operatorów, 
postawionych przed koniecznością stosowania niższych stawek za zakań-
czanie połączeń, do subsydiowania swoich konkurentów kosztem innych 
pól swojej działalności (np. w zakresie innowacyjności czy też rozbudowy 
sieci)137. Zbyt długie stosowanie asymetrii w zakresie stawek za zakańcza-
nie połączeń niesie ponadto za sobą ryzyko spowodowania nieefektywności 
rynku. Na problemy te zwróciła uwagę Komisja Europejska, wydając dnia 
7 maja 2009 roku Zalecenie w sprawie uregulowań dotyczących stawek za 
zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych138. W Zaleceniu 
tym Komisja wskazała, iż stawki za zakańczanie połączeń powinny być jak 

operatora sieci połączenia przychodzącego funkcjonuje m. in. w Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie i niektórych państwach azjatyckich. Zob. na ten temat S. Littlechild, Mobile 
termination charges: Calling Party Pays versus Receiving Party Pay, Telecommunications 
Policy 2006, nr 30, s. 243 i n.

136 Wskazuje się bowiem, że na początkowym etapie działalności nowego operatora, jego 
celem jest właśnie zdobywanie udziału rynkowego, co odbywa się często nawet kosztem 
maksymalizacji zysków. Zob. P. de Bijl, M. Peitz, Regulation and Entry…, s. 109.

137 Zob. w tym zakresie Raport ERG w sprawie symetri stawek za zakańczanie połączeń 
w sieciach stacjonarnych oraz mobilnych ERG’s Common Position on symmetry of fixed 
call termination rates and symmetry of mobile call termination rates z 28.02.2008 r., nr ERG 
(07) 83 final 080312, dokument dostępny pod adresem: http://www.irg.eu/streaming/
erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf?contentId=543020&field=ATTACHED_FILE.

138 Zalecenie Komisji z 7.05.2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie 
połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych (Dz. U. L 124 z 20.05.2009 r.). W jego 
polskiej wersji występował jednak dość poważny błąd tłumaczeniowy, który został usu-
nięty dopiero na mocy Sprostowania do zalecenia Komisji z 7.05.2009 r. w sprawie 
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najszybciej obniżone we wszystkich państwach członkowskich do poziomu 
kosztów efektywnego operatora. Wyznaczyła ona krajowym organom regu-
lacyjnym na wprowadzenie w tym zakresie powszechnej symetrii czas do 
dnia 31 grudnia 2012 roku, który mógł jednak być przez nie przedłużony 
pod pewnymi warunkami do dnia 1 lipca 2014 roku139.

Jak się okazało proces obniżania stawek za zakańczanie połączeń w UE 
przebiegał dużo oporniej w przypadku sieci mobilnych niż miało to miejsce 
w przypadku sieci stacjonarnych. O ile bowiem w większości krajów UE 
stawki za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych, na skutek dzia-
łań krajowych organów regulacyjnych stosunkowo szybko doprowadzone 
zostały do racjonalnego, opartego na kalkulacji kosztowej poziomu140, o tyle 
stawki za zakańczanie połączeń w sieciach mobilnych dość długo pozosta-
wały w ogóle poza sferą działań regulacyjnych141. W konsekwencji stawki 
MTR w państwach członkowskich utrzymywane były przez zasiedziałych 
operatorów komórkowych przeważnie na dość wysokim poziomie142, co 
było bezpośrednim powodem, dla którego również ceny detaliczne połączeń 
komórkowych pozostawały przez dłuższy okres czasu tak wysokie. W  tym 
miejscu wskazać należy jednak, iż paradoksalnie stosowanie wysokich sta-
wek MTR może również skutkować szeregiem pozytywnych efektów dla 
użytkowników końcowych, wywołanych przez tzw. efekt łóżka wodnego143. 
Operatorzy komórkowi niekoniecznie bowiem muszą zachowywać dla siebie 
całość dochodów, zwiększonych na skutek wysokich stawek MTR (szcze-
gólnie w sytuacji gdy rynek jest konkurencyjny) i mogą np. wykorzystywać 
je na subsydiowanie terminali telefonicznych (tzw. „telefon za złotówkę”), 
a nawet opłat abonamentowych. Pamiętać należy, że każdy dodatkowy użyt-

uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i rucho-
mych (Dz. U. L 338 z 22.12.2010 r.).

139 Zob. Zalecenie z 7.05.2009 r., pkt 21, 22 preambuły.
140 Zob. S. Littlechild, Mobile termination charges…, s. 245.
141 Zob. O. Bomsel, M. Cave, G. Le Blanc, K.-H. Neumann, How mobile termination charges 

shape the dynamics of the telecom sector, Warwick 2003, s. 17.
142 Jak wskazywała Komisja Europejska w 2008 r. uśrednione stawki MTR w państwach 

członkowskich były około dziesięciokrotnie wyższe niż stawki FTR. Średnia wysokość 
stawek MTR wahała się od 0,02 € za minutę – na Cyprze do 0,13 € za minutę – w Buł-
garii. Zob. Komunikat prasowy Komisji z 7.05.2009 r., nr MEMO/09/222.

143 Przejawia się on tym, iż istnienia wysokich cen na jednej płaszczyźnie rynku, bilansuje 
się poprzez niskie ceny na innym, co wykazuje podobieństwa do reakcji obserwowanej 
w przypadku naciskania na łóżko wodne (gdy naciska się na nie z jednej strony, podnosi 
się poziom na nim z drugiej strony). Zob. na ten temat: C. Genakos, T. Valletti, Regulating 
prices in two-sided markets: The waterbed experience in mobile telephony, Telecommunica-
tions Policy 2012, nr 36, s. 361; C. Genakos, T. Valletti, Testing the “Waterbed effect in 
mobile telephony, CEIS Tor Vergata Research Paper Series 2007, nr 6(2).
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kownik sieci generuje dla niej dodatkowe połączenia przychodzące, które 
jej operatorowi przynoszą dodatkowe przychody z tytułu opłat MTR144. 
Bezpośrednią konsekwencją powyższego zjawiska jest co prawda wyższa 
penetracja sieci mobilnej, niemniej jednak w tym samym czasie, na rynku 
dochodzi do nieproporcjonalnie mniejszej ilości połączeń wykonywanych 
przez użytkowników (ich cena jest bowiem wysoka), niż wynikałoby to ze 
wskaźnika penetracji145.

Co istotne, do obniżenia stawek MTR nie prowadziła w żadnym stopniu 
na rynku telekomunikacji mobilnej presja konkurencyjna ze strony innych 
operatorów obecnych na rynku, jako że panujący status quo (wysokie sta-
wiki MTR) był korzystny dla wszystkich146. Wskazuje się bowiem, że przy 
braku regulacji mobilnie operatorzy zasiedziali wykorzystują stosowane przez 
siebie wysokie stawki za zakańczanie połączeń celem zrekompensowania 
sobie poniesionych wydatków inwestycyjnych, oraz osłabienia już na starcie 
swojej „nowej” konkurencji147. Z tego właśnie względu regulatorzy krajowi 
przyznają nowo wchodzącym operatorom pewien „bonus”, polegający na 
możliwości stosowania przez pewien czas wyższych stawek MTR niż jego 
zasiedziali konkurenci. Przywilej jak każda asymetria rynkowa ma jednak 
charakter przejściowy i może być stosowany wyłącznie do chwili osiągnięcia 
przez nowego operatora minimalnej skali efektywności. Zgodnie ze stanowi-
skiem Komisji przedstawionym w cytowanym wyżej Zaleceniu z dnia 7 maja 
2009 roku, celem zastosowania na rynku asymetrycznych stawek MTR na 
korzyć nowego operatora, regulator krajowy powinien wykazać, że istnieją 
obiektywne różnice w kosztach ponoszonych przez operatorów, które pozo-
stają poza ich kontrolą148 oraz że na rynku detalicznym istnieją przeszkody 
utrudniające wejście na rynek i ekspansję149. Asymetria w zakresie MTR 
winna ponadto być stosowana zasadniczo do momentu osiągnięcia przez 
nowego operatora udziału w rynku rzędu 15–20% i powinna być ograni-
czona w czasie do maksymalnie 4 lat150. Komisja oszacowała bowiem, że 
właśnie w takim przedziale czasowym, nowo wchodzący operator powinien 
być w stanie osiągnąć wskazany udział w rynku. Jak pokazała jednak prak-

144 S. Littlechild, Mobile termination charges…, s. 245.
145 Na temat innych potencjalnych pozytywnych efektów wysokich stawek MTR zob. 

S. Hurkens, A. Lopez, The welfare effects of mobile termination rate regulation in asym-
metric oligopolies: The case of Spain, Telecomunications Policy 2012, nr 36.

146 H. Gruber, The Economics…, s. 197.
147 Zob. L. Cricelli, M. Grimaldi, N. Levialdi Ghiron, The impact of regulating…, s. 2.
148 Por. zalecenie, pkt 16.
149 Por. zalecenie, pkt 17.
150 Por. zalecenie, pkt 17.
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tyka, nie we wszystkich państwach członkowskich dynamika zdobywania 
udziału rynkowego przez nowego operatora była z tymi szacunkami cza-
sowymi zgodna. Krajowe rynki telekomunikacyjne cechuje bowiem w Unii 
Europejskiej mimo wszystko często odmienna charakterystyka i specyfika. 
Z tego względu podejście zaprezentowane przez Komisję w odniesieniu do 
stosowanych w UE stawek MTR było zresztą niekiedy przedmiotem krytyki 
jako koncepcyjnie niespójne151. Komisja nakazuje bowiem wszystkim ope-
ratorom w UE zastosowanie takiej samej stawki MTR, ustalonej w oparciu 
o zorientowane przyszłościowo długookresowe koszty przyrostowe (LRIC) 
hipotetycznego operatora152, pomijając w tym zakresie koszty własne, które 
rzeczywiście są przez operatorów ponoszone. Postuluje ona tym samym do 
doprowadzenia do powszechnie symetrycznych stawek MTR w UE poprzez 
asymetryczne nakładanie obowiązków (metodologia LRIC zamiast indywi-
dualnej analizy rynkowej i odpowiednie dobieranie zobowiązań w zależności 
od sytuacji faktycznej danego operatora). Nie ulega tymczasem wątpliwości, 
że np. w  jednym przypadku zdobywanie rynku przez nowych operatorów 
przebiegać może szybciej, a w innym dłużej. Ostatecznie jednak dzień 1 lipca 
2014 roku został przez Komisję uznany za datę graniczą, w  której stoso-
wanie asymetrycznych stawek MTR winno być w państwach UE w całości 
zaniechane.

2.3.5. Gospodarowanie częstotliwościami

Z uwagi na stale rosnącą przewagę liczby abonentów telekomunika-
cyjnych sieci mobilnych nad liczbą abonentów telekomunikacyjnych sieci 
stacjonarnych kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego 
ma kwestia gospodarowania falami radiowymi. Ich wykorzystywanie jest 
bowiem niezbędne celem świadczenia telekomunikacyjnych usług mobil-
nych i w zasadzie warunkuje w ogóle możliwość prowadzenia w tym zakre-
sie działalności gospodarczej. Fale radiowe są to fale elektromagnetyczne 
rozchodzące się w przestrzeni bez sztucznych prowadnic takich jak linie 
światłowodowe czy magnetyczne153. Termin „częstotliwość” oznacza zaś 
liczbę cyklów zmiany fali w określonych jednostkach czasu154. Jednostką 

151 Por. L. de Muyter, Regulatory Asymmetry…, s. 454.
152 Por. zalecenie, pkt 13.
153 Por. art. 2 decyzji nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.03.2002 r. 

w  sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie 
Europejskiej (Decyzja o spektrum radiowym, Dz. U. L 108 z 24.04.2002 r.).

154 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty…, s. 227.
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częstotliwości jest hertz (Hz). Częstotliwości są ograniczonym (a nawet 
wyczerpywalnym155) dobrem publicznym, a obok operatorów telekomuni-
kacyjnych ich przydziałem zainteresowani są również przedsiębiorcy prowa-
dzący działalność na innych sektorach gospodarki, takich jak np. nadawcy 
telewizyjno-radiowi. W związku z powyższym muszą one być poddawane 
reglamentacji przez krajowe organy regulacyjne. Regulacji podlega obecnie 
spektrum częstotliwości między 9 kHz i 3000 GHz156. Z uwagi na fakt, że 
ilość częstotliwości dostępnych do rezerwacji jest najczęściej mniejsza niż 
chętnych, niezbędne jest, aby ich alokacja dokonywana była na zasadzie 
obiektywnych, jawnych, niedyskryminujących i proporcjonalnych kryteriów. 
Polityka częstotliwościowa w ramach unijnego sektora telekomunikacyjnego 
realizowana jest za pomocą środków określonych w Dyrektywie Ramowej 
oraz Dyrektywie o zezwoleniach. Dyrektywa Ramowa określa przede wszyst-
kim ogólne zasady dotyczące gospodarki częstotliwościami i prowadzenia 
związanej z tym działalności regulacyjnej. Dyrektywa o zezwoleniach reguluje 
zaś zasady przydziału częstotliwości konkretnym użytkownikom. Nakłada 
ona na państwa członkowskie obowiązek powierzenia krajowym organom 
regulacyjnym kompetencji do wydawania indywidualnych decyzji przyzna-
jących przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym uprawnienia do wykorzysty-
wania częstotliwości w określonym w takiej decyzji zakresie. W porządkach 
krajowych decyzje te najczęściej nazywane są pozwoleniami, licencjami lub 
koncesjami157. W każdym zaś przypadku określają one precyzyjnie czas (naj-
częściej jest to długi, kilkunastoletni okres) na jaki dana częstotliwość jest 
na rzecz operatora rezerwowana. Szczegółowe zasady na jakich w przypadku 
braku dostatecznych zasobów częstotliwości wyłaniany jest podmiot, dla 
którego zostanie dokonana rezerwacja częstotliwości określają samodziel-
nie państwa członkowskie. W praktyce dwie najczęściej stosowane w tym 
zakresie metody to konkurs (tzw. beauty contest) oraz przetarg. W ramach 
konkursu podmioty zainteresowane otrzymaniem rezerwacji zobowiązane 
są do wykazania określonych parametrów, takich jak, np. doświadczenie 
w działalności telekomunikacyjnej oraz przedstawienia planów związanych 
z korzystaniem w przyszłości z częstotliwości (np. opłaty jakie będą pobierać 
z tego tytułu oraz inwestycje jakie zamierzają w związku z tym poczynić). 
W  zależności od konkursu waga poszczególnych czynników branych pod 
uwagę może być różna, jednak ostatecznie częstotliwość przyznana zosta-
nie podmiotowi, którego oferta w ocenie organu konkursowego okaże się 

155 Tak W. Gromski, J. Kolasa, A. Kozłowski, K. Wojtowicz, Europejskie i polskie…, s. 63.
156 Por. Decyzja o spektrum radiowym, art. 2.
157 I. Kawka, Telekomunikacyjne organy…, s. 275.
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najkorzystniejsza. W systemie przetargowym zaś głównym kryterium decy-
dującym o tym który z przedsiębiorców otrzyma rezerwację częstotliwości 
jest cena. W procesie przyznawania rezerwacji na częstotliwości niezbędne 
do świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci 3G, które miało miejsce 
w UE w latach 1999–2004 spośród 17 krajów zachodnich (ówczesna 15-pań-
stwowa UE wraz ze Szwajcarią i Norwegią) 9 krajów zdecydowało się na 
formę przetargową, 8 zaś na formę konkursową158. W chwili obecnej co 
do zasady w UE dominuje forma przetargowa159. W Polsce zasady wyła-
niania podmiotu, na rzecz którego zostanie dokonana rezerwacja reguluje 
art. 116 ust. 1 PT. Zgodnie z tym przepisem konkurs powinien być orga-
nizowany w przypadku rezerwacji częstotliwości na cele rozprowadzania 
programów radiofonicznych lub telewizyjnych, a przetarg w pozostałych 
przypadkach. Oba systemy posiadają swoje wady i zalety. Przykładowo 
system przetargowy wydaje się być bardziej transparentny, szybki i mniej 
kosztowny niż konkursowy. Z drugiej strony ten ostatni umożliwia bardziej 
szczegółową analizę wniosków aplikacyjnych opartą na szerszych kryteriach 
oraz znacząco utrudnia ujednolicanie ofert przedsiębiorców i wchodzenie 
przez nich w  zmowy przetargowe160. W obu przypadkach proces gospo-
darowania częstotliwościami ma również istotne znaczenie z perspektywy 
jego wpływu na strukturę i konkurencyjność rynku telekomunikacyjnego. 
Przede wszystkim dotyczy to systemu przetargowego. Zakładając bowiem, 
że operator zdolny zapewnić najefektywniejsze wykorzystanie częstotliwości 
jest w stanie ponadto złożyć w przetargu najkorzystniejszą cenowo ofertę, 
może w tej sytuacji dość do uprzywilejowania operatorów zasiedziałych 
i posiadających pozycję dominującą161. Powyższe może przy tym wynikać nie 
tylko z uwarunkowań faktycznych, takich jak większa siła rynkowa, zdolności 
inwestycyjne oraz przewaga wynikająca np. z ekonomii skali ale również 
z tego, że operator taki ma dodatkową inicjatywę do zaproponowania oferty 
gwarantującej zwyciężenie w przetargu. W ten sposób przeciwdziała on 
bowiem pojawieniu się bądź wzmocnieniu na rynku swoich konkurentów162. 
W procesie gospodarowania częstotliwościami należy ponadto pamiętać, że 

158 Por. H. Gruber, 3G Mobile Telecommunications Licenses in Europe: A critical review, 
2006 r., dokument dostępny pod adresem: http://ssrn.com/abstract=918003 lub http://
dx.doi.org/10.2139/ssrn.918003, s. 4–5.

159 V. Sridhar, T. Casey, H. Hämmäinen, Flexible spectrum management for mobile broadband 
services: How does it vary across advanced and emerging markets?, Telecommunications 
Policy 2013, nr 37, s. 181.

160 Por. H. Gruber, The Economics…, s. 229.
161 M. Lundborg, W. Reichel, E.-O. Ruhle, Spectrum allocation and its relevance for com-

petition, Telecommunications Policy 2012, nr 36, s. 667.
162 Ibidem.
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różne pasma częstotliwości mają różną charakterystykę, co wpływa z kolei 
na koszty i strategię operatorów. W związku z tym, rodzaj przyznanych 
częstotliwości również nie pozostaje bez znaczenia w kontekście pozycji 
rynkowej operatorów163. Wszystkie powyższe kwestie winny być wzięte pod 
uwagę przez organy regulacyjne w toku przydzielania rezerwacji spektrum.

W ostatnich latach, wobec dynamicznego rozwoju technik radiowych 
i rynku telekomunikacyjnego, rozpoczęto w UE proces wdrażania alterna-
tywnych modeli gospodarowania częstotliwościami, tj. modelu rynkowego, 
wspólnoty i modelu neutralności technologicznej. Ich istota polega na poszu-
kiwaniu większej elastyczności podmiotowej bądź przedmiotowej gospoda-
rowania spektrum. Jak wskazuje elastyczność podmiotową mają zapewnić: 
model rynkowy, w którym prawa indywidualne do użytkowania częstotliwości 
istnieją i są przedmiotem wtórnego obrotu oraz model wspólnoty, który 
zakłada całkowity brak praw indywidualnych164. Cel w postaci zwiększenia 
elastyczności przedmiotowej widma realizuje zaś model neutralności tech-
nologicznej lub usługowej, w który wpisana jest rezygnacja ze wskazywa-
nia konkretnej technologii lub usługi dla danego zakresu częstotliwości165. 
Wyraźnie widoczne są w ostatnich latach również inne formy liberalizacji 
sposobu gospodarowania częstotliwościami, do czego przyczyniają się rów-
nież instytucje unijne podejmujące działania o charakterze koordynacyjnym 
i unifikującym krajowe procedury. Pomimo tego, w doktrynie spotyka się 
poglądy, iż obecna dynamika liberalizacji polityki zarządzania spectrum 
w UE jest niewystarczająca166. Postulowane jest w tym zakresie o przepro-
wadzenie głębszej i bardziej zasadniczej reformy167.

2.3.6. Roaming krajowy i międzynarodowy

Usługi roamingu polegają na czasowym zapewnianiu abonentom dostępu 
do sieci innych operatorów. Abonent korzysta z roamingu, gdy używa tele-
fonu komórkowego w obszarze niepokrytym przez sieć swojego operatora168. 
Może mieć on przy tym wymiar krajowy oraz międzynarodowy.

163 Przykładowo przydział spektrum poniżej 1 GHz umożliwia przy tej samej ilości stacji nadaw-
czych pokrycie większego zakresu ludności niż przydział powyżej 1 GHz. Ibidem, s. 665.

164 B. Marciniak, Przenoszenie i dzierżawa uprawnień do częstotliwości radiowych w unijnej 
polityce częstotliwościowej, iKAR 2013, nr 8(2), s. 55–56.

165 Ibidem.
166 L.F. Minervini, Spectrum management reform: Rethinking practices, Telecommunications 

Policy 2014, nr 38.
167 Ibidem, s. 145–146.
168 H. Gruber, The Economics…, s. 198.
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Roaming krajowy stanowi jedną z form umownego współdzielenia sieci 
przez operatorów telekomunikacyjnych z tego samego kraju, będących 
zazwyczaj bezpośrednimi konkurentami. Wykorzystywany jest on najczę-
ściej w celu ułatwienia rozpoczęcia działalności na rynku nowym podmio-
tom i  stanowi jedną z form dostępu telekomunikacyjnego (ma charakter 
usługi hurtowej). Poprzez roaming krajowy jeden operator wykorzystuje 
bowiem w celu świadczenia usług na rzecz własnych abonentów sieć dru-
giego, w sytuacjach, gdy jego własna sieć nie zapewnia mu odpowiedniego 
zasięgu terytorialnego lub jest czasowo przeciążona. Umowy o roaming 
krajowy były szczególnie powszechne w czasach wczesnego rozwoju sieci 3G 
w obszarach wiejskich. Z początkiem pierwszej dekady XXI wieku w  ten 
sposób swoje sieci 3G rozwijały między innymi: T-Mobile oraz O2 w Zjed-
noczonym Królestwie i Niemczech oraz Tele2 i Telia w Szwecji169. Nieco 
inną charakterystykę ma roaming krajowy w przypadku, gdy jego stroną jest 
wirtualny operator telekomunikacji mobilnej. W odróżnieniu bowiem do 
operatorów tradycyjnych nie korzysta on z usługi tej czasowo, ale w sposób 
permanentny. W Polsce z  umów roamingu krajowego korzysta P4, którą 
od 2006 roku w  tym zakresie łączą umowy z Polkomtelem, Orange Polska 
oraz T-Mobile. Umowy na świadczenie usług telefonii komórkowej, na bazie 
infrastruktury radiowej Polkomtel, podpisał z tą spółką również Cyfrowy 
Polsat Sp.  z o.o. Umowy roamingu krajowego, jako zawierane pomiędzy 
konkurentami są oczywiście przedmiotem zainteresowania organów regu-
lacyjnych i antymonopolowych. Po pierwsze stwierdzić należy, że operator 
nie zawsze musi być zainteresowany ułatwieniem działalności innemu pod-
miotowi, którego oferta może nie tylko być uzupełnieniem jego własnej, ale 
może być również w stosunku do niej konkurencyjna170. Z tego względu wej-
ście na rynek nowego gracza może wymagać od regulatora nałożenia na już 
funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwa obowiązku zapewnienia roamingu 
krajowego. Warunkiem jego nałożenia jest jednak uprzednie ustalenie, że 
operator mający być jego podmiotem posiada na rynku pozycję znaczącą. 
Jak zwrócono tymczasem uwagę powyżej, na rynku telekomunikacyjnych 
sieci mobilnych, z uwagi na jego oligopolistyczną strukturę najczęściej brak 
operatora, który miałby zdecydowaną przewagę w udziale rynkowym nad 

169 Przewiduje się, iż znaczenie takich umów może ponownie wzrosnąć wraz z rozwojem 
sieci 4G. Por. T.  Stühmeier, Roaming and investments in the mobile Internet market, 
Telecommunications Policy 2012, nr 36, s. 596.

170 Jak to w szczególności ma miejsce w przypadku operatorów wirtualnych.



96 ROZDZIAŁ II

pozostałymi171. Z drugiej strony przypisanie kilku operatorom kolektywnej 
pozycji znaczącej jest w praktyce zabiegiem dość trudnym172. 

Na obecnym etapie rozwoju rynku zawarcie umowy roamingu krajowego 
jest raczej korzystne dla obu stron takiej umowy. Dla podmiotu udostępnia-
jącego stanowi to źródło dodatkowych dochodów, natomiast dla podmiotu 
na rzecz którego dostęp taki jest udzielany, usługa taka wzbogaca jego 
ofertę handlową173. Współpraca pomiędzy dwoma konkurentami powinna 
być jednak poddana analizie z punktu widzenia jej zgodności z przepisami 
prawa konkurencji. Swoje zastrzeżenia w podnosiła tym zakresie Komisja 
w sprawie zgłoszonego porozumienia ramowego dotyczącego wspólnego 
korzystania z infrastruktury i roamingu krajowego na rynku niemieckim 
przez O2 i T-Mobile. Rozpatrując odwołanie operatorów od tej decyzji Sąd 
stwierdził jej nieważność, z uwagi na fakt, że w jego ocenie Komisja nie 
przeprowadziła analizy sytuacji konkurencyjnej, w przypadku gdyby nie było 
tego porozumienia, co wypacza ocenę rzeczywistych i potencjalnych skutków 
porozumienia dla konkurencji, i nie wykazywała in concreto, w  powiąza-
niu ze wschodzącym rynkiem właściwym, że postanowienia porozumienia 
dotyczące roamingu ograniczają konkurencję174. Pomimo tego, powszechnie 
nie budzi wątpliwości, że umowy roamingu krajowego mogą w niektórych 
sytuacjach ograniczać konkurencję pomiędzy operatorami, szczególnie kiedy 
do roamingu dochodzi w obszarach miejskich, bądź rynkach, na których 
może działać więcej niż jeden lub dwaj operatorzy175. Z tego względu umowy 
takie winny każdorazowo być oceniane w kontekście spełniania przez nie 
przesłanek uzyskania wyłączenia indywidualnego na mocy przepisu art. 101 
ust. 3 TFUE, bądź jego odpowiednika w prawie krajowym.

Podobnie jak w przypadku roamingu krajowego, usługi roamingu mię-
dzynarodowego umożliwiają operatorom sieci telefonii komórkowej ofero-
wanie swoim abonentom usług poza terytorium objętym ich własną siecią 
fizyczną. W  tym przypadku występuje jednak ponadto element transgra-

171 Zob. pkt 2.2.2 niniejszej pracy.
172 Tak też I. Kawka, Telekomunikacyjne organy…, s. 402. Na temat kolektywnej pozycji 

znaczącej / dominującej zob. uwagi w pkt 3.4.4. niniejszej pracy.
173 Jak zwraca przy tym uwagę E. Sutherland, nawet na relatywnie konkurencyjnych ryn-

kach nierozsądnym jest przyjmowanie, że negocjacje pomiędzy operatorami będą szybkie 
i efektywne, co uzasadnia utrzymywanie w stosunku do nich regulacyjnych mechanizmów 
rozwiązywania sporów. Zob. D. Sutherland, The Regulation of National Roaming, Pub-
likacja w ramach 22nd European Regional Conference of the International Telecom-
munications Society, Budapeszt, 18–21.09.2011 r., s. 23.

174 Wyrok Sądu z 2.05.2006 r. w sprawie T-328/03 O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, 
pkt 66–69, 71–72, 116.

175 T. Stühmeier, Roaming and investments…, s. 596.
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niczny. Usługi roamingu międzynarodowego mają w swoim zamierzeniu 
umożliwić abonentom operatorów zagranicznych wykonywanie i odbieranie 
połączeń w ich terminalach komórkowych za granicą bez konieczności kupo-
wania nowej karty SIM lub zawierania umowy abonenckiej z operatorem 
w innym kraju. Z perspektywy operatorskiej zapewnienie abonentom usług 
roamingu międzynarodowego wiąże się koniecznością zawarcia odpowied-
nich umów z przynajmniej jednym operatorem z odwiedzanego przez abo-
nenta kraju. W praktyce zazwyczaj jednak zawierane są umowy z kilkoma 
operatorami, co zapewnia większe pokrycie i przepustowość176. Po stronie 
abonentów skorzystanie z dogodności wynikających z możliwości korzystania 
z usług roamingu międzynarodowego wiążą się z koniecznością poniesienia 
dodatkowych kosztów. Operatorzy zazwyczaj pobierają za nie dodatkowe 
opłaty, które są zazwyczaj dużo wyższe niż ich „krajowe” odpowiedniki177. 
Co więcej, część kosztów połączeń przychodzących ponoszą odbiorcy, co 
jest zasadniczym odstępstwem od stosowanej w państwach członkowskich 
UE zasady CPP. To właśnie kwestia wysokich cen usług roamingu między-
narodowego była od lat przedmiotem zainteresowania Komisji. Najpierw 
poddana została ona analizie z punktu widzenia przepisów prawa konku-
rencji. Z uwagi na fakt, iż do Komisji docierało szereg skarg dotyczących 
nadmiernej wysokość stawek roamingu międzynarodowego, jak również 
zawiadomienia o istnieniu w tym zakresie antykonkurencyjnych porozumień 
i przypadków odmowy kontraktowania, w 1999 roku postanowiła ona poddać 
z tej perspektywy unijny sektor telekomunikacyjny dokładnemu badaniu178. 
W jego następstwie Komisja wszczęła postępowania w sprawie naruszenia 
art. 102 TWE przez operatorów telefonii komórkowej w Wielkiej Bryta-
nii i Niemczech, zarzucając im ustalane niewspółmiernie wysokich stawek 
hurtowych w porównaniu z rzeczywistymi kosztami. Komisja wystosowała 
w tym zakresie zastrzeżenia do O2 oraz Vodafone w Wielkiej Brytanii179 

176 Rynek roamingu międzynarodowego w ramach UE jest obszarem stosowania standar-
dowych umów roamingu międzynarodowego wypracowanych przez Stowarzyszenie GSMA 
– STIRA oraz sojusze między operatorami. Najczęściej preferowani są w tym zakresie 
operatorzy wchodzący w skład tej samej grupy kapitałowej wybierani na kartach SIM 
automatycznie poprzez zainstalowane w niej mechanizmy kierowania ruchem (ang. traffic 
direction). Zob. M. Wach, Regulacyjne i cywilnoprawne aspekty roamingu międzynarodo-
wego, Warszawa 2013, SIP Lex/el 2013, rozdział VI, pkt 6.1.1.

177 J. Infante, I. Vallejo, Regulation of international roaming in the European Union – Les-
sons learned, Telecommunications Policy 2012, nr 36, s. 737.

178 Zob. E. Sutherland, International roaming charges: over-charging and competition law, 
Telecommunications Policy 2001, nr 25, s. 9–10.

179 Zob. komunikat prasowy Komisji z 26.07.2004 r., nr IP/04/994.
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oraz Vodafone i T-Mobile w Niemczech180. Oba postępowania zostały jed-
nak przez Komisję formalnie zakończone181 wraz z uchwaleniem przez nią 
Rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie roamingu w publicz-
nych sieciach telefonii ruchomej, wydane na podstawie art. 114 TFUE182. 
Na jego mocy określone zostały maksymalne ceny hurtowe oraz detaliczne 
roamingu wewnątrzunijnego oraz mechanizmy mające doprowadzić do ich 
stopniowego obniżania w ramach UE183. Rozporządzenie to było przez 
operatorów unijnych szeroko krytykowane. Pod wątpliwość poddawana była 
w szczególności podstawa traktatowa do jego wydania184. Jego zakres przed-
miotowy był kolejno rozszerzany na mocy Rozporządzenia 544/2009185 na 
ustalenie limitów cenowych detalicznych oraz hurtowych dotyczących SMS 
oraz hurtowej transmisji danych, a następnie Rozporządzenia 531/2012186, 
które przewidziało również istotne zmiany o charakterze strukturalnym187. 
Jeszcze dalej idące zmiany przewiduje projekt rozporządzenia o jednolitym 
rynku telekomunikacyjnym z dnia 11 września 2013 roku188. Na jego mocy 
ma bowiem dojść do zniesienia opłat za usługi roamingu międzynarodowego 

180 Zob. komunikat prasowy Komisji z 10.02.2005 r., nr IP/05/161.
181 Zob. komunikat prasowy Komisji z 18.07.2007 r., nr IP/07/1113.
182 Rozporządzenie nr 717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.06.2007 r. w sprawie 

roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniające 
dyrektywę 2002/21/WE (Dz. U. L. 71 z 29.06.2007 r.).

183 Zob. szerzej na ten temat I. Kawka, Roaming międzynarodowy we wspólnotowym prawie 
łączności elektronicznej, [w:] S. Biernat, S. Dudzik (red.), Przepływ osób i świadczenie 
usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, Warszawa 2009, s. 382 i n.

184 Ostatecznie wątpliwości te rozwiał jednak ETS w wyroku z 8.06.2010 r. w sprawie C-58/08 
Vodafone Ltd i inni, stwierdzając, że uchwalenie i wprowadzenie przez prawodawcę 
unijnego zharmonizowanych przepisów dotyczących roamingu międzynarodowego sprzyja 
ochronie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego i nie narusza unijnej zasady 
proporcjonalności (por. pkt 38, 46, 48, 52–55).

185 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 544/2009 z 18.06.2009 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii 
ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. U. L 167 z 29.06.2009 r.).

186 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 531/2012 z 13.06.2012 r. w sprawie 
roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz. U. L 172 
z 30.06.2012 r.).

187 Zob. szerzej na ten tamat M. Wach, Regulacyjne i cywilnoprawne…, SIP Lex/el 2013, 
pkt 6.1.1.

188 Projekt Rozporządzenia Parlamentu i Rady ustanawiające środki dotyczące europe-
jskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności 
na całym kontynencie, zmieniające dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE 
oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012, Bruksela, 11.09.2013 r., 
COM(2013) 627 final.
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od dnia 1 lipca 2016 roku oraz daleko idące modyfikacje funkcjonowania 
mechanizmów wprowadzonych przez Rozporządzenie 531/2012. Proponuje 
się jako alternatywę dla obecnych rozwiązań objęcie kwestii roamingu dobro-
wolnymi dwustronnymi lub wielostronnymi umowami roamingowymi189. Po 
próbach rozwiązania problemów wysokich cen roamingu międzynarodowego 
za pomocą instrumentów prawa konkurencji, Komisja przyjęła zupełnie 
inną metodę regulacji, tj. poprzez rozporządzenia unijne. W tym przypadku 
podejście to niewątpliwie okazało się skuteczne.

2.4. Usługa powszechna w unijnym prawie telekomunikacyjnym

2.4.1. Pojęcie usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym

Czynnikiem wpływającym na konkurencyjną strukturę rynku telekomuni-
kacyjnego jest świadczenie w ramach niego usług mających charakter tzw. 
usługi powszechnej. Celem zrozumienia charakterystyki funkcjonowania 
usługi powszechnej na rynku telekomunikacyjnym niezbędne jest jednak 
wpierw odwołanie się do innej, ściśle powiązanej z nią instytucji, występu-
jącej w prawie UE, tj. usługi w ogólnym interesie gospodarczym. Pomimo 
tego, że w porządkach prawnych niektórych państw członkowskich występują 
instytucje funkcjonalnie zbliżone, takie jak francuskie „service public” oraz 
włoskie „servizio pubblico”190 przyjmuje się że usługa w ogólnym interesie 
gospodarczym stanowi oryginalną konstrukcję prawa unijnego191. Usługi 
świadczone w ogólnym interesie gospodarczym są ponadto ujmowane czę-
sto jako element tożsamości europejskiej i jeden z filarów europejskiego 

189 Obok kwestii roamingu międzynarodowego projekt przewiduje również wprowadzenie 
powszechnego otwartego Internetu poprzez zakaz blokowania i degradowania treści, 
koordynację przyznawania zezwoleń na wykorzystanie spektrum radiowego dla bez-
przewodowych usług szerokopasmowych, zapewnienie użytkownikom Internetu i łączy 
szerokopasmowych większej przejrzystości ich umów, a także ułatwienie klientom zmiany 
usługodawców. Szerzej na ten temat zob. W. Dziomdziora, Uwagi do projektu rozporzą-
dzenia o jednolitym rynku telekomunikacyjnym, iKAR 2014, nr 1(3).

190 E. Kosiński, Usługi w ogólnym interesie gospodarczym a reguły ochrony konkurencji w Unii 
Europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, nr 4, s. 139; C. Scott, 
Services of General Interest in EC Law: Matching Values to Regulatory Technique in the 
Public and Privatised Sectors, European Law Journal 2000, nr 6(4), s. 312.

191 Zob. S. Dudzik, Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w prawie Wspólnoty 
Europejskiej, [w:] C. Mik, Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, 
Toruń 2002, s. 292.
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modelu społeczeństwa192. O ile jednak sam Traktat bezpośrednio odwołuje 
się do tego pojęcia, tak w artykule 14193 (Bez uszczerbku dla artykułu 4 
Traktatu o Unii Europejskiej i artykułów 93, 106 i 107 niniejszego Traktatu 
oraz zważywszy na miejsce, jakie usługi świadczone w ogólnym interesie gospo-
darczym zajmują wśród wspólnych wartości Unii, jak również ich znaczenie we 
wspieraniu jej spójności społecznej i terytorialnej, Unia i Państwa Członkow-
skie, każde w granicach swych kompetencji w granicach stosowania Traktatów, 
zapewniają, aby te usługi funkcjonowały na podstawie zasad i na warunkach, 
w szczególności gospodarczych i finansowych, które pozwolą im wypełniać ich 
zadania) art. 106 ust. 2 (Przedsiębiorstwa zobowiązane do zarządzania usłu-
gami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym lub mające charak-
ter monopolu skarbowego podlegają normom Traktatów, zwłaszcza regułom 
konkurencji, w granicach, w jakich ich stosowanie nie stanowi prawnej lub 
faktycznej przeszkody w wykonywaniu poszczególnych zadań im powierzonych), 
jak i w protokole nr 26, o tyle nie sposób znaleźć tam jego jednoznacznej 
definicji. Wątpliwości terminologiczne powstałe w  tym zakresie starały się 
zatem rozwiać Komisja i Sądy Unijne. W komunikacie w sprawie usług uży-
teczności publicznej w Europie z 2001 roku194 Komisja odwołała się do dość 
ogólnej definicji UOIG, jako usług rynkowych, które Państwa Członkowskie 
poddają szczególnym obowiązkom świadczenia usług publicznych na podstawie 
kryterium interesu ogólnego195, dodając jednocześnie, iż państwa członkowskie 
dysponują szerokim zakresem uznania w odniesieniu do definicji usług, które 
uważają za UOIG196. W Białej Księdze nt. usług użyteczności publicznej 
z 2004 roku197 Komisja wskazała z  kolei, że pojęcie UOIG odnosi się do 
usług o charakterze gospodarczym, które według Państw Członkowskich lub 

192 Zob. S. Dudzik, Wspólnotowa regulacja pomocy państwa dla przedsiębiorstw świadczących 
usługi w ogólnym interesie gospodarczym, [w:] C. Banasiński, Ochrona konkurencji i kon-
sumentów w Polsce i Unii Europejskiej, Banasiński, Warszawa 2005, s. 207.

193 Co wskazuje w ocenie S. Dudzika na intencję podkreślenia znaczenia usług w ogólnym 
interesie gospodarczym jako jedną z zasad naczelnych UE o charakterze konstytucyj-
nym. Zob. S. Dudzik, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty 
Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Kraków 2002, s. 347.

194 Komunikat Komisji z 19.01.2001 r. ws. usług użyteczności publicznej w Europie (Dz. U. 
C 17/4). Wcześniej analogiczne definicje Komisja zawarła w komunikacie w sprawie 
usług użyteczności publicznej z 26.09.1996 r. (Dz. U. C 281/3).

195 Zob. Załącznik nr 2 – Definicje terminów.
196 Rozumowanie to potwierdził również Sąd w wyroku z 15.06.2005 r. w sprawie T-17/02 

Fred Olsen, pkt 216.
197 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Spo-
łecznego oraz Komitetu Regionów z 12.05.2004 r. „Biała Księga nt. usług użyteczności 
publicznej”, COM(2004) 374 final, s. 25. Zob. w tym zakresie również „Zieloną Księgę 
nt. usług użyteczności publicznej” z 21.05.2003 r., COM(2003)270 final.
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Wspólnoty podlegają określonym obowiązkom z tytułu świadczenia usług 
publicznych ze względu na kryterium użyteczności publicznej i obejmuje 
zwłaszcza pewne rodzaje usług dostarczane przez wielki przemysł sieciowy, 
np. transport, usługi pocztowe, sektor energetyczny i komunikacyjny. Do 
pojęcia tego odwołał się również Sąd198, który w wyroku w sprawie BUPA 
z dnia 12 lutego 2008 roku stwierdził, iż przysługujące państwu członkow-
skiemu uprawnienie do definicji UOIG znajduje potwierdzenie tak w  braku 
przyznania Wspólnocie szczególnej kompetencji w  tym zakresie, jak i w braku 
dokładnej i wyczerpującej definicji pojęcia UOIG w prawie wspólnotowym199. 
SPI (Sąd) podkreślił jednak, iż uprawnienie do zdefiniowania UOIG nie 
jest nieograniczone i może być wykonywane w arbitralny sposób jedynie 
w celu wyłączenia szczególnego sektora200. Orzecznictwo Trybunału201 nie 
rozwiało zatem wątpliwości co do zakresu swobody przysługującej państwom 
członkowskim w definiowaniu UOIG202. Jak wskazuje przy tym S. Dudzik, 
ETS w sposób milczący przyjmował pewne założenia co do zakresu cech 
(czynników), charakteryzujących działalność prowadzoną w ogólnym interesie 
gospodarczym, pozostawiając sobie jednocześnie kompetencje do weryfikacji 
czy kwalifikacja danej usługi, dokonana przez państwo członkowskie mieści 
się w zakresie hipotezy z art. 106 ust. 2 TFUE203. Nie wprowadzenie przez 
ETS swojej definicji UOIG jest zresztą zabiegiem celowym, wynikającym 
z oporu Trybunału przed wprowadzeniem zbyt szczegółowych kryteriów i tym 
samym zawężenia zakresu pojęciowego UOIG204. Dalsze doprecyzowanie 
pojęcia UOIG pozwala również treść Dyrektywy dotyczącej usług na rynku 
wewnętrznym (tzw. dyrektywa usługowa)205, która pomimo tego, że sama nie 
zawiera definicji tych usług, dostarcza informacji o sektorach w których usługi 

198 Dawniej Sąd Pierwszej Instancji. W niniejszej pracy obecna nazwa używana będzie rów-
nież w odniesieniu do wyroków, w których Sąd występował pod starą nazwą.

199 Por. wyrok Sądu z 12.02.2008 r. w sprawie T-289/03 BUPA, pkt 167.
200 Ibidem, pkt 168 – Sąd wskazał tu zresztą za przykład rynek telekomunikacyjny.
201 W tym zakresie zob. również wcześniejsze wyroki ETS dotyczące UOIG, np. wyrok 

z 22.01.2002 r. w sprawie C-218/00 Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas/INAIL; wyrok 
z 17.02.1993 r. w sprawach połączonych C-159/91, C-160/91 Christian Poucet vs Assu-
rances générales de France et Caisse mutuelle régionale du Languedoc.

202 W tym kontekście dość wyraźnie widoczna jest preferencja ETS do kazuistycznego 
podchodzenia do kwestii UOIG. Zob. L. Hancher, Community, State and Market, [w:] 
P. Craig, G. De Búrca (red.), The Evolution of EU Law, Oxford 1999, s. 726.

203 Zob. S. Dudzik, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw…, s. 331.
204 E. Szyszczak, Public Service Provision in Competitive Markets, Yearbook of European 

Law 2001, nr 20, s. 47.
205 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r. dotycząca 

usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006 r.).
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te mogą być świadczone206. Jak zwróciła jednak uwagę Komisja w Komuni-
kacie z dnia 20 grudnia 2011207, debata prowadzona na płaszczyźnie UE tak 
na temat UOIG, jak i w ogóle na temat usług świadczonych w interesie ogól-
nym, dalej cierpiała na pewien brak przejrzystości, ze względu na nieścisłości 
terminologiczne i zamienne używanie niektórych, pozornie jedynie do siebie 
podobnych pojęć. Zasadniczo w prawie UE przyjmuje się bowiem, że UOIG 
stanowią obok tzw. usług o charakterze niegospodarczym, jedną z  dwóch 
podkategorii usług świadczonych w  interesie ogólnym208. Jak wskazuje jed-
nak Jakub Kociubiński, najnowsze orzecznictwo ETS oraz działania Komisji 
sprawiają, że kwestia powyższego podziału przestaje być jednoznaczna209, 
z uwagi na coraz częstsze posługiwanie się przez obie instytucje nieznanym 
TFUE pojęciem definiowanych przez Komisję jako nakierowane na osią-
gnięcie szczególnych celów UE, takich jak spójność społeczna, gospodarcza 
i terytorialna, zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia oraz integracja 
społeczna i wzrost gospodarczy, czy też przeciwdziałanie wykluczeniu210. Co 
ciekawe przyjmuje się, że charakter usług socjalnych może być gospodarczy 
lub pozagospodarczy, zależnie od rozpatrywanej działalności211, co jak słusz-
nie się wskazuje w doktrynie może budzić pewne wątpliwości212. 

Komisja raz jeszcze podjęła się próby wyjaśnienia najważniejszych pojęć 
w Komunikacie ws. Ram jakości dotyczących usług świadczonych w interesie 
ogólnym z dnia 20 grudnia 2011 roku 2011213, w treści którego zdefiniowała 

206 Szerzej na ten temat J. Kociubiński, Pojęcie usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym w prawie konkurencji UE, EPS 2011, nr 8, s. 5.

207 Komunikat Komisji z 20.12.2011 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskie-
go Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Ram jakości 
dotyczących usług świadczonych w interesie ogólnym, COM (2011) 900 final.

208 Zob. L. Gyselen, Services of General Economic Interest and Competition under Euro-
pean Law – A Delicate Balance, Journal of European Competition Law & Practice 
2010, nr 1(6), s. 493. Szerzej na ten temat również: U. Neergaard, Services of General 
Economic Interest: The Nature of the Beast, [w:] M. Krajewski, U. Neergaard, J. Van de 
Gronden, The Changing Legal Framework for Services of General Economic Interest in 
Europe. Between Competition and Solidarity, The Hague 2009.

209 J. Kociubiński, Usługi świadczone w ogólnym interesie…, s. 92.
210 Zob. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – dokument uzupełniający do komu-
nikatu dotyczącego jednolitego rynku na miarę Europy XXI wieku. Usługi świadczone 
w interesie ogólnym, w tym usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym: nowe 
zobowiązanie europejskie z 20.11.2007 r., COM(2007) final, s. 7.

211 Ibidem, s. 6.
212 J. Kociubiński, Usługi świadczone w ogólnym interesie…, s. 92.
213 Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów ws. Ram jakości dotyczących usług świadczonych 
w  interesie ogólnym z 20.12.2011 r., COM (2011) final, s. 4.
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UOIG jako usługi, które nie byłyby świadczone (lub byłyby świadczone 
na innych warunkach, jeżeli chodzi o jakość, bezpieczeństwo, przystępność 
cenową, równe traktowanie czy powszechny dostęp) na rynku bez inter-
wencji publicznej. Komisja wskazała ponadto, że obowiązek świadczenia 
UOIG nakłada na wybranego usługodawcę na podstawie kryterium interesu 
ogólnego, co gwarantuje, że ich zadanie będzie wypełnione. O ile powyższa 
definicja wydaje się dość trafnie ujmować pojęcie UOIG, należy stwierdzić, 
iż ze względu na dynamiczny charakter tej instytucji, próby jego zdefinio-
wania nadal będą prowadzić do pewnych problemów tak w doktrynie jak 
i w praktyce214.

2.4.2. Pojęcie usługi powszechnej

Szczególną odmianą jak i jednocześnie praktycznym zastosowaniem insty-
tucji UOIG w państwach członkowskich UE są tzw. usługi powszechne. 
U podstaw unijnej koncepcji usług powszechnych leży założenie, że pewne 
rodzaje UOIG są na tyle istotne tak dla obywateli unijnych jak i wszystkich 
pozostałych uczestników unijnego rynku wewnętrznego, że uzasadniona jest 
w ich przypadku nieco dalej idąca ingerencja administracyjna w zasady ich 
funkcjonowania. Wskazuje się bowiem, że dostępność usług powszechnych 
jest ważnym składnikiem jakości życia, warunkuje wykonywanie podstawo-
wych praw i stanowi istotną wartość społeczną215. Z tego względu Komisja 
uznaje216, że w przypadku usług powszechnych zasadne jest zdefiniowanie 
i zapewnienie ich pewnego minimalnego zakresu, parametrów jakości oraz 
ceny której wysokość będzie powszechnie przystępna217. Możliwość korzy-
stania z usługi powszechnej powinna ponadto być zapewniona na całym 
terytorium państwa członkowskiego218. Do usług kwalifikowanych jako usługi 

214 Podobnie: L.M. Soriano, How proportionate should anti-competitive state intervention be?, 
E.L. Rev 2003, nr 28(1), s. 114.

215 Por. S. Piątek, Prawo Telekomunikacyjne Wspólnoty…, s. 182; J.M. Barroso, Passion and 
responsibility: Strengthening Europe in a Time of Change, wystąpienie z 15.09.2009  r., 
SPEECH-10-121, dokument dostępny pod adresem: http://europa.eu/rapid/pressRele-
asesAction.do?reference=SPEECH/09/391&format=PDF&aged=1&language=EN&g
uiLanguage=en

216 Zob. m.in. Załącznik nr 2 – Definicje terminów do komunikatu Komisji z 19.01.2001 r. 
w sprawie usług użyteczności publicznej w Europie.

217 Co więcej wskazuje się, że to właśnie kryterium przystępności cenowej jest kluczowym 
czynnikiem w kontekście charakterystyki usługi powszechnej. Tak. J. Kociubiński, Usługi 
świadczone w ogólnym interesie…, s. 119; P. Rott, Consumers and servises of general inter-
est: is EC consumer law the future?, Journal of Consumer Policy 2007, nr 30(1), s. 56.

218 Zob. Zielona Księga nt. usług użyteczności publicznej, pkt. 50.
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powszechne zalicza się m.in. telekomunikację, pocztę, transport, energię 
elektryczną, radio, telewizję, a powoli również szerokopasmowy dostęp do 
Internetu219. Komisja podkreśla bowiem, że koncepcja usługi powszech-
nej ma charakter dynamiczny i uwzględnia zmiany zachodzące w zakresie 
uwarunkowań politycznych, społecznych, ekonomicznych i technologicznych 
i dopasowuje się do zmieniających się wraz z nimi potrzeb obywateli220.

Nie wszystkie powyższe usługi znajdują równie szczegółowe uregulowanie 
w prawie UE. Do chwili obecnej usługa powszechna została na płaszczyźnie 
unijnej zdefiniowana jedynie w przypadku kilku sektorów sieciowych, takich 
jak gaz ziemny221, energia elektryczna222, poczta223 oraz telekomunikacja224. 
Pomimo tego, że w ramach każdego z powyższych sektorów świadczone są 
usługi w ogólnym interesie gospodarczym usługi powszechnej nie należy utoż-
samiać z UOIG. Pojęcie usługi powszechnej jest bowiem pojęciem węższym 
znaczeniowo niż usługa świadczona w ogólnym interesie gospodarczym225, 
tj. każda usługa powszechna będzie jednocześnie UOIG, jednak nie każda 
UOIG będzie zawsze usługą powszechną226. Zakres zastosowania usługi 

219 Zob. szerzej na ten temat przygotowany dla Komisji Europejskiej raport “Smart 2009/012’ 
on the assessment of the cost of ensuring availability and affordability of a broadband 
connection in the context of universal service”, dokument dostępny pod adresem: http://
ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/broadband-availability-and-affordability-within-
universal-service. Na temat usług szerokopasmowego dostępu do Internetu jako usługi 
powszechnej również S. Piątek, Regulacja prokonkurencyjna w sektorach infrastruktural-
nych, [w:] M. Kępiński, Prawo Konkurencji. System Prawa Prywatnego Tom XV, Warszawa 
2014, s. 1387.

220 Zob. Zielona Księga nt. usług użyteczności publicznej, pkt 51. Zaznaczyć należy jed-
nocześnie, że ów dynamiczny charakter usługi powszechnej przejawia się tym, że jej 
zakres będzie się z upływem czasu rozszerzał (nie natomiast zwężał). Zob. J. Rincón-
Salcedo, La noción de “servicio de interés general”: Un elemento jurídico de base para la 
construcción de un derecho global, International Law: Revista Colombiana de Derecho 
Internacional, Bogotá (Colombia) 2008, nr 5(11), s. 218.

221 Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.06.2003  r. dotycząca 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 98/30/WE 
(Dz.U. L 176/57 z 15.07.2003 r.).

222 Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.06.2003 r. dotycząca wspól-
nych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE 
(Dz. U. L 176/37 z 15.07.2003 r.).

223 Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.12.1997 r. w sprawie wspól-
nych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy 
jakości usług (Dz. U. L 15/14 z 21.01.1998 r.).

224 Dyrektywa o usłudze powszechnej.
225 Tak też: J.L. Sierra, Article 86 – Exclusive Rights and other anti-competitive state measures, 

[w:] J. Faull, A. Nikpay (red.), The EC Law of Competition, Oxford 2007, s. 642–643.
226 S. Dudzik, Pomoc Państwa…, s. 340. Szerzej na temat wzajemnej relacji pojęć usługa 
świadczona w ogólnym interesie gospodarczym oraz usługi powszechnej zob. również 



Rynki telekomunikacyjne jako przykład rynków regulowanych 105

powszechnej obejmuje szczególny krąg usług, które – ze względu na ich 
znaczenie dla codziennego życia obywateli – powinny być zarówno formal-
nie, jak i faktycznie (przy uwzględnieniu w szczególności stosowanych cen) 
dostępne dla wszystkich, którzy chcą z nich skorzystać227. Zaznaczyć należy 
również, iż instytucja usługi powszechnej wykazuje duży związek z sekto-
rami sieciowymi, a konkretnie z ich liberalizacją. Jak wskazuje M. Szydło, 
biorąc pod uwagę te zagrożenia jakie pojawiły się w sektorach sieciowych 
w następstwie ich liberalizacji, koncepcja usługi powszechnej ma w swoim 
założeniu spełniać przede wszystkim funkcje gwarancyjne, tj. gwarantować, 
że w okresie przechodzenia od monopolu do otwartego i konkurencyjnego 
środowiska wszyscy użytkownicy i konsumenci będą mieli zapewniony stały 
dostęp do określonych i ściśle sprecyzowanych świadczeń228.

2.4.3. Usługi telekomunikacyjne o charakterze usługi powszechnej

Przyjmuje się, że źródła koncepcji usługi powszechnej w telekomunikacji 
sięgają początków XX wieku i są związane z działaniami prezesa amerykań-
skiego operatora AT&T Theodore’a Vail’a, którego postulaty o zapewnienie 
powszechnej interkonektywności w ramach sektora telefonicznego w Stanach 
Zjednoczonych, były pośrednio przyczyną podjęcia działań legislacyjnych 
zmierzających do transformacji sektora telekomunikacyjnego w regulowany 
monopol państwowy229. Należy jednak stwierdzić, że używany w tamtym 
czasie przez AT&T slogan one system, one policy, universal service (z ang. 
jeden system, jedna polityka, usługa powszechna) w swoim zamierzeniu 
przyjmował nieco inne rozumienie terminu usługa powszechna niż to, z któ-
rym mamy do czynienia współcześnie230. We współczesnym rozumieniu kon-
cepcji usługi powszechnej w telekomunikacji, przyjmuje się bowiem, że jej 
celem jest zapewnienie powszechnej dostępności (tak z punktu widzenia 

W. Sauter, Services of general economic interest and universal service in EU law, E.L. Rev 
2008, nr 33(2), s. 6 i n.

227 S. Dudzik, Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w projekcie dyrektywy o usługach na 
rynku wewnętrznym, „Wspólnoty Europejskie” 2005, nr 10, s. 24.

228 M. Szydło, Komentarz do art. 106 TFUE, [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-
Kuczer, Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 401.

229 M. Mueller, Universal service: Competition, interconnection, and monopoly in the mak-
ing of the American telephone system, Cambridge 1997, s. 4; zob. również: J. Alleman, 
P. Rapport, A. Banerjee, Universal Service: A new definition?, Telecommunications Policy 
2010, nr 34, s. 87; S. Simpson, Universal service issues in converging communications 
environments: the case of the UK, Telecommunications Policy 2004, nr 28, s. 235.

230 Ibidem.
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technicznego jak i cenowego) wybranej usługi lub usług telekomunikacyjnych 
w społeczeństwie231. Należy jednak zaznaczyć, iż instytucja usługi powszech-
nej w telekomunikacji wykracza poza prostą emanację zasady telefon w każ-
dym domu. Nie sposób bowiem pominąć jej elementu społecznego, jako że 
poprzez zapewnienie powszechnej dostępności technologii, telekomunikacyj-
nej ma przyczyniać się do wyrównywania szans w społeczeństwie, poprzez 
co jest nawet uznawana za przejaw liberalnego egalitaryzmu232. Jak słusznie 
wskazuje jednak Colin Blackman, definiując znaczenie usługi powszechnej 
w telekomunikacji wskazane jest jednak oddzielenie jej elementów socjopo-
litycznych od prawnoekonomicznych233. W pierwszym przypadku definiuje 
on bowiem usługę powszechną jako dostęp do usług telekomunikacyjnych 
jako prawo podstawowe wszystkich obywateli (prawo do komunikowania 
się), które jest niezbędne do pełnego uczestnictwa we wspólnocie oraz jako 
podstawowy element wolności wypowiedzi234. W przypadku prawnoekono-
micznego wymiaru usługi społecznej w telekomunikacji autor zauważa zaś, 
iż instytucja ta przyjmuje bardziej charakter regulacyjnego zobowiązania, 
uwzględniającego:
(i) powszechną geograficzną dostępność lub świadczenie usługi na żądanie 

niezależnie od tego kto, gdzie i kiedy z takim żądaniem występuje;
(ii) niedyskryminacyjny dostęp, oznaczający, że dane grupy użytkowników 

są traktowane w ten sam sposób w zakresie ceny i jakości usługi;
(iii) rozsądne koszty oraz cenową przystępność, co stanowi jednocześnie 

czynnik o bardziej subiektywnym charakterze jako że uwzględnia koszt 
usługi w porównaniu z pozycją nabywczą danego użytkownika.

Początki koncepcji telekomunikacyjnej usługi powszechnej w prawie 
UE sięgają lat dziewięćdziesiątych XX wieku i są bezpośrednio związane 
z podejmowanymi na płaszczyźnie UE działaniami ukierunkowanymi na 
liberalizację i otwarcie na konkurencję sektora telekomunikacyjnego. 
Powszechna usługa telekomunikacyjna w UE miała być zatem w warun-
kach otwartego i konkurencyjnego rynku świadczona na zupełnie innych 
zasadach, tj. bez praw wyłącznych i specjalnych, bez możliwości stosowa-

231 Zob. S. Levin, Universal service and targeted support in a competitive telecommunications 
environment, Telecommunications Policy 2010, nr 34, s. 92; S. Piątek, Prawo telekomu-
nikacyjne Wspólnoty…, s. 188; L. Nett, Auctions. And alternative approach to allocate 
universal service obligations, Telecommunications Policy 1998, nr 22(8), s. 661.

232 M. Mueller, Universal service… s. 5; podobnie J.-J. Laffont, J. Tirole, Competition in 
Telecommunications…, s. 219.

233 C. Blackman, Universal Service: Obligation or opportunity?, Telecommunications Policy 
1995, nr 19, s. 172.

234 Ibidem.
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nia, wskutek zniekształconych taryf, wewnętrznych subsydiów, bez zbędnych 
ograniczeń konkurencji oraz bez nadmiernej pomocy publicznej państwa235. 
O ile pojęcie usługi powszechnej to po raz pierwszy pojawiło się w treści 
unijnych aktów prawa miękkiego już w 1990 roku236, o tyle pierwszymi 
powszechnie obowiązującymi aktami prawa UE, które odnosiły się do obo-
wiązku świadczenia usług powszechnych w telekomunikacji były dopiero 
dyrektywa 95 / 62 / WE w sprawie zastosowania zasady otwartej sieci do 
telefonii głosowej237 oraz dyrektywa 96/19/WE. Pojęcie telekomunikacyj-
nej usługi powszechnej zostało jednak jednoznacznie zdefiniowane dopiero 
w dyrektywie 97 / 33 / WE, jako minimalny zbiór usług o określonej jakości, 
dostępny wszystkim użytkownikom niezależnie od ich położenia geograficz-
nego oraz, w świetle szczegółowych uwarunkowań krajowych, w przystęp-
nej cenie238. Zakres przedmiotowy usługi powszechnej określały natomiast 
przepisy art. 5–9 Dyrektywy 98 / 10 / EWG. Do kompleksowego uregulowa-
nia problematyki usługi powszechnej doszło natomiast wraz z  przyjęciem 
pakietu regulacyjnego dyrektyw z 2002 roku239. Pierwszorzędne znaczenie 
ma w  tym kontekście oczywiście Dyrektywa o usłudze powszechnej, jedo-
cześnie jednak zauważyć należy, iż jej legalna definicja zawarta jest w art. 2 
lit j) Dyrektywy Ramowej, w którym to przepisie określona ona została jako 
minimalny zestaw usług, określonych w dyrektywie 2002/22/WE (dyrektywie 
o usłudze powszechnej), o oznaczonej jakości, dostępnych dla wszystkich użyt-
kowników, niezależnie od ich usytuowania geograficznego, oraz o przystępnych, 
jak na warunki panujące w danym państwie, cenach. Ów minimalny zakres 
telekomunikacyjnej usługi powszechnej został natomiast wskazany w art. 4–7 
Dyrektywy o usłudze powszechnej240 i obejmuje on:

235 Por. M. Szydło, Usługa powszechna w telekomunikacji jako instytucja prawa Wspólnoty 
Europejskiej, „Przegląd Sądowy” 2006, nr 5, s. 114.

236 Zob. Komunikat Komisji z 15.11.1993 r. do Rady, Parlamentu oraz Komitet Ekonomiczno-
Społecznego Developing universal service for telecommunications in a competitive envi-
ronment, COM(93), 543 final jak również nieco później wydany komunikat Komisji 
z 13.03.1996 r.: Universal Service for Telecommunications in the Perspective of a Fully 
Liberalised Environment, COM(96)73 final.

237 Dyrektywa 95/62/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z 13.12.1995 r. w sprawie 
zastosowania zasady otwartej sieci do telefonii głosowej (Dz. U L 321 z 30.12.1995 r.).

238 Zob. art. 2 ust. 1 lit. g) (analogiczna definicja znalazła się zresztą w art. 2 ust. 2 lit. f) 
dyrektywy 98/10/EWG).

239 Sektor telekomunikacyjny jest przy tym pierwszym i jedynym, w ramach którego tak 
kompleksowo unormowane zostało funkcjonowanie usługi powszechnej. Zob. L. Gyselen, 
Services of General Economic Interest…, s. 495. Na temat pakietu regulacyjnego z 2002 r. 
zob. uwagi w pkt 1.2. niniejszej pracy.

240 Zob. również: na ten temat M. Szydło, Usługa Powszechna, s. 119 i n.; I. Kawka, Tele-
komunikacyjne organy…, s. 341 i n. 
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(i) Przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci łączności oraz dostęp 
do publicznych usług łączności, umożliwiający komunikację głosową, 
faksową i przesyłanie danych z szybkościami pozwalającymi na funk-
cjonalny dostęp do Internetu, biorąc pod uwagę przeważające techno-
logie wykorzystywane przez większość abonentów oraz technologiczne 
możliwości zastosowań.

(ii) Dostęp do powszechnego spisu abonentów oraz do całościowej infor-
macji o numerach.

(iii) Udostępnianie publicznych, płatnych aparatów telefonicznych.
(iv) Specjalne świadczenia dla osób niepełnosprawnych.

W tym zakresie podkreślić należy, iż powyższy zakres przedmiotowy 
świadczeń składający się na usługę powszechną ma charakter minimalny, 
co oznacza, iż państwa członkowskie mogą zagwarantować obywatelom je 
w szerszym zakresie. Co więcej, z uwagi na dynamiczny charakter teleko-
munikacyjnej usługi powszechnej Komisja zastrzegła na mocy art. 15 dyrek-
tywy o usłudze powszechnej możliwość monitorowania i oceny czy zakres 
usługi powszechnej nie powinien zostać rozszerzony241. Do takiego właśnie 
rozszerzenia, uwzględniającego potrzebę dostosowania sieci łączności do 
zapewnienia obywatelom UE funkcjonalnego dostępu do Internetu doszło 
w 2009 roku na mocy dyrektywy 2009/136/WE242.

2.4.4.  Telekomunikacyjna usługa powszechna a konkurencja
na rynkach telekomunikacyjnych

Podstawowe zasady wyznaczania operatora, na którego ma zostać 
nałożony obowiązek świadczenia usługi powszechnej zostały określone 
w dyrektywie o usłudze powszechnej, która stanowi, że do zagwarantowa-
nia świadczenia usługi powszechnej w części lub na całym terytorium kraju, 
państwa członkowskie mogą wyznaczyć jedno lub więcej przedsiębiorców243. 
Dyrektywa nie określa przy tym szczegółowej procedury i trybu w jakim 

241 Na ten temat zob. S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty…, s. 192.
242 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z 25.11.2009 r. zmieniająca 

dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami 
łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwar-
zania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz 
rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w  sprawie współpracy między organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów 
(Dz. U. L 337 z 18.12.2009 r.).

243 Por. Dyrektywa o usłudze powszechnej, art. 8–9.
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wyznaczenie operatora zobowiązanego do świadczenia usługi powszechnej 
ma nastąpić, niemniej zgodnie z przepisem jej art. 9 powinno to nastąpić 
z zastosowaniem sprawnego, obiektywnego, przejrzystego i niedyskrymina-
cyjnego mechanizmu, w którym żaden przedsiębiorca nie jest z niego z góry 
wykluczony244. Zaznaczyć należy jednak, iż pomimo że obowiązek w zakresie 
usługi powszechnej może wiązać się dla podmiotu zobowiązanego do jej 
świadczenia z pewnymi korzyściami, wynikającymi z jego powszechnej obec-
ności na całym krajowym rynku geograficznym245, w praktyce raczej uznaje 
się go jednak za ciężar, który dodatkowo zakłóca strategię biznesową ope-
ratora i wymaga finansowej rekompensaty ze strony władz państwowych246. 
Zazwyczaj państwa członkowskie UE nakładają obowiązek w zakresie usługi 
powszechnej na jednego lub na bardzo niewielką ilość podmiotów247, decy-
dując się przy tym na wyrównanie im poniesionych w tym celu kosztów. 
Czyniąc tak jednak w zasadzie eliminują – bądź w sposób znaczący obniżają 
one tym samym rywalizację, jako że przyjmują założenie, że dla konsumen-
tów bardziej korzystne będzie przeciwdziałanie temu, aby to rynek samo-
dzielnie podjął decyzję czy i na jakich warunkach świadczona ma być usługa 
powszechna248. Z drugiej jednak strony istnieje obawa, że wdrożenie pełnej 
konkurencji w ramach sektorów, w których występują usługi kwalifikowane 
jako usługi powszechne spowoduje zakłócenia i problemy w ich świadcze-
niu. Nowi operatorzy pojawiający się na rynkach telekomunikacyjnych wraz 
z ich liberalizacją najczęściej będą bowiem zainteresowani prowadzeniem 

244 Na temat procedur wyznaczania operatora zobowiązanego do świadczenia usługi 
powszechnej w wybranych państwa członkowskich zob. I. Kawka, Telekomunikacyjne 
Organy Regulacyjne…, s. 346–348.

245 Korzyści te mają przede wszystkim wymiar marketingowy, co jednak nie zmienia faktu, 
iż w praktyce wiąże się to z realnymi i wymiernymi korzyściami ekonomicznymi. Tak 
również: I. Kawka, Telekomunikacyjne Organy Regulacyjne…, s. 352; R. Green, Regula-
tors and the Poor: Lessons from the United Kingdom, Hull, 2000, s. 6–8. Pamiętać należy 
również nawet obowiązek oferowania przez danego operatora usług po cenach niższych 
niż rynkowe nie musi automatycznie skutkować powstaniem u niego strat finansowych, 
jako że jego niższe ceny jednostkowe może zrekompensować efekt skali (większa ilość 
abonentów). Zob. C. Jaag, Entry Deterrence and the Calculation of the Net Cost of Uni-
versal Service Obligations, Review of Network Economics 2010, nr 10(1), s. 2.

246 Tak m.in.: D. Bakhtieva, K. Kiljański, Universal Service Obligation and Loyalty Effects: 
An Agent-Based Modeling Approach, YARS 2012, nr 5(7), s. 126; C. Jaag, Entry Deter-
rence…, s. 1.

247 W praktyce najczęściej podmiotem tym jest krajowy operator zasiedziały. Zob. C. Rodri-
guez, J. Domínguez, Un análisis de la transformación del servicio universal y el ámbito 
reservado, Gestión y Política Pública 2010, nr 2(19), s. 188.

248 L. Gyselen, Services of General Economic Interest…, s. 491.
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działalności wyłącznie na ich najbardziej dochodowych segmentach249. Kon-
kurencyjna presja wywierana przez nich na tych segmentach na operatora 
zasiedziałego mogłaby z kolei skłonić go do podnoszenia cen (szczególnie 
na mniej intratnych polach swojej działalności usługowej). Zasadne jest 
zatem w takiej sytuacji zapewnienie podmiotowi, na który nałożony został 
obowiązek świadczenia usługi powszechnej pewnej „ochrony” przed kon-
kurencją. Odpowiedź na pytanie, czy i na jakich warunkach operatorzy 
powinni być zobowiązani przez państwa członkowskie do świadczenia usług 
na niedochodowych dla nich polach działalności wymaga zatem wyważenia 
ekonomicznych i konkurencyjnych zysków i strat oraz wpływu i wagi danej 
usługi dla społeczeństwa250. Nie ulega jednak wątpliwości, że nałożenie na 
operatora obowiązku w zakresie usługi powszechnej wiąże się z poniesie-
niem przez niego pewnych kosztów. Jak wskazuje przy tym jednak Inga 
Kawka, świadczenie usług powszechnych w jej ocenie nie wydaje się w prak-
tyce stanowić zbyt dużego ciężaru dla operatorów wyznaczonych w  tym 
celu w państwach członkowskich, czego potwierdzeniem ma być fakt, że 
pomimo tego, że wiele z nich uchwaliło przepisy dotyczące mechanizmu 
finansowania usługi powszechnej jedynie dwa (Francja i Włoch) je zasto-
sowały251. Tymczasem krajowe organy regulacyjne podejmują się kalkulacji 
kosztów (netto) składających się na usługę powszechną jedynie w sytuacji, 
gdy uznają, że jej świadczenie może stanowić niesprawiedliwe obciążenie 
(ang. unfair burden) dla operatora252. W doktrynie zauważa się w tym kon-
tekście, że o ile istnieją fachowe opracowania253 dotyczące samej proble-
matyki kalkulacji kosztów usługi powszechnej i pojęcie to nie budzi już 
w praktyce większych wątpliwości, o tyle mniej miejsca poświęca się temu 
co konkretnie należy rozumieć pod pojęciem „niesprawiedliwego obciąże-
nia”. Jest ono tymczasem dość nieostre, co w praktyce może doprowadzić 

249 Podobnie C. Maczkovics, The Railways at the Crossroads of Liberalisation and Public 
Service, European Procurement & Private Partnership Law Review 2009, nr 1, s. 27.

250 G. Madden, Economic welfare and universal service, Telecommunications Policy 2010, 
nr 34, s. 114.

251 Zob. I. Kawka, Telekomunikacyjne Organy Regulacyjne…, s. 353.
252 Por. Dyrektywa o usłudze powszechnej, art. 12.
253 Zob. m.in.: C. Borsenberger, H. Cremer, P. De Donder, D. Joram, B. Roy, Funding the 

cost of universal service in a liberalized postal sector, [w:] M. Crew, P. Kleindorfer (red.), 
Heightening Competition in the Postal and Delivery Sector, Cheltenham 2010; K. Bergum, 
Calculating the Net Cost of the USO: A Practical Example from Norway, [w:] M.A. Crew, 
P.R. Kleindorfer, J.I. Campbell (red.), Handbook of Worldwide Postal Reform, Cheltenham 
2008; C. Jaag, Entry Deterrence…
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do pewnych wątpliwości interpretacyjnych254. Wskazać należy jednak, że 
ETS w wyroku z dnia 6 października 2010 roku w sprawie Komisja prze-
ciwko Belgii255 opowiedział się za przyznaniem kompetencji do określania 
zasad wedle których ustalane jest czy dane obciążenie jest niesprawiedliwe 
państwom członkowskim. Trybunał wskazał bowiem, że niesprawiedliwe 
obciążenie, którego istnienie winno zostać stwierdzone przez krajowy organ 
regulacyjny przed wypłatą jakiejkolwiek rekompensaty, jest obciążeniem, które 
w  przypadku każdego przedsiębiorstwa świadczącego usługę powszechną ma 
nadmierny charakter w  świetle jego zdolności do udźwignięcia tego obcią-
żenia, zważywszy na wszystkie jego swoiste cechy, a w  szczególności jakość 
jego urządzeń, jego sytuację gospodarczą i  finansową, jak również jego udział 
w  rynku256. Zasady kalkulacji oraz odzyskiwania kosztów netto obowiązku 
świadczenia usługi powszechnej zostały natomiast uregulowane w załączniku 
IV do dyrektywy o usłudze powszechnej. Koszt netto świadczenia usługi 
powszechnej powinien być obliczany jako różnica pomiędzy kosztem netto 
działania z obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej a kosztem dzia-
łania bez obowiązku świadczenia usługi powszechnej257. Odzyskiwanie lub 
finansowanie kosztów netto obowiązku świadczenia usługi powszechnej co 
do zasady wymaga natomiast, aby wyznaczone przedsiębiorstwa obarczone 
obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej otrzymywały rekompensatę 
za świadczone usługi na warunkach niekomercyjnych258. Decyzja dotycząca 
zwrotu kosztów powinna więc uwzględniać ewentualne naruszenie konku-
rencji na rynku telekomunikacyjnym i dlatego organ ją podejmujący musi 
unikać jakiegokolwiek dodatkowego uprzywilejowania podmiotu świadczą-
cego usługę powszechną259. Powinna ona jednocześnie obejmować tylko te 
koszty, które są bezpośrednio związane z zapewnianiem dostępu do danej 
usługi. Pamiętać należy jednocześnie, że subsydiowanie bezpośrednie ope-
ratora świadczącego usługi o charakterze usługi powszechnej nie jest jedyną 
formą finansowania usługi powszechnej przez państwa członkowskie. Jak 
wskazuje przykładowo S. Piątek, państwa członkowskie mogą jednak również 
kierować środki budżetowe bezpośrednio do użytkowników usług, a nie do 

254 Szerzej na ten temat C. Jaag, What is an Unfair Burden? Compensating the Net Cost of 
Universal Service Provision, Review of Network Economics, 2011, nr 10(3), s. 2.

255 Wyrok ETS z 6.10.2010 r. w sprawie C-222/08 Komisja vs Królestwo Belgii, por. w tym 
zakresie również wyrok ETS z 6.10.2010 r. w sprawie C-389/08 Base NV.

256 Por. wyrok, pkt 49.
257 Por. Część A załącznika IV do dyrektywy o usłudze powszechnej.
258 Por. Część B załącznika IV do dyrektywy o usłudze powszechnej.
259 Por. E. Galewska, Glosa do wyroku TS z dnia 25 października 2005 r., C-334/03. Trans-

pozycja postanowień dyrektywy unijnej dotyczących przyznawania operatorom prawa drogi 
oraz finansowania usługi powszechnej, „Glosa” 2011, nr 4.
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przedsiębiorstw zapewniających usługę powszechną260. Niezależnie jednak 
od sposobu finansowania usługi powszechnej, obowiązek jej świadczenia 
nie pozostaje irrelewantny z punktu widzenia struktury konkurencyjnej 
rynku telekomunikacyjnego. Świadczenie usługi powszechnej najczęściej 
wiąże się bowiem z posiadaniem przez danego operatora najsilniejszej 
pozycji rynkowej. Co więcej fakt, iż obowiązek w zakresie usługi powszech-
nej w  przeważającej większości przypadków nakładany jest na krajowych 
operatorów zasiedziałych, petryfikuje ich jako najsilniejszych graczy rynku 
telekomunikacyjnego także w odbiorze konsumentów. Realizacja zasady 
usługi powszechnej powoduje również podniesienie barier wejścia na dany 
rynek. Jak słusznie zwraca uwagę M. Kolasiński, przedsiębiorca zamierzający 
rozpocząć działalność na rynku telekomunikacyjnym musi się liczyć z tym, 
że do niektórych usług będzie musiał dopłacać, co wymaga zgromadzenia 
dodatkowych rezerw kapitałowych i może go odwieść od planów rozpoczęcia 
działalności konkurencyjnej wobec monopolisty261.

2.5. Uwagi końcowe

Przedstawiony powyżej zarys struktury rynku telekomunikacyjnego UE 
wskazuje na jego złożoność. Dokonujący się na nim ciągły postęp techno-
logiczny powoduje, iż tradycyjne postrzeganie sektora telekomunikacyjnego 
jako zdominowanego przez stacjonarne usługi telefonii głosowej zdaje się 
być już anachronizmem. Krajowe rynki telekomunikacyjne w bardzo krótkim 
okresie przeszły drogę od krajowych monopoli naturalnych do wielopodmio-
towych struktur rynkowych, zmierzając przy tym ku efektywnej konkurencji. 
Polityka liberalizacji i demonopolizacji rynku przy jednoczesnym wspieraniu 
konkurencji usługowej doprowadziła bowiem do szybkiego wzrostu rynku 
usług przy jednoczesnym znacznym obniżeniu opłat i taryf. Powszechnie 
wskazuje się nawet, iż zasadnym jest ograniczenie już teraz stosowania 
środków ex ante jedynie do przypadków stwierdzonej nieprzydatności prawa 
konkurencji262. Sytuacja na rynku telekomunikacyjnym umożliwia bowiem 
stopniowe odchodzenie od regulacji sektorowej na rzecz prawa konkuren-
cji, w ramach którego samo posiadanie dominującej pozycji na rynku nie 
stanowi per se przesłanki do zastosowania w stosunku do takiego podmiotu 

260 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty…, s. 196.
261 M. Kolasiński, Obowiązek współpracy…, s. 251.
262 Por. W. Szpringer, Koncepcja open access w świetle ekonomicznej analizy praw własności 

intelektualnej, Warszawa 2011, s. 252.
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instrumentów regulacji antymonopolowej263. Pomimo powyższego w więk-
szości państw członkowskich dawni krajowi operatorzy zasiedziali w dalszym 
ciągu utrzymują silną pozycję rynkową, która jest przy tym zasadniczo różna 
w zależności od tego czy mamy do czynienia z rynkiem telekomunikacyjnych 
sieci stacjonarnych czy też mobilnych. Taka sytuacja może występować na 
rynkach oligopolistycznych. W obu przypadkach często pozwala ona jednak 
na wpływanie nie tylko na kształt rynków zliberalizowanych, na których 
tradycyjnie operatorzy zasiedziali dysponowali konkurencyjną przewagą 
nad nowymi graczami, ale także na rynki nowych technologii komunika-
cji elektronicznej, bazujące na dotychczasowej infrastrukturze technicznej 
i technologicznej. Z drugiej strony, w dalszym ciągu istotny element sektora 
telekomunikacyjnego stanowi usługa powszechna, do zapewnienia której 
przeważnie najlepiej przygotowani wydają się nadal być krajowi operatorzy 
zasiedziali. Doniosłe znaczenie społeczne i waga jaką dla obywateli niesie 
ze sobą prawidłowe funkcjonowanie usługi powszechnej nakazuje zachować 
daleko posuniętą ostrożność i powściągliwość w kontekście poddawania 
rynku telekomunikacyjnego swobodnym działaniom wolnego rynku. Należy 
jednocześnie również mieć na względzie, aby obowiązek w zakresie usługi 
powszechnej nie przyczyniał się do wzmacniania pozycji dominującej pod-
miotów ją świadczących.

263 Ibidem.





Rozdział III

Pojęcie pozycji dominującej
a rynki telekomunikacyjne

3.1. Uwagi wstępne

Nie sposób dokonać jakiejkolwiek analizy konkurencyjności rynków tele-
komunikacyjnych UE bez uwzględnienia istotnych zaszłości historycznych, 
do dnia dzisiejszego wywierających piętno tak na owe rynki, jak i  na ich 
uczestników. Współczesna struktura sektora telekomunikacyjnego UE, a ści-
ślej rzecz ujmując, pozycja i siła rynkowa, jaką dysponują w jego ramach 
operatorzy zasiedziali oraz przedsiębiorcy prawnie i funkcjonalnie z nimi 
powiązani sprzyjają powstawaniu i utrwalaniu na nim nierównych udziałów 
rynkowych i stosunków dominacji. Z drugiej strony, pamiętać należy, iż 
na kształt rynku telekomunikacyjnego wpływ wywiera jednocześnie aspekt 
technologiczny. W tym kontekście warto zaznaczyć, że charakter usług świad-
czonych w ramach rynku telekomunikacyjnego powoduje, iż konkurencja 
występuje często nie tyle w ramach danego rynku usług telekomunika-
cyjnych (czy szerzej – rynku usług łączności elektronicznej), co pomiędzy 
jednym rynkiem a rynkiem w stosunku do niego konkurencyjnym, który 
tworzony jest, np. w oparciu o zupełnie inną technologię1. Gdy na danym 
rynku występują efekty sieci2, mogą one bowiem skutkować tzw. przechy-
laniem się rynku w kierunku technologii, która zdobywa pewną krytyczną 
masę użytkowników3. W tej sytuacji rynek wyłaniającej się „technologii 

1 Zob. K. Johansen, K. Sunnevåg, Understanding the markets…, s. 465–466.
2 Zob. szerzej na ten temat uwagi w pkt. 2.2. niniejszej pracy.
3 Sytuacja taka miała ostatnio miejsce chociażby przy okazji światowej rywalizacji pomię-

dzy dwoma różnymi technologiami płyt: HD DVD oraz Blu Ray z lat 2002–2008, która 
zakończyła się zwycięstwem technologii Blu Ray na skutek szybszego zdobywania masy 
krytycznej rynku. Por. w tym zakresie wystąpienie A. Italianer, Level-playing field and 
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zwycięskiej” również pozostaje zazwyczaj zdominowany przez jeden lub 
kilka podmiotów. To między innymi także z powyższych względów proble-
matykę zakazu nadużywania pozycji dominującej należy uznać za kluczową 
w kontekście zapewnienia i ochrony konkurencji w ramach sektora teleko-
munikacyjnego. Wskazuje się przy tym4, że w zakresie, w jakim dochodzi 
do pewnego rodzaju tarć pomiędzy innowacją technologiczną a ryzykiem 
wystąpienia w związku z  tym praktyk abuzywnych5, interwencja antymo-
nopolowa związana z unijnym zakazem nadużywania pozycji dominującej, 
wymaga najczęściej odpowiedzi na dwa pytania, tj.:
• Czy korzyści związane z daną innowacją nie są w istocie pozorne i czy nie 

stanowi ona w rzeczywistości wyłącznie pretekstu do stosowania praktyk 
abuzywnych, oraz

• Czy w sytuacjach w których dana innowacja jest rzeczywista i wymierna, 
negatywne skutki związane z jej wprowadzeniem nie przeważają nad 
potencjalnymi, wynikającymi z niej korzyściami.

Wobec tak sformułowanych kwestii, szczegółowa analiza zasad funk-
cjonowania tej instytucji na rynkach telekomunikacyjnych powinna zostać 
poprzedzona pewnymi abstrakcyjnymi uwagami, dotyczącymi tak samego 
zakazu nadużywania pozycji dominującej w prawie UE oraz wybranych 
państwach członkowskich, jak również innych zagadnień, istotnych z punktu 
widzenia sektora telekomunikacyjnego.

3.2. Przepis art. 102 TFUE a krajowe prawo konkurencji

Wraz z wejściem w życie w dniu 1 maja 2004 roku Rozporządzenia 
1/2003, dotychczasowy, scentralizowany system ochrony konkurencji, oparty 
o Rozporządzenie 17/62, zastąpił system zdecentralizowany. W chwili obec-
nej zarówno Komisja, jak i krajowe organy konkurencji oraz sądy państw 
członkowskich stosują w całości art. 101 i 102 TFUE. W przypadku organów 
antymonopolowych i sądów krajowych stosowanie powyższych przepisów 
traktatowych, z uwagi na ich bezwzględnie obowiązujący charakter, należy 

innovation in technology market, w ramach Konferencji „Antitrust in Technology”, 
28.01.2013 r., dokument dostępny pod adresem http://ec.europa.eu/competition/speeches/
text/sp2013_01_en.pdf

4 K. Coates, Competition law…, s. 241.
5 Termin „praktyki abuzywne” jest w niniejszej pracy stosowany jako synonim praktyk 

stanowiących nadużycie pozycji dominującej.
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przy tym do sfery obowiązków6. Czynnikiem aktualizującym ów obowiązek 
jest stwierdzenie przez organ lub sąd krajowy występowania w danym stanie 
faktycznym przesłanki „wpływu na handel pomiędzy państwami członkow-
skimi”. Jest ona wspólna tak dla art. 101, jak i 102 TFUE, które pomimo 
tego, że w swojej konstrukcji z założenia mają znajdować zastosowanie 
w  diametralnie różnych sytuacjach gospodarczych, służą realizacji tych 
samych celów traktatowych, a te same praktyki mogą być w zależności od 
sytuacji kwalifikowalne albo jako antykonkurencyjne porozumienie albo 
jako nadużywanie pozycji dominującej. Co więcej, wskazuje się obecnie, 
że przepisy art. 101 i 102 TFUE mogą być stosowane w jednym stanie 
faktycznym do tej samej praktyki równolegle7, co potwierdza zresztą sam 
ETS, wskazując, że już sama treść obu artykułów w sposób oczywisty prze-
mawia za tym, że ta sama praktyka może stanowić naruszenie obu prze-
pisów8.

Zgodnie z art. 102 TFUE niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane jest 
nadużywanie przez jedno lub większą liczbę przedsiębiorstw pozycji dominującej 
na rynku wewnętrznym lub na znacznej jego części, w zakresie, w jakim może 
wpływać na handel między Państwami Członkowskimi. Innymi słowy, brak 
tego rodzaju wpływu w danej sprawie eliminuje możliwość powołania się 
przez organ krajowy na art. 102 TFUE. Samo pojęcie „wpływu na handel” 
było wielokrotnie przedmiotem wykładni sądów Unii (Wspólnoty) Europej-
skiej. Orzecznictwo unijne w tym zakresie zostało następnie zebrane i pod-
sumowane przez Komisję w treści „Wytycznych w sprawie czynnika wpływu 
na handel wskazanego w Artykułach 81 oraz 82 Traktatu9, adresowanych do 
sądów i organów ochrony konkurencji wszystkich państw członkowskich 
UE. Jak podkreśla w ich treści Komisja10, kryterium wpływu na handel 
stanowi autonomiczne kryterium prawa wspólnotowego (unijnego), które 

 6 Zob. na ten temat: A. Wróbel, Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, War-
szawa 2010, s. 770; S. Dudzik, P. Rosiak, National Report: Poland, [w:] The Moderni-
sation of EU Competition law Enforcement in the European Union, Cambridge 2004, 
s. 477–478.

 7 C. Mosso, S. Ryan, S. Albaek, M. Sentella, Article 82…, s. 406.
 8 Zob. wyrok ETS z 6.03.2000 r. w sprawach C-395/96 P, C-395/96 P, C-396/96 P Maritime 

Belge, pkt 33.
 9 Wytyczne z 27.04.2004 r. w sprawie czynnika wpływu na handel wskazanego w Artykułach 

81 oraz 82 Traktatu (Dz. U. UE C 101).
10 Za ETS, zob. Wyrok ETS z 13.07.1966 r. w sprawie 56/64 oraz 58/64 Consten vs. Grun-

dig; wyrok ETS z 6.03.1974 r. w sprawie 6/73 oraz 7/73 Istituto Chemioterapico Italiano 
S.p.A. oraz Commercial Solvents Corporation vs Komsja.
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należy oceniać w każdym stanie faktycznym oddzielnie11. Pomimo tego, 
istnieją oczywiście pewne ogólne zasady związane z jego interpretacją12. 

W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż przesłanką warunkującą 
możliwość zastosowania przez organy i sądy ochrony konkurencji państw 
członkowskich do danej praktyki przepisu art. 101 oraz 102 TFUE jest 
wywieranie przez nią wyraźnego (odczuwalnego)13 wpływu na handel pomię-
dzy państwami członkowskimi14. Odnosząc powyższe już bezpośrednio do 
problematyki zakazu nadużywania pozycji dominującej, za ETS15 wskazać 
należy, iż o wpływie na handel między państwami członkowskimi można mówić 
jedynie wówczas, gdy na podstawie całokształtu obiektywnych okoliczności 
prawnych lub faktycznych, z  wystarczającym stopniem prawdopodobieństwa 
można przewidzieć, że dane zachowanie może wywrzeć wpływ bezpośredni lub 
pośredni, rzeczywisty lub potencjalny na wymianę między państwami członkow-
skimi i to w taki sposób, iż budzi ono obawy, że może przeszkodzić w realizacji 
jednolitego rynku między państwami członkowskimi. Wyłącznie hipotetyczne lub 
oparte na spekulacji skutki zachowania przedsiębiorstwa zajmującego pozycję 
dominującą nie spełniają tego kryterium. Wpływ na wymianę wewnątrzwspól-
notową nie może też być nieznaczny.

W przypadku sektora telekomunikacyjnego jedną z istotnych okoliczno-
ści mających wpływ na realizację przesłanki wpływu na handel jest czynnik 
geograficzny. W Unii Europejskiej największe krajowe przedsiębiorstwa 
telekomunikacyjne należą często do dużych międzynarodowych grup kapi-
tałowych lub w skład ich akcjonariatu wchodzą przedsiębiorcy z innych 
państw członkowskich. Przykładowo największe europejskie przedsiębior-
stwo telekomunikacyjne Deutsche Telekom AG jest pośrednio lub bezpo-
średnio zaangażowane kapitałowo w przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
prowadzących działalność na terenie Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, 
Grecji, Holandii, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Węgier i Wielkiej 

11 Zob. Wytyczne, pkt 12.
12 Na temat kryterium wpływu na handel zob. również K. Kowalik-Bańczyk, Pojęcie „wpływu 

na handel” jako kryterium stosowania przez sądy krajowe wspólnotowego prawa konkurencji, 
PUG 2008, nr 2.

13 Zaznaczyć należy, że nie istnieje oficjalna polskojęzyczna wersja Wytycznych, a wyrażenie 
to, charakteryzujące wpływ na handel pomiędzy państwami członkowskimi, tłumaczone 
jest w innych oficjalnych dokumentach wydawanych przez instytucje głównie jako „znac-
zne” „zdecydowane” „wyraźne” bądź „odczuwalne”, z ang. appreciable.

14 Jak wskazuje Komisja w pkt 12 Wytycznych: prawo wspólnotowe nie znajduje zastosowania 
do porozumień i praktyk które nie są w stanie wyraźnie (odczuwalnie) wpływać na handel 
pomiędzy Państwami Członkowskimi.

15 Wyrok ETS z 1.07.2008 r. w sprawie C-49/07Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID 
(MOTOE).
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Brytanii16. Natomiast francuski Orange S.A. jest akcjonariuszem przed-
siębiorców telekomunikacyjnych w Belgii, Francji, Luksemburgu, Polsce, 
Rumunii, Słowacji oraz Wielkiej Brytanii. Z powyższego względu dopuszcze-
nie się praktyk abuzywnych przez podmiot dominujący na rynku krajowym 
może powodować również reperkusje w innych państwach członkowskich. 
W sytuacji, gdy dominujący podmiot podejmuje działania nakierowane na 
wyeliminowanie konkurenta prowadzącego działalność gospodarczą w wię-
cej niż jednym państwie członkowskim, powyższe może wywierać wpływ 
na handel pomiędzy państwami członkowskimi na szereg sposobów. Jak 
wskazuje Komisja17, w pierwszej kolejności konkurent dominanta, w któ-
rego wymierzona jest abuzywna praktyka, może zostać ograniczony bądź 
wyeliminowany jako wewnątrzunijny odbiorca towarów i usług. Abuzywna 
praktyka może mieć jednak także wpływ na sytuację innych konkurentów 
dominanta, który poprzez nią daje im sygnał, iż zamierza w sposób zdecy-
dowany reagować na wszelkie próby podjęcia z nim rywalizacji rynkowej18. 
W przypadku zaś, w którym antykonkurencyjna praktyka obejmuje swoim 
zasięgiem wyłącznie terytorium jednego państwa członkowskiego, analiza jej 
potencjalnego wpływu na handel powinna być przeprowadzona z większą 
dozą szczegółowości. W wielu jednak sytuacjach taka praktyka, poprzez 
jej skłonność do powodowania tzw. skutków wykluczających z rynku kra-
jowego (ang. foreclosure effects), sama w sobie stanowi istotny wskaźnik na 
wystąpienie przesłanki wpływu na handel pomiędzy państwami członkow-
skimi19. Jest to szczególnie widoczne w przypadku rynku usług oferowanych 
w ramach telekomunikacyjnych sieci stacjonarnych, gdzie w dalszym ciągu 
utrzymują się wysokie udziały rynkowe dawnych operatorów zasiedziałych. 
Taka sytuacja miała miejsce między innymi we wspomnianej powyżej spra-
wie Deutsche Telekom z dnia 21 maja 2003 roku, w której antykonkuren-
cyjna polityka cenowa zarzucona Deutsche Telekom przez Komisję, swoim 
zakresem terytorialnym obejmowała wyłącznie Republikę Federalną Nie-
miec. Jak zauważyła jednak Komisja: wpływ na handel pomiędzy państwami 
członkowskimi realizował się tym, że terytorium Niemiec, gdzie rozciągała się 
polityka cenowa związana z usługami dostępowymi dominującego operatora, 
stanowi istotną część rynku wewnętrznego20. Praktyka ta wpływała ponadto 
na strukturę rynkową poprzez zwiększanie barier wejścia na rynki teleko-
munikacyjne Niemiec, w szczególności dla operatorów, którzy należą do 

16 Źródło: www.telekom.com
17 Por. Wytyczne Komisji, pkt 75.
18 Ibidem.
19 Por. Wytyczne Komisji, pkt 77.
20 Zob. Decyzja, pkt 185.



120 ROZDZIAŁ III

grup przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne w całej UE21. 
Co istotne, w decyzji tej Komisja stwierdziła również, iż charakterystyka 
rynku telekomunikacyjnego powoduje, że istnieją w jego ramach pewne 
rynki usług, takich jak usługi dostępowe, czy też usługi hurtowe, gdzie 
dopuszczenie się przez przedsiębiorstwo dominujące praktyk abuzywnych już 
samo w sobie determinuje realizację przesłanki wpływu na handel, z uwagi 
na fakt, iż przedsiębiorcy z innych państw muszą z nich korzystać celem 
oferowania klientom swoich własnych usług22. Podobne stanowisko zajęła 
Komisja w decyzji z dnia 16 lipca 2003 roku w sprawie Wanadoo Interactive 
(spółki zależnej France Télécom)23, dotyczącej stosowania przez tę spółkę 
praktyki drapieżnictwa cenowego. Komisja stwierdziła, że jej stosowanie 
utrudniało – jeżeli nie czyniło nawet niemożliwą – penetrację rynku dostaw 
wysokiej szybkości usług internetowych dla klientów prywatnych24. W tych 
okolicznościach Komisja uznała, że dostawcom usług internetowych z innych 
państw członkowskich utrudniono prowadzenie na terenie Francji działal-
ności bez konieczności ponoszenia dotkliwych strat25. Art. 102 TFUE nie 
wymaga bowiem, aby abuzywna praktyka rzeczywiście odczuwalnie wpłynęła 
na handel pomiędzy państwami członkowskimi, a wystarczające jest, aby 
mogła ona taki wpływ wywierać26. Możliwość taka nie może pozostawać 
w sferze zupełnie abstrakcyjnej i powinna być w stanie się zmaterializować. 
W odniesieniu do sektora telekomunikacyjnego teza ta jest o tyle istotna, 
że z różnych względów pewne technologie lub usługi nie są w niektórych 
państwach członkowskich wdrażane. Skutkiem tego istnieją tym samym 
kraje członkowskie, w których przedsiębiorcy zagraniczni nie mają żadnej 
szansy zaistnienia jako, że usługi przez nich oferowane nie znajdą tam nigdy 
popytu. Sytuacja taka miała przykładowo miejsce w UE ostatnio przy okazji 
wdrażania usług cyfrowej telewizji mobilnej w formacie DVB-H27. Pomimo 
tego, że standard ten został przez Komisję dodany do wykazu oficjalnych 
norm unijnych28, usługi telewizji mobilnej w formacie DVB-H nie cieszyły 
się zbyt wielką popularnością wśród konsumentów i zostały ostatecznie 

21 Co nie było zresztą nawet przez Deutsche Telekom kwestionowane w toku postępowania 
antymonopolowego.

22 Zob. decyzja, pkt 184.
23 Decyzja Komisji z 16.07.2003 r. w sprawie COMP/38.233 Wanadoo Interactive.
24 Zob. decyzja, pkt 392.
25 Ibidem.
26 Por. wyrok ETS z 30.09.2003 r. w sprawie T-203/01 Michelin II, pkt 237, 238.
27 Z ang. Digital Video Broadcasting – Handheld, DVB-H.
28 Zob. Decyzję Komisji 2008/286/WE z 17.03.2008 r. zmieniająca decyzję 2007/176/WE 

w zakresie wykazu norm i specyfikacji dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej 
oraz urządzeń i usług towarzyszących (Dz. U. L 93 z 4.04.2008 r.).
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uruchomione jedynie w kilku państwach członkowskich29. Mając powyż-
sze na uwadze, stwierdzić należy, iż kwalifikacja danej praktyki z punktu 
widzenia art. 102 TFUE powinna uwzględniać potencjalną – aczkolwiek 
jednocześnie rzeczywistą – a nie jedynie hipotetyczną możliwość wywarcia 
przez nią wpływu na handel pomiędzy państwami członkowskimi.

Trzeba jednocześnie pamiętać, iż nie stwierdzenie przez Komisję bądź 
krajowe organy antymonopolowe występowania w danym stanie faktycznym 
wpływu na handel pomiędzy państwami członkowskimi wyłącza jedynie moż-
liwość stosowania w danej sprawie przepisów art. 101 oraz 102 TFUE. Brak 
realizacji przesłanki wpływu na handel nie wyłącza jednak dalej możliwości 
zakwalifikowania tej samej praktyki przez krajowe organy antymonopolowe 
jako deliktu prawa konkurencji na podstawie przepisów prawa krajowego. 
Z drugiej strony wskazuje się w orzecznictwie, że nawet w sprawach, w któ-
rych praktyka ograniczająca konkurencję nie wywiera wpływu na handel 
między państwami członkowskimi, wyroki ETS i Sądu, jak również decyzje 
Komisji mogą stanowić źródło inspiracji intelektualnej, przykład sposobu 
rozumowania prawniczego i rozumienia pewnych pojęć, które mogą zna-
leźć zastosowanie przy wykładni przepisów prawa polskiego30. Co więcej, 
wskazać należy również, iż istnieją poglądy idące w swoich założeniach 
nawet dalej, które zakładają obowiązek sądów do uwzględnienia dorobku 
unijnego prawa konkurencji w całej rozciągłości31.

3.3. Definiowanie rynku właściwego

Tak z punktu widzenia porządku prawnego UE, jak i państw człon-
kowskich, w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów prawa konku-
rencji, pierwszą kwestią, którą należy w danej sprawie rozważyć jest rynek 
właściwy (relewantny)32. Definiowanie rynku właściwego stanowi element 
wspólny zarówno przy stosowaniu przepisów dotyczących problematyki anty-

29 Choć na szerszą skalę jedynie we Włoszech.
30 Zob. wyrok SN z 9.08.2006 r., III SK 6/06; wyrok SN z 3.09.2009 r., III SK 9/09.
31 Zob. na ten temat D. Miąsik, Wpływ prawa UE na stosowanie polskiego prawa ochrony 

konkurencji przez sądy, EPS 2010, nr 7, s. 36 oraz przywołane tam orzecznictwo.
32 Samo pojęcie rynku właściwego (relewantnego), powszechnie używane obecnie tak w UE 

jak w krajowych regulacjach ochrony konkurencji, zostało przejęte z praktyki antymono-
polowej w USA, gdzie wypracowano je już w połowie XX wieku. W tym czasie jednak 
jego znaczenie było zgoła odmienne od tego w chwili obecnej, jako że sam rynek właściwy 
definiowany był najczęściej na potrzebę danej sprawy lub jako rynek produktu wytwa-
rzanego przez dane przedsiębiorstwo. Zob. w tym zakresie: A. Ten Kate, G. Niels, The 
relevant market: A concept still in search of a definition, Journal of Competition Law & 
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konkurencyjnych porozumień (decyzji związku przedsiębiorstw lub uzgod-
nionych praktyk), zakazu nadużywania pozycji dominującej, jak i kontroli 
koncentracji. Z tego względu w sprawach dotyczących zakazu nadużywania 
pozycji dominującej w odniesieniu do problematyki definiowania rynku wła-
ściwego można pomocniczo posiłkować się tak wytycznymi jak i dorobkiem 
orzeczniczym z zakresu spraw związanych ze stosowaniem zarówno art. 101 
oraz przepisów dotyczących kontroli koncentracji33. Co więcej, wielokrot-
nie istotne może okazać się odwołanie do praktyki definiowania rynków 
w wykonaniu krajowych organów regulacyjnych. Jest to szczególnie donio-
słe w kontekście sektora telekomunikacyjnego, w ramach którego organy 
regulacyjne są przecież zobowiązane bazować na dorobku orzeczniczym 
wypracowanym w sprawach z zakresu prawa konkurencji34.

Ustalenie właściwego dla danej sprawy rynku jest przy tym istotne nie 
tylko dla określenia udziału danego przedsiębiorstwa i oceny jego siły ryn-
kowej, ale w niektórych przypadkach w ogóle determinuje to, czy w danym 
stanie faktycznym można mówić o delikcie prawa konkurencji35 (a czy np. 
dane przedsiębiorstwo może skorzystać ze zwolnienia grupowego36) lub czy 
dane naruszenie nie jest objęte wyłączeniem jako bagatelne). Zanim jednak 
dojdzie do zastosowania w danej sprawie przepisów prawa konkurencji 
organ antymonopolowy musi ustalić na jakim terytorium (definiując w ten 

Economics 2008, nr 5(2), s. 297; G. Werden, The history of antitrust market delineation, 
Marquette Law Review 1992, nr 123, s. 126.

33 Pamiętać należy jednocześnie, iż w zakresie stosowania każdego rodzaju przepisów wystę-
pują pewne istotne odrębności. Przykładowo w sprawach kontroli koncentracji Komisja 
zwykła definiować rynek w sposób szerszy niż ma to miejsce w sprawach nadużywania 
pozycji dominującej, aby uwzględnić postępującą „europeizację” gospodarczą państw 
członkowskich. Zob. na ten temat L. Ritter, W. D. Braun, European Competition…, 
s. 393.

34 Por. pkt 24 wytycznych Komisji z 11.07.2002 r. w sprawie analizy i oceny znaczącej pozy-
cji rynkowej zgodnie z wspólnotowymi ramami regulacyjnymi dotyczącymi sieci i usług 
łączności elektronicznej (Dz. U. C 165/6 „Wytyczne SMP”).

35 Tak również C. Banasiński (red.), E. Piontek (red.), Ustawa o ochronie konkurencji…, 
s. 112.

36 Tj. przede wszystkim na mocy Rozporządzenia Komisji nr 330/2010 z 20.04.2010 r. 
w  sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych, Dz. U. L 102 z 23.04.2010 r., 
(względnie unijnych rozporządzeń „sektorowych” lub odpowiednich regulacji krajowych). 
W tym zakresie wskazać należy, że w niektórych państwach członkowskich (np. w Polsce 
lub Hiszpanii) obowiązują krajowe regulacje dotyczące wyłączeń wertykalnych, a w nie-
których (jak np. we Francji) krajowe organy ochrony konkurencji stosują bezpośrednio 
unijne rozporządzenia i wytyczne dotyczące wertykalnych wyłączeń grupowych, jako 
punkt odniesienia do analizy praktyk mających wyłącznie wymiar krajowy na gruncie 
własnych krajowych przepisów o ochronie konkurencji.
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sposób rynek właściwy geograficznie) oraz w zakresie jakich dóbr lub usług 
(definiując w ten sposób rynek właściwy asortymentowo) dany przedsię-
biorca prowadzi swoją działalność. Na skutek definiowania rynku właściwego 
dochodzi zatem do kompleksowego wyznaczenia granic, w ramach których 
analizowane będą następnie właściwości rynku, pozwalające na identyfikację 
ewentualnych ograniczeń konkurencji, z którymi spotykać się mogą działa-
jący na nim przedsiębiorcy.

Definiowanie rynku właściwego w prawie konkurencji jest zabiegiem 
specyficznym i – jak pokazuje praktyka – jego rozumienie jest często dia-
metralnie odmienne w przypadku przedsiębiorców i organów antymonopo-
lowych. Ci pierwsi, co zresztą zupełnie naturalne, często przyjmują bowiem 
stricte biznesowy punkt widzenia, uznając przykładowo, że skoro ich towary 
są bezpośrednio przez nich dystrybuowane na terytorium całego rynku 
wewnętrznego UE, to właśnie taki jest geograficzny rynek właściwy dla ich 
działalności gospodarczej37. Podobnie w przypadku rynku asortymentowego 
z zasady określają go oni dość szeroko, jako np. rynek usług medycznych, 
rynek motoryzacyjny, czy rynek transportu lotniczego38. Wyznaczanie rynku 
właściwego jest mimo wszystko procesem z pogranicza prawa i ekonomii. 
Tym samym pomimo tego, że samo pojęcie „rynku właściwego” jest kategorią 
prawną, to jednak musi on być wyznaczany w kategoriach ekonomicznych 
i przy pomocy ekonomicznych metodologii i instrumentów39. Jak słusznie 
wskazuje przy tym C. Banasiński, pewnym uproszczeniem byłoby przyjęcie, 
iż rynek w sensie ekonomicznym jest pojęciem szerszym od pojęcia rynku 
właściwego40, jako że istnieją w naukach ekonomicznych definicje rynków 
odpowiadające definicji rynku właściwego z prawa konkurencji, opisujące 
fragment transakcji zachodzących w gospodarce, które posiadają określone 
cechy wspólne, pozwalające na ich osobną analizę41.

Należy zatem stwierdzić, że rynek właściwy jest pewnym odzwierciedle-
niem rynku w znaczeniu ekonomicznym, w ramach którego eksponuje się 
określone, relewantne z punktu widzenia prawa antymonopolowego ele-
menty42. Pozwala on jednocześnie uporządkować przestrzeń ekonomiczną 

37 C. Estella Mosso, S. Ryan, S. Albaek, M. Sentella, Article 82…, s. 40.
38 Ibidem, s. 41.
39 G. Materna, Komentarz do art. 4 Ustawy o ochronie konkurencji…, s. 214.
40 Odmiennie jednak np. E. Kulińska, „Rynek właściwy” w świetle orzecznictwa antymono-

polowego, „Glosa” 2003, nr 12, s. 35.
41 C. Banasiński (red.), E. Piontek (red.), Ustawa o ochronie konkurencji…, SIP LexPolo-

nica/el. 2009, Komentarz do art. 4, pkt. 111.
42 M. Szydło, Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji, Warszawa 2010, s. 61; 

za S. Gronowski, Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, Warszawa 2008, s. 27.
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po to, aby móc ocenić, czy określone działania przedsiębiorców są zgodne 
z prawem konkurencji43. Wyznaczenie rynku właściwego jest przeto narzę-
dziem służącym określeniu granic konkurencji pomiędzy stronami oraz pod-
miotami trzecimi, takimi jak faktyczni bądź potencjalni konkurenci, klienci 
czy dostawcy44. W przypadku problematyki nadużywania pozycji dominującej 
definiowanie rynku pozwala na wyznaczenie obszarów, na których ujawniają 
lub mogą ujawnić się skutki danej abuzywnej praktyki45. Może to mieć miej-
sce nie tylko na rynku na którym dane przedsiębiorstwo dysponuje pozycją 
dominującą, ale również na zupełnie innym rynku, na którym pozycji takiej 
już nie posiada46. Z tego względu wyznaczaniu obu rynków należy przypisać 
taką samą rangę i znaczenie.

Pomimo tego, że we wiążących aktach prawnych UE brak jest jedno-
znacznej definicji rynku właściwego oraz nawet wskazówek odnośnie do jego 
wyznaczania, przydatne jest w tym zakresie obwieszczenie Komisji w sprawie 
definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji47, 
gdzie rynek właściwy asortymentowo definiowany jest jako składający się ze 
wszystkich tych produktów i/lub usług, które uważane są za zamienne lub za 
substytuty przez konsumenta, ze względu na właściwości produktów, ich ceny 
i ich zamierzone stosowanie, natomiast rynek właściwy geograficznie, jako 
obejmujący obszar, na którym dane przedsiębiorstwa uczestniczą w podaży 
i popycie na produkty lub usługi, na którym warunki konkurencji są wystarcza-
jąco jednorodne, oraz który może zostać odróżniony od sąsiadujących obsza-
rów ze względu na to, że warunki konkurencji na tym obszarze znacznie się 
różnią48. W tym zakresie pojęcie rynku właściwego jest zresztą rozumiane 
analogicznie w państwach członkowskich UE. Zaznaczyć należy przy tym, 
iż niektóre państwa, jak np. Hiszpania49 nawet, gdy dana praktyka ma 
wyłącznie wymiar krajowy, odwołują się bezpośrednio do treści wytycz-

43 K. Korn, Określanie rynku właściwego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w latach 1997–2010, ZNUJ 2012, nr 166, s. 115.

44 L. Ritter, W.D. Braun, European Competition…, s. 24.
45 R. O’Donoghue, A.J. Padilla, The law and economics…, s. 64.
46 Ibidem. Zob. w tym zakresie również T. Skoczny, Komentarz do art. 9 Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów, [w:] T. Skoczny (red), Ustawa o ochronie konkurencji i kon-
sumentów. Komentarz, Warszawa 2009, s. 610.

47 Obwieszczenie Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego 
prawa konkurencji 97/C 372/03 (Dz. U. C 372 z 9.12.1997 r. „Obwieszczenie w sprawie 
RW”).

48 Zob. Obwieszczenie w sprawie RW, pkt 8.
49 Zob. na ten temat F.J. Latorre, J.C. Pacheco, Dificultades para la definición del mer-

cado relevante, publikacja w ramach Segundo Seminario de Derecho y Economía de la 
Competencia, Madryt, 18.10.2005 r.
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nych unijnych inne zaś, jak np. Wielka Brytania50, posiłkują się krajowymi 
źródłami prawa miękkiego. Polska definicja rynku właściwego została zaś 
inkorporowana bezpośrednio do art. 4 UOKiKu, gdzie określony on został 
jako rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właści-
wości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są 
oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, 
istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice 
cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. Jak wynika 
z powyższego zestawienia, pomimo pewnych różnic redakcyjnych polska 
definicja jest spójna z definicją Komisji.

Zaznaczyć należy, iż tak unijne jak i krajowe wytyczne dotyczące defi-
niowania rynku właściwego ujmują tę problematykę w sposób szeroki, tj. za 
punkt odniesienia uznają całe – odpowiednio – krajowe lub unijne prawo 
konkurencji. W zależności jednak od tego, w jakiej sytuacji dochodzi do 
definiowania rynku właściwego, w praktyce występować mogą w danej 
sprawie różne, specyficzne uwarunkowania, kwalifikacji antymonopolowej. 
Pomiędzy definiowaniem rynku na potrzeby kontroli koncentracji a kwali-
fikacją prawną dokonywaną w procesie stosowania art. 101 oraz 102 TFUE 
występują w praktyce pewne istotne różnice. W tym pierwszym przypadku 
do definicji rynku dochodzi bowiem w sposób bardziej empiryczny, a organy 
antymonopolowe posługują się bardzo często wykonanymi przez siebie lub 
podmioty trzecie raportami i analizami rynkowymi. Można nawet stwierdzić, 
iż zarówno organy antymonopolowe, jak i strony transakcji połączeniowej są 
do definicji rynku już uprzednio poniekąd „przygotowane”. Powyższy anali-
tyczny sposób definiowania rynku w znaczący sposób kontrastuje z bardziej 
ocennym, stosowanym przeważnie przez sądy i organy antymonopolowe na 
podstawie art. 101 oraz 102 TFUE51.

50 W prawie brytyjskim problematyka wyznaczania rynku właściwego została uregulowa-
na poza Competition Act, w wytycznych Office of Fair Trade, (OFT 403 – dokument 
dostępny pod adresem http://www.oft.gov.uk/shared_oft/business_leaflets/ca98_guidelines/
oft403.pdf), które w swojej treści zasadniczo powielają jednak metodologię stosowaną 
w odniesieniu do wyznaczania rynku właściwego w wytycznych Komisji.

51 Szerzej na ten temat zob. R. O’Donoghue, A.J. Padilla, The law and economics…, s. 66 
i n.
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3.3.1. Rynek właściwy asortymentowo oraz rynek właściwy geograficznie

Jak zostało wskazane powyżej, rynek właściwy obejmuje dwa zasadnicze 
rynki, tj. rynek właściwy asortymentowo (produktowo) oraz rynek właściwy 
geograficznie (terytorialnie)52.

Postępowanie mające na celu zdefiniowanie rynku właściwego ma cha-
rakter sekwencyjny i rozpoczyna je zdefiniowanie  rynku właściwego asor-
tymentowo53. Rynek taki obejmuje wszystkie te produkty lub usługi, na 
które wpływ wywiera dana antykonkurencyjna praktyka przedsiębiorstwa 
posiadającego pozycję dominującą. W jego skład wchodzą wszystkie pro-
dukty, które ze względu na cel zastosowania, cenę, jakość, serwis itd. są 
do siebie zbliżone i które są przez klientów traktowane jako w małym 
stopniu zamienne dla zaspokojenia niezmiennego zapotrzebowania54. Tak 
w prawie unijnym, jak i krajowym kluczowym kryterium pozwalającym na 
wyróżnienie asortymentowego rynku właściwego jest tzw. substytutywność 
(wymienialność) produktów lub usług, z punktu widzenia przeciętnego 
nabywcy, którego potrzeby mają one zaspokajać55. Analiza substytutyw-
ności produktów dokonywana na potrzeby wyznaczania rynku właściwego 
nie może się jednak ograniczać tylko do badania obiektywnych cech rozpa-
trywanych produktów i usług, ale winna uwzględniać warunki konkurencji 
oraz strukturę popytu (z ang. demand-side substitution) oraz podaży (z ang. 
supply-side substitution)56. Decydujące znaczenie należy przy tym przypisać 
analizie substytutywności dokonywanej z punktu widzenia popytu. Najwięk-
sza presja konkurencyjna, z jaką muszą się liczyć przedsiębiorcy związana 
jest bowiem z tym, że konsumenci mogą zrezygnować z jego produktów 
lub usług – w przypadku podniesienia ich cen – na rzecz produktów lub 

52 Można również stwierdzić, iż rynek właściwy stanowi połączenie swojego wymiaru geo-
graficznego i asortymentowego. G. Materna, Komentarz do art. 4 Ustawy o ochronie 
konkurencji…, s. 215.

53 A. Stawicki, Komentarz do art. 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, [w:] 
A. Stawicki (red.), E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji…, SIP Lex/el. 2011, 
pkt 9.1.2.

54 D. Jalowietzki, K. Jaros, S. Klaue, H.-P. Venneman, Wspólnotowe reguły prawa konkurencji 
i ich znaczenie dla polskich sędziów, Warszawa 2007, s. 16.

55 Zob. K. Kohutek, Komentarz do art. 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 
[w:] K. Kohutek, M. Sieradzka (red.), Ustawa o ochronie Konkurencji…, s. 185. Podobnie 
SA w Warszawie w wyroku z 17.06.2008 r., VI ACa 1162/07.

56 Por. wyroki: ETS z 15.12.2010 r. w sprawie T-427/08 CEAHR, pkt 104; wyrok z 17.12.2003 r. 
w sprawie T-219/99 British Airways, pkt 91; wyrok z 9.11.1983 r. w sprawie 322/81 Miche-
lin  I, pkt 37.
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usług oferowanych przez jego konkurentów57. W sytuacji, w której istnieją 
substytuty podażowe dla danego produktu (usługi) przedsiębiorca nie jest 
w stanie skutecznie (osiągając dochód) podnieść jego cen, ponieważ dopro-
wadziłoby to do strat finansowych58. Zwiększeniu się przychodów jednostko-
wych, będących następstwem wyższych cen, towarzyszyć będzie zmniejszenie 
się przychodów całkowitych spowodowanych zmniejszonym – na skutek 
odpływu klienteli – wolumenem obrotu. Należy zatem stwierdzić, że pod-
stawowym czynnikiem branym pod uwagę przez krajowe i unijne organy 
ochrony konkurencji w toku badania substytutywności popytowej danego 
produktu jest zachowanie klientów danego przedsiębiorcy w obliczu pod-
wyższenia cen. Kluczowym instrumentem używanym w tym celu jest tzw. 
test SSNIP59, czyli test niewielkiego, ale istotnego, nieprzejściowego wzrostu 
ceny (zwany również „testem hipotetycznego monopolisty”). Jego celem 
jest odpowiedzenie na pytanie czy klienci stron przestawiają się od razu na 
dostępne substytuty lub na korzystanie z usług dostawców zlokalizowanych 
w innym miejscu w odpowiedzi na hipotetycznie mały (rzędu 5–10%), ale 
stały wzrost cen względnych produktów oraz obszarów rozważanych60. Sto-
sowanie testu SSNIP ma trzy etapy. W pierwszym z nich wybiera się tzw. 
produktowy rynek pretendujący (ang. candidate market) do testu SSNIP, 
jakim w przypadku przepisów art. 102 TFUE będzie rynkiem produktów 
lub usług domniemanego dominanta, którego działania są przedmiotem 
zainteresowania organu antymonopolowego61. Drugi etap polega na ana-
lizie wpływu substytutywności popytowej na opłacalność podniesienia cen 
przez hipotetycznego monopolisty poprzez zadanie pytania, czy ewentualne 
dochody płynące z podniesienia cen nie zostałyby skonsumowane dezercją 
klientów, niechcących płacić wyższej ceny, na rzecz produktów lub usług nie-
należących do rynku pretendującego62. W trzecim i ostatnim etapie rozważyć 

57 R. O’Donoghue, A. J. Padilla, The law and economics…, s. 69.
58 Ibidem.
59 Z ang. Small but Significant and Non-Transitory Increase of Price. Test SNNIP został 

pierwotnie opracowany w USA w treści horyzontalnych wytycznych dotyczących kon-
centracji przedsiębiorstw Federalnej Komisji Handlu (dokument dostępny pod adresem 
http://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf), jednak 
bardzo szybko zyskał szerokie uznanie w oczach organów ochrony konkurencji na całym 
świecie. Zob. na ten temat: M. Coate, J. Fischer, A practical guide to the hypothetical 
monopolist test for market definition, Journal of Competition Law and Economics 2008, 
nr 4(4), s. 1031 i n.; D. Sokol, Antitrust, institutions, and merger control, George Mason 
Law Review 2010, nr 17, s. 22.

60 Por. Obwieszczenie w sprawie RW, pkt 17.
61 Por. R. O’Donoghue, A.J. Padilla, The law and economics…, s. 77.
62 Ibidem.
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należy skutki po stronie substytutywności podażowej. Należy zatem w tym 
wypadku ocenić czy producenci spoza rynku pretendującego odpowiedzie-
liby na podwyżki cen hipotetycznego monopolisty szybkim wejściem na ten 
rynek ze swoją własną ofertą produktu substytutywnego. Jeżeli hipotetyczny 
monopolista nie jest w stanie podnieść opłacalnie cen swych produktów 
w istotnym przedziale czasowym, oznacza to, że rynek pretendujący do 
miana asortymentowego rynku właściwego powinien zostać zredefiniowany 
w taki sposób, aby uwzględnić również te produkty i usługi, na które klienci 
hipotetycznego monopolisty byliby się w stanie się przestawić63. W dok-
trynie wskazuje się ponadto, że badając substytutywność asortymentową 
danego produktu lub usługi należy kierować się nie tyle upodobaniami 
„zwykłych” konsumentów (klientów), ale tzw. klientów marginalnych64. Ci 
ostatni bowiem cenią sobie dany produkt lub usługę w ścisłym powiązaniu 
z ceną, po której są one dostępne i to oni byliby najbardziej skłonni do 
tego, aby w obliczu podwyżki cenowej przekierować swój popyt w całości 
lub w części na substytuty. Pamiętać należy jednocześnie, że aczkolwiek 
aprobowane w praktyce stosowanie testu SSNIP winno być uzupełniane 
innymi narzędziami analitycznymi, takimi jak badanie własnej oraz krzyżowej 
elastyczności cenowej popytu65, korelacji w cenie określonych towarów, czy 
analizowanie tzw. krytycznej straty66. Samo stosowanie testu SSNIP może 
bowiem doprowadzić do tzw. błędu celofanowego (niekiedy również jako 
„pułapka celofanowa”)67, polegającego na pominięciu faktu, że na skutek siły 
rynkowej producenta dany produkt znajduje rynek zbytu pomimo tego, że 

63 Ibidem; tak również M. Glick, D. Campbell, Market definition and concentration: One 
size does not fit all, The Antitrust Bulletin 2007, nr 52(2), s. 233.

64 L. Peepercorn, V. Verouden, The Economics of competition, [w:] A. Nikpay (red.), The 
EC Law of Competition, Oxford 2007, s. 42.

65 Co jest zresztą pojęciem ściśle z testem SNNIP powiązanym. Zob. K. Kohutek, Komentarz 
do art. 4 Ustawy…., s. 186.

66 M. Szydło, Nadużywanie pozycji dominującej…, s. 66.
67 Termin ten pochodzi od słynnego wyroku SN USA z 11.06.1956 r. w sprawie United 

States v. E.I. Du Pont de Nemours and Company, 351 U.S. 377 (1956), w którym Sąd 
w wyniku zastosowania testu SNNIP nie do końca trafnie uznał za substytutywne wzglę-
dem celofanu wszystkie inne elastyczne materiały opakowaniowe. W przedmiotowym 
stanie faktycznym spółka Du Point, będąca wyłącznym dostawcą celofanu ustalała ceny 
za swoje towary na tak wysokim poziomie, że doprowadziło to do przerzucania się jej 
klientów na inne materiały opakowaniowe, które pierwotnie nie były uważane za substy-
tutywne względem celofanu. Innymi słowy, odejście klientów Du Point od celofanu było 
nie tyle spowodowane substytutywnością innych produktów, co nadmiernie wygórowaną 
ceną żądaną za celofan przez Du Point. Zob. szerzej na ten temat: R. Posner, Antitrust 
Law: An Economic Perspective, Chicago 1976, s. 127; G. Materna, Komentarz do art. 4 
Ustawy o ochronie konkurencji…
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jest on oferowany po cenie nadmiernie wygórowanej. Z powyższych, zrozu-
miałych względów test SSNIP jest często przedmiotem krytyki. Jak wskazuje 
przykładowo F. Fisher, definiowanie rynku właściwego w taki sposób skut-
kuje tym, że jeżeli cena za wiodący produkt (np. celofan) jest wysoka, inne 
produkty (np. inne elastyczne materiały opakowaniowe) wchodzą w zakres 
danego rynku właściwego, a w sytuacji gdy jest niższa, już nie68. Twierdze-
niu temu trudno odmówić słuszności, jednak wydaje się równocześnie, iż 
jest ono raczej potwierdzeniem tezy, że definiowanie rynku właściwego 
w  prawie konkurencji jest zabiegiem z pogranicza prawa i ekonomii69. 
W związku z powyższym nie należy go (szczególnie w kontekście definicji 
rynku na potrzeby art. 102 TFUE) stosować bezkrytycznie70. W niektórych 
sytuacjach podniesienie cen za jedne usługi może poza tym spowodować 
przerzucenie się konsumentów na usługi, które nigdy nie byłyby rozważane 
jako substytutywne71. Z tego względu, analizując kwestię substytutywności 
popytowej, organy antymonopolowe, niezależnie od samodzielnie podej-
mowanych działań stricte analitycznych, winny posiłkować się zleconymi, 
bądź dostępnymi z różnych źródeł badaniami o charakterze empirycznym, 
takimi jak ankiety, sondaże, eksperymenty czy badania rynkowe. Co wię-
cej, rozważając zastosowanie testu SSNIP do rynków nowych technologii, 
takich jak rynki telekomunikacyjne należy również zważyć na fakt, że ich 
dynamiczny rozwój często prowadzi do tego, że największe zagrożenie dla 
oferowanych na nich produktów i usług pochodzi ze strony towarów i usług 
zupełnie nowych i dotychczas na rynku niedostępnych. Z tego względu czę-
sto (szczególnie przy zastosowaniu testu SSNIP) może dojść do za wąskiej 
definicji rynku72. Mając ponadto na uwadze niedoskonałości testu SSNIP, 
definiując właściwy w danej sprawie rynek asortymentowy można73 również 
rozważyć analizę substytutywności po stronie podażowej, gdy jej skutki są 
równoważne pod względem skuteczności oraz natychmiastowości. Winno 

68 F. Fisher, Economic analysis and „bright-line tests”, Journal of Competition Law and 
Economics 2007, nr 10, s. 133.

69 Por. uwagi w pkt 3.3. powyżej.
70 Zob. w tym kontekście kompleksowo na temat niedoskonałości definiowania rynku wła-
ściwego w prawie antymonopolowym krytykę L. Kaplow. L. Kaplow, Why (ever) define 
markets?, Harvard Law Review 2010, nr 437, s. 438–517.

71 Taka sytuacja może mieć przykładowo miejsce, gdy przewoźnik kolejowy podniesie swoje 
usługi to tego stopnia, że opłacalne dla konkurentów stanie się korzystanie z usług prze-
woźnika kolejowego. Por. C. M. Bender, G. Götz, B. Pakula, Effective Competition…, 
s. 5.

72 M. Messina, Article 82…, s. 75.
73 Por. obwieszczenie w sprawie RW, pkt 20 – posługując się w tym zakresie słowem „może”, 

Komisja wskazuje na fakultatywność analizy substytutywności po stronie podażowej.
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się zatem zbadać, które produkty z punktu widzenia klientów nie są co 
prawda substytutywne, ale na które producenci mogą względnie łatwo (tj. 
w krótkim odstępie czasowym i nie ponosząc przy tym większych kosz-
tów) przestawić. Analiza substytutywności podażowej ma więc największe 
znaczenie w sytuacjach, gdy firmy zajmują się produkcją szerokiej gamy 
produktów o różnych właściwościach lub parametrach jakościowych, które 
pomimo tego, że nie są przez klientów uznawane za substytutywne, łączy 
podobna technologia produkcji74. 

W procesie definiowania rynku właściwego następnym etapem – po 
wyznaczeniu rynku właściwego asortymentowo – jest wyznaczenie rynku 
geograficznego. Najważniejsze zasady dotyczące procesu definiowania rynku 
właściwego są wspólne tak dla jego asortymentowego, jak i geograficznego 
aspektu75, w związku z czym także w tym drugim przypadku analizie poddać 
należy zarówno popytową jak i podażową stronę substytutywności danego 
produktu lub usługi. W pierwszym przypadku, ponownie odnieść się należy 
do testu SSNIP i ocenić czy niewielki, ale istotny, nie przejściowy wzrost 
ceny produktów lub usług na rozważanym terytorium spowodowałby prze-
niesienie się klientów na jego substytuty dostępne na innym terytorium76. 
W drugim zaś rozważyć należy, czy dostawcy i producenci obecni na innych 
terytoriach niż rozważane, byliby w stanie na takie terytorium względnie 
łatwo przestawić swoją produkcję77. Co do zasady najważniejszym czynni-
kiem wpływającym na zakres geograficzny danego rynku właściwego jest 
brak znaczących przepływów towarów lub usług z zewnątrz do wewnątrz 
danego terytorium oraz z jego wnętrza na zewnątrz78. Sytuacja może jednak 
ulec pewnej komplikacji w przypadku istnienia tzw. łańcucha substytucji, 
tj. przypadku, gdy poszczególne rynki geograficzne nakładają się na siebie 
podobnie, jak ogniwa łańcucha. Jak wskazuje Komisja, w niektórych sytu-
acjach prowadzić to może do zdefiniowania rynku właściwego wielu teryto-
riów, pomimo tego, że najbardziej oddalone obszary rynku nie są względem 
siebie bezpośrednio substytucyjne79. Najczęściej jako przykład łańcucha sub-
stytucji powołuje się rynek produktów ze znacznymi kosztami transportu80, 

74 Komisja jako przykład powołuje rynek produkcji różnych rodzajów i gatunków papieru. 
Zob. pkt 22 Obwieszczenia w sprawie RW.

75 M. Motta, Competition Policy: Theory and Practice, Cambridge 2004; s. 113. L. Kaplow, 
Why (ever) define…, s. 448.

76 Por. L. Pepercorn, V. Verouden, The Economics…, s. 49.
77 Ibidem.
78 M. Szydło, Nadużywanie pozycji dominującej…, s. 73.
79 Por. Obwieszczenie w sprawie RW, pkt 56.
80 Ibidem, tak również L. Pepercorn, V. Verouden, The Economics…, s. 50.
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lecz zjawisko to jest równie charakterystyczne dla sektora telekomunika-
cyjnego, a konkretnie – dla rynku usług szerokopasmowego dostępu do 
Internetu. Z uwagi na fakt, iż w wielu krajach usługa taka oferowana jest 
równolegle przez lokalnych dostawców kablowych i krajowych operatorów 
telekomunikacyjnych (oferujących je na obszarze całego kraju), rynek jest 
najczęściej podzielony na szereg nie pokrywających się ze sobą rejonów, 
gdzie działalność prowadzi jeden – ewentualnie kilku – dostawców kablo-
wych81. Pomimo tego, że klienci nie mogą zmieniać dostawców kablowych 
działających w różnych rejonach, obecność dostawcy krajowego sprawia, że 
dochodzi do pośredniej konkurencji także pomiędzy dostawcami kablowymi. 
Decyzje biznesowe podejmowane przez lokalnych operatorów kablowych 
w jednym rejonie mogą mieć bowiem przełożenie na ogólnokrajową poli-
tykę biznesową operatora krajowego (niskie ceny usług szerokopasmowego 
dostępu Internetu lokalnego dostawcy kablowego mogą wymuszać obniżenie 
cen analogicznych usług w ofercie krajowego operatora), a ta z kolei może 
wywierać wpływ na lokalnych operatorów kablowych działających w zupełnie 
innym rejonie (oni również muszą dopasować swoje oferty cenowe do cen 
usług konkurującego z nim telekomunikacyjnego operatora krajowego)82. 

Zarówno w odniesieniu do definiowania rynku właściwego w aspekcie 
asortymentowym, jak i w aspekcie geograficznym często wskazywało się 
w doktrynie, że należy dążyć do tego, aby był on zdefiniowany jak najwężej83. 
Tytułem przykładu godzi się przywołać stanowisko L. Ritter i W.D. Braun, 
zdaniem których w sprawach nadużywania pozycji dominującej wąska defini-
cja rynku właściwego (szczególnie w aspekcie geograficznym) jest szczególnie 
uzasadniona jako stanowiąca pewnego rodzaju równowagę dla tendencji 
do przyjmowania szerokiej definicji rynku właściwego w sprawach koncen-
tracji przedsiębiorstw84. O ile w praktyce istotnie organ antymonopolowy 
stać będzie przed wyborem pomiędzy rynkiem węższym i szerszym, to jak 
słusznie wskazuje G. Materna, rynek właściwy powinien być zdefiniowany 
prawidłowo a nie wąsko czy też szeroko85. L. Kaplow, podkreśla z kolei, że 
dokonując takiego wyboru należy rozważyć czy przyjęcie większego udziału 

81 Por. R. O’Donoghue, A.J. Padilla, The law and economics…, s. 75.
82 Ibidem.
83 Tak przykładowo E. Modzelewska-Wąchal, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 

Komentarz, Warszawa 2002, s. 51; zob. na ten temat również K. Kohutek, Komentarz do 
art. 4 Ustawy…, s. 184.

84 L. Ritter, W. D. Braun, European Competition…, s. 393.
85 G. Materna, Komentarz do art. 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, [w:] 

T. Skoczny, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009, 
B.2 RW, s. 213.
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w rynku węższym nie wypacza przypadkiem siły rynkowej danego przed-
siębiorcy w większym stopniu niż przyjęcie mniejszego udziału rynkowego 
w rynku szerszym86. Jeżeli zatem błąd będzie mniejszy w pierwszym przy-
padku, należy opowiedzieć się za przyjęciem węższej definicji rynku, jeżeli 
zaś będzie mniejszy w drugim, należy opowiedzieć się za definicją szerszą87.

3.3.2. Telekomunikacyjne rynki wyższego i niższego szczebla

Definiując rynki właściwe na potrzeby stosowania prawa konkurencji 
w ramach sektora telekomunikacyjnego należy pamiętać, iż mamy najczę-
ściej obowiązek rozważyć ich dwa rodzaje. Pierwszym z nich są rynki usług 
świadczonych na rzecz użytkowników końcowych (rynki detaliczne), drugim 
zaś będące w stosunku do nich rynkami wyższego szczebla (ang. upstream 
markets) – rynki usług dostępowych do sieci i infrastruktury niezbędnych 
do świadczenia usług użytkownikom końcowym (rynki hurtowe). W ramach 
sektora telekomunikacyjnego dużą grupę przedsiębiorców stanowią bowiem 
zawsze tzw. przedsiębiorcy wertykalnie zintegrowani88, tj. prowadzący dzia-
łalność zarówno na rynku wyższego, jak i niższego szczebla (ang. down-
stream markets). Na rynkach zintegrowanych pionowo ostatecznym celem 
ewentualnych działań antykonkurencyjnych podejmowanych przez takiego 
przedsiębiorcę jest najczęściej eliminacja konkurencji na poziomie deta-
licznym. Cel ten może on zaś osiągnąć poprzez działania podejmowane 
na rynku hurtowym. Problemy konkurencyjne na rynkach detalicznych są 
zatem w przeważającej mierze konsekwencją sytuacji panującej na rynkach 
wyższego szczebla. W związku z powyższym, prawidłowo dobrane obowiązki 
na rynku hurtowym powinny pozwolić na rozwój konkurencji również na 
poziomie detalicznym. Interwencja na rynkach detalicznych w odróżnieniu 
do tej na rynkach hurtowych służyć ma nie tyle osiągnięciu długofalowej 
konkurencyjności rynku, co raczej bezpośredniej ochronie użytkowników 
końcowych przed następstwami braku konkurencji (zachowaniami wyzysku-
jącymi, niewydajnościami)89. Regulacja rynków hurtowych służyć ma osią-
gnięciu długofalowej konkurencyjności rynku, zaś interwencja na rynkach 
detalicznych ograniczaniu następstw zakłóceń w działaniu mechanizmów 
konkurencji na rynkach hurtowych. Regulacja detaliczna jest więc wtórna 

86 L. Kaplow, Why (ever) define…, s. 468–469.
87 Ibidem.
88 W praktyce najczęściej są to operatorzy zasiedziali.
89 D. Adamski, Dobór obowiązków na rynkach hurtowych, [w:] S. Piątek (red.), Regulacja 

rynków telekomunikacyjnych, Warszawa 2007, s. 239.
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i posiłkowa wobec regulacji poziomu hurtowego i powinna służyć bezpośred-
niej ochronie użytkowników końcowych przed następstwami przenoszenia 
dominacji rynkowej z poziomu hurtowego na rynki niższego rzędu90. Klu-
czowe znaczenie regulacji na rynkach hurtowych zauważa również Komi-
sja. W treści Zalecenia w sprawie właściwych rynków produktów i usług 
w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante z 2007 
roku wskazała ona tylko na jeden rynek detaliczny91, przy sześciu rynkach 
hurtowych. Zaktualizowany projekt zalecenia z 2013 roku obejmuje nato-
miast już wyłącznie cztery rynki hurtowe92.

Odmiennie sytuacja przedstawia się w przypadku definiowania rynku 
właściwego na potrzeby stosowania prawa konkurencji przez organy anty-
monopolowe. W tym przypadku nie istnieje bowiem, akt prawny zawierający 
analogiczną listę rynków właściwych na potrzeby stosowania interwencji 
antymonopolowej na rynkach telekomunikacyjnych. Tak Komisja, jak i kra-
jowe organy antymonopolowe dysponują zatem szeroką swobodą w definio-
waniu rynków właściwych. W praktyce winny się one jednak uwzględniać 
dorobek, jaki w tym zakresie wypracowano w ramach regulacji sektorowej. 
Dotyczy to w szczególności treści zaleceń w sprawie właściwych rynków pro-
duktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji 
ex ante (zarówno tych aktualnych jak i tych wydanych wcześniej), Dyrek-
tywy Ramowej, jak i wydawanych przez Komisję i regulatorów krajowych 
decyzji. Pamiętać należy jednocześnie, że w przypadku regulacji sektorowej 
zdefiniowanie rynku właściwego oznacza najczęściej po prostu to, że rynek 
taki nie jest skutecznie konkurencyjny. Jest on bowiem definiowany na 
potrzeby zastosowania na nim instrumentów regulacji sektorowej, mających 
neutralizować jego brak konkurencyjności. W związku z powyższym, to że 
na danym rynku zaniechano regulacji sektorowej, na skutek pojawienia się 
na nim skutecznej konkurencji nie oznacza, że przyjęta w danej sprawie 
definicja rynku właściwego nie będzie w dalszym ciągu aktualna – szczególnie 
na potrzeby stosowania przepisów prawa konkurencji. Na potrzeby danej 
sprawy definicja rynków może być przy tym wieloelementowa i obejmować 
wiele osobnych rynków właściwych. Sytuacja taka może w szczególności 
mieć miejsce, w przypadku, gdy antykonkurencyjnej praktyki dopuszcza 

90 B. Rzeszotarski, Dobór obowiązków regulacyjnych na rynkach detalicznych, [w:] S. Pią-
tek, (red.), Regulacja rynków telekomunikacyjnych, Warszawa 2007, s. 265. Na ten temat 
również Kirchner, Regulating towards what…, s. 249.

91 Tj. rynek dostępu do publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji dla klientów indy-
widualnych i  instytucjonalnych.

92 Dokument dostępny pod adresem http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/
dae/document.cfm?action=display&doc_id=4967
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się podmiot pionowo zintegrowany. Dobrym przykładem tego jak szeroko 
mogą oddziaływać skutki antykonkurencyjnych zachowań takich podmio-
tów, zarówno na rynkach hurtowych jak i detalicznych, jest decyzja Komisji 
z dnia 23 stycznia 2013 roku, w sprawie Telefónica oraz Portugal Telcom93. 
Operatorzy ci mieli w ocenie Komisji przy okazji zawierania transakcji sprze-
daży udziałów w brazylijskim operatorze Vivo Participações, S.A. zawrzeć 
porozumienie o wzajemnym niekonkurowaniu pomiędzy sobą na terytorium 
Hiszpanii oraz Portugalii. Definiując w tej sprawie rynki właściwe Komisja 
w przeważającej mierze oparła się na swoich uprzednich definicjach rynków 
przyjmowanych na potrzeby regulacji sektorowej. Do wyznaczonych w tej 
sprawie jako właściwe rynków należały między innymi94:
(i) detaliczne rynki telekomunikacyjnych sieci telefonii stacjonarnej:

• dostępu do publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji dla 
klientów indywidualnych i instytucjonalnych95;

• publicznie dostępnych lokalnych, krajowych i międzynarodowych 
usług telefonicznych świadczonych w stałej lokalizacji dla klientów 
indywidualnych i instytucjonalnych96;

(ii) hurtowe rynki telekomunikacyjnych sieci telefonii stacjonarnej:
• rozpoczęcia połączenia w publicznej sieci telefonicznej w stałej 

lokalizacji97;
• zakańczania połączenia w poszczególnych publicznych sieciach 

telefonicznych w stałej lokalizacji98;
• usług tranzytowych w publicznej sieci telefonicznej w stałej loka-

lizacji99;

93 Decyzja Komisji z 23.01.2013 r. w sprawie AT.39839 Telefónica/Portugal Telecom.
94 Zob. decyzja w sprawie Telefónica/Portugal Telecom, pkt 5.3.
95 Por. również: załącznik do Zalecenia Komisji w sprawie właściwych rynków produktów 

i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante z 2007 r., 
pkt 1; decyzję Komisji z 15.10.1999 r. w sprawie IVM. 1439 Telia/Telenor, pkt 84.

96 Por. również: załącznik do Zalecenia Komisji w sprawie właściwych rynków produktów 
i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante z 2003 r., 
pkt 3–6; decyzję Komisji z 10.01.2006 r. w sprawie COMP/M.4035 Telefónica/O2, pkt 19; 
decyzję Komisji z 7.09.2005 r. w sprawie COMP/M.3914 Tele2/Versatel, pkt 10.

97 Por. również załącznik do Zalecenia Komisji w sprawie właściwych rynków produktów 
i  usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante z 2007 r., 
pkt 2.

98 Por. również: załącznik do Zalecenia Komisji w sprawie właściwych rynków produktów 
i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante z 2007 r., 
pkt 3; decyzja Komisji w sprawie Telefónica/O2, pkt 34.

99 Por. również: załącznik do Zalecenia Komisji w sprawie właściwych rynków produktów 
i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante z 2007 r., 
pkt 10; decyzję Komisji z 21.09.2007 r. w sprawie COMP/M.4809 France Télécom/Mid 
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(iii) detaliczny rynek łączy dzierżawionych100;
(iv) hurtowe rynki łączy dzierżawionych101:

• usług dzierżawy odcinków zakończeń łączy102;
• usługi dzierżawy odcinków łączy niebędących zakończeniami 
łączy103;

(v) detaliczny rynek telekomunikacyjnych usług telefonii mobilnej104;
(vi) hurtowe rynki telekomunikacyjnych sieci telefonii mobilnej:

• dostępu i rozpoczynania połączenia z ruchomej publicznej sieci 
telefonicznej105;

• zakańczania połączeń głosowych w poszczególnych sieciach tele-
fonii komórkowej106;

• usług roamingu międzynarodowego w ruchomych publicznych sie-
ciach telefonicznych107;

(vii) detaliczne rynki szerokopasmowego dostępu do Internetu108;
(viii) hurtowe rynki dostępu do Internetu:

Europa Partners, One, pkt 12; decyzję Komisji z 29.01.2010 r. w sprawie COMP/M.5730 
Telefónica/Hansenet Telekommunikation, pkt 15.

100 Por. również decyzję Komisji w sprawie Telefónica/ Hansenet Telekommunikation, pkt. 15.
101 Por. również decyzję Komisji z 27.07.2007 r. w sprawie COMP/M.4721 AIG Capital 

Partners/Bulgarian Telecommunications Company, pkt 12.
102 Por. również załącznik do Zalecenia Komisji w sprawie właściwych rynków produktów 

i  usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante z 2003 r., 
pkt. 13.

103 Por. załącznik do Zalecenia Komisji w sprawie właściwych rynków produktów i usług 
w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante z 2003 r., pkt. 13.

104 Por. również decyzję Komisji w sprawie Tele2/Versatel, pkt 15.
105 Por. również: decyzję Komisji z 1.03.2010 r. w sprawie COMP/M.5650 T-Mobile/Orange, 

pkt 30 oraz decyzję Komisji z 27.11.2007 r. w sprawie COMP/M.4947 Vodafone/Tele2 
Italy/Tele2 Spain, pkt 15.

106 Por. również: załącznik do Zalecenia Komisji w sprawie właściwych rynków produktów 
i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante z 2007 r., 
pkt 7; decyzję Komisji w sprawie Telefónica/O2, pkt 34; decyzję Komisji z 7.09.2005 r. 
w sprawie COMP/M.3914 Tele2/Versatel, pkt 31 oraz decyzję Komisji w sprawie T-Mobile/
Orange, pkt 37.

107 Por. również: załącznik do Zalecenia Komisji w sprawie właściwych rynków produktów 
i  usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante z 2003  r., 
pkt 17; decyzję Komisji z 10.06.2005 r. w sprawie COMP/M.3806 Telefónica/Cesky Telecom, 
pkt 8; decyzję Komisji w sprawie Telefónica/O2, pkt 37 oraz decyzję Komisji w sprawie, 
France Télécom/Mid Europa Partners, One, pkt 19.

108 Por. również: decyzję Komisji z 22.06.2011 r. w sprawie COMP/39.525. TP S.A., pkt 583 
i n. oraz decyzję Komisji z 4.07.2007 r. w sprawie COMP/38.784 Wanadoo España/
Telefónica, pkt 152 i n.
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• Hurtowy (fizyczny) dostęp do infrastruktury sieciowej, w tym 
podzielony lub w pełni uwolniony dostęp, w stałej lokalizacji109;

• Hurtowe usługi dostępu szerokopasmowego110;
(ix) detaliczne rynki telekomunikacyjnych usług transgranicznych:

• globalnych usług telekomunikacyjnych (GTS)111;
(x) hurtowe rynki międzynarodowych usług dostępu do Internetu112.

Powyższa klasyfikacja ukazuje, że w zależności od sytuacji rynki wła-
ściwe mogą być określane zarówno w sposób wąski jak i szeroki. Ta druga 
sytuacja ma miejsce w szczególności w odniesieniu do rynków detalicz-
nych. Tak szerokie wyznaczanie rynku właściwego na poziomie detalicz-
nym jest w większym stopniu uzasadnione w przypadku stosowania form 
regulacji ex ante (zarówno w wymiarze instrumentów regulacji sektorowych 
jak i  decyzji w  sprawach koncentracji przedsiębiorstw). W przypadkach, 
w których dochodzi natomiast do stosowania regulacji ex post, takich jak 
decyzje w sprawach antykonkurencyjnych porozumień oraz nadużyć pozycji 
dominującej, organy antymonopolowe winny być już w stanie w sposób pre-
cyzyjniejszy określić obszar zamierzonych lub rzeczywistych skutków takich 
praktyk, a co za tym idzie również w sposób precyzyjniejszy (węższy) zde-
finiować rynek właściwy.

3.3.3. Rozwój technologii telekomunikacyjnych a definiowanie rynku właściwego

Przepisy ochrony konkurencji, a więc również zasady dotyczące wyznacza-
nia rynku właściwego są wspólne dla wszystkich sektorów gospodarki. Należy 
jednak stwierdzić, że kontekst ekonomiczny i indywidualna charakterystyka 
każdego z nich odgrywają kluczową rolę podczas analizy rynków właściwych 
przeprowadzanej przez Komisję i krajowe organy antymonopolowe. Oce-

109 Por. również: decyzję Komisji w sprawie TP S.A., pkt 599 i n. oraz decyzję Komisji 
w  sprawie Wanadoo España/Telefónica, pkt 162 i n.

110 Por. również: załącznik do Zalecenia Komisji w sprawie właściwych rynków produktów 
i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante z 2007 r., 
pkt 5; decyzję Komisji w sprawie TP S.A., pkt. 599 i n. oraz decyzję Komisji w sprawie 
Wanadoo España/Telefónica, pkt 162 i n.

111 Por. również: decyzję Komisji z 2.10.2008 r. w sprawie COMP/M.5148 Deutsche Telekom/
OTE, pkt 21 oraz decyzję Komisji z 16.01.2001 r. w sprawie COMP/M.2648 KPNQwest/
Ebone/GTS, pkt 17.

112 Por. również: decyzję Komisji z 26.10.2009 r. w sprawie COMP/M.5584 Belgacom/ BICS/ 
MTN, pkt 16 oraz decyzję Komisji z 2.10.2008 r. w sprawie COMP/M.5148 Deutsche 
Telekom/OTE, pkt 21.
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niając pozycję rynkową danego przedsiębiorstwa, nie bez znaczenia jest to, 
czy dany sektor gospodarki jest dojrzały i stabilny, czy może jeszcze in statu 
nascendi, jak to często ma miejsce w ramach sektora telekomunikacyjnego. 
W tym drugim przypadku na definicję rynku wpływ może mieć zmienna ilość 
operatorów, ewolucja oferty rynkowej czy nawet krótko i długoterminowy 
popyt113. Jak wskazuje ponadto Komisja, na rynkach innowacyjnych, charak-
teryzujących się ciągłym postępem technicznym źródłem ograniczeń konku-
rencji są czasem zagrożenia związane z możliwością wprowadzania innowacji 
przez potencjalnych konkurentów, którzy aktualnie nie działają na danym 
rynku, gdzie dodatkowo dynamiczna lub długoterminowa konkurencja może 
zaistnieć pomiędzy przedsiębiorstwami niekoniecznie konkurującymi ze sobą 
na istniejącym rynku „statycznym”114. Ciekawym przykładem dynamicznej 
ewolucji podejścia Komisji115 do problematyki definiowania rynków właści-
wych w sektorze telekomunikacyjnym jest dokonywana przez nią analiza 
kwestii rynku właściwego w zakresie usług dostępu do Internetu. Pierwszą 
okazją, przy której Komisja się do niej odniosła116 była sprawa Telia/Telenor/
Schibsted117. Komisja wskazała, że w sytuacji, gdy możliwe jest zweryfikowa-
nie, czy charakterystyka i przedmiot takiej usługi w sposób jasny odróżniają 
ją od usług telefonii stacjonarnej lub komórkowej, zasadnym jest wyróżnienie 
w ramach sektora telekomunikacyjnego podrynku dostępu do Internetu. 
W decyzji w sprawie WorldCom/MCI (II), Komisja uznała z kolei, że wbrew 
twierdzeniom stron transakcji połączeniowej żadne inne formy transmisji 
danych nie mogą stanowić substytutu dla usług dostępu do Internetu, jako 
że głównym celem przyświecającym użytkownikom je wykupującym jest stały 
i niezakłócony dostęp do społeczności internetowej, którego inne techno-

113 Por. J. Pardos Mateos, A. Guerra Fernández, La definición de mercados en el sector de 
internet: breve repaso a la evolución de la práctica de la Comisión Europea, Comunica-
ciones en propiedad industrial y derecho de la competencia 2008, nr 50, s. 175–176.

114 Zalecenia Komisji z 17.12.2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sek-
torze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante, pkt 11.

115 W tym miejscu wskazać należy, iż o ile ostateczna decyzja w przedmiocie definicji rynku 
właściwego należy w każdej sprawie do sądów unijnych, o tyle z uwagi na fakt, iż pociąga 
ona za sobą konieczność dokonania przez Komisję złożonych ocen ekonomicznych, może 
być przedmiotem jedynie ich ograniczonej kontroli. Do sądu unijnego należy zatem 
sprawdzenie, czy Komisja oparła swą ocenę na ścisłych, wiarygodnych i spójnych dowo-
dach, stanowiących zbiór istotnych danych, które należy uwzględnić w  celu dokonania 
oceny złożonej sytuacji, i mogących stanowić poparcie dla wniosków wyciągniętych na 
ich podstawie. Zob.: wyrok ETS z 9.09.2009 r. w sprawie T-301/04 Clearstream, pkt 47; 
wyrok ETS z 17.09.2007 w sprawie T-201/04 Microsoft, pkt 482.

116 Za J. Pardos Mateos, A. Guerra Fernández, La definición de mercados…, s. 176.
117 Zob. Decyzja Komisji z 27.05.1998 r. w sprawie IV/JV.1 Telia/Telenor/Schibsted, pkt 17.
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logie nie zapewniają118. Rok później w decyzji w sprawie Telia/Telenor119 
Komisja poddała kwestię dostępu do Internetu głębszej analizie, koncen-
trując się w trakcie wyznaczania rynku przede wszystkim na przepustowości 
i prędkości transferu danych. Do chwili obecnej to właśnie powyższe kwestie 
pozostają najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na definicję rynków 
właściwych w sprawach dostępu do Internetu. Jeszcze w decyzji w sprawie 
Telia/Sonera120 Komisja co prawda rozważała możliwość rozróżnienia rynków 
również z perspektywy rodzaju klienta. Niemniej jednak jej następne decyzje 
potwierdzają, że to właśnie przepustowość pozostaje najważniejszym czynni-
kiem przy analizie substytucyjności usług dostępu do Internetu121. Powyższe 
nie oznacza oczywiście, że typologia klienta pozostaje, z punktu widzenia 
definiowania rynku właściwego w sektorze telekomunikacyjnym, kwestią 
zupełnie irrelewantną. Przykładowo w decyzji sprawie Microsoft/Skype Komi-
sja w zakresie asortymentowym wyraźnie rozróżniła rynek usług łączności 
internetowej oferowanych dla konsumentów oraz dla przedsiębiorców122.

Powyższe przykłady dowodzą, że podejście do problematyki definicji 
rynku właściwego w ramach sektora telekomunikacyjnego jest dynamiczne, 
podobnie, jak i sam ten sektor. Problemy i dylematy, przed którymi jeszcze 
kilka lat temu stały w tym zakresie unijne i krajowe organy antymonopolowe 
z dzisiejszej perspektywy wydają się często zupełnie nieaktualne. Dzieje 
się tak między innymi dlatego, że postęp technologiczny i konwergencja 
sektorów telekomunikacji mediów i technologii rozwiewają wcześniejsze 
wątpliwości dotyczące substytucyjności wybranych usług i technologii. Zazna-
czyć przy tym należy, iż zjawisko to może przebiegać dwutorowo. Z jednej 
strony dynamiczny rozwój danej technologii może bowiem powodować, iż 

118 Zob. Decyzja Komisji z 8.07.1998 r. w sprawie IV/M.1069 WorldCom/MCI, pkt. 60.
119 Zob. Decyzja Komisji w sprawie IVM. 1439 Telia/Telenor, pkt. 66.
120 Zob. Decyzja Komisji z 10.07.2002 r. w sprawie COMP/M.2803 Telia/Sonera, pkt 12.
121 Tak J. Pardos Mateos, A. Guerra Fernández, La definición de mercados…, s. 187. 

Potwierdził to poniekąd również ETS w wyroku z 30.01.2007 r. w sprawie T-340/03 
France Telecom, gdzie stwierdził, iż jakkolwiek między niską przepustowością a wysoką 
przepustowością istnieje pewien stopień substytucyjności. substytucyjność ta działa w sposób 
całkowicie asymetryczny, ponieważ migracje klientów korzystających z  oferty dostępu do 
Internetu o wysokiej przepustowości do oferty dostępu do Internetu o niskiej przepustowości 
wydają się być nieznaczne w  porównaniu z migracjami w  przeciwnym kierunku, Komisja 
może słusznie dojść do wniosku, iż między wysoką przepustowością a niską przepustowością 
nie istnieje dostateczny stopień zamienności, i uznać rynek dostępu do Internetu o wysokiej 
przepustowości dla klientów prywatnych za rynek, jaki należy uwzględnić przy dokonywaniu 
oceny istnienia pozycji dominującej (por. pkt 78–82, 85–88, 91).

122 Zob. Decyzja Komisji z 7.10.2011 r. w sprawie COMP/M.6281 Microsoft/Skype, pkt 13–15 
oraz wydany w tej samej sprawie (skarga Cisco Systems Inc.) wyrok Sądu z 11.12.2013 r., 
T-79/12, pkt 38–39, 69.
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usługi pierwotnie rozważane jako jej substytuty ostatecznie takimi się nie 
staną. Z drugiej zaś zmieniające się preferencje użytkowników mogą dopro-
wadzić do konkurowania ze sobą usług świadczonych w ramach rynków 
uważanych dotąd za nie konkurujące ze sobą. W chwili obecnej aktualnym 
zagadnieniem jest chociażby kwestia wzajemnej substytutywności telekomu-
nikacyjnych usług mobilnych i stacjonarnych, na co zwraca uwagę między 
innymi BEREC123 w swoim raporcie nt. wpływu substytutywności stacjo-
narno-mobilnej na definicję rynku124. Wskazuje się w nim, że trendy techno-
logiczne oraz zwiększająca się konwergencja usług mobilnych i stacjonarnych 
prowadzi do tego, że rynki obu rodzajów usług należy poważnie rozważyć 
w kontekście definicji rynku właściwego125. Co więcej, w praktyce unijnych 
organów regulacyjnych miała już miejsce sytuacja, w której definicja została 
przyjęta. W  notyfikowanej Komisji w trybie art. 7 Dyrektywy Ramowej 
dnia 3 września 2009 roku126 sprawie definicji rynku dla detalicznych usług 
szerokopasmowego dostępu do Internetu, austriacki regulator RTR127 ujął 
w jednym rynku usługi oferowane konsumentom w formie kablowej, DSL, 
jak i mobilnej, uznając je jednocześnie za substytutywne względem siebie128. 
Oceniając podejście RTR, Komisja co prawda zaznaczyła, że w jej ocenie 
w normalnych warunkach stacjonarne i mobilne usługi szerokopasmowego 
dostępu do Internetu nie należą do tego samego rynku właściwego, mimo to 
w jej ocenie, w tym konkretnym przypadku charakterystyka rynku austriac-
kiego umożliwiała RTR przyjęcie takiej jego definicji129. Austriackiego przy-
kładu nie należy jednak traktować w kategoriach ciekawostki i osobliwości. 
Do analogicznych wniosków dochodzą przykładowo specjaliści od analizy 
rynków usług szerokopasmowego Internetu w Szwecji130.

123 Pamiętać należy, że kwestia definiowania rynku właściwego w sektorze telekomunikacyj-
nym jest istotna nie tylko z punktu widzenia przepisów prawa konkurencji, ale również 
przepisów regulacji sektorowej, jako że krajowe organy regulacyjne także zobowiązane 
są na mocy przepisów art. 15 oraz 16 Dyrektywy Ramowej do wyznaczania i analizy 
rynku właściwego w zakresie wyrobów i usług telekomunikacyjnych. Zob. na ten temat 
S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne…, SIP Legalis/el 2013, Komentarz do art. 22, pkt. 1.

124 BEREC report on impact of fixed-mobile substitution in market definition z 8.12.2011 r., 
BoR(11) 54. („Raport BEREC”).

125 Raport BEREC, s. 50.
126 Sprawa prowadzona pod sygn. AT/2009/0970.
127 Rundfunk Telekom Regulierungs GmbH.
128 Zob. Raport Grupy Eksperckiej IRG – Opening of Phase II investigation Pursuant to Article 

7(4) of Directive 2002/21 EC Case AT 2009 0970 – Wholesale broadband access, s. 3–4, 
IRG (09)37.

129 Raport BEREC, s. 7.
130 Zob. P. Srinuan, C. Srinuan, E. Bohlin, Fixed and mobile broadband substitution in 

Sweden, Telecommunications Policy 2012, nr 36, passim.
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Dopóki stacjonarne i mobilne usługi telekomunikacyjne rozważane będą 
jako należące do dwóch różnych rynków właściwych, dopóty co do zasady 
zmianie nie ulegnie również sposób definiowania w ramach nich odpo-
wiednich podrynków131. Wydaje się jednak, że konwergencja telekomuni-
kacyjnych sieci stacjonarnych i mobilnych będzie coraz częściej wpływała 
na rozważania prawne i faktyczne dokonywane przez organy regulacyjne 
i antymonopolowe w UE. Jak wskazuje się ponadto na łamach literatury, 
w  chwili obecnej rozwój telekomunikacji mobilnej sprawia, że wzajemną 
substytutywność technologii mobilnej i stacjonarnej należy rozpatrywać już 
nie w kategorii możliwości, co rzeczywistości132. Wpływ na powyższe ma 
przede wszystkim dynamiczny wzrost przepustowości i zasięgu telefonicz-
nych sieci mobilnych, dzięki któremu usługi oferowane z ich pośrednictwem 
w coraz mniejszym stopniu ustępują swoim „odpowiednikom” stacjonarnym. 
Możliwości, jakie niesie za sobą mobilny Internet pozwalają ponadto na jego 
wykorzystanie przez urządzenia mobilne do usług połączeń typu VoIP133, 
zapewniających możliwość realizowania połączeń głosowych za pomocą 
sieci komputerowej z innymi jej użytkownikami, jak również z abonentami 
standardowych sieci telefonicznych, zarówno poprzez realizację połączeń 
wychodzących, jak i  przychodzących (poprzez przydział odpowiedniego 
numeru).

Pomimo tego, że usługi tego rodzaju w sposób oczywisty różnią się od 
tradycyjnych połączeń telefonicznych, użytkownicy korzystają z nich w coraz 
szerszym zakresie134. Konkurencję ze strony powyższych technologii (lub co 
najmniej obawy przed taką konkurencją), zdawali się potwierdzać zresztą 
sami operatorzy telekomunikacyjni w UE, którzy pierwotnie starali się podej-
mować działania mające na celu blokowanie takich usług, czy nawet unie-
możliwienie użytkownikom korzystania z niezbędnego oprogramowania135. 

131 Tak również I. Vogelsang, The relationship between mobile and fixed-line communications: 
A survey, Information Economics and Policy 2010, nr 22, s. 15.

132 Ibidem, na ten temat również U. Strumpf, Regulatory Approach to Fixed-Mobile Substitu-
tion, Bundling and Integration, WIK Discussion Paper No. 290, Bad Honnef, 2007 nr 3.

133 Z ang. Voice over IP.
134 Jest to szczególnie widoczne w kontekście połączeń międzynarodowych – przykładowo 

program Skype w zaledwie 7 lat od chwili obecności na rynku zdobył aż 13% udziału 
w międzynarodowym rynku połączeń głosowych. Zob. N. Grove, O. Baumann, Complexity 
in the telecommunications industry: When integrating infrastructure and services backfires, 
Telecommunications Policy 2012, nr 26, s. 46.

135 Zob.: G. Cecere, N. Corrocher, The intensity of VoIP usage in Great Britain: Users’ char-
acteristics and firms’ strategies, Telecommunications Policy 2011, nr 35, s. 524; P. de Bijl, 
M. Peitz, Regulatory legacy, VoIP adoption, and investment incentives, 34/2010, s. 596.
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W chwili obecnej praktyki takie raczej nie są spotykane136, a użytkownicy 
telefonii stacjonarnych i mobilnych sieci telekomunikacyjnych mogą z usług 
typu VoIP w sposób swobodny korzystać. Wydaje się, że o ich substytutyw-
ności z tradycyjnymi usługami telefonii głosowej może być na razie mowa co 
najwyżej w kontekście połączeń międzynarodowych (do czego przyczyniają 
się wyższe koszty tych ostatnich w porównaniu z kosztami połączeń krajo-
wych) i ewentualnie wspomnianego powyżej szerokopasmowego dostępu 
do Internetu. Niemniej jednak pamiętać należy, w jak znaczny sposób na 
przestrzeni ostatnich lat zmieniło się zarówno postrzeganie, jak i charakter 
telefonii komórkowej. Jeszcze do niedawna usługi te uznawane były za 
dobro luksusowe, bardzo drogie i przydatne jedynie w celu skomunikowa-
nia użytkowników będących „w trasie”. Również większość stacjonarnych 
operatorów zasiedziałych, świadczących usługi mobilne zdawała się trakto-
wać je jedynie jako komplementarne w stosunku do usług stacjonarnych137. 
Stwierdzić należy jednak, iż obecnie telekomunikacyjne sieci mobilne stają 
się już substytutami sieci stacjonarnych138. Co więcej, coraz powszechniejsze 
zjawisko odchodzenia abonentów od telekomunikacyjnych usług stacjonar-
nych na rzecz mobilnych może doprowadzić nawet w przyszłości do ich 
całkowitego wyparcia z rynku139.

3.4. Pozycja dominująca

3.4.1. Pojęcie pozycji dominującej

Jak zostało wskazane powyżej, pierwszą czynnością, do jakiej należy 
przystąpić w toku dokonywania kwalifikacji antymonopolowej danej praktyki 
z punktu widzenia dyspozycji art. 102 TFUE i jego krajowych odpowiedni-
ków, jest definicja rynku właściwego. Nie ulega wątpliwości, że definiowanie 
rynku właściwego należy uznać za niezwykle istotne, z punktu widzenia 

136 Ich stosowanie budziłoby bowiem poważne wątpliwości z punktu widzenia ich zgodności 
tak z przepisami telekomunikacyjnych regulacji sektorowych, prawa konkurencji, jak 
i nawet regulacji dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji. 

137 I. Vogelsang, The relationship…, s. 5; C. Garbacz, H. Thompson Jr, Universal telecom-
munication…, s.  502. Ostatni z powyższych powołuje się również na się na badania 
H. Ahn oraz M. Lee w H. Ahn, M. Lee, An econometric analysis of the demand for 
access to mobile telephone networks, Information Economics and Policy 1999 nr 11.

138 Co powoduje, iż zjawisko to winno być uważnie brane pod uwagę w procesie wyznaczania 
przez organ antymonopolowy w danej sprawie rynku właściwego.

139 Podobnie I. Vogelsang, The relationship…, s. 5.
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oceny występowania stosunku rynkowej dominacji140. Jednocześnie pamiętać 
należy jednak, iż stanowi ono jedynie środek do najważniejszego celu, jakim 
jest właśnie ustalenie siły rynkowej danego przedsiębiorcy. Zdefiniowanie 
rynku umożliwia bowiem między innymi obliczenie udziałów w  rynku, co 
przekazuje znaczące informacje dotyczące siły rynkowej do celów oceny 
dominacji141. Istnieje w nauce ekonomicznej wiele koncepcji i sposobów 
definiowania pojęcia siły (pozycji) rynkowej przedsiębiorcy, jednak w naj-
prostszym i najtrafniejszym wydaniu siła rynkowa przedsiębiorcy to jego 
zdolność do podnoszenia cen ponad koszty krańcowe, a w perspektywie dłu-
goterminowej, ponad średnie koszty całkowite142. Wskazuje się, że w normal-
nych warunkach rynkowych podniesienie przez przedsiębiorcę cen w sposób 
wyraźny groziłoby utratą udziału rynkowego i zmniejszeniem przychodów, 
jako że zachęciłoby to innych przedsiębiorców do wejścia na taki rynek 
i  sprzedawania swoich produktów po cenach niższych143. Można zatem 
przyjąć, że dany przedsiębiorca posiada siłę rynkową, jeżeli jest w  stanie 
wywrzeć odczuwalny wpływ na cenę, po jakiej dany towar sprzedają jego 
konkurenci i jeżeli ustalając cenę za swoje własne towary na poziomie 
powyżej konkurencyjności, jest on w stanie przez dłuższy czas pomimo 
tego osiągać ponad normalne dochody144. Chodzi o taką więc sytuację, 
w której przedsiębiorca podnosi ceny za swoje produkty nie kierując się 
wyłącznie optymalizacją dochodów zgodnie z tzw. krzywą popytu145, ale 
w której podejmuje działania, których zamiarem lub skutkiem jest wywarcie 
presji na swoich konkurentach. Zasadniczo każdy przedsiębiorca dysponuje 
jakimś poziomem siły rynkowej, która jest mierzona między innymi właśnie 
długością w/w okresu, w jakim jest on w stanie utrzymywać wyższe ceny 
niż jego konkurencja. Powyższych definicji siły rynkowej nie można oczywi-
ście traktować w sposób bezwzględny ponieważ ocena siły rynkowej przed-
siębiorcy jest ściśle związana z okolicznościami faktycznymi danej sprawy 
i  ceną uwarunkowań konkretnego rynku. Analizując siłę rynkową danego 

140 Na wagę, jaka wiąże się z prawidłowym definiowaniem rynku właściwego wskazują od 
lat konsekwentnie sądy unijne. Zob. m.in.: wyrok ETS z 21.02.1973 r. w sprawie 6/72 
Continental Can, pkt 32; wyrok ETS z 3.07.1991 r. w sprawie C-62/86 AKZO Chemie 
BV, pkt 51; wyrok Sądu z 17.12.2003 r. w sprawie T-209/19 British Airways, pkt 91.

141 Zob. Obwieszczenie w sprawie RW, pkt 2.
142 L. Peeperkorn, The Economics of Competition. Static Welfare Analysis of Market Power, 

[w:] J. Faull, A. Nikpay, The EC Law of Competition, Oxford 2007, s. 9.
143 Zob. S. Martínez Lage, A. Petitbò Juan, El abuso de la posición de dominio, Barcelona 

2006, s. 17.
144 Ibidem.
145 Co do zasady bowiem każdy racjonalny przedsiębiorca ustala cenę za oferowane przez 

siebie produkty na poziomie gwarantującym mu osiąganie jak najwyższych dochodów.
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przedsiębiorcy, należy w każdym przypadku spojrzeć na nią z perspek-
tywy istniejących oraz potencjalnych konkurentów oraz rynków zbytu. Jak 
zostanie wykazane poniżej, są to zatem analogiczne kwestie, jakie należy 
rozważyć, ustalając możliwość przypisania danemu przedsiębiorcy pozycji 
dominującej. Pozycję dominującą należy bowiem w  istocie uznać za kwali-
fikowaną formę siły rynkowej146. Jak wskazuje się w nauce ekonomicznej, 
przedsiębiorca zajmuje na rynku pozycję dominującą, jeżeli posiada znaczną 
siłę rynkową, tj. jeżeli jest w stanie ustanawiać za swoje towary ceny znacząco 
powyżej poziomu konkurencyjnego, lub obniżyć na dłuższy czas poniżej 
tego poziomu swoją wydajność produkcyjną147. Pamiętać jednak należy, 
iż koncepcja pozycji dominującej, o której mowa w art. 102 TFUE ma 
charakter nie ekonomiczny lecz prawny. Z tego względu na potrzeby sto-
sowania unijnego prawa konkurencji najważniejsze znaczenie ma wykładnia 
pojęcia pozycji dominującej dokonywana przez sądy unijne (wspólnotowe). 
W tym zakresie odwołać się należy przede wszystkim do cytowanego już 
wyroku ETS w sprawie United Brands 27/76, w którym ETS stwierdził, że 
stosunek dominacji oznacza istnienie pozycji ekonomicznej siły przedsiębiorcy, 
umożliwiającej mu przeciwdziałanie utrzymaniu na rynku właściwym skutecznej 
konkurencji, poprzez funkcjonowanie na rynku w sposób wyraźnie niezależny 
od zachowań konkurentów, klientów oraz ostatecznie – konsumentów148. Defi-
nicja ta została następnie dodatkowo wzbogacona przez ETS w wyroku 
wydanym w sprawie 85/78 Hoffmann-La Roche, gdzie ETS stwierdził dodat-
kowo, że taka pozycja nie wyklucza jednocześnie istnienia na rynku w jakimś 
zakresie konkurencji, odmiennie niż ma to miejsce w sytuacji monopolu lub 
quasi-monopolu, lecz umożliwia przedsiębiorcy, odnoszącemu z takiej pozycji 
korzyści, jeżeli nawet nie decydowanie, to wywieranie wyraźnego wpływu na 
warunku w jakich konkurencja będzie się rozwijała…149. Do powyższych defi-
nicji odwołała się również Komisja, między innymi w opublikowanym przez 
siebie w 2005 roku dokumencie dyskusyjnym w sprawie stosowania art. 82 
Traktatu do praktyk wykluczających150, gdzie stwierdzono, że na definicję 
stosunku dominacji składają się trzy ściśle połączone ze sobą elementy, tj:
• występować musi pozycja ekonomicznej siły na rynku, która

146 Tak też. M. Szydło, Nadużywanie pozycji dominującej…, s. 79.
147 Por. R. O’Donoghue, A.J. Padilla, The law and economics…, s. 108.
148 Por. wyrok ETS w sprawie United Brands, pkt 65.
149 Por. wyrok ETS w sprawie Hoffmann-La Roche, pkt. 39.
150 Dokument Dyskusyjny Komisji z grudnia 2005 roku w sprawie stosowania art. 82 Traktatu 

do praktyk wykluczających („Dokument Dyskusyjny”), dokument dostępny pod adresem 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/discpaper2005.pdf
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• umożliwia danemu przedsiębiorcy (przedsiębiorcom) zapobieganie wystą-
pieniu na rynku skutecznej konkurencji, na skutek

• posiadania siły rynkowej do zachowywania się w znacznym zakresie 
w  sposób niezależny151.

Unijna definicja pozycji dominującej jest zasadniczo spójna z tą występu-
jącą w porządkach prawnych państw członkowskich. W zależności jednak od 
państwa członkowskiego swoje źródło znajduje ona w legislacji, w orzecznic-
twie sądów krajowych lub wytycznych publikowanych przez krajowe organy 
antymonopolowe. Polska ustawa definiuje pojęcie pozycji dominującej, jako 
pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji 
na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym 
zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów152. 
Hiszpańska definicja pozycji dominującej wypracowana została natomiast 
przez orzecznictwo Trybunału Ochrony Konkurencji, który określa ją jako 
siłę ekonomiczną i niezależność przedsiębiorcy, wystarczającą na podejmowanie 
działań bez zważania na ewentualne reakcje ze strony swoich konkurentów 
lub konsumentów, a w ten sposób na modyfikowanie według swojego uznania 
cenę lub inne właściwości produktu153. Do analogicznych pojęć odwołuje się 
również włoskie orzecznictwo antymonopolowe, wskazując, że przez pozycję 
dominującą rozumie się stan siły ekonomicznej, dzięki której przedsiębiorca 
z  niej korzystający jest w stanie zakłócić efektywną konkurencję na rynku 
właściwym i jest w stanie działać niezależnie od swoich konkurentów, klientów 
a ostatecznie również i konsumenta154.

Można zatem przyjąć, że podstawowym elementem definicji pozycji 
dominującej występującej w UE jest działanie w sposób wyraźnie niezależny 
od konkurentów i konsumentów. Powyższe założenie jest jednak niekiedy 
w  doktrynie przedmiotem krytyki155. Kwestionowana jest w szczególności 

151 Zob. Dokument Dyskusyjny, pkt 21.
152 Por. UOKiKu art. 4 pkt 10).
153 Zob. wyrok Trybunału Ochrony Konkurencji Hiszpanii z 30.09.1999 r. w sprawie R 362/99 

Bacardí, pkt. 6.
154 Wyrok Rady Stanu (wł. Consiglio di Stato) z 29.01.2013 r., VI 548. Zob. również Antitrust 

a portata di mano, publikacja Autorità garante della concorrenza e del mercato z maja 
2004 r., s. 12.

155 Zob. F. Dethmers, N. Dodoo, The abuse of Hoffmann-La Roche: the meaning of domi-
nance under EC competition law, E.C.L.R. 2006, nr 27(10); M. Walker, J.P. Azevedo, 
Dominance; meaning and measurement, E.C.L.R. 2002, nr 23(7); M. Walker, J.P. Aze-
vedo, Market dominance: measurement problems and mistakes, E.C.L.R. 2003, nr 24(12). 
Odmiennie jednak L.F. La Cour, H.P. Mollgaard, Meaningful and measurable market 
domination, E.C.L.R. 2003, nr 24(3).
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możliwość działania przez przedsiębiorcę niezależnie od konsumentów. 
Wskazuje się bowiem, że żaden chcący osiągnąć sukces przedsiębiorca nie 
może w praktyce działać w sposób wyraźnie niezależny od konsumentów 
z  uwagi na prawidłowości związane z krzywą popytu156. Jeżeli podniesie 
on cenę, sprzeda mniej towarów, kiedy natomiast ją obniży, sprzeda ich 
więcej. Większe znaczenie ma w tym kontekście ewentualna niezależność, 
z jaką przedsiębiorca dominujący mógłby działać nie tyle w stosunku do 
swoich klientów, co do swoich konkurentów. Nawet dysponując dużą siłą 
rynkową nie może bowiem podnosić swojej ceny powyżej poziomu konku-
rencyjności, nie licząc się jednocześnie z ewentualnością odpływu klienteli 
na rzecz konkurentów. Nawet przedsiębiorca dysponujący pozycją dominu-
jącą jest w jakimś zakresie ekonomicznie krępowany przez presję ze strony 
swoich konkurentów i nie działa w stosunku do nich w pełni niezależnie157. 
Wskazuje się tym samym, że rozumienie owej „niezależności” w stosunku 
do konkurentów, do której odwołuje się ETS, nie jest równoznaczne 
z  tym, że podmiot dominujący jest wolny od presji konkurencyjnej, ale że 
jest w  większym stopniu niezależny od konkurentów, niż konkurenci od 
niego158. Znaczny stopień niezależności nie oznacza, że jest ona absolutna, 
ale że w  sytuacji, w której konkurenci rzucają podmiotowi dominującemu 
wyzwanie ze względu na posiadaną przez siebie przewagę gospodarczą, 
dysponuje on możliwościami ich odparcia, którymi konkurenci nie dyspo-
nują159. W związku z powyższym stwierdzić należy, iż ważniejsze niż ustalanie 
abstrakcyjnego zakresu, w jakim przedsiębiorca jest w stanie podejmować 
działania autonomiczne w stosunku do swoich konkurentów i  konsumen-
tów, wydaje się być zbadanie rzeczywistego wpływu, jaki w danej sprawie 
jest on w stanie wywrzeć na stan konkurencji na rynku. W tym kontekście 
u podłoża oceny potencjalnej pozycji dominującej powinna leżeć analiza 
dokonywana na dwóch uzupełniających się płaszczyznach, a  to (i) struktu-
ralnej – odnoszącej się do stanu w jakim znajduje się rynek właściwy oraz 
(ii) behawioralnej – odnoszącej się do zachowania, celów i osiągnięć danego 
przedsiębiorcy160.

156 M. Walker, J.P. Azevedo, Dominance; meaning…, s. 2.
157 Ibidem, s. 3.
158 Por. G. Monti, The Concept of Dominance in Article 82, European Competition Journal 

2006, nr 2(31), s. 8.
159 Ibidem.
160 Por. w tym zakresie A. Ugarte Soto, Facilidades esenciales y abuso de posición dominante, 

Revista de Derecho, Universidad Católica del Norte 2013, nr 2, s. 248.
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3.4.2. Ustalanie istnienia pozycji dominującej przedsiębiorcy

Jak obecnie wskazuje Komisja w treści swoich wytycznych w sprawie 
priorytetów, którymi Komisja będzie się kierować przy stosowaniu art. 82 
Traktatu WE w odniesieniu do szkodliwych działań o charakterze praktyki 
wyłączającej, podejmowanych przez przedsiębiorstwa dominujące z 2009 
roku161, w ocenie dominacji winno się uwzględniać przede wszystkim takie 
czynniki, jak:
• presja konkurencyjna, wynikająca z obecnych dostaw produktów lub usług 

od aktualnych konkurentów, oraz pozycji, jaką zajmują oni na tym rynku;
• presja konkurencyjna spowodowana realnym zagrożeniem przyszłą eks-

pansją aktualnych konkurentów lub wejściem na rynek potencjalnych 
konkurentów; oraz

• presja konkurencyjna spowodowana siłą przetargową klientów przedsię-
biorstwa.

W praktyce pierwszą czynnością, do której przystępuje organ antymo-
nopolowy po zdefiniowaniu właściwego w sprawie rynku produktowego 
i geograficznego, jest ustalenie, w jaki sposób rozkładają się na nim udziały 
poszczególnych przedsiębiorców, w tym w szczególności jakim udziałem 
dysponuje podmiot podejrzewany o posiadanie na danym rynku pozycji 
dominującej. Potwierdza to zresztą sama Komisja, wskazując, że kształto-
wanie się udziałów w rynku jest pierwszą użyteczną informacją na temat 
struktury rynku i względnego znaczenia różnych, działających na nim przed-
siębiorstw162. Wysokość udziałów przedsiębiorców liczona jest na podstawie 
danych dotyczących sprzedaży właściwych produktów na właściwym obsza-
rze, dostępnych ze źródeł rynkowych lub udostępnionych organom anty-
monopolowym bezpośrednio przez przedsiębiorców163. Główne znaczenie 
mają w tym zakresie oczywiście dane dotyczące wolumenu i cen sprzeda-
wanych towarów (świadczonych usług). W niektórych przypadkach udziały 
rynkowe poszczególnych przedsiębiorców mogą być dodatkowo trafniej usta-
lone w oparciu o takie informacje, jak ilość wygranych przetargów, rezerwy 
(np. w przemyśle wydobywczym) lub liczebność floty (np. przy usługach 
wypożyczania samochodów). W przypadku sektora telekomunikacyjnego 

161 Komunikat Komisji z 24.02.2009 r. – wytyczne w sprawie priorytetów, którymi Komisja 
będzie się kierować przy stosowaniu art. 82 Traktatu WE w odniesieniu do szkodliwych 
działań o charakterze praktyki wyłączającej, podejmowanych przez przedsiębiorstwa 
dominujące. (Dz. U. C 045 z 24.02.2009 r.) („Wytyczne do art. 102 TFUE”), pkt. 12.

162 Ibidem.
163 Zob. Obwieszczenie w sprawie RW, pkt 51.
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zasadne jest również ustalanie udziałów rynkowych przedsiębiorców w opar-
ciu o  liczebność bazy klientów (abonentów)164 lub w oparciu o przychód 
netto ze sprzedaży usług (np. minut połączeń, SMS-ów, przepustowości)165. 
O ile same udziały rynkowe nie mogą w sposób mechaniczny udzielić odpo-
wiedzi na pytanie co do poziomu jego dominacji, o tyle zarówno sądy, jak 
i organy antymonopolowe UE dopuszczają stosowanie pewnych domnie-
mań i uogólnień166. W praktyce orzeczniczej Komisji oraz sądów UE167 
przyjmuje się, iż:
• udział rynkowy przekraczający 70% stwarza wysokie domniemanie ist-

nienia pozycji dominującej;
• udział rynkowy pomiędzy 50% a 70% stwarza niższe domniemanie ist-

nienia pozycji dominującej;
• udział rynkowy pomiędzy 40% a 50% powoduje konieczność dokonania 

szczegółowych analiz okoliczności faktycznych danej sprawy, lecz nie 
powoduje powstania domniemania co do występowania pozycji domi-
nującej;

• udział rynkowy poniżej 40% poza szczególnymi wypadkami, co do zasady 
wyklucza przyjęcie występowania pozycji dominującej.

Mając na uwadze powyższe, godzi się zauważyć, że w niektórych sytu-
acjach pomiędzy prawem unijnym a krajowym występują pewne różnice. 
Przykładowo, tak w polskiej, jak i czeskiej168 ustawie antymonopolowej 
domniemania w zakresie posiadania pozycji dominującej zostały okre-
ślone na drodze ustawowej. Co więcej, oba akty prawne ustanawiają to 
domniemanie na stosunkowo niskim poziomie 40%169. Wszystkie powyższe 
domniemania, niezależnie od tego czy ich źródłem jest ustawa, czy kra-
jowe lub unijne orzecznictwo sądowe są wzruszalne, choć w praktyce to na 
przedsiębiorcy dysponującym udziałem rynkowym spoczywa ciężar dowodu 
związany z udowodnieniem, iż pomimo przekroczenia danego progu udziału 

164 Jak miało to miejsce chociażby w decyzji Komisji w sprawie Wanadoo Interactive, w której 
udziały rynkowe zostały ustalone w oparciu o ilość subskrypcji na usługi szerokopasmo-
wego Internetu przypadających na spółkę.

165 E. Kwiatkowska, Mierzalne kryteria oceny konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych. 
Aspekty praktyczne, iKAR 2013, nr 8(2), s. 76.

166 Por. L. Pepercorn, V. Verouden, The Economics…, s. 324.
167 Zob. szerzej S.M. Colino, Competition Law of the EU and UK, Oxford 2011, s. 270 – 271; 

R.  O’Donoghue, A.J. Padilla, The law and economics…, s. 113–115; jak również 
przywołane tam decyzje Komisji i wyroki sądów UE.

168 Ustawa z 4.04.2001 r. o ochronie konkurencji (Zákon o ochraně hospodářské soutěže, 
Dz. U 143/2001 Sb.) („Czeska UOK”).

169 Zob. odpowiednio art. 4 pkt 10) UOKiKu oraz § 10 pkt 3) Czeskiej UOK.
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w rynku, w rzeczywistości pozycji takiej nie posiada. Obalenie domniema-
nia związanego z udziałem rynkowym następuje poprzez wykazanie przez 
przedsiębiorcę, że nie może on działać na rynku w sposób wyraźnie nie-
zależny od swoich konkurentów lub – co jak wskazano powyżej wydaje 
się mieć większe doniosłość i znaczenie – nie jest w stanie zapobiegać 
skutecznej konkurencji na rynku. Pamiętać należy w tym kontekście, że 
nawet wysoki udział rynkowy, jako dowód na okoliczność istnienia na rynku 
pozycji dominującej nie ma charakteru bezwzględnego, a jego znaczenie 
jest różne w zależności od rynku i jego struktury, szczególnie w zakresie 
produkcji, dostaw i popytu170.

Z powyższego względu, ustalając istnienie bądź nieistnienie na rynku 
pozycji dominującej należy podchodzić z odpowiednią powściągliwością do 
kwestii udziałów rynkowych poszczególnych przedsiębiorców. W toku analizy 
możliwości przypisania przedsiębiorcy pozycji dominującej, po zbadaniu 
struktury udziałów rynkowych, niezbędnym drugim krokiem powinna być 
ocena, jakie są bariery wejścia i wyjścia na ten rynek171. Ma ona tym większe 
znaczenie w sytuacji, w której mamy do czynienia z oceną tak dynamicznych 
rynków jak telekomunikacyjne. Udziały rynkowe mówią bowiem dużo wię-
cej o konkurencyjności danego rynku w przypadku gdy mamy do czynienia 
z  rynkami dojrzałymi czy nawet podupadającymi172. W przypadku rynków 
nowoczesnych ocena siły rynkowej przedsiębiorstw, dokonana w  oparciu 
o  suche dane rynkowe może często doprowadzić do wyciągnięcia niepra-
widłowych wniosków173. Ma to miejsce szczególnie w odniesieniu do takich 
rynków, na których bariery wejścia i wyjścia są stosunkowo niskie. Wówczas 
nawet przedsiębiorca posiadający pozycję monopolistyczną nie może podno-
sić cen powyżej poziomu konkurencyjnego. Dzieje się tak dlatego, że samo 
zagrożenie pojawienia się nowych podmiotów będzie utrzymywało ceny na 
niskim poziomie i nawet 100-procentowy udział w rynku nie pozwoli mu 
działać niezależnie od innych podmiotów174. Warto podkreślić, że na rynkach 
nowych technologii parametry konkurencji najczęściej determinowane są 
innowacją, a podmiot (operator) zasiedziały pomimo tego, że często niejako 

170 Por. wyrok ETS w sprawie Hoffmann-La Roche, pkt 40.
171 R. O’Donoghue, A.J. Padilla, The law and economics…, s. 116; M. Bergman, Potential 

Competition…, s. 42.
172 Ibidem, s. 112. Tak również E. Kwiatkowska, Ilościowe i jakościowe metody oceny kon-

kurencyjności rynków telekomunikacyjnych w postępowaniach antymonopolowych i regu-
lacyjnych, iKAR 2012, nr 6(1), s. 34.

173 Zob. na ten temat J. Bejcek, Mergers and New Technologies, International Review of 
Intellectual Property and Competition Law 2005, nr 36(7), s. 817.

174 E. Kwiatkowska, Mierzalne kryteria oceny konkurencyjności…, s. 77.
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„z rozpędu” dysponuje na nowym rynku wysokim udziałem175, ostatecznie 
szybko może go utracić na skutek innowacyjności swoich konkurentów, 
szczególnie jeżeli sam wprowadzanie innowacji zaniecha lub opóźni176. 
W tym kontekście zawsze należy spojrzeć na taki rynek z punktu widzenia 
potencjalnej konkurencji, jaka może na nim zaistnieć. Jakże znaczące z dzi-
siejszej perspektywy okazały się uwagi Christiana Ahlborna, który w 2001 
roku177 postawił czysto hipotetyczną – jak się wówczas wydawało – tezę 
o konsekwencjach, jakie dla firmy Nokia niosłoby za sobą oddanie pola do 
innowacji konkurentom. Autor przewidywał w tym zakresie gwałtowny spa-
dek jej udziału rynkowego. W rzeczywistości słowa te okazały się prorocze. 
Pomimo tego, że Nokia jeszcze w 2007 roku zajmowała na rynku smart-
fonów pozycję dominującą z udziałem rynkowym rzędu 49,4%, przewaga 
technologiczna, jaką zdobyli nad nią jej konkurenci (głównie Apple oraz 
Samsung) spowodowała, iż w 2013 roku udział ten wyniósł już jedynie 3%178.

W unijnym orzecznictwie antymonopolowym wielokrotnie można zna-
leźć przykłady spraw świadczące o tym, że nawet wysoki udział rynkowy 
niekoniecznie musi per se oznaczać, iż rynek jest przez takiego przedsię-
biorcę zdominowany. Sytuacja taka miała miejsce chociażby w sprawie 
Canal + Cyfrowy Sp. z o.o., który pomimo posiadania 80-procentowego 
udziału rynkowego, nie został przez Prezesa UOKiK zakwalifikowany jako 
przedsiębiorca dominujący z uwagi na fakt, że rynek, na którym działał, 
został uznany za dynamicznie rozwijający się179. Powyższą sprawę można 
ze względu na kwestie innowacji technologicznych uznać poniekąd za 
bliską sektorowi telekomunikacyjnemu, z drugiej jednak strony podobne 
sytuacje mają miejsce również w sektorach zupełnie od telekomunikacyj-
nego różnych. Warto w tym miejscu wskazać na przywołaną już wcześniej 
uchwałę hiszpańskiego Trybunału Ochrony Konkurencji Hiszpanii w sprawie 
Bacardí, gdzie przedsiębiorcy temu nie została przypisana pozycja domi-
nująca pomimo 70-procentowego udziału w rynku. Wbrew pozorom obie 
sprawy były do siebie podobne, gdyż w obu przypadkach sądy uznały, że 
o istnieniu pozycji dominującej na rynku nie może być mowy z uwagi na 
brak barier wejścia i wyjścia. Jednocześnie sytuacja może być jednak zgoła 

175 Por. w tym zakresie uwagi w pkt. 2.1. niniejszej pracy.
176 C. Estella Mosso, S.A. Ryan, S. Albaek, M.L. Tierno Centella, Article 82, [w:] J. Faull, 

A. Nikpay, The EC Law of Competition, Oxford 2007, s. 331.
177 C. Ahlborn, Competition policy in the new economy: is European competition law up to 

the challenge?, E.C.L.R. 2001, nr 22(5), s. 172.
178 Por. D. Lee, Nokia: The rise and fall of a mobile giant, BBC News Technology 3/09/2013 r., 

document dostępny pod adresem http://www.bbc.com/news/technology-23947212.
179 Zob. wyrok SOKiK z 19.12.2006 r., akt XVII AmA 15/06.
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odmienna. W przypadku sektora telekomunikacyjnego nie można bowiem 
zapominać, że był on przez lata przedmiotem monopolu, względnie oligo-
polu operatorów zasiedziałych. Nawet, jeżeli w chwili obecnej struktura 
udziałów rynkowych powoli się wyrównuje, to w dalszym ciągu rynki te nie 
są w pełni konkurencyjne, a operatorzy zasiedziali niezależnie od posiada-
nych przez siebie udziałów wciąż cieszą się co do zasady pewną przewagą 
konkurencyjną. Zwrócił na to uwagę między innymi brytyjski Ofcom, który 
w decyzji w  sprawie British Telecom z 2008 roku180 uznał, że spółka ta 
posiada pozycję dominującą na rynku zakańczania połączeń pomimo tego, 
że jej udział rynkowy w analizowanym okresie wynosił poniżej 31%. Organ 
stwierdził bowiem, że pomimo stosunkowo niewysokiego udziału rynkowego 
British Telecom miała możliwość ustalania cen za swoje usługi w sposób 
zupełnie niezależny od konkurentów i konsumentów, a w związku z tym 
nie byli w stanie wywierać na niej w związku z tym jakiejkolwiek rynkowej 
presji181. Bardziej restrykcyjne traktowanie operatorów zasiedziałych w kon-
tekście oceny ich siły rynkowej ma jednak swoje uzasadnienie. Jak była już 
mowa w niniejszej pracy, na pozycję rynkową operatorów zasiedziałych 
wpływ mają uwarunkowania historyczne i korzyści, jakie odnosili oni z racji 
posiadania nad konkurentami przewagi infrastrukturalnej, rozpoznawalno-
ści marki itp. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż pomimo stopniowego 
zmniejszania się ich udziałów rynkowych, zasadą jest, że albo posiadają 
albo przez długi czas posiadali oni w tym zakresie dużą przewagę nad 
konkurentami. Zgodnie zaś z orzecznictwem ETS samo posiadanie przez 
pewien czas szczególnie dużych udziałów samo w  sobie stanowi – poza 
nadzwyczajnymi okolicznościami – dowód istnienia pozycji dominującej182. 
Jak wskazał ponadto Sąd w wyroku w sprawie Telefónica operator histo-
ryczny i właściciel jedynej infrastruktury mającej istotne znaczenie z  punktu 
widzenia udostępniania produktów hurtowych w sektorze telekomunikacji nie 
może nie wiedzieć, że posiada pozycję dominującą na rynkach właściwych183. 
ETS przyjął ponadto w powyższej sprawie, że wielkość posiadanych przez 
takiego operatora udziałów w danych rynkach powoduje, że jego przekonanie, 

180 Decyzja Ofcom nr NCN 500 CW/00823/03/05 w sprawie British Telecom z 1.08.2008 r. 
Na jej temat zob. również S.M. Colino, Competition Law…, s. 271.

181 Na temat możliwości nadużyć pozycji dominującej przez przedsiębiorcę dysponujące-
go niższym udziałem rynkowym niż tzw. progi unijne zob. P. Këllezi, Abuse below the 
Threshold of Dominance? Market Power, Market Dominanance, and Abuse of Economic 
Dependence, [w:] M.-O. Mackenrodt, B. Conde Gallego, S. Enchelmaier (red.), Abuse 
of Dominant Position: New Interpretation, New Enforcement Mechanisms?, Munich 2008.

182 Por. wyrok ETS w sprawie Hoffmann-La Roche, pkt. 41.
183 Wyrok Sądu z 29.03.2012 r. w sprawie T-336/07 Telefónica, pkt 325.
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iż nie zajmował na tych rynkach pozycji dominującej, mogło wynikać jedy-
nie albo z niedostatecznego zbadania struktury rynków, na których prowadził 
działalność, albo z niewzięcia tych struktur pod uwagę184.

3.4.3. Pozycja dominująca a znacząca pozycja rynkowa

Analizując znaczenie pojęcia pozycji dominującej w kontekście rynków 
telekomunikacyjnych niezbędne staje się odniesienie do używanego w pra-
wie telekomunikacyjnym pojęcia pozycji znaczącej. Przypisanie jej operato-
rowi telekomunikacyjnego skutkuje uznaniem rynku, na którym on działa 
jako niekonkurencyjny i umożliwia nałożenie na takiego operatora szeregu 
obowiązków i ograniczeń. Pojęcie to ulegało na przestrzeni ostatnich lat 
istotnym przeobrażeniom. Do czasu uchwalenia pakietu dyrektyw z 2002 
roku185 domniemywało się istnienie znaczącej pozycji rynkowej u przedsię-
biorcy telekomunikacyjnego, który posiadał 25% lub więcej udziału w rynku 
właściwym w obszarze geograficznym, znajdującym się na terenie państwa 
członkowskiego, w którym uprawniony był on do prowadzenia działalno-
ści186. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku domniemań dotyczących 
udziałów rynkowych stosowanych w prawie konkurencji także i powyższe 
domniemanie było wzruszalne. Możliwe było bowiem nieprzypisanie pozycji 
znaczącej operatorowi, który przekroczył powyższy próg, jak również nie-
przypisanie jej w sytuacji, w której próg ten przekroczył, w zależności od 
tego jak była rzeczywista możliwość wpływania przeze takiego operatora na 
warunki rynkowe, jego udział w rynku, zasoby finansowe i doświadczenie187. 
Obecnie jednak znaczącą pozycję rynkową ustala się już w sposób odmienny. 
Przy uchwalaniu pakietu regulacyjnego zadecydowano bowiem poddać, tak 
proces definiowania rynku jak i wyznaczania przedsiębiorców o znaczącej 
pozycji rynkowej metodologiom stosowanym w unijnym prawie konkurencji. 
Jak wskazano w Dyrektywie Ramowej, dotychczasowa definicja znaczącej 
pozycji rynkowej okazała się skuteczna we wstępnych fazach otwarcia rynku 
jako próg uprzedniego ustanawiania obowiązków, jednakże obecnie powinna 
być dostosowana do wymogów rynku bardziej złożonego i dynamicznego188. 
Powyższy zabieg miał w swoim zamierzeniu zapewnić „gładkie” przejście 
w kierunku w pełni zliberalizowanego rynku komunikacji elektronicz-

184 Ibidem.
185 Por. pkt 1.2. niniejszej pracy.
186 Por. np. art. 4 ust. 3 Dyrektywy w sprawie wzajemnych połączeń w telekomunikacji.
187 Ibidem.
188 Zob. Dyrektywa Ramowa, pkt 25.
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nej189. Skutkiem tego, jak stanowi art. 14 ust. 2 Dyrektywy Ramowej uznaje 
się, że przedsiębiorstwo posiada znaczącą pozycję rynkową, jeżeli samodzielnie 
lub wspólnie z innymi ma pozycję równoważną pozycji dominującej, tj. tak silną 
pozycję ekonomiczną, że uprawnia go ona do postępowania według swojego 
uznania, nie bacząc na innych konkurentów, klientów i ostatecznych konsu-
mentów. Wraz z uchwalaniem pakietu regulacyjnego z 2002 roku Komisja 
zdecydowała się również na wydanie wspomnianych już wyżej Wytycznych 
SMP. W rozdziale 3 ww. wytycznych Komisja zaleciła krajowym organom 
regulacyjnym odwoływanie się przy wyznaczaniu znaczącej pozycji rynkowej 
do dorobku orzeczniczego sądów unijnych. Konsekwencją powyższych zmian 
było zdecydowane podwyższenie progu udziału rynkowego, decydującego 
o powstaniu domniemania posiadania przez operatora znaczącej pozycji 
rynkowej. Z uwagi jednak na fakt, że przy ocenie danej sprawy krajowy 
organ regulacyjny winien odwoływać się zarówno do krajowego, jak i unij-
nego prawa konkurencji, powstaje pytanie, co w sytuacji, gdy pomiędzy 
prawem krajowym a unijnym występują różnice co do wysokości udziału 
skutkującego powstaniem domniemania pozycji dominującej (tak, jak ma 
to miejsce przykładowo w relacji prawo UE – prawo polskie)? Czy w takiej 
sytuacji osiągnięcie udziału 40-procentowego skutkuje powstaniem po stro-
nie przedsiębiorcy takiego domniemania jak wynikałoby to z przepisów 
UOKiKu czy też powstaje ono dopiero po osiągnięciu przez danego przed-
siębiorcę 50-procentowego udziału w rynku, jak przyjmują z kolei sądy 
unijne i Komisja. Decyzja w tym zakresie należy każdorazowo do krajowego 
organu regulacyjnego i może się on w takiej sytuacji odwołać tak do jednego, 
jak i do drugiego źródła. Oczywiście słuszna jest teza S. Piątka, iż organ 
regulacyjny – w tym przypadku Prezes UKE – może wówczas posługiwać 
się definicją ustawową z art. 4 pkt 10) UOKiKu190, może jednak w również 
tym zakresie odwoływać się do orzecznictwa unijnego dotyczącego zakazu 
nadużywania pozycji dominującej. Jak wskazano bowiem powyżej, zarówno 
jedno jak i drugie domniemanie mają charakter wzruszalny, a badanie udzia-
łów rynkowych stanowi jedynie pierwszy etap w ocenie potencjalnej pozycji 
dominującej (znaczącej) przedsiębiorcy, na którym nie można w żadnym 
wypadku poprzestać. W kontekście zaś oceny pozostałych czynników, nie bez 
znaczenia pozostaje już kontekst w jakim oceny tej dokonujemy. Pomimo 
tego, że znacząca pozycja rynkowa ma obecnie pozycję równoważną pozy-
cji dominującej, pamiętać wszak należy, że pomiędzy celami interwencji 

189 Por. P. Buigues, P. Rey, The economics of antitrust and regulation in telecommunications. 
Perspectives for the New European Regulatory Framework, Cheltenham 2004, s. 20.

190 S. Piątek, Komentarz do art. 25a Prawa Telekomunikacyjnego, [w:] S. Piątek (red.), Prawo 
Telekomunikacyjne. Komentarz…, SIP Legalis/el. 2013, pkt. 2.
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regulatora sektorowego oraz organu antymonopolowego występują pewne 
różnice191. Krajowe organy regulacyjne kolejno bowiem:
(i) wyznaczają rynek właściwy zgodnie z Zaleceniem Komisji w sprawie 

właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektro-
nicznej podlegających regulacji ex ante;

(ii) określają czy dany rynek jest efektywnie konkurencyjny (czy występuje 
na nim przedsiębiorca o znaczącej sile rynkowej);

(iii) wyznaczają przedsiębiorstwo o znaczącej sile rynkowej; oraz
(iv) podejmują decyzję o zastosowaniu wybranych środków regulacyjnych192.

W odróżnieniu zatem od organów antymonopolowych, organy regula-
cyjne nie muszą dowodzić istnienia jakiejkolwiek praktyki abuzywnej w celu 
przypisania przedsiębiorcy pozycji znaczącej (dominującej). W tym wymia-
rze na różnice w działaniu obu rodzajów organów zwraca również uwagę 
Komisja, wskazując, że oceniając czy jeden czy też więcej przedsiębiorców 
dysponuje na właściwym rynku pozycją dominującą, krajowe organy regu-
lacyjne opierają się na odmiennych założeniach i oczekiwaniach niż te, na 
których opierają się organy antymonopolowe stosujące art. 102 TFUE193. 
W analizie dokonywanej przez krajowe organy regulacyjne nie może bowiem 
zabraknąć charakterystycznego dla regulacji sektorowej przyszłościowego 
nakierowania, o którym była mowa powyżej w niniejszej pracy194. Koncep-
cja pozycji znaczącej/dominującej obecna w prawie regulacji sektorowej, 
pomimo jej oczywistej zbieżności z tą funkcjonującą w prawie konkurencji, 
różni się od niej zatem przede wszystkim z uwagi na cel i charakter regulacji 
sektorowej dokonywanej w ramach sektora telekomunikacyjnego. Z tego też 
względu, za Komisją można określić ją jako koncepcja dominacji ex  ante 
(z ang. ex ante concept of dominance)195.

3.4.4. Kolektywna pozycja dominująca / kolektywna znacząca pozycja rynkowa

Pomimo stałego rozwoju i tworzenia się rynków nowych technologii, 
sektor telekomunikacyjny w dalszym ciągu w przeważającej mierze zdomino-
wany jest przez tzw. dużych graczy, tj. silne spółki, często wchodzące w skład 

191 Zob. w tym zakresie uwagi w rozdziale I niniejszej pracy.
192 Por. I. Kawka, Nowe Technologie…, s. 122. Zob. również M. Szydło, Wybrane aspekty 

regulacji sektora łączności elektronicznej w prawie wspólnotowym, „Prawo Unii Europej-
skiej” 2004, nr 7–8.

193 Por. Wytyczne SMP, pkt 70.
194 Por. uwagi w rozdziale I niniejszej pracy.
195 Por. Wytyczne SMP, pkt 71.
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międzynarodowych koncernów. Sytuacja ta jest najlepiej widoczna w przy-
padku telekomunikacyjnych sieci mobilnych, gdzie rynek od dłuższego czasu 
utrzymuje formę oligopolistyczną. Z tej przyczyny istotną z  perspektywy 
unijnego sektora telekomunikacyjnego jest możliwość przypisania działają-
cym w jego ramach przedsiębiorcom tzw. kolektywnej pozycji dominującej. 
Jedno lub więcej przedsiębiorstw może bowiem korzystać ze wspólnej pozy-
cji dominującej nie tylko wtedy, gdy występują pomiędzy nimi powiązania 
strukturalne lub inne, ale także wtedy, gdy struktura rynku właściwego 
sprzyja podejmowaniu skoordynowanych działań, tj. jeżeli sprzyja równo-
ległym lub zbliżonym zachowaniom rynkowym godzącym w konkurencję196. 
Pomimo tego, że art. 102 TFUE wyraźnie stanowi, że niezgodne z rynkiem 
wewnętrznym i zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej przez jedno 
lub większą liczbę przedsiębiorstw, koncepcja kolektywnej pozycji dominującej 
początkowo nie była w doktrynie przyjmowana bezspornie. Pojawiały się 
przykładowo głosy mówiące, że rozszerzenie zakresu stosowania dawnego 
art. 82 TWE na zachowania równoległe skutkowało będzie tym, że zbędna 
stanie się koncepcja uzgodnionych praktyk, o której mowa w art. 81 TWE 
(obecnie 101 TFUE)197. W chwili obecnej, pomimo aktualnych w dalszym 
ciągu głosów krytycznych (szczególnie w zakresie doniosłości jej praktycz-
nego zastosowania) koncepcja kolektywnej pozycji dominującej wydaje się 
być trwale obecna i akceptowana w unijnym prawie konkurencji. O ile 
Komisja już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w sposób mniej 
lub bardziej bezpośredni eksperymentowała w swoich decyzjach z koncep-
cją pozycji dominującej, o tyle ETS był początkowo dość sceptyczny co do 
zastosowania ówczesnego art. 82 TWE do więcej niż jednego przedsię-
biorstwa198. Ostatecznie doszło do tego po raz pierwszy dopiero w wyroku 
z dnia 4 maja 1988 roku w sprawie Bodson199, choć zaznaczyć należy, że 
w tej sytuacji przedsiębiorcy będący stronami w sprawie stanowili jedną 
jednostkę gospodarczą. Przełomowe w tym zakresie stało się zatem dopiero 
orzeczenie ETS wydane w tzw. sprawie Italian flat glass200, w którym to 
ETS stwierdził, że nie istnieje co do zasady nic, co wykluczałoby to, dwa lub 

196 Oczywiście sama struktura oligopolistyczna rynku nie jest wystarczająca do przypisania 
przedsiębiorcom ją tworzącym kolektywnej pozycji dominującej, na co wskazuje zresztą 
Komisja w treści pkt 25 Wytycznych w sprawie horyzontalnych koncentracji.

197 Tak, np. J. Shaw, Collective dominance or concerted practice?, E.L.Rev 1989, s. 99. Na 
ten temat zob. również, M. Filippelli, Collective dominance and collusion. Parallelism in 
EU and US Competition Law, Cheltenham 2013, s. 275–284.

198 Zob. szerzej na ten temat S. Stroux, US and EC Oligopoly…, s. 89–90.
199 Wyrok ETS z 4.05.1988 r. w sprawie 30/87 Bodson.
200 Wyrok ETS z 10.03.1992 r. w sprawie T-68/89, T-77/89 oraz T-78/89 Società Italiant Vertro 

SpA, Fabbrica Pisana SpA oraz PPG Vernante Pennitalia SpA.
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więcej niezależne podmioty gospodarcze, były ze sobą połączone na danym 
rynku przez tego typu powiązania gospodarcze, dzięki którym zajmowałyby 
wspólnie pozycję dominującą względem pozostałych przedsiębiorców obec-
nych na tym rynku201. W kontekście powyższej definicji ETS pozostawił 
jednak nieco niejasnym kluczowe znaczenie „gospodarczych powiązań”. 
Niepewność pozostawała w szczególności w zakresie tego czy pod art. 82 
TWE podpadała sytuacja, w której pomiędzy przedsiębiorcami dochodzi do 
milczącej koordynacji zachowań, lecz nie występują pomiędzy nimi żadne 
powiązania gospodarcze o charakterze strukturalnym202, jak w sprawie Ita-
lian flat glass203. W kolejnych wyrokach ETS wyjaśnił już jednak, że przyjęcie 
kolektywnej pozycji dominującej nie jest w żadnym wypadku ograniczone 
do przypadków, w których występują pomiędzy stronami powiązania struk-
turalne, a wystarczająca do tego jest w zasadzie już sama oligopolistyczna 
struktura rynku, gdzie wykazane może zostać jedynie prawdopodobieństwo 
zawarcia milczącego porozumienia204 może zostać wykazane205. Jak wskazał 
Sąd w wyroku z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie Gencor: nie istnieją 
żadne prawne ani ekonomiczne uwarunkowania, które wykluczałyby spod 
pojęcia powiązań gospodarczych relacje współzależności istniejące pomiędzy 
stronami ścisłego oligopolu, w ramach którego na rynku o odpowiedniej cha-
rakterystyce, w szczególności w zakresie koncentracji rynku, transparentności 
oraz homogeniczności produktu, kiedy to strony takie są w stanie antycypować 
swoje wzajemne zachowania206. Dalsze klaryfikacje w zakresie uwarunkowań 
prawnych związanych z ustaleniem kolektywnej pozycji dominującej zostały 
przez ETS dokonane w toku badania decyzji Komisji blokującej koncen-
trację planowaną pomiędzy dwoma brytyjskimi operatorami turystycznymi. 

201 Por. wyrok ETS w sprawie Italian flat glass, pkt 358.
202 Takie jak np. powiązania kapitałowe, czy wynikające z zobowiązań umownych.
203 R. O’Donoghue, A. J. Padilla, The law and economics…, s. 148.
204 Z ang. tacit collusion, w literaturze używa się również pojęcia „cicha zmowa”.
205 Tak również C. Estella Mosso, S.A. Ryan, S. Albaek, M.L. Tierno Centella, Article 82, 

s. 338. Prezentowane jest w doktrynie również stanowisko, że oligopolistyczną strukturę 
rynku wraz z teorią o oligopolistycznej międzyzależności przedsiębiorców można samą 
w sobie uznać za powiązanie gospodarcze. Zob. B. J. Rodger, Oligopolistic market fail-
ure: Collective dominance versus complex monopoly, E.C.L.R. 1995, nr 16(1), s. 21–24. 
Odmiennie jednak P. Massey, M. McDowell, Joint dominance and tacit collusion: Some 
implications for competition and regulatory policy, European Competition Journal 2010, 
nr  8, s. 444, którzy uważają, że tezę zgodnie z którą oligopolistyczna struktura rynku 
może być wystarczającym czynnikiem do stwierdzenia istnienia kolektywnej pozycji domi-
nującej można stosować wyłącznie w sprawach koncentracji przedsiębiorców.

206 Wyrok Sądu z 25.03.1999 r. w sprawie T-102/96 Gencor, pkt 276. Powyższe stanowisko 
zostało ponadto potwierdzone przez ETS w wyroku w sprawie Compagnie Maritime 
Belge Transports S.A., zob. pkt. 45.
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W wyroku z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie Airtours ETS określił trzy 
warunki, których kumulatywne spełnienie uznał za konieczne dla przyjęcia 
w danej sprawie istnienia pozycji dominującej, a to:
(i) [transparentność rynku]
 Każdy z członków dominującego oligopolu musi wiedzieć, w jaki spo-

sób zachowują się pozostali, tak, aby być w stanie monitorować to, czy 
stosują się oni do wspólnej polityki czy nie;

(ii) [zagrożenie odwetowe w przypadku odstąpienia od wspólnej polityki]
 Stan milczącego porozumienia musi utrzymywać się przez jakiś czas, 

tj. musi być widoczny zamiar nie odchodzenia od wspólnej polityki na 
rynku, czego nieodłącznym elementem są spodziewane środki odwetowe 
w przypadku zachowań od takiej polityki odbiegających. Każdy z człon-
ków dominującego oligopolu musi zatem być świadomy tego, że każde 
wysoce konkurencyjne działanie któregokolwiek z nich, ukierunkowane 
na zwiększenie udziału rynkowego skutkowało będzie podjęciem iden-
tycznego działania przez pozostałych, w związku z czym pierwotna 
inicjatywa nie przysporzy ostatecznie nikomu żadnych korzyści;

(iii) [brak zagrożenia dla wspólnej polityki ze strony konkurentów i kon-
sumentów]

 Niezbędne jest ustalenie, że przewidywalna reakcja ze strony obecnych 
i przyszłych konkurentów, jak również konsumentów nie zagrozi rezul-
tatom, których osiągnięcie jest przewidywane na skutek stosowanej 
wspólnie przez dominantów polityki207.

Początkowo nie było jasne, czy kryteria zastosowane przez Komisję 
w decyzji w sprawie Airtours będą aprobowane również w odniesieniu do 
spraw rozpoznawanych na gruncie art. 102 TFUE. Wątpliwości te częściowo 
rozwiał ETS już w wyroku w sprawie Trans-Atlantic Conference Agreement 
(TACA)208, dotyczącym zarzutów nadużywania kolektywnej pozycji domi-
nującej przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie trans-
atlantyckich usług transportu liniowcami. Pomimo tego, że ETS częściowo 
uchylił zaskarżoną decyzję Komisji, w treści powyższego wyroku jednoznacz-
nie odwołał się również do niektórych tez płynących z orzeczenia w sprawie 
Airtours209. Podobne stanowisko prezentowała Komisja, której definicja 
kolektywnej pozycji dominującej zawarta w Dokumencie Dyskusyjnym210 

207 Wyrok ETS z 6.06.2002 r. w sprawie T-342/99 Airtours, pkt 62, 195.
208 Wyrok z 30.09.2003 r. w sprawie T-191/98, T-212/98. T-214/98 Atlantic Container Line, 

omówiony szeroko w S. Stroux, US and EC Oligopoly…, s. 99–101.
209 Zob. pkt 652 oraz 654.
210 Zob. Dokument Dyskusyjny, pkt 48–50.
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z 2005 roku jest w swoim zakresie przedmiotowym wyraźnie zbieżna z tą 
zaprezentowaną w sprawie Airtours211. Zaznaczyć należy jednak, iż sta-
nowisko to (podobnie zresztą jak wiele innych kwestii zasygnalizowanych 
w  Dokumencie Dyskusyjnym) nie została następnie rozwinięta w treści 
Wytycznych do art. 102 TFUE. Do chwili obecnej praktyka orzecznicza 
Komisji i sądów unijnych dotycząca kolektywnej pozycji dominującej kon-
centruje się tymczasem w przeważającej mierze na sprawach kontroli kon-
centracji212. W związku z powyższym, tezy płynące z orzeczenia Airtours, 
które można byłoby potencjalnie uznać za doniosłe z punktu widzenia kon-
strukcji podmiotowej i charakteru niektórych rynków telekomunikacyjnych, 
nie zostały w wystarczającym stopniu rozwinięte na gruncie art. 102 TFUE. 
Z drugiej jednak strony, pomimo pewnych różnic występujących pomiędzy 
charakterem interwencji antymonopolowej w sprawach kontroli koncentra-
cji oraz w sprawach praktyk ograniczających konkurencję213, orzecznictwo 
sądów unijnych w sprawach kontroli koncentracji może i powinno stanowić 
w zakresie problematyki kolektywnej pozycji dominującej punkt odniesienia 
także w sprawach dotyczących nadużywania pozycji dominującej214. Ani 
ETS ani Sąd co prawda nie przyznały tego dotychczas wprost, jednak Sąd 
w kilku przypadkach, orzekając w sprawach zarzutów nadużywania pozy-
cji dominującej odwoływał się w różnym zakresie do wyroku w sprawie 
Airtours odwoływał215. Tymczasem w orzeczeniu z dnia 25 stycznia 2005 
roku w sprawie Laurent Piau, powołując się jednoznacznie trzy warunki 
istnienia kolektywnej pozycji dominującej, wynikające z wyroku Airtours, 
Sąd w sposób nie budzący już w zasadzie wątpliwości potwierdził, że mają 
one zastosowanie również do spraw rozpoznawanych na podstawie art. 102 
TFUE216. Warto jednocześnie dodać, że w wyroku z dnia 13 lipca 2006 roku 

211 Zwracają na to uwagę m.in.: R. O’Donoghue, A.J. Padilla, The law and economics…, 
s. 151; M. Szydło, Nadużywanie pozycji dominującej…, s. 102.

212 Zob. kompleksowo na ten temat I. Kokkoris, The Development of the Concept of Collec-
tive Dominance in the ECMR. From its Inception to its Current Status, World Competition 
2007, nr 30(3).

213 Por. uwagi w pkt. 1.3.3.2 niniejszej pracy.
214 Pamiętać należy bowiem, że celem kontroli koncentracji jest w istocie prewencyjne unie-

możliwienie podmiotowi mającemu powstać w wyniku transakcji połączeniowej naduży-
wania pozycji dominującej. Zob. R. Whish, Competition law…, s. 728. Na temat różnic 
w podejściu do problematyki kolektywnej pozycji dominującej z perspektywy art. 102 
TFUE oraz rozporządzenia 139/2004 zob. C. Decker, Economics and the Enforcement 
of European Competition Law, Oxford 2009, s. 85 i n.

215 Zob. w szczególności: wyrok Sądu z 30.09.2003 r. w sprawie T-113/04 Atlantic Container 
Line, pkt. 652, 654; wyrok Sądu w sprawie Microsoft, pkt 482; wyrok Sądu z 10.04.2008 r. 
w sprawie T-271/03 Deutsche Telekom AG, pkt. 155.

216 Wyrok Sądu z 25.01.2005 r. w sprawie T-193/02 Laurent Piau.
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w sprawie Impala217 Sąd wskazał ponadto, że trzy przesłanki określone przez 
Sąd w   sprawie Airtours przeciwko Komisji, wypracowane zostały na podsta-
wie teoretycznej analizy pojęcia zbiorowej pozycji dominującej218. Uznał on 
również, że pozostają one co prawda przesłankami koniecznymi, jednakże 
w  razie potrzeby można je wykazać w  sposób pośredni na podstawie zespołu 
poszlak i dowodów, które mogą mieć nawet bardzo różnorodny charakter (…), 
w szczególności wystarczające może być stwierdzenie znacznego wyrównania 
cen w długim czasie, zwłaszcza na poziomie wyższym niż ceny konkurentów, 
w  połączeniu z  innymi czynnikami typowymi dla zbiorowej pozycji dominu-
jącej219. Powyższy wyrok został wprawdzie uchylony przez ETS wyrokiem 
z dnia 10 lipca 2008 roku220, niemniej jednak zasadność wywodów Sąd 
w powyższym zakresie jako taka nie została przez ETS zakwestionowana221. 
Definicja kolektywnej pozycji dominującej (kolektywnej znaczącej pozycji 
rynkowej) jest obecna również w przepisach unijnych dyrektyw telekomuni-
kacyjnych. Zgodnie z załącznikiem nr II do Dyrektywy Ramowej, dwóch lub 
więcej przedsiębiorców może być uznanych za posiadające wspólnie pozycję 
dominującą jeżeli, nawet w braku strukturalnych czy innych powiązań pomiędzy 
nimi, działają oni na rynku, którego struktura sprzyja koordynacji działań222. 
W tym zakresie Dyrektywa Ramowa odwołuje się do szeregu – wynikają-
cych z orzecznictwa ETS – kryteriów, które krajowy organ antymonopolowy 
winien wziąć pod uwagę oceniając możliwość przypisania przedsiębiorcom 
kolektywnej znaczącej pozycji rynkowej, takich jak: dojrzałość rynku, zastój 
lub umiarkowany wzrost po stronie popytu czy wysokie bariery dostępu. 
Powyższe założenia, podobnie jak i przykłady z praktyki, kiedy organy regu-
lacyjne skutecznie zgłosiły Komisji kolektywną znaczącą pozycję rynkową 
operatorów223, mogą również służyć jako cenne źródło do analiz dokony-
wanych na gruncie art. 102 TFUE224.

217 Wyrok Sądu z 13.07.2006 r. w sprawie T-464/04 Independent Music Publishers and Labels 
Association (Impala, stowarzyszenie międzynarodowe).

218 Zob. wyrok Sądu w sprawie Impala, pkt 251.
219 Wyroku Sądu w sprawie Impala, pkt 251, 252.
220 Wyrok ETS z 10.07.2008 r. w sprawie C-416/06 P Independent Music Publishers and 

Labels Association (Impala, stowarzyszenie międzynarodowe).
221 Por. wyrok ETS w sprawie Impala, pkt 128.
222 Zob. w tym zakresie również rozwijające tę definicje Wytyczne SMP, s. 17 i n.
223 Zob. decyzję Komisji z 20.01.2005 r., D/200269, IE/2004/0121, SG-Greffe, decyzję Komisji 

z 5.05.2006 r., SG-Freffe (2006) D/202422, ES/2006/0370 oraz I. Bernaerts, S. Kramer, 
First collective dominance cases under the European consultation mechanism on electronic 
communications, Competition Policy Newsletter 2005 nr 47(49).

224 Podobnie jak ma to miejsce w przypadku decyzji w sprawach kontroli koncentracji 
pamiętać należy jednak o ich prospektywnym charakterze.
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Nie należy również do bogatych (szczególnie w odniesieniu do sektora 
telekomunikacyjnego) praktyka krajowych organów i sądów antymonopo-
lowych w zakresie stosowania koncepcji kolektywnej pozycji dominującej 
do praktyk abuzywnych225. Za przykład taki może jednak posłużyć uchwała 
hiszpańskiego organu antymonopolowego CNC z dnia 19 grudnia 2012 
roku226, w treści której organ ten uznał, że trzej najwięksi operatorzy tele-
fonii komórkowej w Hiszpanii, tj. Telefónica Móviles, Vodafone España, 
oraz France Telecom España227 zajmują kolektywną pozycję dominującą na 
rynku dostępu i rozpoczynania połączeń wiadomości sms. Analizując pozycję 
i zachowania rynkowe operatorów, CNC szeroko odwoływała się228 tak do 
wyroku ETS w sprawie Gencor, Compagnie Maritime Belge Transports 
jak i przede wszystkim do trzech warunków oligopolu z wyroku w spra-
wie Airtours. Przyjęcie w odniesieniu do operatorów kolektywnej pozycji 
dominującej zostało przez CNC uzasadnione w oparciu o takie kryteria, jak 
jednolitość zachowania operatorów, brak obniżek cen pomimo możliwości 
ku temu, wynikających z ekonomii skali, wysoka transparentność i dojrza-
łość rynku. W ocenie CNC korzyści osiągane przez operatorów w wyniku 
zachowań konkurencyjnych nie przewyższały korzyści, które płynęły dla nich 
w związku z dostosowywaniem swoich zachowań229. Do trzech warunków 
z orzeczenia Airtours odwołał się również włoski Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio w wyroku z dnia 22 października 2008 roku230, w którym 
sąd ten (podzielając zresztą w tym zakresie ocenę włoskiego organu anty-
monopolowego), po przeprowadzonej pod tym kątem analizie ostatecznie 
operatorom sieci Telecom Italia Mobile S.p.A, Vodafone Gestioni S.p.A oraz 
Wind Telecomunicazioni S.p.A. kolektywnej pozycji dominującej nie przy-
pisał. Rozstrzygnięcie to było jednak przedmiotem krytyki w doktrynie231, 

225 Zob. na ten temat jednak B. E. Hawk, G. A. Motta, Oligopolies and Collective Domi-
nance: A Solution in Search of a Problem, Fordham 2008, s. 97–102.

226 Uchwała Comisión Nacional de Competencia z 19.12.2012 r., S/0248/10.
227 Szerzej na temat struktury hiszpańskiego rynku telefonii mobilnej zob. pkt 2.2.2. niniejszej 

pracy.
228 Tak w sposób bezpośredni jak i pośredni – poprzez odwołanie z kolei do treści głośnego 

wyroku hiszpańskiej Audiencia Nacional z 12.01.2009 r., 307/2006, dotyczącego uchwały 
hiszpańskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego (CMT) w przedmiocie dostępu 
i rozpoczynania połączeń w publicznych sieciach telefonii komórkowej i wyznaczenia 
operatorów o znaczącej pozycji rynkowej.

229 Zob. na ten temat również A. Laszczyk, Kolektywna pozycja dominująca na rynkach 
telekomunikacyjnych na przykładzie decyzji hiszpańskich organów ochrony konkurencji, 
iKAR 2013, nr 3(2), s. 71.

230 Wyrok Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio z 1.10.2008 r., 12538.
231 Zob. M. Filippelli, Collective dominance in the Italian mobile telecommunications market, 

E.C.L.R 2010, nr 31(2).
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w szczególności z uwagi na fakt, iż Sąd w tej wykluczył możliwość przypi-
sania operatorom kolektywnej pozycji dominującej w zasadzie z uwagi na 
występującą pomiędzy nimi asymetryczność w zakresie kosztów, rozmiarów 
i możliwości rynkowych232. Istotnie, wskazuje się, że kluczową rolę w kon-
tekście stwierdzenia istnienia kolektywnej pozycji dominującej odgrywa 
„milczące porozumienie”, które jest mechanizmem ujednolicania zacho-
wań kolektywnych dominantów i które nie przybierając formy zakazanego 
porozumienia skutkuje realną zdolnością koordynowania polityki handlo-
wej przez kolektywnych dominantów233. Z drugiej jednak strony, obecność 
owego milczącego porozumienia winna być analizowana w zasadzie w sfe-
rze behawioralnej, poprzez analizę tego, w jaki sposób oligopoliści obser-
wują i ujednolicają swoje wzajemne zachowania bez komunikowania się ze 
sobą234. W praktyce oczywiście taka obserwacja może być trudna, podobnie 
jak odróżnienie sytuacji, w których przedsiębiorcy z premedytacją ujedno-
licają swoje zachowania, a sytuacją w której czynią to w sposób niezamie-
rzony poprzez dostosowywanie się do warunków rynkowych235. Niezwykle 
istotną rolę odgrywa zatem analiza transparentności danego rynku. Chodzi 
przy tym jednak nie tylko o to, co przedsiębiorcy są w stanie bezpośrednio 
zaobserwować na rynku, ale o to co są oni w stanie wywnioskować z dostęp-
nych informacji236, a następnie czy rzeczywiście można zaobserwować u nich 
jednolitość w działaniu. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż 
wysoce podatne na możliwość ukształtowania się na nich kolektywnej pozycji 
dominującej są telekomunikacyjne rynki telefonii komórkowej. Jak słusz-
nie wskazuje Prezes UOKiK istnieje na nich łatwy dostęp do informacji 
na temat warunków korzystania z usług poszczególnych operatorów na rynku 
detalicznym, a strony internetowe [operatorów] zawierają informacje na temat 
pełnych ofert (…) umożliwiając ustalenie w łatwy sposób warunków standar-
dowo oferowanych klientom237. Rynki te cechuje również bardzo podobna 

232 Ibidem, s. 83.
233 Por. Ł. Wieczorek, Prawne i ekonomiczne aspekty kolektywnej pozycji dominującej w pra-

wie konkurencji, PPH 7/2011, s. 27, zob. także decyzję Prezesa UOKiK nr DOK 86/06 
z 1.06.2006 r.

234 M. Filippelli, Collective dominance…, s. 83; P. Massey, M. McDowell, Joint dominance 
and tacit collusion…, s. 439.

235 C. Callery, Considering the oligopoly problem, E.C.L.R. 2011, nr 32(3), s. 148.
236 M. Ivaldi, B. Jullien, P. Rey, P. Seabright, J. Tirole, The Economics of Tacit Collusion. 

Final Report for DG Competition, European Commission, Toulouse 2003, s. 25; Ł. Wiec-
zorek, Prawne i ekonomiczne aspekty…, s. 35.

237 Postanowienie Prezesa UOKiK z 15.02.2006 r., DOK2-073-30/05/MKK, s. 9. Można 
powiedzieć, że niejako pochodną zawartego w jego treści stanowiska było wszczęcie 
przez Prezesa UOKiK dnia 18.03.2013 r. postępowania antymonopolowego przeciwko 
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struktura kosztów oraz homogeniczność oferowanych usług. Konieczność 
zapewniania interkonektywności sieci powoduje zaś, że każdy z operato-
rów jest ze sobą związany kontraktowo, co można z kolei zakwalifikować 
jako przykład powiązań gospodarczych238, do których odwołuje się w swoim 
orzecznictwie ETS oraz Sąd. Z uwagi na powyższe godzi się zauważyć, iż 
istnienie milczącego porozumienia pomiędzy operatorami komórkowymi, 
a w konsekwencji także istnienia kolektywnej pozycji dominującej na ryn-
kach telefonii komórkowej, należy uznać za dość prawdopodobne239. Co 
więcej, świadczy o tym szereg okoliczności faktycznych, do których wszak 
należy sięgać zważywszy na charakter ex post interwencji antymonopolowej.

Niepodważalne jest zaś to, że zwiększenie się konkurencji na rynkach 
telefonii komórkowej, obserwowano w sytuacjach rozbijania oligopolu 
i  wchodzenia na rynek nowych graczy240. Dopiero ich obecność zmusiła 
operatorów zasiedziałych do obniżenia cen i do rzeczywistego241 konkuro-
wania nie tylko z nowymi konkurentami, ale również ze sobą nawzajem. 
Pamiętać należy jednak, że samo stwierdzenie istnienia na rynku telefonii 
komórkowej kolektywnej pozycji dominującej nie stanowi jeszcze o tym, 
że naruszony został przepis art. 102 TFUE, względnie jego odpowiednika 
w prawie krajowym. Nie stanowi o tym nawet stwierdzenie istnienia milczą-
cego porozumienia pomiędzy operatorami. Nie można bowiem przyjmować, 
że istnienie milczącego porozumienia jest przesłanką istnienia kolektyw-
nej pozycji dominującej, a jednocześnie jego efekty (np. ujednolicenie cen 
na rynku) stanowią nadużycie kolektywnej pozycji dominującej. Celem 
skutecznego zarzucenia przedsiębiorcom naruszenia zakazu nadużywania 
kolektywnej pozycji dominującej organ antymonopolowy powinien zatem 
wykazać, iż w jej efekcie doszło do antykonkurencyjnych skutków takich jak 
np. uniemożliwienie lub utrudnienie dostępu do rynku konkurentom. O ile 
zatem wykazanie samego istnienia milczącego porozumienia, świadczącego 
o istnieniu kolektywnej pozycji dominującej może być w praktyce łatwiejsze 
niż wykazanie istnienia antykonkurencyjnego porozumienia w rozumieniu 

Polkomtel, T-Mobile Polska oraz Orange Polska, dotyczącego zarzutu nadużywania przez 
nich kolektywnej pozycji dominującej. Do chwili obecnej postępowanie to nie zostało 
jeszcze zakończone.

238 Czy nawet strukturalnych, jak miało to miejsce w przywołanej powyżej sprawie dotyczącej 
operatorów telefonii komórkowej we Włoszech. Zob. E. Hawk, G. Motta, Oligopolies 
and Collective…, s. 100.

239 Tak również: Y. Stotyka, Joint Dominance: Mobile Telecommunications in the Ukraine, 
World Competition 2007, nr 30(2), s. 383.

240 Sytuacja taka miała miejsce nie tylko w Polsce, ale wcześniej również w innych krajach 
UE, jak np. Niemcy czy Wielka Brytania; por. Y. Stotyka, Joint Dominance…, s. 383.

241 A zatem przede wszystkim konkurowania ceną.
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art. 101 TFUE, o tyle już wykazanie naruszenia art. 102 TFUE poprzez 
nadużywanie kolektywnej pozycji dominującej może być o wiele trudniejsze 
niż wykazanie naruszenia przez potencjalnych współdominantów art. 101 
TFUE w wyniku zawarcia antykonkurencyjnego porozumienia.

3.5. Uwagi końcowe

Pomimo tego, że na przestrzeni ostatnich lat wypracowany został w unij-
nym prawie konkurencji bogaty dorobek orzeczniczy dotyczący problemów 
związanych z rozumieniem i definiowaniem pojęcia pozycji dominującej, 
problematyka ta w dalszym ciągu budzi w praktyce wiele wątpliwości. 
Powyższy dorobek orzeczniczy bywa co prawda w niektórych przypadkach 
nawet inkorporowany do krajowych i unijnych przepisów prawa antymono-
polowego, tym niemniej pamiętać należy, iż koncepcja pozycji dominującej 
swoim źródłem sięga właśnie etapu stosowania prawa i jest tym samym ściśle 
powiązana z elementami stanu faktycznego danej sprawy. Dodatkowo o tym, 
czy w konkretnym przypadku stosowane będzie prawo unijne czy krajowe, 
decyduje kryterium wpływu na handel pomiędzy państwami członkowskimi. 
Niezależnie od tego czy zostanie jednak stwierdzone spełnienie w spra-
wie przesłanki wpływu na handel czy też nie, prawo i orzecznictwo unijne 
powinno stanowić ważny i cenny punkt odniesienia dla każdego organu 
i  sądu stosującego prawo. O ile istnieje bowiem szereg ogólnych domnie-
mań i wytycznych dotyczących tego czy w danym przypadku przedsiębiorcy 
(przedsiębiorcom) można przypisać pozycję dominującą, o tyle pamiętać 
należy, że mają one wyłącznie charakter pomocniczy. Niezbędne dla tej 
kwalifikacji jest każdorazowo dokonanie dokładniej ekonomicznej i prawnej 
analizy struktury i warunków konkurencji panujących na danym rynku. Samo 
zaś ustalanie pozycji dominującej jest procesem wieloetapowym. W pierwszej 
kolejności należy przystąpić do zdefiniowania geograficznych i asortymen-
towych rynków właściwych, następnie do ustalenia udziałów rynkowych, 
którymi dysponują poszczególni przedsiębiorcy, działający na tym rynku 
oraz oceny barier wejścia i wyjścia na dany rynek. Powyższe wyliczenie nie 
ma przy tym charakteru zupełnego i często o tym na jakie uwarunkowania 
rynkowe należy zwrócić uwagę będzie miał wpływ sektor gospodarki oraz 
charakter rynku, na którym dokonywana będzie interwencja antymono-
polowa. Powinno się w każdym razie dążyć do ustalenia rzeczywistej siły 
rynkowej danego przedsiębiorcy oraz tego w jaki sposób jest on w stanie 
kształtować konkurencję na rynku, względnie jej przeciwdziałać. Szczególne 
uwarunkowania występują w tym zakresie w odniesieniu do rynków teleko-
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munikacyjnych. Przede wszystkim znamienny jest w tym kontekście fakt, iż 
z uwagi na podleganie przez te rynki obok regulacji antykonkurencyjnej, 
równocześnie regulacji sektorowej, na przestrzeni lat wypracowane zostały 
w  stosunku do nich szczególne „regulacyjne” mechanizmy analizy rynków 
telekomunikacyjnych. Nie bez znaczenia jest również funkcjonowanie w pra-
wie telekomunikacyjnym pojęcia znaczącej pozycji rynkowej. Będąc począt-
kowo pojęciem autonomicznym, jego rozumienie uległo na przestrzeni lat 
istotnym przeobrażeniom, stając się obecnie znaczeniowo praktycznie ekwi-
walentne do pojęcia pozycji dominującej. W kontekście zaś oligopolistycznej 
struktury telekomunikacyjnych rynków telefonii mobilnej duże znaczenie ma 
unijna koncepcja kolektywnej pozycji dominującej. Jej stosowanie do dnia 
dzisiejszego budzi wiele kontrowersji i jest źródłem szeregu niejasności, 
z uwagi na często niejednoznaczne orzecznictwo sądów unijnych w tym 
zakresie oraz praktyczne problemy związane z wykazaniem przesłanek jej 
istnienia. Pomimo tego, że w zasadzie rynki telekomunikacyjne można uznać 
za wręcz typowy przykład rynków sprzyjających powstawaniu kolektywnej 
pozycji dominującej, przykłady w których koncepcja ta znajdowałaby prak-
tyczne zastosowanie na gruncie przepisów o zakazie nadużywania pozycji 
dominującej należą do rzadkości.





Rozdział IV

Funkcjonowanie zakazu nadużywania
pozycji dominującej w sektorze telekomunikacyjnym

4.1. Uwagi wstępne

Uwagi przedstawione w poprzedniej części niniejszej pracy koncentro-
wały się wokół koncepcji pozycji dominującej w prawie konkurencji. Z tej 
perspektywy najistotniejsze było samo znaczenie pojęcia pozycji dominu-
jącej oraz to, w jaki sposób ustala się istnienie przedsiębiorcy (przedsię-
biorców) posiadających na rynku taką pozycję. Pamiętać należy jednak, że 
o ile stwierdzenie istnienia na rynku pozycji dominującej jednego lub więcej 
przedsiębiorców jest oczywiście warunkiem koniecznym do zastosowania 
przepisu art. 102 TFUE, o tyle samo posiadanie przez przedsiębiorcę pozycji 
dominującej, jak również dążenie do jej uzyskania nie jest z perspektywy kra-
jowego ani unijnego prawa konkurencji zabronione1. Powyższe nie powinno 
zresztą budzić większych wątpliwości, jako że celem każdego przedsiębiorcy 
jest zdobycie jak największego udziału rynkowego i siły rynkowej. W lite-
raturze wskazuje się również na pozytywny wymiar obecności na rynku 
dużych i silnych przedsiębiorców, który może być źródłem korzyści płynących 
z  ekonomii skali, lepszych programów badawczych, większych możliwości 
finansowych czy też postępu technologicznego2. Dominacja rynkowa jest 
poza tym często wynikiem konkurencyjności danego przedsiębiorcy, dzięki 
któremu osiąga on poziom funkcjonowania nieosiągalny dla swoich kon-

1 W tym zakresie unijne prawo konkurencji wykazuje jednocześnie różnice np. w stosunku 
do prawa konkurencji w USA, gdzie działania, których zamiarem jest monopolizacja rynku 
są penalizowane, nawet jeżeli są podejmowane przez przedsiębiorców nie dysponujących 
pozycją dominującą. Zob. § 2 Ustawy Shermana § 1–7.

2 Por. O. Odudu, The Boundaries of EC Competition Law. The Scope of Article 81, Oxford 
2006, s. 131.
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kurentów3. Jeżeli następuje to w wyniku działań przedsiębiorcy zgodnych 
z prawem, sytuacja taka jest korzystna zarówno dla konsumentów jaki i całej 
konkurencji na rynku. Te same czynniki mogą mieć jednak również wymiar 
negatywny. Przedsiębiorca dominujący może przecież użyć ich na swoją 
korzyść, utrudniając swoim konkurentom penetrację rynku oraz dorównanie 
mu pod względem technologicznym (technicznym). Duże znaczenie należy 
przypisać wobec tego czynnikom woluntatywnym występującym po stronie 
przedsiębiorcy4. Jednym z celów zakazu określonego w przepisie art. 102 
TFUE jest, aby pozytywne efekty związane z istnieniem na rynku podmiotów 
dominujących przewyższały te negatywne. W związku z powyższym zaka-
zane jest w UE jedynie podejmowanie przez podmiot posiadający pozycję 
dominującą działań abuzywnych, tj. stanowiących nadużywanie takiej pozy-
cji. W konsekwencji, możliwa jest sytuacja, w której tego samego rodzaju 
zachowanie będzie stanowiło delikt prawa konkurencji, gdy dopuszcza się 
go dominant, natomiast, gdy będzie ono udziałem podmiotu nieposiada-
jącego takiej uprzywilejowanej pozycji rynkowej, co do zasady będzie ono 
zgodne z prawem antymonopolowym. Między innymi z tego względu na 
przedsiębiorcy dysponującym pozycją dominującą spoczywa tzw. szczególny 
obowiązek niedopuszczenia, aby jego działalność zakłócała istniejącą na 
rynku konkurencję5. Co więcej, stwierdzić należy, iż im większe są siła 
i udział rynkowy danego przedsiębiorcy, tym ten obowiązek jest silniejszy.

Nie jest możliwe stworzenie uniwersalnej definicji działania stanowią-
cego nadużycie pozycji dominującej. Byłaby ona bowiem zbyt szeroka i nie 
uwzględniałaby wszystkich przejawów i koncepcji nadużyć. Z tego względu jej 
przydatność, jako instrumentu analitycznego byłaby niewielka6. Jak wskazuje 
ETS w wyroku w sprawie Hoffmann-La Roche nadużywanie pozycji dominu-
jącej jest pojęciem obiektywnym, odnoszącym się do zachowań przedsiębiorcy 
posiadającego pozycję dominującą, które mogą wpływać na strukturę rynku, 
na którym konkurencja jest osłabiona (…), oraz które utrudniają zachowanie 
konkurencji jeszcze istniejącej na rynku lub rozwój konkurencji7. W związku 
z powyższym, zarówno art. 102 TFUE, jak i przepisy prawa konkurencji 

3 F. Russo, M.P. Schinkel, A. Günster, M. Carree, European Commission Decisions on 
Competition Economic Perspectives on Landmark Antitrust and Merger Cases, Cambridge 
2010, s. 113.

4 Co oczywiście nie zmienia faktu, iż z punktu widzenia samej kwalifikacji danej praktyki 
abuzywnej jako niezgodnej z art. 102 TFUE ewentualna umyślność bądź nieumyślność 
w działaniu przedsiębiorcy nie będzie miała większego znaczenia (może ona co najwyżej 
wpłynąć na wymiar kary).

5 Por. R. Whish, Competition law…, s. 198.
6 C. Estella Mosso, S.A. Ryan, S. Albaek, M.L. Tierno Centella, Article 82…, s. 348.
7 Zob. wyrok ETS w sprawie Hoffmann-La Roche, pkt 91.
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państw członkowskich zawierają w swojej treści jedynie przykładowe wyli-
czenia rodzajów takich praktyk8. Praktyki te bywają kategoryzowane i gru-
powane przez przedstawicieli doktryny prawa konkurencji według różnych 
kryteriów. Jedni dzielą je na wykluczające, eksploatacyjne i odwetowe9, 
inni zaś (będący w większości) pozostają natomiast przy podziale obejmu-
jącym wyłącznie dwie pierwsze kategorie10. Co warte podkreślenia część 
komentatorów zupełnie zaś odrzuca sens klasyfikowania praktyk abuzyw-
nych dominantów, stwierdzając, że w istocie każdej z nich należy przypisać 
jeden – eksploatycyjny – charakter11. Praktyki wykluczające definiuje się jako 
odstające od normalnej działalności gospodarczej praktyki ukierunkowanej 
na utrudnienie lub uniemożliwienie konkurentom dominanta (tak obecnym, 
jak i potencjalnym) penetrację rynku12. Mianem praktyk eksploatacyjnych 
określa się zaś praktyki, poprzez które podmiot dominujący wykorzystuje 
swoją silną pozycję i narzuca warunki handlowe szkodzące w głównej mierze 
już bezpośrednio jego kontrahentom13. W praktyce jednak większe znacze-
nie ma nie to, w jaki sposób dana praktyka zostanie sklasyfikowana14, ale 
to jakie wywoła ona skutki na rynku15. Powyższe jest szczególnie widoczne 
w kontekście reformy, do jakiej w zakresie stosowania art. 102 TFUE doszło 
na przestrzeni ostatnich lat. Komentatorzy zwracali w przeszłości uwagę na 
to, że Komisja i sądy unijne często kładły zbyt duży nacisk na formalne 

 8 Jak krytycznie wskazuje jednak A. Jurkowska-Gomułka, w odniesieniu do praktyki pol-
skiej, organy ochrony konkurencji sporadycznie wychodzą poza klasyfikację z art. 9 UOKi-
Ku i różnorodne zachowania z reguły kwalifikują jako przeciwdziałanie ukształtowaniu 
się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji. Zob. A. Jurkowska-
Gomułka, Komentarz do art. 9 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów…, s. 706.

 9 Tak R. O’Donoghue, A.J. Padilla, The law and economics…, s. 174. 299; B. Sufrin, E. Jones 
proponują natomiast podział na praktyki wykluczające eksploatacyjne i strukturalne; zob. 
B. Sufrin, E. Jones EC Competition Text, cases and materials, Oxford 2011, s. 22–23.

10 C. Estella Mosso, S.A. Ryan, S. Albaek, M.L. Tierno Centella, Article 82…, s. 348 i n. 
Podobnie T. Skoczny, Komentarz do art. 9 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów… 
passim; R. Whish, Competition Law…, s. 199. Ostatni z autorów wskazuje również na 
możliwość wyróżnienia dodatkowej kategorii określanej przez niego mianem praktyk 
single market abuses, tj. ukierunkowanych na przeciwdziałanie importowi równoległemu 
oraz ograniczenie konkurencji w ramach jednej marki.

11 Por. E. Fox, We Protect Competition, You Protect Competitors, World Competition 2003, 
nr 26(2), s. 149.

12 Por. C. Estella Mosso, S.A. Ryan, S. Albaek, M.L. Tierno Centella, Article 82…, s. 348. 
Zob. również wyrok ETS w sprawie Hoffmann-La Roche, pkt 91.

13 Por. C. Estella Mosso, S.A. Ryan, S. Albaek, M.L. Tierno Centella, Article 82…, s. 348.
14 Niektóre praktyki, takie jak antykonkurencyjna sprzedaż wiązana, bądź drapieżnicze 

i dyskryminacyjne praktyki rynkowe mogą w istocie powodować skutki tak eksploatacyjne 
jak i wykluczające.

15 Podobnie w tym zakresie E. Fox, We Protect Competition…, s. 149.
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podejście do danej praktyki, a za mało na wpływ i skutki jakie wywołuje ona 
na rynku16. W tym wyrażała się zresztą jedna z różnic w stosowaniu prawa 
konkurencji w USA i w UE. O ile w tym pierwszym przypadku przepisy 
od zawsze zmierzały ku promowaniu dobrobytu konsumentów w wymiarze 
geograficznym, o tyle w drugim, ochrona konkurencji ukierunkowana była 
w niektórych sytuacjach na wolności gospodarcze obecnych na rynku gra-
czy17. Reforma stosowania art. 102 TFUE polegała na odejściu od dotych-
czasowego ujęcia formalnego (ang. form-based approach), koncentrującego 
się w głównej mierze na ochronie struktury konkurencji, na rzecz ujęcia 
„skutkowego” (ang. effects-based approach), określanego również jako uję-
cie „bardziej ekonomiczne” (ang. more economic-based approach). Ramy 
prawne powyższej zmiany w zakresie stosowania zostały przedstawione przez 
Komisję w treści Dokumentu dyskusyjnego z 2005 roku oraz Wytycznych 
do art. 102 TFUE z 2009 roku. Z przedstawionego w nich stanowiska 
Komisji wynika, że w odróżnieniu od podejścia dotychczasowego, forma 
ocenianego zachowania dominanta nie ma większego znaczenia dla jego 
kwalifikacji prawnej na gruncie art. 102 TFUE. Zmodernizowane stoso-
wanie tego przepisu polega na tym, że dużo większą wagę przywiązuje 
się obecnie do wszelkich możliwych następstw ekonomicznych jakie mogą 
przynosić praktyki dominanta18. Szczególne znaczenie ma w tym kontekście 
analiza owych następstw ekonomicznych, z punktu widzenia dobrobytu kon-
sumentów (ang. consumer welfare). Jak podkreśla Komisja w Wytycznych 
do art. 102 TFUE, celem stosowania tego przepisu jest przeciwdziałanie 
zachowaniom najbardziej szkodliwym dla konsumentów, uniemożliwiają-
cym im czerpanie korzyści z efektywności i produktywności wynikającej 
ze skutecznej konkurencji między przedsiębiorcami19. Zaznaczyć należy, 
że reforma sposobu stosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej 
została w zasadzie przejęta przez państwa członkowskie w odniesieniu do 
praktyk mających charakter czysto wewnętrzny, co należy uznać za krok 
racjonalny i sprzyjający zachowaniu spójności unijnego i krajowego systemu 
prawa antymonopolowego20.

16 Tak przykładowo: D. Waelbroeck, Michelin II: A per se rule against rebates by dominant 
companies? Journal of Competition Law & Economics 2005, nr 1(1), s. 151, s. 268; 
D. Sinclair, Abuse of Dominance at a Crossroads – Potential Effect, Object and Appre-
ciability Under Article 82 EC, E.C.L.R. 2004, nr 25(8), s. 491.

17 L. Lovdahl Gormsen, Article 82 EC…, s. 7.
18 K. Kohutek, Modernizacja instytucji zakazu nadużycia pozycji dominującej w prawie kon-

kurencji: nowe koncepcje oraz metody stosowania prawa, PPP 2010, nr 6, s. 86.
19 Por. Wytyczne do art. 102 TFUE, pkt 5.
20 Wskazać należy, iż istnieją na ten temat również poglądy przeciwne. Przykładowo, do zrefor-

mowanego podejścia do metodologii stosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej 
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Zmiana metodologiczna w zakresie stosowania art. 102 TFUE powinna 
mieć również duże znaczenie z punktu widzenia rynków telekomunikacyj-
nych. Jeżeli bowiem przyjmiemy, że stosowanie art. 102 TFUE przez unijne 
sądy i organy antymonopolowe było zbyt formalistyczne w stosunku do 
rynków tradycyjnych, wszystkie niedoskonałości będącego tego następstwem 
stają się jeszcze bardziej widoczne w przypadku rynków cechujących się 
wysoką dynamiką rozwoju i postępu technologicznego21. Szczególne cechy 
tych rynków, takie jak ekonomia skali, efekty sieci, homogeniczność pro-
duktów i usług, czy wspomniana wyżej dynamika postępu technologicznego 
sprawiają, że dążąc do zwiększenia (lub utrzymania) swojego udziału ryn-
kowego, najsilniejsi gracze mogą zachowywać się na nich w sposób bardziej 
agresywny22. Powyższe może mieć negatywny wpływ nie tylko na sytuację 
jego konkurentów, ale przede wszystkim skutkować może szkodą dla kon-
sumenta. To właśnie przed tym ostatnim ma obecnie w pierwszej kolejności 
chronić art. 102 TFUE.

Sektor telekomunikacyjny należy traktować również jako ważny punkt 
odniesienia, z którego spojrzeć należy na zreformowane podejście do art. 
102 TFUE w kontekście wspomnianej powyżej tzw. doktryny szczególnej 
odpowiedzialności przedsiębiorcy dominującego. Zgodnie z jej założeniami 
na dominancie ciążyć miał szczególny obowiązek niedopuszczenia do tego, 
aby jego zachowanie doprowadziło do zakłócenia niezakłóconej konkurencji 
na rynku23. Koncepcja ta była szeroko krytykowana w doktrynie z uwagi 
na fakt, że skupiała się ona na samej pozycji rynkowej przedsiębiorców, do 
których była adresowana i nie odnosiła się merytorycznie do ich zachowań24. 
W zreformowanym, ekonomicznym podejściu do stosowania art. 102 TFUE 
upatrywano tym samym możliwość ostatecznego jej porzucenia, uznając 
ją jako spuściznę stosowania tego przepisu według dawnego – struktural-
nego podejścia25. O ile tymczasem w praktyce decyzyjnej Komisji i orzecz-

sceptyczni wydają się być nadal C. Banasiński oraz E. Piontek. Zob. C. Banasiński (red.), 
E. Piontek (red.), Ustawa o ochronie…, s. 15–16; art. 1 ust. 1 UOKIKu. wymieniające wprost 
ochronę˛ przedsiębiorców, istnienie w Polsce barier wejścia na liczne rynki, słabo ugrun-
towany oraz rozpowszechniony system prywatnego stosowania prawa antymonopolowego.

21 M. Messina, Article 82…, s. 73.
22 G.A. Manne, J.D. Wright, Innovation and the limits of antitrust, Journal of Competition 

Law & Economics, 2010, nr 6, s. 17.
23 Zob. wyrok ETS w sprawie Michelin I, pkt 57; wyrok Sądu z 9.09.2010 r. w sprawie 

T-155/06 Tomra Systems pkt 207.
24 Por. K. Kohutek, Modernizacja instytucji zakazu…, s. 99 wraz z przywołaną tam literaturą.
25 K. Kohutek, Antykonkurencyjny, czyli szkodliwy dla konsumentów: bliżej podejścia skut-

kowego w stosowaniu zakazu nadużyć wykluczających w świetle art. 102 TFUE?, „Glosa” 
2013, nr 3, s. 102.
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nictwie ETS widoczna jest pewna ewolucja w stosowaniu art. 102 TFUE 
w „bardziej ekonomiczny sposób”26, o tyle niekoniecznie wiązać to należy 
z odejściem przez nie od stosowania doktryny szczególnej odpowiedzialno-
ści przedsiębiorców dominujących. Przyjęcie takiego stanowiska nie byłoby 
zresztą zasadne w obliczu dość restrykcyjnego stosowania art. 102 TFUE do 
praktyk przedsiębiorców dominujących funkcjonujących w ramach sektora 
telekomunikacyjnego i innych sektorów sieciowych. W niektórych przypad-
kach podejście to wydaje się pozostawać wyraźnie w sprzeczności z tezą, 
zgodnie z którą szczególna odpowiedzialność dominanta miałaby oznaczać 
wyłącznie to, że zakazane są takie jego zachowania, które zakazane by nie 
były, w przypadku gdyby dopuścił się ich podmiot nieposiadający pozycji 
dominującej27.

4.2.  Wybrane przykłady praktyk stanowiących nadużycie pozycji 
dominującej charakterystyczne dla rynków telekomunikacyjnych

Duże nadzieje wiązano z tym, że pozytywy płynące z rozwoju technolo-
gicznego otworzą na rynkach telekomunikacyjnych nowym graczom drogę 
do szybkiego odwrócenia dominacji operatorów zasiedziałych. W praktyce 
widzimy jednak, że do dnia dzisiejszego niekoniecznie miało to miejsce. 
Występujące na większości rynków telekomunikacyjnych wysokie koszty uto-
pione, bariery wejścia oraz inne omówione już w tej pracy ryzyka, powodują, 
że choć w sposób dynamiczny zmienia się charakter produktów i usług 
telekomunikacyjnych, pozycja rynkowa podmiotów dominujących pozostaje 
przez dłuższy czas niezmieniona (lub zmieniona w niewielkim stopniu). 
Udziały liderów rynkowych co prawda stopniowo się zmniejszają, lecz godzi 
się stwierdzić, że dotychczas było to bardziej spowodowane działaniem kra-
jowych regulatorów niż samoregulacji rynku, związanej z pojawianiem się 
nowych technologii. Te ostatnio są bowiem najczęściej w praktyce w równej 
mierze adaptowane przez wszystkich uczestników rynku, a ewentualne róż-
nice czasowe w zakresie wdrożenia nowej technologii nie przekładają się 
na znaczące zmiany w strukturze i sile rynkowej. Z drugiej strony, zagro-
żeniem dla zasiedziałych operatorów telekomunikacyjnych stają się powoli 

26 Zaznaczyć należy, że ewolucja ta nie jest jednak nazbyt dynamiczna, a Komisja stosuje 
nowe ekonomiczne podejście w sposób dość oportunistyczny, w zależności od tego czy 
akurat jest to dla niej w danej sprawie korzystne. Zob. M. Kellerbauer, The Commission’s 
new enforcement priorities in applying article 82 EC to dominant companies’ exclusionary 
conduct: a shift towards a more economic approach?, E.C.L.R. 2010, nr 31(5), s. 183.

27 Tak w szczególności wyrok Sądu w sprawie Atlantic Container Line, pkt 1460.
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sektory nowych usług, na których nie są oni w równym stopniu obecni 
(takie jak np. telefonia internetowa). Stopniowo zaczynają one chwiać struk-
turą przychodów operatorów, których łączna wartość, po długim okresie 
stałego wzrostu, od 2009 roku zaczęła w Europie z roku na rok spadać28. 
Wskazuje się zresztą, że trend ten może się w przyszłości utrzymywać29. 
Można w związku z tym zakładać, że stojąc przed obliczem utraty pozycji 
rynkowej i zmniejszającego się strumienia przychodów operatorzy zasiedziali 
mogą dopuszczać się antykonkurencyjnych praktyk przeciwdziałających tym 
zjawiskom. Na etapie liberalizacji sektora telekomunikacyjnego praktyki te 
były najczęściej wymierzone bezpośrednio w konkurencję wchodzącą na 
ten sam rynek, na którym działał dotychczas dominant. Obecnie natomiast 
zagrożeni działaniami operatorów o pozycji dominującej mogą być również 
przedstawiciele rynków konkurujących. Sektor telekomunikacyjny (komuni-
kacji elektronicznej) buduje bowiem struktura różnych powiązanych ze sobą 
technologicznie rynków. W sektorze tym szereg usług, począwszy od telefo-
nii a skończywszy na usługach opartych o dostęp do Internetu, najczęściej 
w dalszym ciągu świadczonych jest przez niedającą się powielić sieć, będącą 
pod kontrolą operatora zasiedziałego. Powoduje to, że szereg problemów 
antykonkurencyjnych może wystąpić właśnie na styku rynków wyższego i niż-
szego szczebla. Z tego względu skutki ewentualnych abuzywnych praktyk 
mogą być obserwowane również na innych rynkach, niż te, na których dana 
praktyka ma miejsce. Doświadczenie pokazuje, że abuzywne praktyki takie 
jak zacieśnianie marży, drapieżnictwo cenowe, czy agresywne pakietowanie 
produktów wciąż nie zostało zaniechane przez operatorów zasiedziałych30 
i w  dalszym ciągu stanowi często przejaw lewarowania siły rynkowej31. 
W wielu sytuacjach regulacja sektorowa może okazać się niewystarcająca 
do przeciwdziałania takim zjawiskom. Pamiętać należy bowiem, że uznanie 
danego rynku za wymagającego regulacji ex ante możliwe będzie tylko wtedy, 
gdy dominacja istniałą na nim już wcześniej, a przenoszenie pozycji rynkowej 
ma ten stan jedynie wzmocnić32. Z tego względu skuteczną ochronę przed 

28 Roczny Raport Gospodarczy Europejskiego Stowarzyszenia Telekomunikacyjnych Ope-
ratorów Sieciowych za rok 2013, dokument dostępny pod https://www.etno.eu/home/
publications/etno-brochures, s. 8.

29 Ibidem, s. 16.
30 Por. M. Monti, Introduction…, s. 5.
31 Ang. market leveraging. Pojęciem tym określa się zachowania dominanta zmierzające do 

przeniesienia swojej siły rynkowej na inne rynki celem umocnienia się na tych rynkach 
lub ochrony swojej pozycji na rynku, na którym przedsiębiorca już pozycję dominującą 
posiada. Zob. D. Carlton, M. Waldman, The Strategic Use of Tying to Preserve and Create 
Market Power in Evolving Industries, RAND Journal of Economics 2002, nr 33, s. 194.

32 D. Adamski, Europejskie prawo łączności…, s. 134.
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takimi zjawiskami zapewniać może przede wszystkim prawo konkurencji. 
Wnikliwa antymonopolowa kontrola rynków telekomunikacyjnych jest w tym 
kontekście niezbędna, aby wejście na nie przez nowych konkurentów nie 
stało się wyłącznie iluzoryczne33. Pomimo tego, że sektor telekomunikacyjny 
na przestrzeni ostatnich lat uległ istotnym przeobrażeniom, nadal istotny 
wpływ na konkurencje na nim mają podmioty posiadające pozycję domi-
nującą. Charakterystyka oraz struktura sektora telekomunikacyjnego powo-
duje zaś, że w pewnych obszarach działalności telekomunikacyjnej istnieje 
szczególne ryzyko wystąpienia abuzywnych praktyk ze strony dominantów. 
Poniżej omówione zostaną przykłady takich praktyk, które można uznać 
za „charakterystyczne” dla rynków telekomunikacyjnych oraz obszarów, na 
których niezależnie od obecnego stadium ich rozwoju zachowanie domi-
nantów może w dalszym ciągu stanowić realne zagrożenie dla konkurencji.

4.2.1.  Antykonkurencyjna odmowa kontraktowania / odmowa dostępu do urządzeń 
kluczowych

Charakter działalności telekomunikacyjnej powoduje, że kluczową sprawą 
z punktu widzenia zapewnienia możliwości istnienia na rynku telekomunika-
cyjnym efektywnej konkurencji jest ustalenie zasad, na jakich przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni będą korzystać z niezbędnej ku temu infrastruktury tech-
nicznej. Chodzi przede wszystkim o infrastrukturę pełniącą rolę wąskiego 
gardła, tj. taką, w stosunku do której brak jest ekonomicznych i technicznych 
możliwości duplikacji34. Z uwagi na fakt, iż infrastruktura ta pozostawała 
historycznie pod zarządem lub stanowiła własność operatorów zasiedziałych, 
chcąc podjąć z takim podmiotem rywalizację rynkową, jego potencjalni 
konkurenci muszą się liczyć z uzyskaniem na to jego zgody. W tym miejscu 
naprzeciw nowym graczom wychodzi oczywiście prawo regulacji sektorowej, 
upoważniające krajowych regulatorów telekomunikacyjnych do nakładania 
na operatorów w krajach członkowskich szeregu obowiązków dostępowych. 
Bezpośrednim impulsem do uchwalenia obowiązujących ram regulacyjnych 
w sektorze telekomunikacyjnym były jednak przepisy prawa konkurencji 
dotyczące zakazu nadużywania pozycji dominującej, wykorzystane przez 
Komisję w tym zakresie po raz pierwszy w przywołanej już kilkakrotnie 
decyzji z dnia 10 grudnia 1982 roku w sprawie British Telecom35. Podkreślić 
należy, iż niezależnie od sektorowej regulacji rynków telekomunikacyjnych 

33 Ibidem.
34 Zob. na ten temat szerzej uwagi w pkt 2.2.1 niniejszej pracy.
35 Zob. uwagi w pkt 1.2. niniejszej pracy.
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przepis ten do dnia dzisiejszego w dalszym ciągu stanowi skuteczną podstawę 
prawną do kształtowania obowiązków dostępowych operatorów. W prak-
tyce na straży zapewnienia dostępu do niezbędnej infrastruktury i urządzeń 
w ramach unijnego sektora telekomunikacyjnego stoją zatem równolegle 
dwa uzupełniające się systemy prawne: jeden oparty o przepisy regulacji 
sektorowej oraz drugi oparty o przepisy prawa antymonopolowego36. O ile 
pierwszy z nich jest tak przez Komisję37, jak i doktrynę38 uznawany za 
umożliwiający nałożenie szerszych i bardziej precyzyjnych obowiązków39, 
o  tyle docelowo funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego poddane ma 
być wyłącznie przepisom prawa konkurencji. Już choćby z tego względu 
kwestii regulowania obowiązków dostępowych w oparciu o przepis art. 102 
TFUE poświęcić należy szczególną uwagę.

Zasadą wynikającą z powszechnej w naszym kręgu cywilizacyjnym swo-
body działalności gospodarczej jest, że każdy przedsiębiorca może samo-
dzielnie dokonywać wyboru kontrahentów i partnerów handlowych. Jako że 
w obrębie większości zasad istnieją pewne wyjątki, toteż w niektórych przy-
padkach również powyższa swoboda przedsiębiorcy może ulec ograniczeniu. 
Taka sytuacja ma miejsce właśnie w odniesieniu do przedsiębiorców posiada-
jących pozycję dominującą, na których w wyjątkowych okolicznościach może 
spoczywać obowiązek kontraktowania. Wyjątkowość tego obowiązku polega 
na tym, że nie może on prowadzić do zwykłego ułatwienia przedsiębiorcom 
konkurowania z dominantem, a można się na niego powoływać wyłącznie 
w sytuacjach, w których odmowa kontraktowania40 ze strony przedsiębiorcy 
dominującego prowadziłaby do zakłócenia skutecznej konkurencji na rynku 
właściwym. W doktrynie uznaje się, nawet, że w niektórych przypadkach 
możliwość nałożenia takiego obowiązku obwarowana winna być surowszymi 
warunkami, tj. jeżeli jego brak skutkowałby wystąpieniem poważnej szkody 
na rynku niższego szczebla, na którym finalnie produkt albo usługa ma być 
oferowana41. Precedensowym w UE w kontekście obowiązku kontraktowa-
nia jest przywołany już wyrok ETS z dnia 6 marca 1974 roku w sprawie 
Commercial Solvents. Trybunał stwierdził w nim, że spółka Commercial 

36 Por. H. Ungerer, Access Issues Under EU Regulation And Anti-Trust Law. The Case Of 
Telecommunications And Internet Markets, International Journal of Communications Law 
and Policy 2000, nr 5, s. 9.

37 Zob. Obwieszczenie Komisji z 22.08.1998 r. o stosowaniu zasad konkurencji w porozu-
mieniach o dostępie w sektorze telekomunikacyjnym (Dz. U. C 265), pkt 14.

38 R. O’Donoghue, A.J. Padilla, The law and economics…, s. 47.
39 Por. w tym zakresie uwagi w pkt 1.4. niniejszej pracy.
40 Z ang. refusal to deal. Powszechnie używa się również pojęcia „odmowa dostaw” (z ang. 

refusal to supply).
41 Tak R. O’Donoghue, A.J. Padilla, The law and economics…, s. 47.
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Solvents nadużyła swojej pozycji dominującej poprzez odmowę sprzedaży 
spółce Zoja produkowanych przez siebie w Europie na zasadach wyłączności 
nitropropanu oraz aminobutanolu, używanych przez tę drugą do wytwa-
rzania leków przeciwko gruźlicy. Jak zaznaczył ETS, podmiot dominujący 
nie może, jedynie z uwagi na fakt, iż sam postanowił wytwarzać produkt 
na rynku niższego szczebla (tj. tym co jej dawni klienci), działać w sposób 
skutkujący wyeliminowaniem konkurencji poprzez pozbawienie swoich konku-
rentów głównego dostawcy42. Analogiczna linia orzecznicza była następnie 
kontynuowana przez ETS między innymi w sprawach United Brands oraz 
Telemarketing43. Elementem wspólnym we wszystkich trzech powyższych 
sprawach było to, że odmowa kontraktowania przez dominantów była 
wymierzona w już istniejących konkurentów. Odmienna sytuacja miała już 
jednak miejsce w wyroku ETS w sprawie Magill44. W przedmiotowej spra-
wie w ocenie Trybunału odmowa kontraktowania (przekazania niezbędnych 
informacji) przez trzech działających w Irlandii nadawców radiowych/tele-
wizyjnych na rzecz spółki Magill TV Guide Ltd („Magill”) uniemożliwiła 
tej ostatnie stworzenie nowego produktu w postaci magazynu ze zbiorczym, 
tygodniowym programem radiowo-telewizyjnym, niedostępnym wówczas na 
rynku. ETS stwierdził, że spółce Magill odmówiono tym samym dostępu do 
podstawowych informacji, będących surowcem niezbędnym dla stworzenia 
planowanego magazynu45. W wielu kręgach uznaje się, że w tym wyroku 
nastąpiła w wykonaniu ETS afirmacja tzw. doktryny urządzeń kluczowych 
(essential facilities doctrine), inspirowanej orzecznictwem sądów amerykań-
skich46. Swoimi początkami sięga ona wyroku Sądu Najwyższego USA z dnia 
22 kwietnia 1912 roku w sprawie Terminal Railroad47, w którym Sąd ten 

42 Por. wyrok ETS w sprawie Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A. oraz Commercial Sol-
vents Corporation, pkt 25.

43 Wyrok ETS z 3.10.1985 r. w sprawie 311/84 Telemarketing.
44 Wyrok ETS z 6.04.1995 r. w sprawach połączonych C-241/91 P oraz C-242/91 P Radio 

Telefis Eireann (RTE) oraz Independent Television Publications Ltd (ITP), Magill.
45 Co ciekawe, Trybunał uznał w tym przypadku, że każdy z nadawców nadużył swojej 

indywidualnej pozycji dominującej w związku z przysługującymi każdemu z nich prawami 
wyłącznymi. Komisja zaś postulowała o rozpatrywanie sprawy w kontekście nadużycia 
przez nadawców kolektywnej pozycji dominującej.

46 Por. U. Muller, The rise and fall…, s. 317. Zaznaczyć należy również, iż orzeczenie to 
uznawane jest w doktrynie za przełomowe rozstrzygnięcie dotyczące odmowy udziele-
nia licencji na wykorzystanie dobra chronionego prawem własności intelektualnej. Zob. 
szerzej na ten temat: A. Doniec, Okoliczności odmowy udzielenia licencji konkurentom 
przez przedsiębiorstwo dominujące jako nadużywanie pozycji dominującej w rozumieniu 
art. 82 TWE, „Glosa” 2009, nr 3, s. 118–119.

47 Wyrok SN USA z 22.04.1912 r. w sprawie United States v. Terminal Railroad Ass’n, 224 
U.S. 383, 411 (1912). W wyroku tym SN USA nakazał operatorom jedynego mostu kole-
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stwierdził, iż monopolista nie może uzyskać nieuczciwej przewagi konkuren-
cyjnej na danym rynku poprzez odmawianie swoim konkurentom prawa do 
dostępu do zasobu potrzebnego celem przystąpienia do efektywnej konkurencji 
na tym rynku. Co ciekawe, wskazuje się, że bynajmniej nie było celem Sądu 
Najwyższego USA stworzenie na mocy ww. wyroku jakiejkolwiek „dok-
tryny”, a jedynie rozstrzygnięcie jednej bardzo szczególnej sprawy48. Ani 
w tej ani w szeregu kolejnych spraw uznawanych w doktrynie za przykład 
kontynuacji linii orzeczniczej Sądu Najwyższego USA w zakresie doktryny 
urządzeń kluczowych, pojęcie to nawet nie padło49. Pomimo tego uznaje 
się, że jej istnienie jest w amerykańskim prawie konkurencji utrwalone i nie 
budzące większych wątpliwości50. Powyższe nie oznacza oczywiście, że sama 
koncepcja urządzeń kluczowych jest w doktrynie amerykańskiej przyjmo-
wana bezkrytycznie51, tym nie mniej krytyka ta jest raczej umiarkowana 
i w większości zasadności koncepcji tej jako takiej się nie kwestionuje52. 
W  ostatnim czasie pojawiają się ponadto coraz liczniejsze głosy broniące 
raczej wypracowanego przez laty stanowiska i prezentujące trafną polemikę 
z głosami krytycznymi53. Amerykańska doktryna urządzeń kluczowych prze-
jęta została w sposób pośredni lub bezpośredni przez wiele państw na całym 
świecie. Została implementowana między innymi do przepisów niemieckich, 
odwołują się do niej również sądy angielskie, włoskie54, a ostatnio również 

jowego na rzece Mississippi udzielenie otwartego i równego dostępu do niego wszystkim 
konkurentom.

48 U. Muller, The rise and fall of the essential facility doctrine, E.C.L.R. 2008, nr 29(5), 
s. 313.

49 Ibidem, s. 314. Ostatecznie do pojęcia tego SN USA się odwołał wyroku w sprawie Trinko 
(Wyrok SN USA z 13.01.2004 r. w sprawie 540 US 398/2004 Verizon Communications 
Inc. vs Law Office of Curtis v. Trinko, L.L.P.), choć podejście do doktryny urządzeń 
kluczowych zaprezentowane przez Sąd w tej sprawie można określić jako dość obojętne. 
Tak: G. Hay, Trinko: Going all the way, The Antitrust Bulletin, 2005, nr 50, s. 536.

50 M. Hirsh, G.A. Richeimer, The Essential Facilities Doctrine: Keeping the Word ‘Epithet’ 
from Becoming One, 10.03.2003 r., dokument dostępny pod adresem http://ssrn.com/
abstract=389200, s. 1.

51 Zob. w tym zakresie w szczególności głośny artykuł P. Areeda, Essential Facilities: An 
Epithet in Need of Limiting Principles, Antitrust Law Journal 1990, nr 50, do którego 
odwołuje się między innymi SN USA w sprawie Trinko.

52 Zob. np. A. Kezsbom, A.V. Goldman, No Shortcut to Antitrust Analysis: The Twisted 
Journey of the ‘Essential Facilities’ Doctrine, Columbia Business Law Review 1996, nr 13; 
A.B. Lipsky, J.G. Sidak, Symposium: Essential Facilities, Stanford Law Review 1999, 
nr 44.

53 Zob. w szczególności: S.W. Walker, Areeda, Epithets, and Essential Facilities, Wisconsin 
Law Review 2008, nr 12; M. Hirsh, G.A. Richeimer, The Essential Facilities…

54 Por. U. Muller, The rise and fall…, s. 131.
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i polskie55. Największe emocje budzi jednak jej stosowanie przez Komisję 
i sądy unijne. Pomimo bowiem tego, że w orzeczeniu w sprawie Magill, jak 
i wielu kolejnych, rozpoznawanych przez siebie sprawach Trybunał okre-
ślał produkty, czy infrastrukturę pozostającą w dyspozycji dominującego 
przedsiębiorcy mianem „niezbędnych”, bądź nawet „kluczowych”, nigdy się 
na doktrynę urządzeń kluczowych jednoznacznie nie powołał56. Zupełnie 
inne podejście reprezentowała w tym zakresie Komisja. Pierwszym przy-
padkiem, w którym istotnie miało miejsce odwołanie do doktryny urządzeń 
kluczowych była decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 1992 roku w sprawie 
B&I Line/Sealink57. W decyzji tej wskazała ona, że przez urządzenie klu-
czowe rozumie się takie urządzenie lub infrastrukturę, bez dostępu do której 
konkurenci nie są w stanie zapewnić usług swoim klientom58. Do definicji tej 
Komisja odwoływała się następnie kilkakrotnie, między innymi w decyzjach 
w sprawach British Midland/Aer Lingus59, Sea Containers/Stena Sealink60 
oraz Port of Rødby61. Przede wszystkim zaś pojęcie urządzeń kluczowych 
zostało zdefiniowane przez Komisję w obwieszczeniu o stosowaniu zasad 
konkurencji w porozumieniach o dostępie w sektorze telekomunikacyjnym62 
jako urządzenie lub infrastrukturę, które są niezbędne dla możliwości dotar-
cia do klientów lub do umożliwienia konkurentom prowadzenia przez nich 
działalności gospodarczej, i które nie mogą być przy tym w żaden rozsądny 
sposób zduplikowane63. Definicja ta jest zatem w praktyce tożsama z definicją 
pojęcia „wąskiego gardła”, właściwego dla telekomunikacyjnej infrastruktury 
objętej regulacyjnym obowiązkiem dostępowym64.

55 Zob. w szczególności: wyrok SOKiK z 30.03.2012 r., XVII Ama 180/10, wraz z glosą 
K. Kohutka, K. Kohutek, Glosa do wyroku SOKiK z dnia 30 marca 2012 r., XVII Ama 
108/10, SiP LEX/el. 2013. Wcześniej odmiennie na ten temat A. Jurkowska-Gomułka, 
zdaniem której doktryna ta nie zyskała szczególnego znaczenia w polskim orzecznictwie 
antymonopolowym. Zob. A. Jurkowska-Gomułka, Komentarz do art. 9 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, [w:] T. Skoczny, Ustawa o ochronie konkurencji…, s. 640.

56 Na co słusznie zwraca uwagę S. Evrard, [w:] S. Evrard, Essential Facilities in the European 
Union: Bronner and Beyond, Columbia Journal Of European Law 2004, nr 10(491), s. 1. 
Tak również M. Szydło, [w:] M. Szydło, Prawo Konkurencji…, s. 65.

57 Decyzja Komisji z 11.06.1992 r. w sprawie IV/34.174 B&I Line/Sealink.
58 Zob. Decyzja Komisji w sprawie B&I Line/Sealink, pkt 41.
59 Decyzja Komisji z 26.02.1992 r. w sprawie IV/33.544 British Midland vs. Aer Lingus.
60 Decyzja Komisji z 21.12.1993 r. w sprawie IV/34.689 Sea Containers vs Stena Sealink.
61 Decyzja Komisji z 21.12.1993 r. w sprawie 94/119/WE Port of Rødby (Dz. U L 055 

z 26.02.1994 r.).
62 Obwieszczenie o stosowaniu zasad konkurencji w porozumieniach o dostępie w sektorze 

telekomunikacyjnym z 22.08.1998 r. (Dz. U. C 265 „Obwieszczenie o dostępie”).
63 Por. Obwieszczenie o dostępie, pkt 68.
64 Zob. uwagi w pkt 2.2.1. niniejszej pracy.
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Należy w tym kontekście postawić pytanie, jak się mają do siebie w unij-
nym porządku prawnym doktryna urządzeń kluczowych oraz antykonku-
rencyjna odmowa kontraktowania?65 T. Skoczny wydaje się sugerować, 
że odmowa dostępu do urządzeń kluczowych stanowi szczególną postać 
odmowy dostaw66. M. Kolasiński wskazuje zaś, iż obowiązek kontraktowania 
w prawie antymonopolowym jest znaczeniowo szerszy niż obowiązek dostę-
powy, z uwagi że ten obejmuje szereg obowiązków podmiotu kontrolującego 
urządzenia kluczowe, odnoszących się do etapu tak przedkontraktowego, 
przednegocjacyjnego, jak i następującego już po zawarciu danej umowy67. 
L. Ritter i W. D. Braun wyróżniają tymczasem odmowę dostaw, gdzie zagro-
żenie konkurencyjne następuje na rynku niższego szczebla oraz odmowę 
dostępu, która dotyczy rynku już zdominowanego68. Tylko w tym drugim 
przypadku operują oni przy tym pojęciem urządzeń kluczowych69. Próbą 
odpowiedzi na powyższe pytanie może być odwołanie się do wyroku ETS 
w sprawie Bronner70. Co ciekawe wyrok ten przez część doktryny uważany 
jest za potwierdzenie odcięcia się przez Trybunał od doktryny urządzeń 
kluczowych71, część z niej uznaje mimo wszystko za jeden z najważniej-
szych przykładów jej zastosowania72. W wyroku tym ETS określił kryteria 
tzw. testu Bronnera, uznając, że nadużycie pozycji dominującej zachodzi 
w sytuacji, w której:
(i) odmowa kontraktowania wywołuje prawdopodobieństwo wyeliminowa-

nia wszelkiej konkurencji na rynku, na którym działa strona domagająca 
się dostępu do danego urządzenia;

(ii) odmowy kontraktowania nie da się w sposób obiektywny uzasadnić;

65 Na zagadnienie to zwraca uwagę również P. Dolniak, [w:] P. Dolniak, Koncepcja urządzeń 
kluczowych na przykładzie wybranych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, „Glosa” 2011, 
nr 2, s. 109.

66 A. Jurkowska-Gomułka, Komentarz do art. 9 Ustawy o ochronie konkurencji…, s. 640.
67 M. Kolasiński, Obowiązek współpracy…, s. 48.
68 L. Ritter, W.D. Braun, European Competition…, s. 435.
69 Ibidem, s. 477 i n.
70 Wyrok ETS z 26.11.1998 r. w sprawie C-7/97 Oscar Bronner.
71 Tak: M. du Vall, Nadużycie pozycji dominującej poprzez wykonywanie praw własności 

intelektualnej, Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2010, nr 109, s. 15; M. Będkowski-
-Kozioł, Wpływ amerykańskiej doktryny „essential facilities” na rozwój europejskiego prawa 
antymonopolowego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2000, nr 12, s. 11–12.

72 Zob. C. Stothers, Refusal to supply as abuse of a dominant position: essential facilities in 
the European Union, E.C.L.R. 2001, nr 22(7), s. 259; B. Targański, Ochrona Konkurencji 
w Działalności Platform Handlu Elektronicznego, Warszawa 2010, s. 136; S. Evrard, Essen-
tial Facilities…, s. 23 i n.
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(iii) usługa, której domaga się kontrahent jest nieodzowna do prowadze-
nia przez niego działalności i nie istnieją dla niej żadne aktualne ani 
potencjalne substytuty73.

O ile pierwsze dwa warunki pojawiały się już w dotychczasowym orzecz-
nictwie Trybunału, o tyle trzeci z nich należy uznać za kluczowy, z uwagi 
na fakt, iż to właśnie na jego podstawie określona została pewna nowa 
„granica”, obowiązku kontraktowania po stronie przedsiębiorcy dominują-
cego74. To właśnie w tymże trzecim warunku należy dopatrywać się w wyroku 
w sprawie Bronner (nie natomiast w wyroku w sprawie Magill) afirmacji 
doktryny urządzeń kluczowych. Godzi się ponadto stwierdzić, że w swoim 
wcześniejszym orzecznictwie Trybunał cały czas poruszał się z kolei w ramach 
analitycznych tej koncepcji75. W sprawie Bronner doszło zaś ostatecznie 
do wypracowania jej szczególnego – unijnego wymiaru76. W wyroku tym 
Trybunał podwyższył wymagania związane z obowiązkiem kontraktowania, 
wynikające z jego poprzednich orzeczeń, które tym samym szeroko nawią-
zały do definicji urządzeń kluczowych z pkt 68 Obwieszczenia o dostępie. 
W sprawie Bronner ETS potwierdził, że o antykonkurencyjnej odmowie 
kontraktowania stanowiącej naruszenie art. 102 TFUE może być mowa 
jedynie w przypadku, gdy ma ona miejsce w stosunku do urządzeń klu-
czowych. Przyjmując powyższe założenie, należy uznać, iż niektóre z wcze-
śniejszych orzeczeń ETS dotyczących odmowy kontraktowania mogłyby być 
obecnie rozstrzygnięte w sposób odmienny77. Jest to mimo wszystko jednak 
spójne z tezą, że jakakolwiek ingerencja w swobodę kontraktową przedsię-
biorcy (nawet jeżeli posiada on pozycję dominującą) winna mieć miejsce 
jedynie w absolutnie wyjątkowych okolicznościach. Jak słusznie wskazuje 
J. Majcher, w doktrynie urządzeń kluczowych chodzi wszak o uniknięcie 
sytuacji, w której odmowa dostępu do określonych urządzeń kluczowych 

73 Wyrok ETS w sprawie Oscar Bronner, pkt 41.
74 S. Evrard, Essential Facilities…, s. 16.
75 Podobnie S. Bishop, M. Walker, The Economic…, s. 322.
76 Zaznaczyć należy przy tym, iż w doktrynie spotykane są również poglądy umniejsza-

jące znaczenie „unijnej” doktryny urządzeń kluczowych. Przykładowo M. Kolasiński 
wskazuje, iż pełni ona jedynie funkcję opisowo-porządkującą i nie modyfikuje ogólnych 
reguł antymonopolowych. Zob. M. Kolasiński, Obowiązek współpracy…, s. 159. Podobnie 
J. Temple Lang, Defining Legitimate Competition: Companies’ Duties to Supply Competi-
tors and Access to Essential Facilities, Fordham International Law Journal 1994–1995, 
nr 18, s. 483.

77 Jak chociażby orzeczenie w sprawie Magill. Na powyższe zwraca uwagę również S. Evrard, 
[w:] S. Evrard, Essential Facilities…, s. 18 i n.; A. Tusiński, Doktryna essential facilities 
w orzecznictwie ETS, EPS 2006, nr 9, s. 42–43.
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stałaby się instrumentem zapewnienia sobie pozycji monopolistycznej na 
rynkach, na których pojawienie się konkurencji uwarunkowane jest moż-
liwością korzystania z tych urządzeń78. Komisja raz jeszcze odwołała się 
do kwestii wzajemnej relacji odmowy kontraktowania i odmowy dostępu 
do urządzeń kluczowych w Wytycznych do art. 102 TFUE stwierdzając, że 
odmowa przyznania dostępu do urządzeń kluczowych79 wchodzi w zakres 
pojęcia odmowy dostaw80. W wytycznych tych, opierając się o metodologię 
testu Bronnera potwierdziła, że odmowa kontraktowania będzie stanowiła 
naruszenie art. 102 TFUE, w sytuacji gdy:
(i) dotyczy produktu lub usługi obiektywnie niezbędnych do skutecznego 

konkurowania na rynku niższego szczebla;
(ii) może doprowadzić do wyeliminowania skutecznej konkurencji na rynku 

niższego szczebla; oraz
(iii) może przynieść szkody konsumentom.

Rozwój unijnej koncepcji urządzeń kluczowych oraz dotychczasowe 
sprawy związane z odmową kontraktowania ze strony dominantów mają 
duże znaczenie z perspektywy unijnego sektora telekomunikacyjnego. O ile 
bowiem w przeszłości wydawało się nie budzić żadnych wątpliwości, jakie 
zachowania operatorów zasiedziałych można było zakwalifikować jako 
odmowę dostępu, stanowiącą naruszenie artykułu 102 TFUE81, o tyle dzi-
siaj wcale nie musi to być takie oczywiste. Jak słusznie wskazuje Komisja, 
odmowa kontraktowania ze strony przedsiębiorstwa dominującego może 
przybrać formę także tzw. „odmowy konstruktywnej”, która może polegać 
np. na nadmiernym opóźnianiu dostawy, obniżeniu jakości dostarczanego 
produktu lub żądaniu spełnienia bezzasadnych warunków w zamian za 
dostawę82. Przykładem takiej odmowy może być niedawna decyzja Komi-
sji w sprawie TP S.A.83, na mocy której na spółkę nałożona została kara 
w  wysokości 127,5 mln euro za odmowę udzielenia dostępu do swoich 

78 J. Majcher, Dostęp do urządzeń kluczowych w świetle orzecznictwa antymonopolowego, 
Warszawa 2005, s. 34.

79 Choć zaznaczyć należy, że polska wersja językowa Wytycznych do art. 102 TFUE posłu-
guje się z niewiadomego powodu pojęciem „niezbędnych urządzeń”.

80 Zob. Wytyczne do art. 192 TFUE, pkt 78.
81 Taka sytuacja miałaby miejsce przykładowo w przypadku żądania udostępnienia masztów 

czy linii telefonicznych operatora zasiedziałego, niezbędnych celem świadczenia usług 
telefonii głosowej.

82 Por. Wytyczne do art. 102 TFUE, pkt. 79.
83 Decyzja Komisji z 22.06.2011 r. w sprawie COMP/39.525 TP S.A. Decyzja jest niepra-

womocna, TP S.A. się od niej odwołała, zob. sygn. sprawy T-486/11.
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hurtowych produktów szerokopasmowych operatorom alternatywnym84. 
Z drugiej strony pojawianie się na rynku nowych technologii powoduje, że 
działalność telekomunikacyjna może być wykonywana na zupełnie nowych 
obszarach, gdzie przykładowo coraz większe znaczenie mają prawa wła-
sności intelektualnej, czy patenty. Kwalifikowanie ich zaś jako urządzenia 
kluczowe może w wielu przypadkach być wysoce kontrowersyjne. Kolejną 
kwestią jest ryzyko związane z tym, aby poprzez udzielenie przedsiębior-
com dostępu do wybranej infrastruktury dominanta nie zniechęcać ich do 
innowacji i inwestycji w infrastrukturę nową i technologicznie doskonalszą85. 
Można bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której kierowani chęcią jak 
najszybszego osiągnięcia przychodów i uniknięcia konieczności poniesie-
nia często niemałych wydatków inwestycyjnych, mogą oni iść „na skróty” 
i próbować wykorzystać do swojej działalności istniejącą już infrastrukturę 
operatora zasiedziałego. Z tego względu organy antymonopolowe winny 
każdorazowo zważyć, czy odmowa udzielenia przez dominanta dostępu do 
danego urządzenia nie jest przypadkiem obiektywnie uzasadniona86.

4.2.2. Zacieśnianie marży

Daleko idące podobieństwo do praktyki antykonkurencyjnej odmowy 
kontraktowania87 wykazuje antykonkurencyjne zacieśnianie marży (z ang. 
margin squeeze bądź price squeeze)88. Jako problem z perspektywy praw-

84 Komisja uznała, że odmowa dostępu przez TP S.A. przejawiała się między innymi pro-
ponowaniem niekorzystnych warunków w projektach umów regulujących dostęp OA do 
hurtowych produktów szerokopasmowych, opóźnianiem procesu negocjacji na różnych 
jego etapach, ograniczonym dostępem do sieci TP S.A., ograniczonym dostęp do łączy 
abonenckich, oraz odmową udzielania wiarygodnych i pełnych informacji. Por. pkt 803.

85 Zwraca na to uwagę również Komisja w Wytycznych do art. 102 TFUE, pkt 75.
86 Na temat koncepcji obiektywnego uzasadniania zob. uwagi w pkt 4.3. niniejszej pracy. 
87 Przez część komentatorów jest ona nawet kwalifikowana jako odmiana odmowy kon-

traktowania; tak np. K.K. Kohutek, Komentarz do art. 9 Ustawy o ochronie konkurencji 
i  konsumentów, [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka (red.), Ustawa o ochronie Konkurencji. 
Inni komentatorzy zaś zaliczają ją do praktyk dotyczących polityki cenowej; tak np. 
C. Mosso, S. Ryan, S. Albaek, M. Sentella, Article 82…, s. 381 i n.; tak również w I. Van 
Bael, J.-F. Bellis (red.), Competition law…, s. 1297 i n.

88 Zaznaczyć w tym miejscu należy, że w wielu oficjalnych tłumaczeniach dokumentów 
Komisji praktykę margin squeeze tłumaczy się po prostu jako „zaniżanie marży” (tak np. 
w Wytycznych do art. 102 TFUE). Jak zostanie jednak wykazane poniżej określenie to 
należy uznać za wysoce nieprecyzyjne i nie oddające w żadnym wypadku na czym polega 
owa praktyka. Z tego względu w niniejszej pracy uznano za zasadne posługiwanie się 
terminem bliższym znaczeniowo angielskiemu margin squeeze jakim jest „zacieśnianie 
marży”. Na marginesie zaznaczyć należy, iż w doktrynie spotyka się w tym zakresie 
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nokonkurencyjnej pojawia się ono w sytuacji, w której przedsiębiorca jest 
– tak jak ma to często miejsce w przypadku sektora telekomunikacyjnego 
– wertykalnie zintegrowany i działa na dwóch szczeblach rynku. Na tym 
drugim rynku nie tylko kontraktuje (realizuje dostawy) on przy tym na 
rzecz podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie, ale również na 
rzecz przedsiębiorców konkurujących, natomiast usługa lub towar będący 
przedmiotem kontraktowania ma np. charakter urządzenia kluczowego89. 
Z powyższego względu ze stosowaniem praktyki zacieśniania marży najczę-
ściej mamy do czynienia na rynkach regulowanych. Przypadki, gdy występuje 
ona poza nimi należą zaś do rzadkości90. W sytuacji, gdy zintegrowany 
wertykalnie przedsiębiorca posiada pozycję dominującą, jego zdolność do 
wpływania na ceny na rynku pierwotnym oznacza, że może on tym samym 
wpływać na osiągane przez jego konkurentów przychody. Poprzez ustalanie 
ceny, po jakiej dany produkt jest oferowany na rynku wyższego obrotu (tj. 
na rynku hurtowym) zyskuje on możliwość zacieśniania marży, tj. manipulo-
wania zależnością pomiędzy kosztami a przychodami swoich konkurentów. 
W typowym przypadku antykonkurencyjnego zacieśniania marży dochodzi 
do sytuacji, w której konkurent dominanta stwierdza, że marża, stanowiąca 
różnicę pomiędzy ceną hurtową dominanta a ceną detaliczna jest zbyt mała, 
aby konkurent taki był w stanie osiągnąć dochód (w niektórych przypadkach 
marża bywa nawet ujemna)91. Istnieją zasadniczo dwa sposoby, w ramach 
których wertykalnie zintegrowany przedsiębiorca może realizować praktykę 
zacieśniania marży. Może to mieć miejsce albo poprzez narzucenie konku-
rentom ceny na wyższym szczeblu rynku na poziomie zbyt wysokim w sto-
sunku do ceny, po której dany produkt lub usługa oferowane są na niższym 
szczeblu, albo poprzez ustanowienie ceny na niższym szczeblu rynku na 
poziomie zbyt niskim w stosunku do ceny, po której dany produkt lub usługa 

również stosowanie pojęcia „wyciśnięcia przez marżę” – tak np. w K. Kohutek, Komen-
tarz do art. 9 Ustawy…, s. 389. Natomiast ostatnio w tłumaczeniach wyroków ETS oraz 
Sądu najczęściej używane jest pojęcie „nożyc cenowych” – tak również K. Kohutek, [w:] 
K. Kohutek, Glosa do wyroku SPI z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie Deutsche Telekom, 
T-271/03, SiP LEX/el. 2008.

89 Jak zostanie jednak wykazane poniżej, zgodnie z najnowszym orzecznictwem ETS 
w odróżnieniu do antykonkurencyjnej odmowy kontraktowania zacieśnianie marży ma 
zachodzić również w sytuacji gdy dane urządzenie kluczowe nie jest niezbędne do świad-
czenia usługi/sprzedaży towaru na rynku niższego szczebla.

90 Z. Biro, G. Houpis, M. Hunt, Applying Margin Squeeze in Telecommunications: Some 
Economic Insights, Journal of European Competition Law & Practice 2011, nr 2(6), 
s. 589.

91 G. Sidak, Abolishing the price squeeze as a theory of antitrust liability, Journal of Com-
petition Law & Economics 2008, nr 4(2), s. 280.
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oferowane są na wyższym szczeblu92. W pierwszym przypadku zacieśnianie 
marży wykazuje pewne podobieństwa do antykonkurencyjnej odmowy kon-
traktowania, w drugim zaś do drapieżnictwa cenowego. Tak w jednym, jak 
i drugim przypadku jej skuteczne zastosowanie może jednak doprowadzić 
do zmarginalizowania, bądź w ostateczności nawet do wyparcia danego 
przedsiębiorcy z rynku niższego szczebla, co należy ocenić jako negatywne 
z konkurencyjnego punktu widzenia. Koncepcja zacieśniania marży jako 
deliktu antykonkurencyjnego ma jednak również swoich krytyków, którzy 
wskazują przykładowo, że jej celem jest w zasadzie zapewnienie konsumen-
tom dobrobytu poprzez karanie jednego podmiotu (dominanta) za to, że 
nie zapewnia swoim konkurentom odpowiedniego stopnia dochodowości93. 
Istotnie początkowo w odniesieniu do praktyki zacieśniania marży Komisja 
skupiała się bardziej na pomaganiu konkurentom dominanta w przetrwaniu, 
niż na ocenie jakie konkurencyjne skutki niesie ze sobą takie zachowanie94. 
Jak ma to jednak miejsce w większości koncepcji wypracowanych w prawie 
UE na gruncie art. 102 TFUE, unijne podejście do praktyki zacieśniania 
marży na przestrzeni ostatnich lat znacznie ewoluowało. Koncepcja ta wypra-
cowana została bowiem przez Komisję, skonkretyzowana przez orzecznictwo 
ETS, a ostatecznie zracjonalizowana przez – przyjęte na przestrzeni ostat-
nich lat – skutkowe podejście do unijnego prawa konkurencji95. Pierwsza 
kompleksowa definicja praktyki zacieśniania pojawiła się po w wyroku Sądu 
w sprawie Industrie des poudres sphériques96. Sąd wskazał, że zacieśnianie 
marży zachodzi, jeżeli zintegrowany pionowo przedsiębiorca zajmujący pozy-
cję dominującą na rynku nieprzetworzonego produktu wykorzystuje część 
swojej produkcji celem wytworzenia produktu bardziej przetworzonego, 
a  jednocześnie, zbywając na rynku nadwyżki nieprzetworzonego produktu, 
ustala za nie cenę na takim poziomie, że podmioty go kupujące nie osiągają 
z  jego przetwarzania marży wystarczającej, aby pozostać na rynku prze-
tworzonego produktu konkurencyjnymi97. Najważniejsze znaczenie z  per-
spektywy rozwoju koncepcji zacieśniania marży miały późniejsze sprawy 
zapadłe w odniesieniu do praktyk, których dopuszczali się przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni na rynku regulowanym. W tym zakresie godzi się wskazać 

92 L. Colley, S. Burnside, Margin Squeeze Abuse, European Competition Journal 2006, 
nr 7, s. 186.

93 Ibidem, s. 294.
94 G. Faella, R. Pardolesi, Squeezing Price Squeeze under EU Antitrust Law, European 

Competition Journal 2010, nr 6(1), s. 255.
95 N. Dunne, Margin squeeze: theory, practice, policy: Part 1, E.C.L.R. 2012, nr 33(1), s. 33.
96 Wyrok Sądu z 30.11.2000 r. w sprawie T-5/97 Industrie des poudres sphériques.
97 Zob. wyrok Sądu w sprawie Industrie des poudres sphériques, pkt 178.
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na słynną sprawę Deutsche Telekom. Wyrokiem z dnia 10  kwietnia 2008 
roku98 Sąd utrzymał w mocy decyzję Komisji z dnia 21 maja 2003 roku, na 
podstawie której nałożona została na Deutsche Telekom kara w wysokości 
12,6 mln euro. W swojej decyzji Komisja stwierdziła, że występowała ujemna 
lub niewystarczająca różnica pomiędzy cenami za usługi dostępu do sieci, 
które spółka ta świadczyła swoim konkurentom (usługi pośrednie) a cenami 
za detaliczne usługi telefoniczne i dostęp do Internetu. Wyrok Sądu został 
następnie utrzymany w mocy przez ETS wyrokiem z dnia 14 października 
2010 roku99. Ze sprawy Deutsche Telekom wynika szereg istotnych tez doty-
czących oceny praktyki zacieśniania marży w wykonaniu instytucji unijnych. 
W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż Komisja w decyzji wydanej w tej 
sprawie po raz pierwszy odwołała się do metodologii kwalifikacji praktyki 
zacieśniania marży opisanej w Obwieszczeniu o dostępie100, wskazując, że 
aby móc ustalić istnienie praktyki zacieśniania marży niezbędne jest, aby usługi 
dostępowe hurtowe i detaliczne były porównywalne (…), tj. aby ich cechy 
techniczne były takie same lub przynajmniej porównywalne oraz aby pozwalały 
na świadczenie takich samych lub przynajmniej porównywalnych usług. Po 
drugie, jak zgodnie następnie stwierdziły Sąd i ETS, praktyka zacieśniania 
marży może sama w sobie stanowić naruszenie art. 102 TFUE101, zwa-
żywszy na skutek wykluczenia, jaki może ona powodować w stosunku do 
konkurentów dominanta102. Po trzecie, sądy unijne potwierdziły zasadność 
stosowanego przez Komisję tzw. testu równie efektywnego operatora103, 
przeprowadzanego celem wykazania istnienia zjawiska zacieśniania marży. 

 98 Wyrok Sądu z 10.04.2008 r. w sprawie T-271/03 Deutsche Telekom.
 99 Wyrok ETS z 14.10.2010 r. w sprawie C-280/08 P Deutsche Telekom.
100 Zob. Obwieszczenie o dostępie, pkt 116–118.
101 Tj. stanowi tzw. stand alone abuse.
102 Nie jest w szczególności niezbędne badanie ich ewentualnej „drapieżności”. Por. wyrok 

ETS w sprawie Deutsche Telekom, pkt 181. W tym zakresie Trybunał również rozwiał 
wątpliwości w zakresie tego, czy praktykę zacieśniania marży należałby kwalifikować jako 
przykład antykonkurencyjnej odmowy kontraktowania, co miało miejsce we wcześniej-
szych rozpoznawanych przez Komisję sprawach. Zob. w szczególności decyzje Komisji 
z 29.10.1975 r. w sprawie National Carbonizing (Dz. U L 35) oraz z 18.07.1988 r. w spra-
wie Napier Brown (Dz. U. L 284).

103 Test ten polega na badaniu czy ustalanie cen przez dominanta na usługi dostarczane 
tak samo efektywnemu konkurentowi ograniczy jego działalność na niższym rynku, por. 
wyrok ETS w sprawie Deutsche Telekom, pkt 196 i n. Na temat testu równie efektywnego 
konkurenta na rynku telekomunikacyjnym zobacz szerzej: G. Gaudina, C. Saavedra, 
Ex ante margin squeeze tests in the telecommunications industry: What is a reasonably 
efficient operator?, Telecommunications Policy 2014, nr 38; D. Kostecka-Jurczyk, Test 
równie efektywnego konkurenta a test hipotetycznie dość efektywnego konkurenta w ocenie 
nożyc kosztowo-cenowych na rynku telekomunikacyjnym, iKAR 2013, nr 8(2).
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Po czwarte, w sprawie Deutsche Telekom przyjęta została również dość kon-
trowersyjna (lecz zgodna z doktryną szczególnej odpowiedzialności przed-
siębiorcy dominującego) teza, zgodnie z którą w niektórych okolicznościach 
jedynym sposobem uniknięcia przez dominanta zacieśniania marży miałoby 
być podniesienie stosowanych przez niego cen detalicznych w celu niezani-
żania marży równie efektywnych konkurentów104. Jak wskazuje N. Dunne, 
Trybunał wybrał tym samym „mniejsze zło” polegające na akceptowaniu 
stanu, w którym ceny są doraźnie podwyższone, celem ochrony konkuren-
cji w dłuższej perspektywie105. Założenie to wynika z faktu, że utrwalona 
obecność konkurentów na rynku ostatecznie sama wywiera presję na ceny 
detaliczne, powodując ich spadek. Po piąte wreszcie, ETS potwierdził pogląd 
Sądu, zgodnie z którym celem przyjęcia naruszania przez praktykę zacieśnia-
nia marży przepisu art. 102 TFUE nie jest wystarczające samo wykazanie 
istnienia tej praktyki, ale konieczne jest dodatkowo wskazanie na konkretne 
antykonkurencyjne skutki do jakich ona doprowadziła106.

Zasady określone przez Trybunał w sprawie Deutsche Telekom zostały 
potwierdzone i w pewnym zakresie rozwinięte w wyroku z dnia 17 listopada 
2011 roku w sprawie TeliaSonera107. Wyrok ten był powszechnie oczekiwany 
w kontekście nierozstrzygniętej wówczas, a zawisłej już przed Sądem sprawy 
Telefónica, dotyczącej odwołania tej spółki od decyzji Komisji nakładającej 
na nią karę pieniężną w wysokości 151 mln euro za zacieśnianie marży 
pomiędzy hurtowymi i detalicznymi cenami szerokopasmowego dostępu do 
Internetu108. W decyzji tej, wydanej kilka miesięcy po wyroku Sądu w spra-
wie Deutsche Telekom, Komisja zasadniczo stanęła również na stanowisku, 
że praktyka zacieśniania marży należy do kategorii samodzielnych naruszeń 
art. 102 TFUE. Tymczasem w treści Wytycznych do art. 102 TFUE Komisja 
wydaje się klasyfikować praktykę zacieśniania marży jako rodzaj odmowy 
kontraktowania (dostaw)109, nakazując stosowanie do niej – podobnie jak 
w  przypadku tej pierwszej praktyki – tzw. testu Bronnera. Rozstrzygnię-
cie w  sprawie TeliaSonera budziło dodatkowe emocje z uwagi za fakt, iż 
w  odróżnieniu do Deutsche Telekom i Telefónica na tej pierwszej spółce 
nie ciążył regulacyjny obowiązek udostępniania usług na rynku wyższego 
szczebla (hurtowym). W sprawie TeliaSonera szwedzki organ antymonopo-
lowy zarzucił spółce antykonkurencyjne zacieśniania marży poprzez stoso-

104 Por. wyrok ETS w sprawie Deutsche Telekom, pkt 181 i n.
105 Por. N. Dunne, Margin squeeze…, s. 35.
106 Por. wyrok ETS w sprawie Deutsche Telekom, pkt 250 i n.
107 Wyrok ETS z 17.11.2011 r. w sprawie C-52/09 TeliaSonera.
108 Decyzja Komisji z 16.07.2003 r. w sprawie Telefónica / Wanadoo.
109 Zob. Wytyczne do art. 102 TFUE, pkt 80.
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wanie polityki cenowej, w wyniku której różnica pomiędzy ceną sprzedaży 
produktów ADSL, przeznaczonych do świadczenia usług pośrednich a ceną 
sprzedaży usług oferowanych użytkownikom końcowym nie wystarczała, aby 
pokryć koszty, które TeliaSonera sama musiała ponieść, aby dostarczyć 
te usługi użytkownikom końcowym. Rozpoznający sprawę Sąd szwedzki 
wniósł w toku postępowania o wydanie wyroku prejudycjalnego dotyczą-
cego wykładni art.  102 TFUE w odniesieniu do kryteriów, na podstawie 
których praktykę zacieśniania marży należy uznać za nadużycie pozycji 
dominującej. W swoim rozstrzygnięciu ETS przede wszystkim potwierdził, 
że zacieśnianie marży stanowi samodzielne naruszenie zakazu nadużywania 
pozycji dominującej, a ponadto sprecyzował cztery przesłanki, które muszą 
zostać spełnione celem jej przypisania przedsiębiorcy110:
(i) musi on być wertykalnie zintegrowany, prowadzić jednocześnie działal-

ność na rynkach niższego i wyższego szczebla oraz zajmować na tym 
ostatnim pozycję dominującą;

(ii) musi być w stanie zmieniać ceny na rynku wyższego bądź niższego 
szczebla;

(iii) różnica pomiędzy jego cenami na wyższym szczeblu oraz na niższym 
szczeblu musi być na poziomie, który dla równie efektywnego, nie-
zintegrowanego wertykalnie przedsiębiorcy jest niewystarczająca, aby 
mógł on być skutecznie konkurencyjnym w stosunku do dominanta na 
rynku niższego szczebla; oraz

(iv) nie istnieje żadne obiektywne uzasadnienie dla stosowanej przez domi-
nanta polityki cenowej.

W wyroku w sprawie TeliaSonera Trybunał złagodził ponadto częściowo 
swoje stanowisko ze sprawy Deutsche Telekom, zgodnie z którym celem 
wykazania naruszenia art. 102 przez praktykę zacieśniania marży niezbędne 
jest dodatkowo wskazanie, jaki konkretnie antykonkurencyjny wpływ ma 
ona na rynek. Trybunał stwierdził jednocześnie, że wpływ taki nie musi 
jednak być rzeczywisty, wystarczy wykazanie potencjalnego skutku antykon-
kurencyjnego mogącego spowodować wykluczenie konkurentów co najmniej 
równie skutecznych jak przedsiębiorstwo posiadające pozycję dominującą111. 
Z powyższej tezy nie należy wyciągać jednak zbyt daleko idących wnio-
sków co do znaczącego obniżenia wymogu wykazania w danym przypadku 

110 Por. M. Rauber, N. Dallafior, Case C-52/09, Konkurrentsverket v TeliaSonera Sverige AB, 
[2011] ECR I-527 – confirming an inappropriate assessment framework for margin squeeze, 
E.C.L.R. 2013, nr 34(9), s. 491.

111 Por. wyrok ETS w sprawie TeliaSonera, pkt 64.
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antykonkurencyjnych skutków zacieśniania marży112. Jak wyjaśnia bowiem 
ETS w sprawach dotyczących tej praktyki w dalszym ciągu niezbędne jest 
poddanie analizie stosunki funkcjonalne między produktami hurtowymi 
i  detalicznymi oraz zbadanie stopnia w jakim zaniżana jest marża kon-
kurentów co najmniej równie skutecznych jak przedsiębiorstwo dominu-
jące113. Największe kontrowersje budzi jednak w praktyce odrzucenie przez 
Trybunał w wyroku w sprawie TeliaSonera tzw. warunku niezbędności dla 
oceny praktyki zacieśniania marży z perspektywy art. 102 TFUE. Stwier-
dzając, że kryteria testu Bronnera nie muszą być spełnione w sprawach 
zacieśniania marży, Trybunał przyjął, że zacieśnianie marży może stanowić 
naruszenie art. 102 TFUE nawet, jeżeli usługa (towar) oferowana przez 
dominanta na wyższym szczeblu rynku nie jest niezbędna do prowadzenia 
działalności na niższym szczeblu (tj. istnieją dla niej substytuty). To dość 
odważne stanowisko Trybunału nie zostało jednak przez niego w sposób 
jednoznaczny i wystarczający wyjaśnione114. Jak zwraca tymczasem uwagę 
K. Kohutek115, jest ono wysoce kontrowersyjne z uwagi na fakt, iż po stronie 
TeliaSonera nie istniał obowiązek regulacyjny na świadczenie konkretnych 
usług hurtowych. Oznacza to, że krajowy regulator nie uznał takiej usługi 
za niezbędną116. Mimo to, okoliczność ta nie do końca musi być uznana za 
decydującą. W końcu Trybunał w przeszłości już kilkakrotnie wskazywał, że 
fakt uprzednio podjętych działań regulacyjnych nie zwalnia przedsiębiorcy 
od konieczności samodzielnego monitorowania zgodności swojego zacho-
wania z prawem konkurencji117. Jako podmiot szczególnie odpowiedzialny 
za niedopuszczenie do zakłócenia konkurencji na rynku, przedsiębiorca 
taki jest do tego tym bardziej zobowiązany, w przypadku braku podjęcia 
na tym rynku działań regulacyjnych. Istotniejszy jest w tym kontekście inny 
argument. Skoro bowiem ETS stawia w stosunku do poważniejszego deliktu 
jakim jest odmowa kontraktowania surowe, oparte o test Bronnera wymogi, 
to w przypadku bądź co bądź łagodniejszego deliktu, jakim jest zacieśnianie 

112 F. Diez Estella, Jurisprudence of the ECJ on Margin Squeeze: From Deutsche Telekom to 
Teliasonera and Beyond… to Telefonica!, 2011; dokument dostępny pod adresem http://
ssrn.com/abstract=1851315, s. 9.

113 Por. wyrok ETS w sprawie TeliaSonera, pkt 69, 73.
114 Trybunał wskazał jedynie, że wymaganie w odniesieniu do każdej praktyki dominanta 

polegającej na stosowaniu nieuczciwych warunków handlowych spełnienia takich samych 
przesłanek jak przy odmowie kontraktowania w sposób niewłaściwy ograniczyłoby sku-
teczność art. 102 TFUE. Por. wyrok ETS w sprawie TeliaSonera, pkt. 58.

115 K. Kohutek, Aprobata testu efektywności i odrzucenie warunku niezbędności dla oceny 
praktyki nożyc cenowych w świetle art. 102 TFUE, „Glosa” 2012, nr 4, s. 101.

116 Na tym samym stanowisku stał w przedmiotowej sprawie Rzecznik Generalny J. Mazak.
117 Szerzej na ten temat w pkt 4.4 niniejszej pracy.
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marży, wymogi te powinny być przynajmniej takie same. Odrzucenie przez 
ETS w stosunku do zacieśniania marży wymogu niezbędności (przy jednocze-
snym pozostawieniu go w stosunku do odmowy kontraktowania) prowadzi do 
sytuacji, w której dominant, będący operatorem infrastruktury, która nie jest 
niezbędna w obliczu zagrożenia zarzutem antykonkurencyjnego zacieśniania 
marży mógłby po prostu zaniechać kontraktowania z konkurentami. W takiej 
sytuacji co do zasady nie mógłby bowiem zostać pociągnięty do odpowie-
dzialności, z uwagi na fakt, że w odniesieniu do odmowy kontraktowania 
wymóg niezbędności w dalszym ciągu obowiązuje118. Mając na uwadze treść 
rozstrzygnięcia w sprawie TeliaSonera, godzi się stwierdzić, że perspektywy 
dla pomyślności odwołania spółki Telefónica od decyzji z  2003 roku nie 
rysowały się najlepiej. Istotnie wyrokiem z dnia 29 marca 2012 roku Sąd 
w całości utrzymał wcześniejszą decyzję Komisji. W wyroku tym zasadniczo 
potwierdzone zostały tezy zawarte w orzeczeniu w Sprawie TeliaSonera.

4.2.3. Drapieżnictwo cenowe

Jednym z podstawowych celów prawa konkurencji jest zapewnienie, aby 
rywalizacja i konkurencja cenowa zmusiły przedsiębiorców do maksymali-
zowania swojej wydajności i sprzedawania swoich produktów po cenie jak 
najbardziej zbliżonej do ceny minimalnie dochodowej119. Zasada ta dotyczy 
tak dominantów jak i pozostałych przedsiębiorców. Niewątpliwie jednak 
dysponowanie większą siłą rynkową daje większą swobodę w prowadzeniu 
polityki cenowej. To z kolei stwarza potencjalnie możliwość dopuszczenia 
się w tym zakresie nadużyć, których najbardziej jaskrawym przykładem 
jest zawyżanie cen, tj. stosowanie ich w wysokości nadmiernie wysokiej 
w stosunku do wartości ekonomicznej danej usługi120. Mimo wszystko, na 
rynku telekomunikacyjnym ryzyko wystąpienia praktyk zawyżania cen jest 
w porównaniu z innymi sektorami mniejsze z uwagi na fakt, iż działalność 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych – także bezpośrednio w zakresie poli-
tyki cenowej – w dużej części regulowana jest przez krajowe organy regulacji 
sektorowej121. Antykonkurencyjna praktyka cenowa dominantów przejawiać 

118 Por. M. Rauber, N. Dallafior, Case C-52/09…, s. 497.
119 R. O’Donoghue, A.J. Padilla, The law and economics…, s. 235.
120 Por. w tym zakresie wyrok ETS w sprawie United Brands, pkt 250.
121 Choć oczywiście i w tym zakresie występuje szereg problemów, chociażby związanych 

z oceną, jaką cenę należy uznać za nadmiernie wygórowaną, a jaką nie. Zob. R. O’Do-
noghue, A.J. Padilla, The law and economics…, s. 627; M. Szydło, Nadużywanie pozycji 
dominującej…, s. 135 i n. Na temat zawyżania cen w telekomunikacji zob. również 
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się może jednak nie tylko poprzez stosowanie cen nadmiernie wygórowa-
nych, ale również cen drapieżnych. Drapieżnictwo cenowe (ang. predatory 
pricing) w najprostszym ujęciu oznacza antykonkurencyjną praktykę, polega-
jącą na stosowaniu przez podmiot dominujący cen rażąco niskich. Pomimo 
tego, że bezpośrednim skutkiem tej praktyki jest korzystna dla konsumen-
tów sytuacja, w której ceny na rynku za dane dobro lub usługę w sposób 
znaczący spadają, w dłuższej perspektywie może wiązać się to z istotnym 
zakłóceniem konkurencji na rynku i potencjalnie gwałtownym ich wzrostem. 
W nauce ekonomicznej istnieje wiele definicji drapieżnictwa cenowego, 
ale wspólne dla wszystkich ujęć jest podkreślenie ich długoterminowego 
i  strategicznego charakteru122. Ceny takie maksymalizują długookresowe 
zyski stosującej je firmy poprzez osłabienie lub wyeliminowanie konkuren-
cji. W  praktyce obniżenie przez dominanta cen do poziomu drapieżnego 
może prowadzić do dwóch rodzajów reakcji rynkowych. W pierwszym przy-
padku, konkurenci dominanta decydują się na pozostawienie swoich cen 
detalicznych na dotychczasowym poziomie, ryzykując odpływ klienteli na 
rzecz atrakcyjniejszego finansowo w danym momencie dominanta, w drugim 
zaś konkurenci podejmują rywalizację i  obniżają swoje ceny do poziomu 
konkurencyjnego z  drapieżnymi cenami dominanta. W  obu przypadkach 
działania podejmowane przez konkurentów skazane są na niepowodzenie, 
jako że nie posiadają oni podobnej siły rynkowej ani zaplecza finansowego, 
co dominant. Nie są oni w związku z tym w stanie wytrzymać w podobnie 
długiej – co dominant – perspektywie czasowej sytuacji zaburzeń w struktu-
rze dochodów. W konsekwencji dochodzi zatem do osłabienia lub – w eks-
tremalnym przypadku – nawet do eliminacji konkurencji na rynku. W takiej 
zaś sytuacji, dominant może podnieść już ceny powyżej poziomu, który byłby 
możliwy w warunkach wejścia lub pozostania na rynku rywali, rekompensu-
jąc sobie tym samym krótkoterminowe zyski utracone w okresie stosowania 
niskich cen123. W niektórych przypadkach, w odróżnieniu do swoich kon-
kurentów dominant ma ponadto możliwość rekompensowania sobie strat 
wywołanych praktyką drapieżnictwa cenowego poprzez tzw. subsydiowanie 
krzyżowe (ang. cross-subsidization). Zjawisko to polega na finansowaniu 
przez przedsiębiorcę jednego pola swojej działalności zyskami generowanymi 
przez niego na drugim polu działalności. Subsydiowanie krzyżowe jest co do 

J. Kubasik, Regulacja cen detalicznych w telekomunikacji, „Problemy Zarządzania” 2008, 
nr 1, s. 154 i n.

122 Por. N. Szadkowski, Drapieżnictwo cenowe w teorii ekonomii i w praktyce orzeczniczej 
polskiego organu antymonopolowego, [w:] C. Banasiński, E. Stawicki (red.), Konkurencja 
w gospodarce współczesnej, Warszawa 2007, s. 289.

123 Por. N. Szadkowski, Drapieżnictwo cenowe…, s. 289.
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zasady legalne i powszechnie stosowane przez przedsiębiorców wprowadza-
jących do obrotu więcej niż tylko jeden rodzaj produktu lub świadczących 
więcej niż jeden tylko rodzaj usługi (ang. multi-product firm)124. Może ono 
być w szczególności formą inwestycji przedsiębiorcy wchodzącego na nowy 
obszar działalności, który – szczególnie na początkowym etapie – nie musi 
przecież od razu przynosić dochodów125. W przypadku przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych subsydiowanie krzyżowe jest ponadto zgodne z pra-
wem antymonopolowym wówczas, gdy świadczą oni usługę powszechną po 
stałych cenach na rzecz wszystkich konsumentów. W tym przypadku bowiem 
konsumenci z przynoszących zyski obszarów miejskich w praktyce subsydiują 
konsumentów z przynoszących straty obszarów wiejskich126. Subsydiowanie 
krzyżowe stanowi natomiast przejaw antykonkurencyjnej praktyki, gdy jest 
stosowane przez dominanta i połączone jest z praktyką drapieżnictwa ceno-
wego127. W takim przypadku niezbędne jest jednak wykazanie, że istnieje 
związek pomiędzy rynkiem subsydiującym i subsydiowanym, tj. wykazanie, 
że gdyby nie dochody z pierwszego z nich dominant nie byłby w stanie 
finansować strat na drugim128.

Z uwagi na fakt, iż drapieżnictwo cenowe najczęściej wiąże się z koniecz-
nością poświęcenia zysków, jest to kosztowna i ryzykowna strategia dla 
dominantów. Z  tego względu wskazuje się, że zazwyczaj podejmują się 
oni jej dopiero w razie braku innych – tańszych i nieco bardziej prze-
widywalnych w swoich skutkach praktyk mogących wykluczyć konkuren-
tów129. Kluczowa w kontekście prawnokonkurencyjnej kwalifikacji danej 
praktyki jako drapieżnictwa cenowego jest analiza porównawcza struktury 
kosztowo-cenowej dominującego przedsiębiorcy. W zależności od systemu 
prawnego często wykonywana jest ona na różne sposoby. Przykładowo, sądy 
amerykańskie wypracowały w tym zakresie dość proste podejście oparte 
o tzw. test Areeda Turner130, zgodnie z którym domniemywa się, że cena 

124 R. O’Donoghue, A.J. Padilla, The law and economics…, s. 266.
125 W praktyce przeważnie występują w takiej sytuacji tzw. start-up losses.
126 S. Dudzik, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw…, s. 210.
127 Ibidem. Zob. również L. Ritter, W. D. Braun, European Competition…, s. 459.
128 R. O’Donoghue, A.J. Padilla, The law and economics…, s. 266. Na temat subsydiowania 

krzyżowego na rynkach telekomunikacyjnych zob. szerzej J.-J. Laffont, J. Tirole, Com-
petition in Telecommunications…, s. 144 i n.

129 K. Kohutek, Drapieżnictwo cenowe jako przejaw nadużycia pozycji dominującej w prawie 
konkurencji – Wytyczne KE z 2009 r. a stanowisko sądów wspólnotowych, EPS 2010, nr 6, 
s. 10.

130 Zob. P. Areeda, D.F. Turner, Predatory Pricing and Related Precices Under Section 2 of 
the Sherman Act, Harvard Law Review 1975, nr 697.
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powyżej średnich kosztów zmiennych131 jest zgodna z prawem, natomiast 
cena poniżej tej wartości już nie132. W unijnym porządku prawnym zasady 
identyfikacji cen drapieżnych zostały natomiast wypracowane w orzecznic-
twie ETS. W wyroku z dnia 3 lipca 1991 roku w sprawie AKZO Chemie 
BV Trybunał również stwierdził, iż ceny poniżej średnich kosztów zmiennych 
należy uznać za abuzywne, zważywszy na fakt, iż przedsiębiorca dominujący 
nie ma żadnego interesu w ich stosowaniu innego niż eliminacja konkuren-
tów (…) jako że każda sprzedaż generuje stratę w postaci kosztów stałych 
oraz w  postaci przynajmniej części kosztów zmiennych odnoszących się do 
wyprodukowanych jednostek133. ETS dodał jednocześnie, że ceny wyższe 
od średnich kosztów zmiennych lecz niższe od średnich kosztów całkowitych 
mogą być uznane za przejaw nadużycia pozycji dominującej jeżeli są one 
narzędziem szerszego planu mającego na celu eliminację konkurenta134. Do 
stanowiska zaprezentowanego przez ETS w sprawie AKZO nawiązywały 
w następnych latach tak unijne135 jak i krajowe sądy i organy antymono-
polowe136. Z perspektywy niniejszej pracy zwrócić należy w szczególności 
uwagę na wyrok ETS w sprawie France Télécom137. Decyzją z dnia 16 lipca 
2003 roku, ustaliwszy, że France Télécom (wówczas jeszcze jako Wanadoo 
Interactive S.A.) przyjmując za swoje usługi szerokopasmowego dostępu do 
Internetu ADSL drapieżne ceny, tj. nie pozwalające jej na pokrycie kosztów 
zmiennych do sierpnia 2001 r. ani na pokrycie kosztów łącznych począwszy 
od sierpnia 2001 r. Komisja nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 
10 mln euro138. Jednym z głównych zarzutów podnoszonych przez France 
Télécom w odwołaniu od ww. decyzji był między innymi zarzut błędnego 
zastosowania przez Komisję metody służącej kalkulacji stopnia pokrycia 
kosztów przez przedsiębiorstwo, poprzez co doszło do nieprawidłowego 

131 Koszty zmienne to koszty, które ulegają zmianie wraz ze zmianami wielkości produkcji. 
Obejmują one między innymi koszty materiałów, surowców, robocizny itp. Koszty stałe 
to natomiast koszty, które przedsiębiorca musi ponieść niezależnie od intensywności 
produkcji, takie jak czynsz lub koszty administracyjne. Koszty zmienne i koszty stałe 
składają się na koszty całkowite.

132 C. Estella Mosso, S.A. Ryan, S. Albaek, M.L. Tierno Centella, Article 82…, s. 374.
133 Por. wyrok ETS w sprawie AKZO Chemie BV, pkt 71.
134 Por. wyrok ETS w sprawie AKZO Chemie BV, pkt 72.
135 Zob. np wyrok ETS z 14.11.1996 r. w sprawie C-333/94 P Tetra Pak II; decyzja Komisji 

z 20.03.2001 r. w sprawie Deutsche Post AG (Dz. U. L 125).
136 Zob. np. decyzja Prezesa UOKiK nr RGD-2/2007 z 28.02.2008 r.; wyrok SN Hiszpanii 

z 14.12.2004 r., 915/2002; Decyzja L’autorita’ Garante Della Concorrenza E Del Mercato 
z 17.04.2002 r., 10650 (A267).

137 Wyrok Sądu z 30.01.2007 r. w sprawie T-340/03 France Télécom.
138 Decyzja Komisji z 16.07.2003 r. w sprawie COMP/38.233 France Télécom.
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ustalenia stosowania przez spółkę drapieżnych cen. Stanowiska spółki nie 
podzielił ani Sąd ani Trybunał139. Pomimo tego, sprawa France Télécom 
ujawniła szereg kontrowersji i niejasności związanych z podejściem instytucji 
unijnych do problematyki drapieżnictwa cenowego. W pierwszej kolejności 
wskazać należy, iż Trybunał nie przychylił do powołanego przez spółkę 
argumentu sprostania konkurencji (ang. meeting competition defence)140, 
który uznał w tym przypadku za niedopuszczalny141. Co istotne, ta forma 
obrony nie została per se przez Trybunał wykluczona, jednak okoliczności, 
w jakich zrównywanie cen byłoby z perspektywy art. 102 TFUE dopusz-
czalne nie zostały ani przez Sąd ani przez Trybunał w sposób wystarczający 
wyjaśnione. Sąd stwierdził co prawda, że zrównanie cen będzie uznane za 
antykonkurencyjne, jeżeli jego celem będzie nie tylko ochrona interesów 
dominanta, ale również wzmocnienie pozycji dominującej i jej nadużywanie, 
jednak stwierdzenie to nie zostało szerzej ani przez Sąd ani przez Trybunał 
rozwinięte142. Przede wszystkim zaś Trybunał w sprawie France Télécom, 
podobnie jak w wyroku w sprawie Tetra Pak II wskazał, iż przy zarzucie 
naruszenia art. 102 TFUE poprzez stosowanie przez dominanta cen drapież-
nych nie ma obowiązku przeprowadzenia stosowanego powszechnie w ame-
rykańskim prawie antymonopolowym tzw. testu możliwości odzyskania strat 
przez dominanta (ang. recoupment test)143. Wskazuje się tymczasem, że jego 
zastosowanie w tej sprawie mogłoby doprowadzić do jej zupełnie odwrotnego 
rozstrzygnięcia144. Do wniosku takiego prowadzi zwłaszcza badanie udziału 
rynkowego France Télécom (Wanadoo) w okresie stosowania zaniżonych 
cen i po nim. Ten natomiast podlegał w okresie stosowania zaniżonych 
cen wahaniom, a w  końcowym okresie nawet spadł145. W tym przypadku 
należy rzeczywiście spojrzeć krytycznie na fakt, że sądy unijne nie wyciągnęły 

139 Wyrok Sądu został utrzymany w mocy wyrokiem ETS z 2.04.2009 r., C-202/07 P.
140 Szerzej na ten temat zob. uwagi w pkt 4.3. niniejszej pracy.
141 Spółka utrzymywała bowiem, że w istocie jedynie zrównywała ona swoje ceny z cenami 

konkurentów.
142 Por. pkt 185–186 wyroku Sądu w sprawie France Télécom oraz pkt 187 wyroku Trybunału 

w sprawie France Télécom. Na ten temat szerzej M.S. Gal, Below-cost price alignment: 
meeting or beating competition? The France Telecom case, E.C.L.R. 2007, nr 28(6).

143 W prawie antymonopolowym w USA celem skutecznego postawienia zarzutu drapieżnic-
twa cenowego niezbędne jest wykazanie spełnienia przesłanki niebezpiecznego prawdo-
podobieństwa (ang. dangerous probability) odzyskania strat przez dominanta, co będzie 
możliwe już po wyeliminowaniu konkurentów. Zob. na ten temat W. J. Baumol, Principles 
relevant to predatory pricing, [w:] C. Norgren (red.), The Pros and Cons of Low Prices, 
Stockholm 2003, s. 19.

144 Zob. K. Kohutek, Glosa do wyroku TS z dnia 2 kwietnia 2009 r., C-202/07 P oraz do 
wyroku SPI z dnia 30 stycznia 2007 r., T-340/03, SIP LEX/el 2009.

145 Por. wyroku Sądu w sprawie France Télécom, pkt 254.
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z powyższego odpowiednich konkluzji. Z drugiej strony, testu możliwości 
odzyskania strat nie należy również przesadnie gloryfikować. Istnieją wszak 
silne argumenty przeciwko jego stosowaniu. Wskazuje się w szczególności, 
iż problematyczna jest w nim kwestia rozkładu ciężaru dowodu oraz to, że 
pomija się w nim, iż owe „odzyskanie strat” może w rzeczywistości polegać 
już na samym powstrzymaniu ekspansji konkurentów na innych rynkach146. 
Niewątpliwie jednak w sprawie France Télécom potwierdzone zostało dość 
formalistyczne podejście Sądu i Trybunału do analizy polityki cenowej, co 
było w dużej mierze kontynuacją linii orzeczniczej zaprezentowanej w spra-
wie AKZO. Metodologia ta była tymczasem już od dłuższego czasu przed-
miotem krytyki z uwagi na fakt, iż nie odpowiadała ona współczesnym 
wyzwaniom gospodarki147. Ostatecznie została ona poddana rewizji w toku 
reformy stosowania art. 102 TFUE148. Nowe podejście Komisji do praktyki 
drapieżnictwa cenowego zostało przedstawione w Wytycznych do art. 102 
TFUE. W ich treści Komisja wprowadziła w szczególności swoją własną 
definicję tej praktyki, określając ją jako celowe ponoszenie strat lub rezygnację 
z zysków w krótkim okresie w celu zamknięcia lub ewentualnego zamknięcia 
dostępu do rynku co najmniej jednemu ze swoich aktualnych lub potencjalnych 
konkurentów i wzmocnienia lub utrzymania swojej władzy rynkowej149. Przede 
wszystkim zaznaczyć należy, że Komisja jednak zmieniła w sposób istotny 
(w stosunku do wyroku w sprawie AKZO) sposób ustalania tego czy ceny 
stosowane przez dominującego przedsiębiorcę można zakwalifikować jako 
drapieżne. Analiza drapieżności cenowej w dalszym ciągu opiera się o test 
kosztowo-cenowy, jednak używane dotąd odwołanie się do średnich kosztów 
zmiennych zostało zastąpione nowo wprowadzonym pojęciem tzw. średnich 
kosztów możliwych do uniknięcia (ang. average avoidable costs), których 
poniesienie przez dominanta ma warunkować możliwość przypisania mu 
zachowania polegającego na poświęcaniu zysków150. Średni koszt możliwy 
do uniknięcia definiowany jest z kolei jako średnia kosztów, których można 
byłoby uniknąć, gdyby przedsiębiorstwo nie wytwarzało odrębnej (dodatkowej) 
ilości produktów, w tym przypadku ilości przypuszczalnie będącej przedmiotem 
nadużycia151. Jak słusznie zwraca uwagę K. Kohutek, w Wytycznych do 
art. 102 TFUE Komisja zrezygnowała ostatecznie z wynikającej z wyroku 

146 B. Sufrin, E. Jones, EC Competition…, s. 400.
147 C. Ritter, Does the Law of Predatory Pricing and Cross-Subsidization Need a Radical 

Rethink?, World Competition 2004, nr 27(4), s. 622.
148 Zob. na ten temat uwagi w pkt 4.1 powyżej.
149 Zob. Wytyczne do art. 102 TFUE, pkt 63.
150 Por. Wytyczne do art. 102 TFUE, pkt. 64.
151 Por. Wytyczne do art. 102 TFUE, pkt 26.
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AKZO tzw. przesłanki subiektywnej, tj. wymogu wykazania, że drapieżnic-
two cenowe jest elementem planu dominanta mającego na celu eliminację 
konkurenta152. Zamiast tego Komisja zastrzegła sobie natomiast możliwość 
badania, czy domniemane drapieżne działanie doprowadziło w krótkim czasie 
do osiągnięcia niższych przychodów netto niż należałoby oczekiwać w rezul-
tacie rozsądnego alternatywnego działania, tzn. czy przedsiębiorstwo domi-
nujące poniosło stratę, której mogło uniknąć153. Komisja określiła w treści 
Wytycznych do art. 102 TFUE cztery przesłanki, których kumulatywne 
spełnienie jest niezbędne celem wykazania istnienia praktyki drapieżnic-
twa cenowego154, a to:
(i) dominant, ustalając cenę drapieżną, powoduje poświęcenie swoich 

zysków;
(ii) stosowanie danej ceny drapieżnej jest w stanie spowodować wykluczenie 

z rynku równie efektywnych jak dominant konkurentów;
(iii) następujące wykluczenie konkurenta może wyrządzić szkody konsu-

mentom; 
(iv) brak jest dostatecznego usprawiedliwienia dla stosowania takiej prak-

tyki.

Jak zostało wskazane powyżej, pomimo pewnych zmian w podejściu 
Komisji do zasad kwalifikacji cen jako drapieżnych, w dalszym ciągu ich 
najważniejszym elementem pozostaje analiza kosztowo-cenowa. Fakt ten ma 
doniosłe znaczenie z punktu widzenia specyfiki działalności prowadzonej na 
rynku telekomunikacyjnym. Pomijając już w tym miejscu takie okoliczności 
jak uwarunkowania historyczne, dające zasiedziałym operatorom o pozycji 
dominującej istotną przewagę w postaci największej bazy abonentów, zauwa-
żyć należy, że struktura kosztów działalności telekomunikacyjnej jest dość 
specyficzna. Na fakt ten zwracała uwagę zresztą Komisja już w 1998 roku 
w treści Obwieszczenia o dostępie, podnosząc, że stosowanie metodologii 
identyfikacji cen drapieżnych wypracowanych przez ETS w sprawie AKZO 
do sektora telekomunikacyjnego obarczone jest pewnym ryzykiem błędu155. 
Działalność telekomunikacyjna charakteryzuje się bowiem tym, że koszty 
stałe są relatywnie wysokie, natomiast zjawiska, takie jak ekonomia skali 
i zakresu sprawiają, że koszty zmienne mogą być bardzo niskie bądź nawet 
zerowe. Tytułem przykładu można wskazać, na sytuację, w której wybu-

152 K. Kohutek, Drapieżnictwo cenowe…, s. 5.
153 Por. Wytyczne do art. 102 TFUE, pkt 65.
154 Por. Wytyczne do art. 102 TFUE, pkt 63–74; M. Szydło, Nadużywanie pozycji dominu-

jącej…, s. 144.
155 Zob. Obwieszczenie o dostępie, pkt 114.
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dowanie infrastruktury sieci nadawczej będzie bardzo kosztowne, jednak 
już zapewnianie klientom usługi telekomunikacyjnej za pomocą tej infra-
struktury nie będzie skutkowało powstaniem po stronie operatora wysokich 
kosztów. Powyższe powoduje, że motywacja do drapieżnego obniżenia cen 
przez przedsiębiorcę dominującego może być zdecydowanie większa niż mia-
łoby to miejsce w przypadku innych sektorów gospodarki156. Wielokrotnie 
zatem nawet w sytuacji, w której przedsiębiorca telekomunikacyjny stosuje 
ceny powyżej średnich kosztów zmiennych, mogą one w dalszym ciągu być 
w sposób istotny zaniżone i powodować zamknięcie dostępu do rynku także 
równie efektywnym konkurentom157. Z tego względu Komisja stanęła na 
słusznym stanowisku, że badając ceny operatora, należy wziąć pod uwagę 
rzeczywiste koszty dostarczenia danej usługi, tj. oceniać również tzw. długo-
okresowe średnie koszty przyrostowe158. Tak jak analiza w oparciu o  śred-
nie koszty możliwe do uniknięcia ma stanowić zatem pewną alternatywę 
dla analizy dokonywanej w oparciu o średnie koszty zmienne, tak można 
stwierdzić, że podobna zależność zachodzi pomiędzy średnimi kosztami 
przyrostowymi oraz średnimi kosztami całkowitymi. Zaznaczyć należy, że 
badanie kosztów przyrostowych może jednocześnie w niektórych sytuacjach 
prowadzić do pewnych niedoskonałości. Oparcie analizy o długookresowe 
średnie koszty przyrostowe faworyzuje bowiem przedsiębiorców wielopro-
duktowych, którzy poprzez efekt synergii są w stanie zmniejszać koszty swojej 
działalności159. Przedsiębiorcy jednoproduktowi (ang. single-product firms) 
możliwości takiej nie mają, w związku z czym w istocie długookresowe koszty 
przyrostowe równe są w ich przypadku kosztom zmiennym160. Niezależnie od 
powyższego, stwierdzić należy, iż z perspektywy rynku telekomunikacyjnego 
badanie praktyki drapieżnictwa cenowego w oparciu o analizę średnich 
kosztów przyrostowych, jak również omawianą wcześniej analizę kosztów 
możliwych do uniknięcia stanowi krok we właściwym kierunku. W praktyce 

156 J. Haucap, J. Kruse, Predatory pricing on liberalised telecommunications markets, [w:] 
C. von Hirschhausen, T. Beckers, K. Mitusch (red.), Trends in Infrastructure Regulation 
and Financing. International Experience and Case Studies from Germany, Cheltenham 
2004, s. 48.

157 Zob. Obwieszczenie o dostępie, pkt 114. Zwraca na to uwagę również K. Koutek, [w:] 
K. Kohutek, Drapieżnictwo cenowe…, s. 5.

158 Zob. Obwieszczenie o dostępie, pkt 114. Długookresowy średni koszt przyrostowy to 
średnia wszystkich kosztów (zmiennych i stałych), które przedsiębiorstwo ponosi w celu 
wytworzenia danego produktu. Zob. pkt 27 Wytycznych do art. 102 TFUE. Koszty te 
obejmują zatem również takie elementy jak dewaluacja, amortyzacja czy specyficzne 
koszty właściwe dla danego rodzaju usługi. Zob. C. Ritter, Does the Law…, s. 622.

159 Zob. C. Ritter, Does the Law…, s. 623.
160 Ibidem.
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problem związany z identyfikacją drapieżnictwa cenowego nadal sprowadzał 
się będzie do oceny czy stanowią one już działania abuzywne dominanta 
czy nie są one jeszcze przejawem tzw. wojny cenowej z konkurentami161. 
W związku z powyższym każdy stan faktyczny należy w dalszym ciągu oceniać 
w sposób indywidualny, a kluczowym punktem odniesienia powinny być – 
zgodnie z bardziej ekonomicznym podejściem do art. 102 TFUE – skutki, 
jakie dana praktyka niesie za sobą dla rynku. Pomimo tego, nie należy się 
jednak spodziewać, aby – przynajmniej w odniesieniu do sektora telekomu-
nikacyjnego – Komisja i sądy unijne w sposób znaczący odeszły od swojej 
dość rygorystycznej oceny praktyki drapieżnictwa cenowego.

4.2.4. Sprzedaż wiązana i pakietowa

Na wstępie warto zaznaczyć, iż różne formy wiązania i pakietowania 
produktów i usług należą do powszechniejszych praktyk rynkowych i są 
najczęściej w pełni zgodne z prawem. Mogą one zresztą prowadzić do 
korzyści, tak po stronie przedsiębiorców, jak i konsumentów. W tym pierw-
szym przypadku przyczyniają się one do zwiększenia efektywności poprzez 
redukcję kosztów działalności, zwiększenie wolumenu obrotu oraz dodat-
kowo budują przywiązanie klienta do marki. Przedsiębiorca ma ponadto 
prawo, aby swoim klientom oferować korzystniejszą cenę za usługę A, jeżeli 
dodatkowo wykupią przy tym usługę B. Oferowanie pewnych produktów 
lub usług w pakiecie skutkuje jednocześnie konkretnymi udogodnieniami 
dla konsumentów, którzy dokonując de facto jednej transakcji, są w sta-
nie w jednym momencie zaspokoić szereg swoich potrzeb. Co więcej, na 
niektórych rynkach, takich jak telekomunikacyjny, wiązanie i pakietowanie 
świadczeń stanowiło jego immanentną cechę. Celem świadczenia konwen-
cjonalnej telefonii głosowej niezbędne jest bowiem wykorzystywanie szeregu 
towarów i usług, żeby wymienić w tym miejscu chociażby telefon, usługę 
dostępową do sieci lokalnej, czy komutacyjną. Do skutecznego świadcze-
nia usług telekomunikacyjnych konieczne są ponadto usługi marketingowe, 
fakturowania, informacyjne oraz serwis napraw. Historycznie wszystkie te 
usługi świadczone były przez jeden podmiot, a konsumenci traktowali je 
łącznie jako „usługę telefonu”, podobnie jak łącznie jako towar traktuje się 
samochód, nie rozważając osobnego zakupu kół, kierownicy i silnika162. Dzi-
siaj większość z wymienionych powyżej usług obok operatora zasiedziałego 

161 Por. N. Szadkowski, Drapieżnictwo cenowe…, s. 288.
162 Por. S.J. Liebowitz, S.E. Margolis, Bundles of joy: the ubiquity and Efficiency of bundles in 

new Technology markets, Journal of Competition Law & Economics 2008, nr 5(1), s. 35.
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może oferować równolegle kilku jego konkurentów. W odróżnieniu jednak 
do niego, nie każdy z nich prowadzi działalność na tylu szczeblach obrotu 
i nie każdy jest w stanie zaoferować tak samo szeroki zakres produktów. 
Z tego względu wiązanie i pakietowanie produktów może doprowadzić 
do powstania u podmiotu je oferującego pewnej konkurencyjnej przewagi, 
która może już rodzić negatywne implikacje dla rynku. Często wykraczają 
one przy tym swoim zasięgiem nie tylko poza problematykę nadużywania 
pozycji dominującej163, ale również poza problematykę prawnokonkuren-
cyjną w jego publicznoprawnym rozumieniu164. Na potrzeby niniejszej pracy 
skupiono się jednak na analizie powyższych praktyk wyłącznie z tej pierwszej 
perspektywy. W tym zakresie z punktu widzenia problematyki zakazu nad-
używania pozycji dominującej wyróżnia się zasadniczo trzy rodzaje praktyk 
polegających na wiązaniu bądź pakietowaniu towarów i usług165, a to:
(i) czystą sprzedaż pakietową (ang. pure bundling), mającą miejsce wów-

czas, gdy żaden ze sprzedawanych łącznie komponentów nie jest na 
rynku dostępny osobno;

(ii) sprzedaż wiązaną, (ang. tying), mającą miejsce, gdy niektóre spośród sprze-
dawanych łącznie komponentów są dostępne osobno, inne zaś nie; oraz

(iii) mieszaną sprzedaż pakietową (ang. mixed bundlilng), mającą miejsce, 
gdy każdy spośród sprzedawanych łącznie komponentów dostępny jest 
na rynku osobno, natomiast suma cen za każdy z nich – kupiony osobno 
– jest wyższa, niż cena, za którą oferowane są one w pakiecie.

Antykonkurencyjny charakter wiązania166 przejawia się tym, że może ono 
prowadzić do lewarowania siły rynkowej przedsiębiorcy dominującego167. 

163 Mowa tu o tzw. porozumieniach wiązanych polegających na narzuceniu kontrahentowi 
dodatkowego świadczenia, niezwiązanego rzeczowo lub zwyczajowo z głównym przed-
miotem umowy, jako warunku zawarcia porozumienia. Praktyka ta jest niedozwolona 
na gruncie art. 10 ust. 1 lit. e TFUE oraz np. art. 6 ust. 1 pkt 5) UOKiKu.

164 Odwołując się do przepisów prawa polskiego wskazać należy, że praktyki wiązania i pakie-
towania mogą stanowić w niektórych przypadkach również przejaw nieuczciwej konku-
rencji, takie jak, tzw. sprzedaż premiowana (zob. np. ustawa z 15.04.1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, art. 17a, Dz. U nr 47 poz. 211) lub nieuczciwej praktyki rynkowej 
polegającej na prezentowaniu produktu jako darmowy w sytuacji, w której konsument 
w rzeczywistości musi uiścić za niego pewną należność. Zob. ustawa z 23.08.2007 r. o prze-
ciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, art. 7 pkt 20 (Dz. U nr 171, poz. 1206).

165 Por. Wytyczne do art. 102 TFUE, pkt 48.
166 O ile niewskazane inaczej, w tej części niniejszej pracy dalsze uwagi dotyczące „wią-

zania” bądź „sprzedaży wiązanej” będą odnosiły się również do praktyki pakietowania 
(sprzedaży wiązanej).

167 Jednocześnie zaznaczyć należy, że na zupełnie innym stanowisku stoją niektórzy przed-
stawiciele tzw. chicagowskiej szkoły ekonomii, wskazujący na pozytywne skutki płynące 



Funkcjonowanie zakazu nadużywania pozycji dominującej w sektorze telekomunikacyjnym 197

Przedmiotem sprzedaży wiązanej mogą być przy tym dwa towary (telefon 
komórkowy i tablet) dwie usługi (połączenia głosowe i mobilny Internet) 
bądź towar i usługa (telefon i usługa telekomunikacyjna). Co istotne, jak 
wskazuje Komisja, przedsiębiorca zajmujący pozycję dominującą na rynku 
jednego produktu (lub większej ich liczby) objętego sprzedażą wiązaną lub 
pakietową (zwanego rynkiem produktu podstawowego), prowadząc sprzedaż 
wiązaną lub pakietową, może wyrządzić szkodę konsumentom poprzez zamknię-
cie dostępu do rynku dla innych produktów, które są oferowane w sprzedaży 
wiązanej lub pakietowej (zwanego rynkiem produktu powiązanego) i pośrednio 
rynku produktu podstawowego168. Na płaszczyźnie sektora telekomunika-
cyjnego praktyka wiązania przejawia się najczęściej w tym, że dominujący 
operator może próbować krępować swobodę kontraktowania swojego kon-
trahenta poprzez zmuszenie go do zakupu u niego (lub podmiotów z nim 
powiązanych) wraz ze świadczeniami podstawowymi świadczeń dodatko-
wych. W sytuacji, gdy intencją operatora alternatywnego będzie uzyskanie 
pewnych usług lub produktów hurtowych z innego źródła, operator dominu-
jący może zatem zażądać, aby zostały one zakupione od niego i ostatecznie 
uczynić z tego warunek spełnienia świadczenia głównego169. Może to mieć 
w tym kontekście znaczenie w odniesieniu do problematyki dostępowej. 
Zwróciła na to zresztą uwagę Komisja w treści Obwieszczenia o dostępie, 
wskazując, że w sytuacjach, w których pionowo zintegrowany dominujący 
operator sieci zobowiązuje przedsiębiorstwo ubiegające się o dostęp do 
nabycia jednej lub wielu usług bez odpowiedniego usprawiedliwienia, może 
to uniemożliwiać rywalom dominującego dostępodawcy niezależne zaofe-
rowanie tych konkretnych usług i stanowić tym samym naruszenie art. 102 
TFUE170. Za najważniejszą w kontekście dorobku orzeczniczego Komisji 
i Sądów unijnych w zakresie problematyki antykonkurencyjnego wiązania 
świadczeń uchodzi sprawa Microsoft. Jedynym z naruszeń zarzuconych tej 
spółce przez Komisję w decyzji z dnia 23 marca 2004 roku171 było uzależ-
nienie możliwości nabycia przez konsumentów systemu Windows dla PC 
od jednoczesnego nabycia odtwa rzacza multimedialnego Windows Media 
Player. Tak sama decyzja, jak i późniejsze orzeczenie Sądu, będące zresztą 
jednym z najszerzej komentowanych rozstrzygnięć dotyczących unijnego 

ze stosowania przez dominanta praktyki sprzedaży wiązanej. Zob. S. Bishop, M. Walker, 
The Economic…, s. 209 i n.

168 Wytyczne do art. 102 TFUE, pkt 49.
169 N. Nikolinakos, EU Competition Law…, s. 117.
170 Por. Obwieszczenie o dostępie, pkt 103.
171 Decyzja Komisji z 23.03.2004 r. w sprawie COMP/C-3/37.792 Microsoft.
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prawa konkurencji172, stanowią doskonałe podsumowanie dotychczasowego 
podejścia instytucji unijnych do problematyki sprzedaży wiązanej i jedno-
znacznie wskazują na to, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby można 
było ją zakwalifikować jako delikt antymonopolowy. W wyroku w sprawie 
Microsoft Sąd potwierdził ustalenia Komisji, zgodnie z którymi sprzedaż 
wiązaną należy uznać za naruszenie art. 102 TFUE173, gdy:
(i) produkt wiążący i produkt związany są odrębnymi pro duktami;
(ii) przedsiębiorstwo, którego sprawa dotyczy, zajmuje pozycję dominującą 

na rynku produktu wiążącego;
(iii) wspomniane wyżej przedsiębiorstwo nie pozostawia konsumentom swo-

body wyboru zakupu produktu wiążącego bez produktu związanego; 
oraz

(iv) rozpatrywana praktyka ogranicza konkurencję.

Warunek pierwszy w zasadzie należy wyinterpretować już z samego 
brzmienia art. 102 lit d TFUE, zgodnie z którym uznanie transakcji wiązania 
za antykonkurencyjną możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy świadcze-
nia będące jej przedmiotem obejmują dobra będące od siebie wzajemnie 
odrębnymi174, tj. gdy ze względu na swój charakter lub zwyczaje nie mają 
ze sobą związku. W praktyce związek taki może być funkcjonalny alby 
zwyczajowy. W pierwszym przypadku ma on przyczyniać się do zapew-
nienia prawidłowego przebiegu działalności gospodarczej, choćby tylko 
u  jednego uczestnika umowy. Związek zwyczajowy nakazuje zaś brać pod 
uwagę nie tylko zwyczaje o powszechnym charakterze, ale także zwyczaje 
środowiskowe, tj. występujące w określonych grupach branżowych, bądź 
określonych regionach175. Wskazuje się, że o tym, czy w konkretnym stanie 

172 Zob. w szczególności: P. Szot, Microsoft –  unijny standard uznawania odmowy udziele-
nia licencji za nadużycie pozycji dominującej, EPS 2012, nr 3; P. Sitarek, Odpowiedzial-
ność dominującego przedsiębiorcy na rynku nowych technologii – uwagi na tle wyroku 
SPI z 17.09.2007 r. w sprawie T-201/04 Microsoft Corp. v. Komisji WE, EPS 2010, nr 2; 
A. Doniec, Okoliczności odmowy udzielenia…; D. Miąsik, T. Skoczny, M. Surdek (red.), 
Sprawa Microsoftu – studium przypadku. Prawo konkurencji na rynkach nowych tech-
nologii, Warszawa 2008; S. Vezosso, The Incentives Balance Test in EU Microsoft Case:a 
Pro – Innovation „Economics–Based” Approach, E.C.L.R 2006, nr 27(7); por. M. Dolmans, 
T. Graf, Analysis of Tying Under Article 82 EC: The European Commission’s Microsoft 
Decision in Perspective, World Competition 2004, nr 27(2); V. Korah, Intellectual Prop-
erty…, s. 150–167.

173 Por. wyrok Sądu w sprawie Microsoft, pkt 843, 859.
174 I. Małobęcki, Sprzedaż wiązana i pakietowa jako potencjalne naruszenie europejskiego 

prawa konkurencji – ekonomiczna i prawna analiza problemu, Warszawa 2013, s. 64.
175 Zob. K. Kohutek, Komentarz do art. 9 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

[w:] K. Kohutek, M. Sieradzka (red.), Ustawa o ochronie Konkurencji…, s. 382.
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faktycznym żądanie dominanta ma charakter świadczenia niezwiązanego 
z przedmiotem umowy decyduje w pierwszej kolejności charakter prawny 
umowy176, tj. to, czy żądanie dodatkowego świadczenia przez dominanta 
należy uznać za powiązane z celem i przedmiotem danej umowy. Komisja 
w badaniu odrębności wiązanych świadczeń odwołuje się natomiast również 
do kryterium popytu ze strony klientów. Wskazuje ona w tym kontekście, że 
dwa produkty są odrębne, jeżeli – przy braku sprzedaży wiązanej – znaczna 
liczba klientów nabyłaby lub nabyła produkt wiążący bez jednoczesnego zakupu 
od tego samego dostawcy produktu związanego, umożliwiając w ten sposób 
oddzielną produkcję zarówno produktu wiążącego, jak i związanego177. Jednym 
z ważniejszych wyznaczników tego czy istnieje odrębny popyt na produkt jest 
z kolei sprawdzenie czy nabycie indywidualnych komponentów z różnych 
źródeł może stanowić substytut dla produktów powiązanych. W tym kontek-
ście wskazać należy, że w przypadku telefonu komórkowego wyposażonego 
w cyfrowy aparat fotograficzny, substytutem w stosunku do niego nie będzie 
osobno zakupiony telefon i aparat cyfrowy, jako że wersja zintegrowana 
zapewnia pewne szczególne właściwości, których nie można w sposób pro-
sty zastąpić poprzez używanie dwóch odrębnych produktów178. Pamiętać 
należy jednocześnie, że na rynku tak dynamicznie rozwijającym się, jak 
rynek telekomunikacyjny zwyczaje środowiskowe oraz popyt klientów mogą 
ulegać zmianom w sposób równie dynamiczny. Tytułem przykładu należy 
wskazać na rozpoznawaną przez SOKiK sprawę TP S.A., w której Sąd uznał 
zwyczajowy związek pomiędzy świadczeniem szerokopasmowego dostępu 
do Internetu a świadczeniem usług powszechnych telefonii stacjonarnej 
za nieadekwatny do sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski179. Nie ulega 
wątpliwości, że ocena Sądu w chwili obecnej byłaby już zgoła odmienna. 
Potwierdzeniem powyższego może być w tym kontekście decyzja Komisji 
z dnia 20 września 2013 roku dotycząca zgłoszenia koncentracji pomiędzy 
Vodafone Group Plc. oraz Kabel Deutschland Holding AG180. Wyrażając 
zgodę na planowane połączenie spółek, Komisja odniosła się również do 
problematyki wiązania usług telefonii stacjonarnej, mobilnej, szerokopasmo-
wego dostępu do Internetu oraz telewizji kablowej, stwierdzając, że nie tylko 

176 D. Miąsik, Komentarz do art. 9 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, [w:] 
T.  Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji…, s. 662, za wyrokiem Sądu Anty-
monopolowego z 7.12.1994 r., XVII Amr 52/94.

177 Wytyczne Komisji z 19.05.2010 r. w sprawie ograniczeń wertykalnych (Dz. U. C 130 
z 19.05.2010 r., pkt 215).

178 Por. M. Dolmans, T. Graf, Analysis of Tying…, s. 227.
179 Por. wyrok SOKiK z 28.02.2008 r., XVII Ama 52/07.
180 Decyzja Komisji z 20.09.2013 r. w sprawie COMP/M.6990 Vodafone/Kabel Deutschland.
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są one w stosunku do siebie komplementarne, ale że łączne ich oferowa-
nie może doprowadzić do pozytywnych skutków prawnokonkurencyjnych181. 
W ramach dalszego rozwoju technologicznego rynku telekomunikacyjnego 
należy spodziewać się, że zakres usług, których wiązanie nie będzie niosło 
za sobą po stronie dominanta ryzyka antymonopolowego może się nawet 
jeszcze dalej powiększać.

Celem dowiedzenia, że stosowana przez dominanta praktyka wiązania 
produktów ma znamiona deliktu antykonkurencyjnego, obok wykazania, 
że produkty te są odrębne, niezbędne jest również wykazanie, że klientom 
dominanta nie została pozostawiona swoboda zakupu wiążącego bez pro-
duktu związanego. Swoboda ta musi umożliwiać klientowi przeniesienie się 
z jednego dostawcy produktów na drugiego i to nawet w sytuacji, w której 
niekoniecznie by z takiej możliwości skorzystał. Ocenia się bowiem w tym 
kontekście nie faktyczną, a hipotetyczną możliwość dokonania przez klienta 
wyboru kontrahenta182. Ograniczenie swobody wyboru klienta z perspek-
tywy unijnego prawa konkurencji wiąże się z wystąpieniem w danej sprawie 
zjawiska zmuszenia (ang. coercion) go do zakupu danego pakietu, którego 
w innych okolicznościach by nie nabył. W praktyce wskazuje się183, że prze-
jawiać się ono może:
(i) wprowadzeniem klauzuli umownej nakładającej na klienta zobowiąza-

nie do zakupu produktu A celem zakupu produktu B;
(ii) odmową oddzielnych dostaw wiązanych produktów;
(iii) technologicznym powiązaniem produktów uniemożliwiającym użytkow-

nikowi użycie produktu A bez produktu B;
(iv) wiązaniem finansowym produktów, poprzez przyznawanie upustów 

powodujących, że zakup produktu związanego osobno staje się eko-
nomicznie nieracjonalny; 

(v) ograniczaniem uprawnień gwarancyjnych w przypadku zakupu pro-
duktu A oddzielnie od produktu B; lub

(vi) kombinacją wskazanych powyżej elementów.

Z drugiej strony, współcześnie przedsiębiorcy są w stanie lewarować 
swoją pozycję dominującą również bez tak jednoznacznego ograniczenia 
swobody kontraktowania swoich klientów, jaka miałaby miejsce w przywo-
łanych powyżej przykładach. Zgodnie z założeniami coraz powszechniejszej 

181 Por. decyzja w sprawie Vodafone/Kabel Deutschland, pkt 398.
182 L. Gormsen, A Principled Approach…, s. 121.
183 Por. M. Dolmans, T. Graf, Analysis of Tying…, s. 230.
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reprezentowanej w prawie konkurencji ekonomii behawioralnej184, przed-
siębiorca dominujący może czynić to między innymi poprzez wykorzystywa-
nie wewnętrznych uprzedzeń klientów, takich jak niechęć do dodatkowych 
utrudnień i ryzyka, czy heurystyka dostępności185. W konsekwencji wskazuje 
się, że nawet gdy koszty związane ze zmianą przyzwyczajeń handlowych 
(zmianą kontrahenta) mogą być w praktyce niewielkie, klienci mogą być 
do podejmowania takich kroków niechętni186. Powyższe z kolei powoduje, 
że w przypadku praktyk wiązania produktów istnieje wyższe prawdopo-
dobieństwo wystąpienia antykonkurencyjnego skutku w postaci wyklucze-
nia z  rynku konkurentów dominanta187. To czy na skutek takiej praktyki 
dochodzi na wykluczenia konkurentów dominanta jest natomiast uznawane 
za najważniejsze kryterium analizy jej zgodności z prawem konkurencji188. 
W wyroku w sprawie Microsoft Trybunał stwierdził bowiem, że pomimo, 
że z treści art. 102 TFUE taki warunek jednoznacznie nie wynika, w przy-
padku praktyki antykonkurencyjnego wiązania produktów niezbędne jest 
również stwierdzenie wystąpienia antykonkurencyjnego skutku spowodo-
wanego przez tę praktykę189. Celem jego zbadania uwzględnia się między 
innymi poziom obrotu, na którym dochodzi do wiązania, porównanie udzia-
łów w  rynku przed rozpoczęciem stosowania sprzedaży wiązanej i po jej 
wdrożeniu, wpływ sprzedaży wiązanej na zachowania klientów, zwłaszcza 
ich skłonność do kupowania towarów konkurencji, czy alternatywę dostępną 

184 Założenia ekonomii behawioralnej wypracowane zostały w latach 1979–1980 w przez 
A. Tverskyego i R. Thalera, którzy zaproponowali rozszerzenie mocy wyjaśniającej teorii 
ekonomicznych i wyjaśnienie niektórych anomalii ekonomicznych poprzez odwołanie się 
do psychologicznych podstaw zachowań ludzi. Zob. A. Solek, Ekonomia behawioralne 
a ekonomia neoklasyczna, Zeszyty Naukowe PTE 2010, nr 8, s. 24.

185 N. Petit, N. Neyrinck, Back to Microsoft I and II: Tying and the Art of Secret Magic, 
Journal of European Competition Law & Practice 2011, nr 2(2), s. 119; zob. na ten 
temat również M. Stucke, Behavioral antitrust and Monopolization, Journal of Competi-
tion Law & Economics 2011, nr 8(3).

186 M. Benett, J. Fingleton, A. Fletcher, L. Hurley, D. Ruck, What Does Behavioral Eco-
nomics Mean for Competition Policy?, Competition Policy International 2010, nr 6(1), 
s. 121.

187 Ibidem.
188 Por. S. Bishop, M. Walker, The Economic…, s. 289.
189 Por. wyrok Sądu w sprawie Microsoft, pkt 867. Sąd odwołał się w nim do pkt. 53 swojego 

wcześniejszego wyroku w sprawie Michelin II. W sprawie Microsoft Sąd stwierdził ponad-
to, że dołączenie odtwarzacza Windows Media Player do systemu operacyjnego Windows 
skutkowało powstaniem efektu wykluczenia w stosunku do konkurentów Microsoft. Sąd 
uznał, że uniemożliwienie producentom alternatywnych odtwarzaczy penetracji rynku 
miało doprowadzić do tego, że oprogramowanie komputerowe projektowane byłoby 
z pominięciem standardów używanych przez inne odtwarzacze. Por. wyrok w sprawie 
Microsoft, pkt 1151.
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dla konkurentów190. Jakkolwiek behawioralne podejście do praktyki wiąza-
nia pozwala na dokonanie cennych spostrzeżeń, na dynamicznych rynkach 
nowych technologii należy je stosować z odpowiednią powściągliwością. Na 
rynkach takich organy antymonopolowe mogą napotykać np. na istotne 
trudności w ocenie potencjału innowatora rynkowego. Konsekwencją tego 
może być natomiast podjęcie działań przeciwko dominantowi, którego pozy-
cja rynkowa już wyraźnie słabnie191, co może zaburzyć przyszłą strukturą 
konkurencyjną na danym rynku.

4.3.  Dopuszczalne wyjątki od zakazu nadużywania pozycji dominującej
na rynkach telekomunikacyjnych

Inaczej niż ma to miejsce w odniesieniu do praktyk ograniczających 
konkurencję, unijny legislator zdecydował się nadać zakazowi nadużywania 
pozycji dominującej charakter bezwzględny. Przepis art. 102 TFUE nie 
zawiera zatem analogicznego do art. 101 ust. 3 TFUE systemu indywidu-
alnych wyłączeń relatywizujących abuzywne praktyki dominantów w drodze 
wyłączeń grupowych ani jego racjonalizacji w drodze wyłączeń indywidual-
nych192. Zakaz ten może być racjonalizowany jedynie na gruncie pozanor-
matywnym, tj. przede wszystkim w drodze orzecznictwa unijnych sądów193 
oraz pomocniczo – także w oparciu o wytyczne i wyjaśnienia publikowane 
w tym zakresie przez Komisję. Istotnie, na przestrzeni lat sądy unijne co do 
zasady uznawały możliwość powoływania się przez przedsiębiorców na argu-
menty uzasadniające naruszenie przez nich art. 102 TFUE194. Wypracowana 
w ten sposób koncepcja tzw. „obiektywnego uzasadnienia” uważana była 
w praktyce jako pewnego rodzaju przeciwwaga wobec tego, co w przeciwnym 
razie można byłoby określić jako „drakońskie” stosowanie art. 102 TFUE195. 
Uznaje się w doktrynie, że koncepcja obiektywnego uzasadnienia stworzona 

190 D. Miąsik, Komentarz do art. 9 Ustawy o ochronie konkurencji…, s. 668–669.
191 R. Van den Bergh, Behavioral antitrust: not ready for the main stage, Journal of Competi-

tion Law & Economics 2013, nr 9(1), s. 227.
192 Zob. na ten temat A. Jurkowska, T. Skoczny, Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień 

ograniczających konkurencję we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce, Warszawa 2008, s. 33.
193 Por. T. Skoczny, Instrumenty relatywizacji i racjonalizacji zakazów praktyk ograniczających 

konkurencję, [w:] Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej 
– księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jana Grabowskiego, 
Katowice 2004, s. 249.

194 Zob. w szczególności: wyrok ETS w sprawie United Brands, pkt 184; wyrok Sądu 
z 12.12.1991 r. w sprawie T-30/89 Hilti, pkt 115–119; wyrok ETS w sprawie Bronner, pkt 40.

195 P. Craig, G de Búrca, EU Law, Oxford 2011, s. 1030.
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została przez sądy unijne celem odróżnienia zachowania stanowiącego nad-
użycie od zachowania mającego na celu ochronę interesów handlowych 
przedsiębiorcy zajmującego pozycję dominującą, a u jego podstaw leży unijna 
zasada proporcjonalności196. Zastosowanie zasady proporcjonalności do art. 
102 TFUE zakłada natomiast, że dane działanie, które narusza ten przepis 
powinno być niezbędne, konieczne i  adekwatne197 do osiągnięcia uzasad-
nionego celu, jakim jest ochrona interesów gospodarczych dominanta198. 
Podobne powody racjonalizacji zakazu nadużywania pozycji dominującej 
występują na gruncie przepisów prawa krajowego. Tak, jak na gruncie prawa 
unijnego ewentualne odstępstwa i wyjątki od zakazu nadużywania pozycji 
dominującej muszą być zgodne z przepisami i zasadami traktatowymi, tak 
na gruncie prawa krajowego muszą one być zgodne z aksjologią krajowych 
regulacji antymonopolowych199. Od dłuższego czasu w doktrynie pojawiały 
się jednak wątpliwości w zakresie tego, co można uznać za ów uzasadniony 
interes gospodarczy dominanta, tj. czy np. wyznacza go wyłącznie prawo 
do przetrwania na rynku, czy już także prawo do prowadzenia działalności 
ukierunkowanej na osiągnięcie dochodów200. W  pewien sposób niejedno-
znaczne było również co wchodziło w zakres koncepcji obiektywnego uzasad-
nienia. Tytułem przykładu wskazać należy, iż część doktryny była przeciwna 
obejmowaniu jej zakresem stosowanie przez dominanta takich argumentów 
obronnych jak sprostanie konkurencji (ang. meeting competition defense) oraz 
korzyści efektywnościowe (ang. efficiencies justification)201. Wydaje się, że 
powyższe wątpliwości jedynie częściowo zostały rozwiane przez Komisję i jej 
stanowisko w przedmiocie zmodernizowanego – skutkowego podejścia do 

196 I. Van Bael, J.-F. Bellis (red.), Competition law…, s. 907; P. Craig, G de Búrca, EU 
Law…, s. 1030.

197 Szerzej na temat unijnej zasady proporcjonalności zob.: A. Jurcewicz, Zasada proporcjo-
nalności we wspólnotowym prawodawstwie rolnym i orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, [w:] E. Kremer, Z. Truszkiewicz (red.), Rozprawy i studia, Kraków 2009; 
J. Maliszewska-Nienartowicz, Zasada proporcjonalności w prawie Wspólnot Europejskich, 
Toruń 2007; D. Miąsik, Zasada proporcjonalności w prawie wspólnotowym i jej zastosowanie 
przez sądy krajowe, [w:] A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, 
Kraków 2005.

198 E. Rousseva, The Concept of ‘Objective Justification’ of an Abuse of a Dominant Position: 
Can it help to Modernise the Analysis under Article 82 EC?, Competition Law Review 
2006, nr 2(2), s. 33.

199 Por. T. Skoczny, W sprawie modernizacji stosowania zakazu nadużywania pozycji domi-
nującej, [w:] C. Banasiński (red.), Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii 
Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), Warszawa 2005, s. 129.

200 E. Rousseva, The Concept of ‘Objective Justification’…, s. 33.
201 Tak E. Rousseva, The Concept of ‘Objective Justification’…, s. 42–70; G. Monti, EC 

Competition Law…, s. 205 i n.
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stosowania art. 102 TFUE. W treści Wytycznych do art. 102 TFUE wskazała 
ona bowiem, że istnieją na gruncie prawa unijnego dwie podstawowe zasady 
racjonalizacji zakazu nadużywania pozycji dominującej202, tj. w oparciu o:
(i) obiektywną konieczność abuzywnej praktyki (tzw. kryterium obiektyw-

nej konieczności); lub 
(ii) korzyści związane ze wzrostem efektywności wynikającej z abuzywnej 

praktyki (tzw. kryterium efektywności).

Pierwszej z powyższych kategorii Komisja nie poświęciła w treści Wytycz-
nych do art. 102 TFUE większej uwagi poprzestając jedynie na stwierdzeniu, 
iż celem spełnienia przesłanki obiektywnej konieczności należy wykazać, że 
dana praktyka jest obiektywnie konieczna i proporcjonalna. Obiektywną 
konieczność i proporcjonalność należy z kolei w ocenie Komisji rozstrzy-
gać na podstawie czynników zewnętrznych203. Ze względu na dość niejed-
noznaczne stanowisko zaprezentowane w treści Wytycznych do art. 102 
TFUE niezbędne jest odwołanie się do opublikowanego jeszcze przed nimi 
Dokumentu Dyskusyjnego. W tym miejscu odnieść się jednak należy do 
dość istotnej różnicy w terminologii stosowanej przez Komisję w obu aktach. 
Inaczej niż miało to miejsce w treści Dokumentu Dyskusyjnego, w Wytycz-
nych do art. 102 TFUE Komisja zupełnie odeszła od stosowania dość 
ugruntowanego (jak by się wydawało) w orzecznictwie i w doktrynie pojęcia 
„obiektywnego uzasadnienia”204. Tak w orzecznictwie jak i w Dokumencie 
Dyskusyjnym w terminie tym zawierano strategie obronne dominanta oparto 
zarówno o (i) sprostanie konkurencji, (ii) obiektywną konieczność, jak i (iii) 
pozostałe argumenty związane z oszczędnością kosztową, uzasadniające upu-
sty w przypadku np. drapieżnictwa cenowego205 lub praktyki wiązania206. 
W  treści Wytycznych do art. 102 TFUE jako metody racjonalizacji zakazu 
nadużywania pozycji dominującej Komisja zaś uznaje wyłącznie kryterium 
obiektywnej konieczności oraz kryterium efektywności. Powyższe oznacza, 
że pojęcie obiektywnego uzasadnienia ujmuje ona jako znaczeniowo szersze 
niż pojęcie obiektywnej konieczności. W każdym wypadku pojęć tych nie 
należy jednak ze sobą utożsamiać207. Kryterium obiektywnej konieczności 

202 Zob. Wytyczne do art. 102 TFUE, pkt 29, pkt 30.
203 Zob. Wytyczne do art. 102 TFUE, pkt 29.
204 Por. M.A. Gravengaard, N. Kjærsgaard, The EU Commission guidance on exclusionary 

abuse of dominance and its consequences in practice, E.C.L.R. 2010, nr 31(7), s. 291.
205 Zob. Dokument Dyskusyjny, pkt 131.
206 Zob. Dokument Dyskusyjny, pkt 205.
207 Odmiennie w tym kontekście, niewłaściwie w mojej ocenie E. Kosiński oraz D. Wojtczak 

w E. Kosiński, D. Wojtczak, Prawna dopuszczalność i środki relatywizacji zakazu nadużycia 
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w rozumieniu pkt 29 Wytycznych do art. 102 TFUE opiera się bowiem 
wyłącznie o czynniki obiektywne i wspólne dla wszystkich przedsiębiorców 
obecnych na rynku (takie jak ochrona zdrowia, porządku lub bezpieczeństwa 
publicznego). Aby praktyka dominanta spełniała to kryterium dominant 
musi wykazać, że gdyby nie stosował danej abuzywnej praktyki jego produkty 
nie mogłyby być dostępne na rynku208. Stwierdzić należy zatem, że pojęcie 
obiektywnej konieczności, stanowi w  tym znaczeniu prawnokonkurencyjny 
odpowiednik funkcjonującej w ramach swobody przepływu towarów kon-
cepcji wymogów imperatywnych209.

Za zupełnie odmienne należy uznać sposoby racjonalizacji zakazu nad-
używania pozycji dominującej w oparciu o kryterium efektywności. Potwier-
dza to zresztą również ETS, który w wyroku z dnia 27 marca 2012 roku 
w sprawie Post Danmark210 wskazał, że przedsiębiorca może wykazać, że jego 
dzianie jest obiektywnie konieczne albo że skutki w postaci wykluczenia, które 
działanie to powoduje, mogą zostać zrównoważone, czy też mogą nad nimi 
przeważyć korzyści pod względem efektywności, z których mają pożytek również 
konsumenci211. O ile bowiem kryterium obiektywnej konieczności wymaga 
rozważania, czy względy prawnokonkurencyjne mogą być w wyjątkowych 
okolicznościach poświęcone na rzecz innych istotnych wartości o charakte-
rze imperatywnym, o tyle kryterium efektywności odnosi się już wyłącznie 
do oceny, co w danym przypadku korzystniejsze z punktu widzenia kon-
kurencji i konsumentów212. Analiza danej praktyki w oparciu o kryterium 
efektywności wymaga zatem rozważenia czy skutki w  postaci wykluczenia, 
które działanie to powoduje, mogą zostać zrównoważone, czy też mogą nad 
nimi przeważyć korzyści pod względem efektywności, z których mają pożytek 

pozycji dominującej w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2012, nr 4, 
s. 118.

208 Por. Dokument Dyskusyjny, pkt. 80.
209 Koncepcja wymogów imperatywnych (ang. mandatory requirements) wypracowana została 

przez ETS w wyroku z 20.02.1979 r. w sprawie 120/78 Cassis de Dijon, (Rewe-Zentrale AG 
vs Bundesmonopolverwaltung für Branntwein). Definiuje się je jako wartości stanowiące 
uzasadnienie dla ograniczenia swobodnego przepływu towarów, które muszą wynikać 
z ważnego i  uzasadnionego interesu publicznego oraz być stosowane z zachowaniem 
proporcjonalności, konieczności i niezbędności.

210 Wyrok ETS z 27.03.2012 r. w sprawie C-209/10 Post Danmark.
211 Zastosowana została zatem przez ETS w tym zakresie alternatywa rozłączna. Zob. wyrok 

ETS w sprawie Post Danmark, pkt 41.
212 E. Rousseva, M. Marquis, Hell Freezes Over: A Climate Change for Assessing Exclusionary 

Conduct under Article 102 TFEU, Journal of European Competition Law & Practice 
2013, nr 4(1), s. 44.
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również konsumenci213. Jak wyjaśnia Komisja spełnienie kryterium korzyści 
wzrostu efektywności zależne jest w praktyce od czterech warunków214, a to:
(i) w wyniku stosowania danej praktyki zostały lub zostaną osiągnięte 

określone korzyści;
(ii) nie mogą istnieć żadne inne mniej antykonkurencyjne rozwiązania 

alternatywne, które mogłyby przynieść takie same korzyści;
(iii) korzyści te przeważają nad wszelkimi przypuszczalnymi negatywnymi 

skutkami dla konkurencji i dobra konsumentów na rynkach, na które 
działanie ma wpływ;

(iv) dana praktyka nie przyczynia się do stłumienia skutecznej konkuren-
cji, poprzez eliminację wszystkich lub większości źródeł faktycznej lub 
potencjalnej konkurencji.

Nie ulega zatem wątpliwości, że kryterium efektywności jest konstrukcyj-
nie zbieżne z systemem wyłączeń indywidualnych z art. 101 ust. 3 TFUE. 
Powyższe podejście, pomimo pewnych głosów krytycznych podnoszonych 
w  literaturze215 należy uznać za słuszne. Jak już wszak sygnalizowano 
w niniejszej pracy216, przepisy art. 101 oraz 102 TFUE mogą być w zależności 
od sytuacji stosowane alternatywnie bądź symultanicznie do tego samego 
stanu faktycznego, w którym występuje przedsiębiorca posiadający pozycję 
dominującą. Spójne stosowanie obu przepisów powinno zaś skutkować tym, 
że niezależnie od tego, który z nich zostanie powołany w danym przy-
padku, rezultat powinien być taki sam. Co więcej, skoro w chwili obecnej 
tak art. 101 jak i 102 TFUE mają przede wszystkim chronić konkurencję 
poprzez niedopuszczenie do wystąpienia na rynku antykonkurencyjnych 
skutków (a  poprzez to szkody dla konsumentów), nie powinno być rów-
nież istotnych różnic w odniesieniu do warunków, po spełnieniu których 
dana praktyka może być obiektywnie uzasadniona217. Kryterium efektyw-
ności obejmują między innymi argumenty obronne przedsiębiorstwa oparte 
o oszczędności kosztowe, które w Dokumencie Dyskusyjnym omówione 
zostały przez Komisję oddzielnie w odniesieniu do poszczególnych rodza-

213 Zob. wyrok ETS w sprawie TeliaSonera, pkt 86.
214 Por. Wytyczne do art. 102 TFUE, pkt 30.
215 Zob. E. Kosiński, D. Wojtczak, Prawna dopuszczalność i środki…, s. 120.
216 Zob. uwagi w pkt 1.1. niniejszej pracy.
217 Por. E. Rousseva, M. Marquis, Hell Freezes Over…, s. 49. Odmiennie jednak R. Nazzini, 

który stoi na stanowisku, że z uwagi na fakt, iż koncepcja obiektywnego uzasadnienia 
nie znalazła swojego unormowania w przepisach traktatowych nie powinno się zakładać 
pełnej spójności pomiędzy regulacją art. 101 TFUE oraz 102 TFUE. Zob. R. Nazzini, 
The Foundations of European Union Competition Law: The Objective and Principles of 
Article 102, Oxford 2011, s. 305.
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jów nadużyć218. W  tym zakresie spełnienie przesłanek testu efektywności 
będą musieli wykazać zatem przedsiębiorcy chcący uzasadnić stosowanie 
przez siebie drapieżnych cen, dyskryminacji cenowej, wiązania produk-
tów czy zacieśniania marży. W  praktyce w większości przypadków może 
się to okazać niezwykle trudne219. W istocie wymagane jest bowiem, aby 
w momencie podejmowania przez siebie decyzji dotyczącej strategii handlo-
wej przedsiębiorca antycypował skutki, jakie stosowanie przez niego danej 
praktyki wywoła dla jego konkurentów oraz dobrobytu konsumentów220.

Wraz z inkorporowaniem do art. 102 TFUE kryterium efektywności 
odbierano w niektórych kręgach znak na odejście od stosowania przez Komi-
sję doktryny szczególnej odpowiedzialności przedsiębiorcy dominującego, co 
w niektórych przypadkach prowadzić może do sankcjonowania zachowań 
dominanta, które stanowią w rzeczywistości przejaw normalnej konkurencji 
rynkowej221. W praktyce podchodzi ona jednak dalej do argumentów obron-
nych opartych o kryterium efektywności niezwykle rygorystycznie. Dowodzą 
tego w szczególności rozpoznawane przez nią sprawy dotyczące abuzywnych 
praktyk przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W decyzji w sprawie Telefó-
nica Komisja uznała za potencjalnie uzasadnione względy efektywnościowe 
wyłącznie działania inwestycyjne związane z budową zupełnie nowej infra-
struktury222. Argumenty związane natomiast z jej efektywnym wykorzysta-
niem i ulepszaniem – co jest szczególnie istotne w innowacyjnych sektorach 
gospodarki – zostały zignorowane223. Z równą nieufnością Komisja traktuje 
argumentacje opartą o ekonomię skali oraz względy wydajnościowe, co – jak 
się wskazuje – jest wynikiem skupiania się przez nią w dalszym ciągu na 
podtrzymywaniu procesu rywalizacji jako głównym czynniku napędzającym 
efektywność rynkową224. Na podobnym stanowisku stoi również Sąd, który 

218 M.A. Gravengaard, N. Kjærsgaard, The EU Commission guidance…, s. 291.
219 D. Geradin, The Decision of the Commission of 13 May 2009 in the Intel case: Where is 

the Foreclosure and Consumer Harm?, Journal of European Competition Law & Practice 
2010, nr 1(2), s. 121; R. O’Donoghue, A. J. Padilla, The law and economics…, s. 232; 
K. Tosza, Efficiencies in Art. 82 EU: An illusionary defence?, Law & Economics Concur-
rences 2009, nr 4, s. 40.

220 A. Melamed, Exclusionary Conduct Under the Antitrust Laws: Balancing, Sacrifice, and 
Refusals to Deal, Berkeley Technology Law Journal 2005, nr 20, s. 1249.

221 Zob. K. Tosza, Efficiencies in Art. 82 EU…, s. 35, 40.
222 W przypadku spółki Telefónica wymóg ten nie został jednak spełniony. Por. decyzja 

Komisji w sprawie Telefónica, pkt 633.
223 A. Pera, The application of article 82 in regulated sectors: the case of price squeeze, [w:] 

B.E. Hawk (red.), International antitrust law and policy, Fordham Competition Law 
Institute 2009, s. 53.

224 K. Tosza, Efficiencies in Art. 82 EU…, s. 39.



208 ROZDZIAŁ IV

w wyroku w sprawie France Télécom stwierdził, że uzyskane korzyści skali 
oraz wzrost wydajności nie mogą zwolnić przedsiębiorstwa z odpowiedzialności 
na podstawie art. [102 TFUE]225. Tak rygorystycznie stanowisko jest jednak 
zasadne. Argumenty obronne oparte o kryterium efektywności nie mogą 
bowiem stanowić oręża w walce o uniknięcie odpowiedzialności z tytułu 
dopuszczenia się antykonkurencyjnych praktyk. Powyższe dotyczy zresztą tak 
praktyk wykluczających jak i eksploatacyjnych. Pamiętać należy bowiem, że 
to właśnie zyski płynące dla dominanta bezpośrednio (na skutek doraźnie 
zwiększonego obrotu) oraz pośrednio (na skutek eliminacji konkurencji) 
mogą stanowić źródło finansowania różnego rodzaju inwestycji zwiększają-
cych efektywność rynkową. Powszechne zwiększenie efektywności rynkowej 
najczęściej stanowi źródło korzyści nie tylko dla konkurencji i konsumentów 
rozumianych jako jedna zbiorcza wartość, ale również korzyści partykular-
nych dla podmiotu, który jest jej inicjatorem. Można sobie zatem wyobrazić 
sytuację, w której – nawet jeśli praktyka nie przyczynia się jednoznacznie do 
stłumienia skutecznej konkurencji – może przynieść przedsiębiorcy dominu-
jącemu oczywiste korzyści, wynikające chociażby z bycia w pozycji rynkowego 
innowatora. Ryzyka związane z obroną w oparciu o kryterium efektywności 
wydaje się dobrze obrazować właśnie sektor telekomunikacyjny, na którym 
wielokrotnie przedsiębiorcy dominujący posiadają technologiczną przewagę 
lub przynajmniej dużo większy potencjał do zdobycia takiej przewagi niż ich 
konkurentów. Każdy przypadek, w który może taką sytuację petryfikować, 
szczególnie zaś gdy powiązany jest on z zachowaniem zakazanym na grun-
cie art. 102 TFUE, winien być analizowany z odpowiednią powściągliwo-
ścią. Z tego względu, możliwość racjonalizacji zakazu nadużywania pozycji 
dominującej w oparciu o kryterium efektywności winna być ograniczona 
do przypadków, w których dominant rzeczywiście jest w stanie w sposób 
nie budzący wątpliwości wykazać, że dana korzyść rynkowa nie mogłaby 
zostać osiągnięta w inny sposób.

Zaznaczyć należy również, że w odróżnieniu do Dokumentu Dyskusyj-
nego226, w treści Wytycznych do art. 102 TFUE Komisja odcięła się od 
budzącej spore emocje w unijnym prawie konkurencji koncepcji obrony 
dominanta w oparciu o kryterium sprostania konkurencji. O ile bowiem 
jeszcze w wyroku w sprawie France Télécom Trybunał – stwierdzając, 
że art.  102 TFUE nie przyznaje przedsiębiorstwu zajmującemu pozycję 
dominującą jedynie bezwzględnego prawa do zrównania cen z  cenami jego 

225 Por. wyrok Sądu w sprawie France Télécom, pkt 217.
226 Por. Dokument Dyskusyjny, pkt 5.5.2.
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konkurentów227 – jednoznacznie nie wykluczył jeszcze obrony w oparciu 
o  argument sprostania konkurencji228, o tyle obecne stanowisko Komisji 
w tym względzie jest bardziej rygorystyczne. Wskazuje się w szczególności, 
że poprzez pominięcie zupełnie w treści Wytycznych do art. 102 TFUE 
obrony w oparciu o argument sprostania konkurencji Komisja postanowiła tę 
koncepcje niejako „po cichu” uśmiercić229. Inaczej niż ma to miejsce w przy-
padku kryterium efektywności, obrona w oparciu o argument sprostania 
konkurencji nie wymaga zagwarantowania żadnych korzyści dla konsumen-
tów, a wyłącznie wykazania, że miał miejsce atak na interesy gospodarcze 
dominanta. Sam ten fakt umożliwia mu podjęcie proporcjonalnych dzia-
łań obronnych (włączając w to np. działania polegające na drapieżnictwie 
cenowym)230. Mając na uwadze fakt, iż skoro nawet w samym Dokumencie 
Dyskusyjnym możliwość powołania się na argument sprostania konkurencji 
był już i tak obwarowany niezwykle wyśrubowanymi warunkami, wydaje się, 
że istotnie jego samodzielne stosowanie nie spełnia na płaszczyźnie unij-
nej wymogów obiektywnego uzasadnienia naruszenia zakazu nadużywania 
pozycji dominującej.

4.4. Uwagi końcowe

Na płaszczyźnie normatywnej tak w prawie unijnym, jak i prawie więk-
szości krajów członkowskich treść zakazu nadużywania pozycji dominującej 
jest w odniesieniu do sektora telekomunikacyjnego tożsama w porówna-
niu z innymi sektorami gospodarki. Pomimo pewnych różnic redakcyjnych, 
instytucja ta jest zasadniczo analogiczna do przepisów traktatowych ure-
gulowana również w krajowych ustawach antymonopolowych. Zasygnali-
zowane różnice dotyczą bowiem w szczególności metodologii bądź formy 
wyliczenia praktyk stanowiących naruszenie zakazu, co jednak w obliczu ich 
wyłącznie przykładowego charakteru nie ma większej doniosłości prawnej. 
Istotne konsekwencje występują natomiast na płaszczyźnie pozanorma-
tywnej, tj. w zakresie stosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej 
na rynkach telekomunikacyjnych. To właśnie stosowanie go do działalno-
ści przedsiębiorców telekomunikacyjnych doprowadziło w przeszłości do 
wielu doniosłych rozstrzygnięć sądów unijnych. Wpływ na powyższe ma 
kilka okoliczności związanych z charakterystyką tej działalności. Jest ona 

227 Por. wyrok ETS w sprawie France Télécom, pkt 56.
228 Podobnie jak i nie zrobiła tego sama Komisja w wydanej w tej sprawie decyzji.
229 M.A. Gravengaard, N. Kjærsgaard, The EU Commission guidance…, s. 291.
230 Ibidem.
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najczęściej prowadzona przez przedsiębiorców wertykalnie zintegrowanych 
i obejmuje więcej niż tylko jeden rynek usługowy. Nawet jeżeli na niektó-
rych z nich nie posiadają oni pozycji dominującej, w wielu przypadkach 
lewarują oni swoją siłę rynkową z innych, które są już przez nich zdomino-
wane. Omówione w niniejszym rozdziale praktyki odmowy kontraktowania, 
zacieśniania marży, drapieżnictwa cenowego oraz pakietowania i sprzedaży 
wiązanej są w tym zakresie jedynie przykładami. Antykonkurencyjne prak-
tyki dominantów telekomunikacyjnych mogą bowiem wykraczać (i często 
wykraczają) poza przyjętą w niniejszym podziale klasyfikacje, a tym samym 
mogą przyjmować inne formy dyskryminacji, wykluczenia bądź eksploatacji 
konkurentów spotykane również w innych sektorach gospodarki. Wybrana 
praktyka dominanta może ponadto zawierać elementy charakterystyczne 
dla różnych zachowań231. Z perspektywy prawa konkurencji najważniejsze 
jest jednak to, jakie efekty wywoła ona na rynku oraz z jakimi skutkami 
wiązała się ona będzie dla dobrobytu konsumentów. Komisja oraz sądy 
unijne nie wykazują przy tym specjalnej chęci do modyfikowania ogólnych 
zasad oceny prawnokonkurencyjnych skutków danych praktyk na potrzeby 
rynków telekomunikacyjnych, a szczególnie rynków nowej gospodarki232. 
Wyjątkowe właściwości rynków telekomunikacyjnych wiążą się wreszcie 
z faktem równoległego stosowania na nim tak prawa antymonopolowego, jak 
i prawa regulacji sektorowej233. Pomimo jednak tego, że regulacja sektorowa 
uwzględnia na etapie stosowania prawa dyrektywy prawa antymonopolo-
wego, uprzednie zastosowanie wobec przedsiębiorcy telekomunikacyjnego 
o pozycji dominującej regulacji sektorowej nie immunizuje automatycznie 
jego działalności pod kątem zgodności z przepisami ochrony konkurencji. 
Wręcz przeciwnie, ciąży na nim w tym zakresie w dalszym ciągu (nawet 
w  ramach nowego bardziej ekonomicznego podejścia do art. 102 TFUE) 
tzw. szczególna odpowiedzialność, aby była ona z tymi przepisami w pełni 
zgodna. Owa szczególna odpowiedzialność przedsiębiorcy dominanta skut-
kuje w praktyce tym, że stosowanie zakazu nadużywania pozycji dominującej 
może być niekiedy bardziej restrykcyjne niż na rynkach tradycyjnych.

231 Tytułem przykładu można wskazać, że sytuacja, w której dominant zmusza swoich kon-
trahentów do zakupu pakietowego powoduje, iż de facto odmawia im kontraktowania 
w zakresie wyłącznie jednego z elementów wchodzących w skład tego pakietu.

232 Nie uznają one w szczególności za zasadne przyjęcia stanowiska ograniczonej ingerencji 
antymonopolowej (tzw. hands-off approach) w okresie ich początkowego rozwoju. Tak 
np. w sprawie France Télécom, zob. B. Sufrin, E. Jones EC Competition…, s. 408.

233 Zagadnienie to zostanie szerej rozwinięte w rozdziale V niniejszej pracy.



Rozdział V

Zakaz nadużywania pozycji dominującej
a uprzednie działania regulacyjne

5.1. Uwagi wstępne

W rozdziale IV niniejszej pracy, przy okazji omawiania instytucji zakazu 
nadużywania pozycji dominującej w pkt 4.3., przedstawione zostały metody 
racjonalizowania tego zakazu w oparciu o koncepcję tzw. obiektywnego 
uzasadnienia. Zaliczyć należy do nich w szczególności te bazujące na kry-
terium obiektywnej konieczności oraz względy efektywnościowe. Doniosłość 
trzeciego kryterium, opartego o argument sprostania konkurencji – wobec 
wysoce sceptycznego stanowiska prezentowanego względem niego przez 
Komisję i sądy unijne – należy uznać w chwili obecnej za niewielką. Na 
osobną uwagę zasługuje natomiast w tym miejscu czwarta kategoria racjo-
nalizacji zakazu nadużywania pozycji dominującej, tj. ta oparta o tzw. zarzut 
działania państwowego (ang. state action defence, state compulsion defence)1. 
Problematyka ta jest niezwykle rozległa i dokonywanie w tym miejscu jej 
pełnej analizy wykracza poza ramy niniejszej pracy. Jej charakterystyka 
– zwłaszcza w wymiarze unijnym – nie byłaby w szczególności wyczerpu-
jąca bez odwołania się do szeregu ogólnych zasad prawa unijnego takich, 
jak zasady pierwszeństwa czy lojalnej współpracy. Wymagane jest ponadto 
spojrzenie na doktrynę działania państwowego z perspektywy unijnych prze-
pisów dotyczących pomocy publicznej2. Powyższe względy przemawiają za 
poddaniem tematyki zarzutu działania państwowego analizie w osobnym 

1 Zarzut działania państwowego, jako szczególne i osobne kryterium racjonalizacji zaka-
zu nadużywania pozycji dominującej kwalifikuje również A. Stawicki, [w:] A. Stawicki, 
E. Stawicki (red.), Komentarz do Ustawy…, s. 315.

2 Tu jednak w porównaniu z przepisami prawa antymonopolowego należy zachować odpo-
wiednią perspektywę analizy. Przykładowo, obowiązek zwrotu bezprawnie otrzymanej 
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opracowaniu, nawet o charakterze monograficznym. Kompleksowe odniesie-
nie się do niej na łamach niniejszej pracy mogłoby natomiast doprowadzić 
do niepotrzebnego zaciemnienia prowadzonych rozważań oraz zbytniego 
odejścia od jej przedmiotu i celów. Z tego względu poniżej omówione 
zostaną przede wszystkim te kwestie, które mają szczególne znaczenie z per-
spektywy stosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej na rynkach 
telekomunikacyjnych3.

Szczególnym rodzajem zarzutu działania państwowego – charakterystycz-
nym dla rynków regulowanych – jest tzw. zarzut działania regulowanego 
(ang. regulated conduct defence)4. Pomimo tego, że stanowi on formę racjo-
nalizacji stosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej funkcjonalnie 
podobną do innych, omówionych w pkt 4.3. niniejszej pracy, zadecydowano 
się przedstawić to zagadnienie z szerszej perspektywy – w odrębnym roz-
dziale. Z perspektywy przedmiotu niniejszej pracy ma ono wszak istotne 
znaczenie, gdyż w sposób klarowny wyznacza miejsce styku oddziaływania 
w sektorze telekomunikacyjnym instrumentów regulacji sektorowej i prawa 
antymonopolowego.

Prawnokonkurencyjna sytuacja przedsiębiorcy telekomunikacyjnego 
w obliczu uprzednio podjętych w stosunku do niego działań regulacyjnych 
jest jednym z najbardziej charakterystycznych, praktycznych przykładów 
wzajemnego przenikania się w ramach sektora telekomunikacyjnego prze-
pisów prawa regulacji sektorowej oraz prawa antymonopolowego. Obszary 
działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych będące przedmiotem 
zainteresowania tak prawa antymonopolowego, jak i prawa regulacji sek-
torowej wykraczają jednak poza szeroko omawianą już w niniejszej pracy 
sferę obowiązków dostępowych5. Do obowiązków telekomunikacyjnych orga-
nów regulacyjnych należy w tym zakresie również przeciwdziałanie takim 
praktykom, jak zacieśnianie marży oraz drapieżnictwo cenowe. W  obu 
przypadkach ma to miejsce przede wszystkim poprzez odpowiednie pro-
wadzenie polityki regulacyjnej (w szczególności odpowiednie regulowanie 

pomocy publicznej, jakkolwiek dolegliwy by nie był, nie ma wszak charakteru sankcji 
prawnoadministracyjnej sensu stricto.

3 Inne wybrane zagadnienia zostaną poniżej jedynie zasygnalizowane.
4 W praktyce pojęcie regulated conduct defence używane jest również często jako synonim 

state action defence. Tak np. G. Murphy, Is it time to rebrand Canada’s regulated conduct 
defence?, E.C.L.R. 2001, nr 22(6). W sytuacjach takich termin „regulacja” odnosi się naj-
częściej do sfery materialnoprawnej, tj. regulacji jako aktu ustawodawczego, regulującego 
daną sferę praw i obowiązków. W niniejszej pracy termin „działanie regulowane” rozu-
miany jest jednak węziej, tj. w znaczeniu działania podejmowanego przez przedsiębiorcę 
w następstwie regulacji jako fazy stosowania prawa przez organy regulacji sektorowej.

5 Zob. na ten temat w szczególności pkt 4.1. niniejszej pracy.
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hurtowych lub detalicznych cen usług telekomunikacyjnych)6. Jak słusznie 
wskazuje Komisja, telekomunikacyjne organy regulacyjne, podejmując się 
interwencji ex ante na rynku, posiłkują się pewnymi szacunkami i projekcjami 
rynkowo-kosztowymi7. W związku z powyższym, w większości sytuacji mogą 
one w najlepszym przypadku zminimalizować ryzyko wystąpienia antykon-
kurencyjnych zachowań, nie zaś zupełnie je wyeliminować. Często bowiem 
nawet w wąsko wyznaczonych przez organ ramach regulacyjnych przedsię-
biorca telekomunikacyjny może podejmować działania, które pomimo ich 
zgodności z przepisami regulacji sektorowej noszą jednocześnie znamiona 
deliktu antymonopolowego.

5.2. Doktryna działania państwowego

W kontekście antymonopolowej kwalifikacji praktyk dominanta, którego 
działalność jest jednocześnie regulowana przez krajowy organ regulacyjny 
kluczowe staje się odwołanie do tzw. doktryny działania państwowego. U jej 
podstaw leży bowiem odpowiedź na pytanie, czy w obliczu konfliktu prze-
pisów prawa konkurencji z innymi przepisami ustawodawstwa krajowego 
któreś z nich należy uznać za hierarchicznie ważniejsze. Łatwo sobie przecież 
wyobrazić sytuację, w której same władze państwowe mogą stwierdzić, że 
w danym przypadku z perspektywy interesów publicznych lub celów ochrony 
gospodarki krajowej korzystniejsze może być zezwolenie lub nawet zachę-
cenie do pewnego „kontrolowanego” naruszenia przepisów prawa konku-
rencji. Konsekwencje ekonomiczne takiego działania mogą być tymczasem 
dla danego rynku potencjalnie nawet bardziej dotkliwe niż te wynikające 
z  praktyk abuzywnych dominantów lub porozumień cenowych wszystkich 
lub większości przedsiębiorców działających w danych sektorze gospodarki8.

Doktryna działania państwowego wypracowana została w orzecznic-
twie amerykańskiego Sądu Najwyższego, a zastosowano ją po raz pierwszy 
w sprawie Parker vs Brown9, dotyczącej polityki regulacyjnej stanu Kalifornia 
ukierunkowanej na ochronę lokalnych dystrybutorów. Na mocy uchwalonego 
przez władze krajowe prawa doszło do ograniczenia konkurencji pomiędzy 

6 Do obu praktyk, jako zjawisk, które winny być zwalczane przez regulatorów poprzez 
odpowiednią kontrolę cen odwołują się bezpośrednio tak: Dyrektywa o dostępie, pkt 20 
preambuły, jak również Obwieszczenie o dostępie, pkt 114, 116–118.

7 Por. komunikat prasowy Komisji z 4.07.2007 r., nr MEMO/07/274.
8 Por. J. Temple Lang, Article 82 and EU Rules…, s. 265.
9 Wyrok SN USA z 4.01.1943 r. w sprawie 317 US 341 Parker vs. Brown. Stąd nazywa się 

ją niekiedy również „doktryną Parkera”.
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dystrybutorami rodzynek poprzez umożliwienie im wspólnego ustalania cen 
oraz wolumenu zbytu, a zatem w praktyce – do zawarcia porozumienia 
kartelowego. Sąd Najwyższy USA stwierdził jednak, że Ustawa Shermana 
nie znajduje zastosowania do ograniczeń handlowych nakładanych przez 
państwo10, a władze stanowe są chronione przed przepisami federalnego 
prawa antymonopolowego w sytuacjach, gdy podejmują w dobrej wierze11 
działania pozostające w zakresie ich suwerennych uprawnień regulacyjnych12. 
Pomimo zatem jednoznacznej treści Ustawy Shermana, Sąd Najwyższy USA 
wprowadził wyjątek od wynikającej z amerykańskiej konstytucji zasady nad-
rzędności prawa federalnego nad prawem stanowym13. Co istotne, u pod-
staw amerykańskiej doktryny działania państwowego znajduje się założenie, 
że spod odpowiedzialności prawnokonkurencyjnej wyłączone są nie tylko 
niektóre antykonkurencyjne działania władz państwowych (stanowych), ale 
również – podejmowane zgodnie z nimi – działania podmiotów prawa pry-
watnego14. Stanowisko zaprezentowane przez amerykański Sąd Najwyższy 
zostało następnie sprecyzowane w wyroku w sprawie Midcal15. Stanął on 
w przedmiotowej sprawie na stanowisku, zgodnie z którym, aby podmiot 
taki mógł na podstawie zarzutu działania państwowego uchylić się od odpo-
wiedzialności za popełniony delikt prawa konkurencji, musi on wykazać 
kumulatywne spełnienie dwóch warunków, tj. działania:
(i) zgodnie z jednoznacznie wyrażonymi przez władze państwowe dyrek-

tywami; oraz
(ii) pod ich czynnym nadzorem, zapewniającym, że immunizowane przez 

zarzut działania państwowego będą tylko takie antykonkurencyjne 
zachowania, które w ocenie państwa rzeczywiście wdrażają państwową 
politykę regulacyjną16.

10 Zob. pkt 351 wyroku SN USA w sprawie Parker vs. Brown.
11 W tym konkretnym przypadku chodziło o łagodzenie skutków wielkiej depresji lat 

1929–1933.
12 T.J. Muris, State Intervention/State Action – A U.S. Perspective, 24.10.2003 r., George 

Mason Law & Economics Research Paper, document dostępny pod adresem http://ssrn.
com/abstract=545163, s. 15.

13 Zob. na ten temat R. Squire, Antitrust and the supremacy clause, Stanford Law Review 
2006, nr 59(1).

14 Zob. szerzej B.Y. Kellman, T. Hiser, The Antitrust State Action Exemption: An Essay 
On Doctrinal Organization From Parker To Hallie And Southern Motor Carriers, Journal 
of Urban and Contemporary Law 1983, nr 29, s. 87.

15 Wyrok SN USA z 3.03.1980 r. w sprawie 445 U.S. 97 Cal. Liquor Dealers v. Midcal 
Aluminum, Inc.

16 Zob. na ten temat również: D. Crane, Judicial review of anticompetitive state action: 
two models in comparative perspective, Journal of Antitrust Enforcement 2003, nr 1(2), 
s. 420; R. Squire, Antitrust and the supremacy…, s. 79; raport Organizacji Współpracy 
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Mając powyższe na uwadze, można określić amerykańską doktrynę dzia-
łania państwowego jako stosunkowo liberalną, jako że nie jest z jej per-
spektywy niezbędne wykazanie, że dana jednostka działała pod przymusem 
państwowym17.

Założeń unijnego ujęcia doktryny działania państwowego należy doszu-
kiwać się w wyroku ETS w sprawie GB-Inno-BM18. W przedmiotowym 
stanie faktycznym ETS oceniał zgodność z prawem unijnym belgijskich 
przepisów podatkowych nakładających na producentów i importerów wyro-
bów tytoniowych obowiązek oznaczania na znakach akcyzy odpowiednio 
określonego przedziału cenowego, w którym produkty te mogły być sprze-
dawane konsumentom. ETS stanął w tej sprawie na stanowisku, że przepis 
art. 102 TFUE należy odczytywać w koniunkcji z przepisami określają-
cymi główne cele Traktatowe19. Z powyższego z kolei wynikać ma, że o ile 
prawdą jest, że art. [102 TFUE] skierowany jest do przedsiębiorców, prawdą 
jest również, że Traktat nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek nie-
przyjmowania i  nieutrzymywania w mocy żadnych środków, które mogłyby 
pozbawić ten przepis jego efektywności20. ETS przyjął jednocześnie, że przepis 
art. 102 TFUE zakazuje jakichkolwiek nadużyć pozycji dominującej przez 
jednego lub większej ilości przedsiębiorców, nawet jeżeli do takiego nadużycia 
zachęca przepis regulacji krajowej21. W wyroku z dnia 3 października 1985 
roku w  sprawie Télémarketing (CBEM), ETS wskazał z kolei, że art. 102 
TFUE znajduje zastosowanie do zachowania podmiotu zajmującego pozycję 
dominującą nawet jeżeli podmiot ten zawdzięcza tę pozycję legislacji tworzącej 
sytuację, w której nie występuje konkurencja bądź jest jej niewiele22. Do jesz-
cze dalej idących wniosków ETS doszedł w wyroku w sprawie Van Eycke 
z dnia 21 września 1988 roku23. Przedmiotowa sprawa dotyczyła belgijskich 
przepisów przewidujących zwolnienie w zakresie opodatkowania zysków 
kapitałowych od depozytów. Takie zwolnienie było przewidziane jednak 

Gospodarczej i Rozwoju z OECD Regulated Conduct Defence 2011, z 1.09.2011 r., doku-
ment dostępny pod adresem http://www.oecd.org/daf/competition/mergers/48606639.pdf, 
s. 11.

17 Por. M. Martyniszyn, Avoidance Techniques: State Related Defences in International Anti-
trust Cases, 10,03.2011 r., CCP Working Paper Nr 11-2, dokument dostępny pod adresem 
http://ssrn.com/abstract=1782888, s. 75.

18 Wyrok ETS z 16.11.1977 r. w sprawie 13/77 GB-Inno-BM.
19 W tym przypadku chodziło o art. 3 lit f) TWE (w TFUE najbliższym odpowiednikiem 

tego przepisu jest protokół 27 do TFUE).
20 Wyrok ETS w sprawie GB-Inno-BM, pkt 31.
21 Wyrok ETS w sprawie GB-Inno-BM, pkt 26.
22 Wyrok ETS w sprawie Télémarketing, pkt 18.
23 Wyrok ETS z 21.09.1988 r. w sprawie 267/86 Pascal Van Eycke.
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wyłącznie od podatku dochodowego od depozytów, jeżeli nie przekraczały 
one maksymalnie określonej wysokości oprocentowania i premii. Skarżący 
P. Van Eycke był zdania, że regulacja taka zniechęca instytucje oferujące 
depozyty do konkurowania pomiędzy sobą. ETS zasadniczo potwierdził 
swoją dotychczasową linię orzeczniczą, wskazując, że państwo członkowskie 
nie powinno wymagać lub popierać wdrażania umów, decyzji bądź praktyk 
sprzecznych z [art. 102 TFUE], wzmacniać ich efektu ani pozbawiać swoją 
własną krajową legislację jej urzędowego charakteru poprzez delegowanie na 
rzecz prywatnych przedsiębiorstw odpowiedzialności za podejmowanie decyzji 
dotyczących sfery ekonomicznej24. W sprawie Van Eycke nie było jednak 
wystarczających dowodów na to, że którakolwiek z takich sytuacji miała 
miejsce25. W tym przypadku władze państwowe nie sankcjonowały ani też 
nie potwierdzały zjawiska ograniczania stawek procentowych. To ustawo-
dawstwo a nie instytucje finansowe określiło bowiem, jakie stawki pro-
centowe będą wiązały się z korzyścią uzyskania zwolnienia podatkowego. 
ETS wskazał przy tym, że choć perspektywa utraty całej korzyści związanej 
z preferencyjnymi zasadami opodatkowania oszczędności depozytowych sta-
nowi istotny czynnik zachęcający do stosowania się do przedmiotowego usta-
wodawstwa, z ustaleń poczynionych przez sąd krajowy nie wynika w sposób 
jasny, aby ustawodawstwo to wyłącznie sankcjonowało sposób ograniczania 
stopy dochodu z depozytów oraz poziom maksymalnych stawek, przyjętych 
na podstawie uprzednio obowiązujących umów, decyzji bądź praktyk26. Tezy 
wynikające z omówionych powyżej orzeczeń były następnie konsekwentnie 
podtrzymywane w szeregu kolejnych orzeczeń ETS27, w związku z czym 
zaprezentowane w nich stanowisko uznaje się za ugruntowane. Można zatem 
za J. Temple Lang wskazać28, że działanie państwowe będzie sprzeczne 
z prawem unijnym w sytuacjach gdy:
(i) w sposób nieuzasadniony wzmacnia (rozszerza) istniejącą pozycję domi-

nującą

24 Wyrok ETS w sprawie Pascal Van Eycke, pkt 16.
25 Na temat delegowania uprawnień regulacyjnych na podmioty prawa prywatnego zob. 

szerzej H. Schepel, Delegation of Regulatory Powers to Private Parties Under EU Com-
petition Law: Towards a Procedural Public Interest Test, Common Market Law Review 
2002, nr 39.

26 Wyrok ETS w sprawie Pascal Van Eycke, pkt 18.
27 Zob. w szczególności: wyrok ETS z 17.11.1993 r. w sprawie C-185/91 Gebrüder Reiff 

GmbH & Co. KG, pkt 14; wyrok ETS z 9.06.1994 r. w sprawie C-153/93 Delta Schiffahrts-
und Speditionsgesellschaft mbH, pkt. 14; wyrok ETS z 19.02.2002 r. w sprawie C-35/99 
Arduino, pkt 35.

28 J. Temple Lang, European Union Law Rules on State Measures Restricting Competition, 
Competition Law Yearbook (Helsinki) 2003, s. 10.
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(ii) w sposób bezpośredni nakazuje antykonkurencyjne zachowanie lub do 
niego zachęca;

(iii) tworzy pozycję dominującą w zakresie usług lub dóbr, popytu na które 
dominant nie jest w stanie zaspokoić;

(iv) prowadzi do powstania konfliktu interesów, tj. sytuacji w której domi-
nant prowadzi zarówno działalność gospodarczą jak i regulacyjną.

Osobną kwestią pozostaje to, czy w niektórych przypadkach antykon-
kurencyjne działanie państwowe może być racjonalizowane. Stanowisko 
ETS jest w tym zakresie twierdzące, choć jednocześnie pozostaje w dok-
trynie przedmiotem krytyki jako mało przejrzyste29. Istotnie bowiem unijny 
wymiar doktryny działania państwowego w prawie konkurencji zrodził się 
poprzez wertykalne zastosowanie przepisów art. 101 oraz 102 TFUE, które 
w swoim założeniu mają charakter horyzontalny. Powyższe należy zresztą 
uznać za źródło koncepcyjnej niedoskonałości omawianej doktryny. Z tego 
względu słusznie postuluje się30, aby w zakresie, w jakim ocenia się w UE 
antykonkurencyjne działania państwowe, dopuścić jednoznacznie możliwość 
ich uzasadniania na tych samych zasadach co w przypadku przepisów doty-
czących unijnego rynku wewnętrznego, tj. w oparciu o względy interesu 
publicznego31.

5.3. Zarzut działania państwowego

Problematyka działania państwowego jest doniosła nie tylko z uwagi na 
obowiązek zapewnienia na rynku niezakłóconej konkurencji ciążący na wła-
dzach krajowych. Równie istotne, co możliwość przypisania odpowiedzial-
ności za naruszenie przepisów prawa konkurencji państwom członkowskim 
pozostaje to, jaki wpływ będzie miało przyjęcie przez organ antymonopolowy 
antykonkurencyjnego działania państwowego na sytuacje przedsiębiorców, 
którzy się do takiego działania zastosują. ETS po raz pierwszy komplek-

29 Zob. D. Gerard, EU Competition Policy after Lisbon: Time to Review the ‘State Action 
Doctrine’?, Journal of European Competition Law & Practice 2010, nr 1(3), s. 203.

30 Ibidem.
31 Zaznaczyć należy zresztą, że ETS w przeszłości zdarzało się już przecież odwoływać 

w takich sprawach do względów interesu publicznego. Zob. D. Crane, Judicial review…, 
s. 422 i n. Na temat stosowania do przypadków naruszeń unijnego prawa konkurencji 
przepisów traktatowych dotyczących swobód zob. również L. Gyselen, State Action and 
the Effectiveness of the EEC Treaty’s Competition Provisions, Common Market Law Review 
1989, nr 26, s. 35.
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sowo32 odniósł się do tej kwestii w wyroku z dnia 11 listopada 1997 roku 
w sprawie Ladbroke Racing Ltd. ETS przyszło w tym przypadku poddać 
ocenie francuskie przepisy przyznające prawo do świadczenia usług bukma-
cherskich związanych z wyścigami konnymi jedynie wybranym podmiotom, 
zrzeszonym w krajowej organizacji PMU33. Analizując ustawodawstwo fran-
cuskie, ETS stwierdził, że w przypadkach, gdy zachowanie antykonkurencyjne 
jest wymagane od przedsiębiorców przez krajowe ustawodawstwo lub jeżeli ta 
ostatnia stwarza ramy prawne, które same eliminują możliwości konkurencyj-
nej działalności z ich strony, art. [101 TFUE] oraz [102 TFUE] nie znajdują 
zastosowania (…) i nie można wówczas przypisać przedsiębiorcy ogranicze-
nia konkurencji34. Dodał on również że art. [101] oraz [102] TFUE będą 
miały jednak zastosowanie w sytuacji, w której ustalone zostanie, że krajowe 
ustawodawstwo nie ogranicza przedsiębiorców w podejmowaniu autonomicz-
nych zachowań, które przeciwdziałają, ograniczają lub zakłócają konkuren-
cji35. W wyroku w sprawie Ladbroke ETS jednoznacznie wyjaśnił zatem, 
że przepisy art. 101 oraz 102 TFUE nie będą znajdowały zastosowania 
zasadniczo w dwóch sytuacjach, tj.:
(i) po pierwsze, gdy krajowe ustawodawstwo „wymaga” od przedsiębiorców 

antykonkurencyjnego zachowania; lub
(ii) po drugie, gdy krajowe ustawodawstwo stwarza ramy prawne, które 

same eliminują jakąkolwiek możliwość zachowania się w sposób zgodny 
z przepisami prawa konkurencji.

Test warunkujący możliwość powołania się na zarzut działania państwo-
wego sformułowany w wyroku w sprawie Ladbroke można uznać za dość 
restrykcyjny. Wymagane jest bowiem w jego przypadku stwierdzenie braku 
jakiejkolwiek możliwości zachowania się w konkurencyjny sposób36. Jeżeli 
działanie państwa narusza co prawda konkurencję, ale pozostawia choć 
najmniejszą możliwość zachowania się w sposób konkurencyjny, to w myśl 
kryterium Ladbroke art. 101 oraz 102 TFUE znajdą do działalności przedsię-
biorcy zastosowanie37. Fernando Castillo de la Torre zwraca w tym kontekście 
uwagę na pewien paradoks w unijnym podejściu do zarzutu (doktryny) dzia-

32 Wcześniejsze orzecznictwo było w tym zakresie niejednoznaczne.
33 Wyrok ETS z 11.11.1997 r. w sprawie C-359/95 P Ladbroke Racing Ltd.
34 Wyrok ETS w sprawie Ladbroke Racing Ltd., pkt. 33.
35 Wyrok ETS w sprawie Ladbroke Racing Ltd., pkt. 34.
36 Tak również S. Kingston, Greening EU Competition Law and Policy, Cambridge 2012, 

s. 344.
37 Ibidem.
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łania państwowego38. Otóż zgodnie z orzecznictwem sądów unijnych, celem 
wykazania naruszenia przez państwo art. 4 ust. 3 TUE w związku z art. 101 
lub 102 TFUE wymagane jest stwierdzenie równoczesnego naruszenia przez 
przedsiębiorcę art. 101 lub 102 TFUE. W sytuacji, gdy natomiast brak jest po 
stronie takiego przedsiębiorcy wystarczającej autonomii i swobody działania, 
uznaje się, że nie dochodzi wówczas do naruszenia art. 101 ani 102 TFUE. 
F. Castillo de la Torre zdaje się tym samym sugerować, iż ze stanowiska 
sądów unijnych wynikać miałoby, że w  niektórych sytuacjach poprzez to 
samo działanie jednocześnie nie dochodziłoby do naruszenia art. 101 lub 
102 TFUE oraz dochodziłoby do naruszenia art. 4 ust. 3 TUE w związku 
z  art. 101 lub 102 TFUE39. Taki paradoks jest jednak wyłącznie pozorny. 
W przedstawionej powyżej sytuacji różna jest bowiem struktura podmiotowa 
naruszenia. Z jednej strony mamy do czynienia z działaniem przedsiębiorcy, 
natomiast z drugiej z działaniem państwa członkowskiego, które obejmuje 
swoim zakresem coś zgoła innego. Za zupełnie zrozumiałą należy w takim 
kontekście uznać hipotetyczną sytuację, w której np. dojdzie do narusze-
nia przez państwo członkowskie art. 4 ust. 3 TUE w związku z  art. 101 
TFUE poprzez uchwalenie aktu prawnego nakazującego wybranym przed-
siębiorcom ograniczenie swojej działalności gospodarczej do określonych 
terytoriów kraju, natomiast nie dojdzie do naruszenia przez tych samych 
przedsiębiorców art. 101 TFUE poprzez prowadzenie swojej działalności 
wyłącznie na wskazanych w tym akcie terytoriach (a więc stosujących się 
do krajowych przepisów dzielących geograficznie rynek).

5.3.1. Zarzut działania państwowego a zarzut działania regulowanego

Wyrok ETS w sprawie Ladbroke, pomimo tego, iż sam w sobie pozwalał 
na wyprowadzenie dość jednoznacznych wniosków związanych z możliwością 
powołania się przez przedsiębiorców na doktrynę działania państwowego, 
pozostawiał za sobą jednak pewną wątpliwość. Nie było w szczególności 
jasne co kryje się pod użytym przez ETS sformułowaniem „ram prawnych”. 
Wątpliwości te rozwiane zostały dopiero w wyroku Sądu w sprawie Asia 
Motor40. Asia Motor France wraz z innymi skarżącymi podnosiły, że pię-
ciu autoryzowanych importerów japońskich samochodów zobowiązało się 
wobec władz francuskich do niesprzedawania więcej niż 3% samochodów 
zarejestrowanych na terytorium Francji w poprzednim roku kalendarzowym. 

38 F. Castillo de la Torre, State Action Defence…, s. 412.
39 Ibidem.
40 Wyrok Sądu z 18.09.1996 r. w sprawie T-387/94 Asia Motors.
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Importerzy ci dodatkowo ustalali pomiędzy sobą, w jakim zakresie każdy 
z nich będzie w powyższej wartości partycypował. W zamian za przyjęcie 
przez nich na siebie powyższego zobowiązania, władze francuskie wprowa-
dziły dodatkowe utrudnienia w imporcie japońskich samochodów, innych 
niż te, które były dystrybuowane przez pięć stron domniemanego porozu-
mienia41. Komisja oddaliła zarzuty Asia Motor z uwagi na zarzut działania 
państwowego. Decyzja ta została następnie zaskarżona przez tę spółkę do 
Sądu. Ten zwrócił uwagę, na fakt, że w przedmiotowej sprawie nie istniały 
żadne przepisy regulujące praktykę pięciu importerów, a reżim kontroli 
importów był w istocie oparty na ustaleniach poczynionych ustnie42. Z tego 
względu przyjął on, że w sytuacji, gdy brak jest jakichkolwiek wiążących prze-
pisów regulacyjnych, nakazujących antykonkurencyjne zachowanie, Komisja 
jest uprawniona do przyjęcia, że dani przedsiębiorcy nie posiadali autono-
mii w działaniu, tylko jeżeli powyższe wynika z obiektywnych, odpowiednich 
i spójnych dowodów, wskazujących na to, że praktyka została jednostronnie 
nakazana im na mocy władz krajowych, poprzez niedającą się odeprzeć presję, 
taką jak np. zagrożenie podjęcia środków krajowych, mogących spowodować 
u takich przedsiębiorców straty43. Taka „nieodparta presja” nie została przez 
Sąd stwierdzona, zaś wyłącznie w odniesieniu do terytorium Martyniki. Sąd 
ustalił, że tamtejsi lokalni dealerzy zostali faktycznie zmuszeni do dosto-
sowania się do warunków ustalonych przez władze i pięciu importerów44. 
Okoliczność tę starał się zresztą wykorzystać jeden ze skarżących – spółka 
Somaco, która w tym zakresie odwołała się od wyroku Sądu. ETS nie 
podzielił jednak jej argumentów, wskazując, że fakt, iż dealerzy na Marty-
nice byli zależni od autoryzowanych importerów z terytorium Francji Metro-
politalnej nie umniejsza w żaden sposób okoliczności, że polityka importowa 
na Martynice była wyłącznie działaniem państwowym45. Stwierdzenie to jest 
o tyle warte przywołania, że w doktrynie wyprowadza się z niego opinię, 
iż pewne praktyki mogą się znaleźć poza zakresem zastosowania art. 101 
oraz 102 TFUE nawet jeżeli działanie państwowe przejawia się wyłącznie 

41 Utrudnienia te obejmowały m.in import równoległy, w ramach którego samochody 
wprowadzane tą drogą na rynek były kwalifikowane jako samochody „z drugiej ręki”, 
w związku z czym musiały być poddawane dodatkowym testom bezpieczeństwa. Por. 
wyrok Sądu w sprawie Asia Motor, pkt 4.

42 Zob. wyrok Sądu w sprawie Asia Motor, pkt 64.
43 Wyrok Sądu w sprawie Asia Motor, pkt 65, zob. również wyrok Sądu z 11.12.2003 r. 

w  sprawie T-65/99 Strintzis Lines Shipping S.A., pkt 122.
44 Wyrok Sądu w sprawie Asia Motor, pkt 68, 87.
45 Wyrok ETS z 7.05.1998 r. w sprawie C-401/96 P Asia Motor, pkt. 60.
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pośrednią presją na przedsiębiorcy46. W każdym zaś razie w sprawie Asia 
Motor sądy unijne jednoznacznie potwierdziły, że zakaz działań państwo-
wych sprzecznych z art. 102 TFUE dotyczy zarówno działań o charakterze 
legislacyjnym, jak również pozalegislacyjnym.

Powyższa teza jest doniosła z perspektywy tematyki niniejszej pracy, 
jako że wynika z niej, iż pozalegislacyjne działanie, które może być kwali-
fikowane jako antykonkurencyjne działanie państwowe obejmuje również 
instrumenty regulacji sektorowej. W konsekwencji, jeżeli krajowy organ 
regulacyjny przyjmie środek regulacyjny, który wymusza na dominującym 
przedsiębiorcy zachowania sprzeczne z  art. 102 TFUE, bądź też zachęca 
tego przedsiębiorcę do takich właśnie zachowań lub też ułatwia mu te 
zachowania, względnie po prostu umożliwia regulowanemu dominującemu 
przedsiębiorcy zachowania sprzeczne z art. 102 TFUE, to wówczas wspo-
mniany organ regulacyjny narusza zakazy wynikające z doktryny działania 
państwowego47. Powyższe zaś niesie za sobą konsekwencje nie tylko dla 
państwa członkowskiego (Komisja może wówczas wszcząć przeciwko niemu 
postępowanie na podstawie art. 258 TFUE), ale również dla samego przed-
siębiorcy, który na skutek nałożonego nań środka regulacyjnego naruszył 
zakaz nadużywania pozycji dominującej. Przedsiębiorca taki może jednak 
powołać się na tzw. zarzut działania regulowanego (ang. regulated conduct 
defence), zmierzający do wykazania, że jego zachowanie zostało w istocie 
wymuszone koniecznością podporządkowania się działaniom krajowego 
regulatora.

Zarzut taki może przy tym prowadzić albo do wyłączenia odpowiedzialno-
ści za popełniony delikt albo przynajmniej do jej ograniczenia poprzez ewen-
tualne zmniejszenie wymiaru nałożonej kary48. Pierwsza sytuacja powinna 
jednak zachodzić wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach49. Skutkuje ona 
wszak w praktyce przyjęciem, że do danego stanu faktycznego art. 102 TFUE 
nie będzie znajdował zastosowania. Wskutek tego następuje w zasadzie 
wyeliminowana w sprawie możliwość jakiejkolwiek interwencji antymonopo-
lowej. Odejście od stosowania art. 102 TFUE winno być zatem ograniczone 
do okoliczności, w których przedsiębiorca rzeczywiście nie posiada możliwo-
ści zachowania się w sposób zgodny z prawem konkurencji. Może to mieć 

46 Bezpośrednią presję na dealerów na Martynice wywierali bowiem autoryzowani importe-
rzy z Francji Metropolitalnej. Zob. na ten temat E. Blomme, State Action as a Defence 
Against 81 and 82 EC, World Competition 2007, nr 30(2), s. 247.

47 M. Szydło, Prawo Konkurencji…, s. 227.
48 Por. F. Castillo de la Torre, State Action Defence in EC Competition Law, World Com-

petition 2005, nr 28(4), s. 425.
49 Tak również E. Blomme, State Action as a Defence…, s. 247.
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wobec tego miejsce wyłącznie w sytuacjach, w których na przedsiębiorcę 
wywierana jest przez państwo jednoznaczna presja, aby zachował się on 
w antykonkurencyjny sposób, pod rygorem poniesienia istotnych strat lub 
innych mniej poważnych – niekoniecznie karno-administracyjnych – sank-
cji50. Drugi przypadek (tj. możliwość zmniejszenia wymiaru kary) w praktyce 
rodzi zaś pewne wątpliwości w zakresie tzw. prywatnoprawnego wdrażania 
prawa konkurencji (ang. private enforcement of competion law)51. Nie jest 
w szczególności jasne, czy w takiej sytuacji odpowiedzialność odszkodowaw-
cza związana z antykonkurencyjnym deliktem spoczywać ma na państwie, 
czy na przedsiębiorcy. Jeżeli zaś na obu podmiotach, to rozważyć należy 
na jakich zasadach lub w jakich proporcjach52.

5.3.2. Zarzut działania regulowanego w sektorze telekomunikacyjnym

Na prawnokonkurencyjne uwarunkowania związane ze stosowaniem 
na rynku telekomunikacyjnym instrumentów regulacji sektorowej Komisja 
zwróciła uwagę już w treści Obwieszczenia o dostępie. Wskazała ona w nim, 
że art. [101] oraz [102] Traktatu odnoszą się zazwyczaj do porozumień lub 
działań, które zostały zaakceptowane przez organ krajowy lub gdzie organ kra-
jowy zażądał wprowadzenia do treści porozumienia określonych warunków na 
prośbę jednej lub więcej zainteresowanych stron53 zaznaczając jednocześnie, że 
jeśli jednak krajowy organ regulacyjny miał zażądać wprowadzenia warunków, 
które są sprzeczne z przepisami o zachowaniu konkurencji, zainteresowane 
przedsiębiorstwa nie byłyby w praktyce obciążone grzywną, chociaż Państwo 
Członkowskie byłoby winne naruszenia art. 3 lit. g oraz art. 5 Traktatu54. Treść 
powyższych postanowień pozwala oceniać stanowisko Komisji dotyczące 
możliwości uchylenia się przez przedsiębiorcę od odpowiedzialności praw-
nokonkurencyjnej w następstwie zarzutu działania regulowanego jako dość 
rygorystyczne. W doktrynie spotykane były przykładowo poglądy interpretu-

50 Por. M. Martyniszyn, Avoidance Techniques…, s. 78.
51 Na ten temat szerzej zob.: A.P. Komninos, EC private antitrust enforcement. Decen-

tralised Application of EC Competition Law by National Courts, Oxford/ Portland 2008; 
A. Jurkowska, Antitrust Private Enforcement – Case of Poland, YARS 2008 nr 1(1); 
A  Jurkowska, Prywatnoprawne wdrażanie wspólnotowego prawa konkurencji, Warszawa 
2004.

52 Podobnie J. Maillo, Article 86. Services of General Interest and EC Competition Law, [w:]  
G. Amato, C.-D. Ehlermann, A. Komnionos, EC Competition Law: A Critical Assess-
ment, Oxford 2007, s. 600.

53 Zob. Obwieszczenia o dostępie, pkt 60.
54 Zob. Obwieszczenia o dostępie, pkt 61.
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jące stanowisko Komisji jako zezwalające na wyłączenie stosowania art. 101 
i 102 TFUE jedynie w sytuacji, gdy organ krajowy zażądał wprowadzenia 
określonych warunków „na prośbę jednej lub więcej ze stron”55.

Warunki powołania się przez przedsiębiorcę na zarzut działania regu-
lowanego zostały ostatecznie w sposób dość jednoznaczny określone przez 
ETS w powołanym już wielokrotnie w niniejszej pracy wyroku w sprawie 
Deutsche Telekom56. W przedmiotowym stanie faktycznym zakwestiono-
wane przez Komisję stawki za usługi dostępu do sieci, które spółka ta 
świadczyła swoim konkurentom, podlegały badaniu57 i zatwierdzeniu przez 
niemieckiego regulatora Regulierungsbehörde für Telekommunikation und 
Post („RegTP”). RegTP kontrolował ponadto ceny ustalane przez Deutsche 
Telekom za usługi detaliczne oraz wyznaczał ich maksymalną wysokość. 
Spółka podnosiła w związku z tym, że jeżeli nawet doszło do naruszenia 
w tym zakresie Traktatu, postępowanie winno być przez Komisję skiero-
wane nie przeciwko spółce, ale przeciwko Republice Federalnej Niemiec 
w trybie art. 258 TFUE. Ani Komisja ani sądy unijne nie podzieliły jed-
nak powyższego stanowiska. Stwierdziły one, że pomimo ingerencji RegTP 
w  ustalanie cen stosowanych Deutsche Telekom, spółka ta dysponowała 
swobodą działania wystarczającą do tego, aby jej polityka cenowa mogła 
zostać objęta zakresem zastosowania art.  102 TFUE, jednak świadomie 
swobody tej nie wykorzystała58. W związku z powyższym nie uznano w tym 
przypadku regulacji sektorowej cen stosowanych przez spółkę jako czynnika 
wyłączającego jej odpowiedzialność antymonopolową59. Co jednak istotne, 
ETS (jak również wcześniej i Sąd) uznał, że w granicach powyższej swo-
body mieści się także sytuacja, w której przedsiębiorca samodzielnie nie 
jest w  stanie zmienić swoich taryf cenowych i musi w tym celu wystąpić 
o zmianę cen do odpowiedniego organu regulacyjnego60. Obowiązek taki 
ma w ocenie ETS wynikać ze spoczywającej na przedsiębiorstwie zajmu-
jącym pozycję dominującą szczególnej odpowiedzialności niedopuszczenia 
do zaistnienia zakłóceń konkurencji na rynku.

55 E. Blomme, State Action as a Defence…, s. 258.
56 Zob. w szczególności pkt 4.2.5. niniejszej pracy.
57 Również pod kątem ich zgodności z przepisami prawa konkurencji.
58 Por. wyrok Sądu w sprawie Deutsche Telekom, pkt 124–131.
59 Komisja i sądy unijne przyjęły jednak, że fakt ten można zakwalifikować jako czynnik 
łagodzący, uzasadniający obniżenie kwoty grzywny o 10%. Wpływ na powyższe miał 
zwłaszcza fakt, że RegTP wielokrotnie, w okresie uwzględnionym w zaskarżonej decyzji 
Komisji badał ceny stosowane przez Deutsche Telekom (również pod kątem ewentual-
nej kwalifikacji jako element zacieśniania marży) i nigdy ich nie zakwestionował jako 
antykonkurencyjnych.

60 Por. wyrok Sądu pkt 122 oraz wyrok ETS w sprawie Deutsche Telekom, pkt 83–85.
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Kilka miesięcy po decyzji w sprawie Deutsche Telekom Komisja wydała 
decyzję dotyczącą abuzywnej praktyki innego operatora telekomunikacyj-
nego – France Télécom (wówczas jeszcze występującego jako Wanadoo 
Interactive S.A.)61. Sytuacja prawna France Télécom była w tym przypadku 
gorsza niż Deutsche Telekom. We Francji taryfy hurtowe usług dostępu 
do szerokopasmowego Internetu były co prawda również zatwierdzane na 
drodze administracyjnej, jednak procedura była w tym zakresie zdecydo-
wanie odmienna niż miało to miejsce w przypadku Niemiec. We Francji 
taryfy hurtowe były bowiem zatwierdzane przez ministra telekomunikacji 
na wniosek francuskiego regulatora – Autorité de régulation des télécom-
munications62. Jak zwróciła uwagę Komisja, krajowy regulator nie posiadał 
zatem żadnego realnego wpływu na ich wysokość i mógł jedynie sformułować 
względem France Télécom swoją opinię w przedmiocie stosowanych przez 
tę spółkę taryf63. Należy zatem stwierdzić, że jej swoboda decyzyjna była 
istotnie szeroka. O ile więc w toku postępowania przed Komisją spółka 
wskazywała na „swoje ograniczone pole manewru” w zakresie ustalania 
wysokości cen hurtowych, o tyle już w odwołaniu od decyzji Komisji nie 
podniosła ona zarzutu działania regulowanego.

Na zarzut działania regulowanego powoływał się przed ETS również 
hiszpański operator telekomunikacyjny Telefónica, w odwołaniu od decyzji 
Komisji nakładającej na tę spółkę karę pieniężną w wysokości 151 mln euro 
za stosowanie praktyki zacieśniania marży pomiędzy hurtowymi i detalicz-
nymi cenami szerokopasmowego dostępu do Internetu64. Spółka wskazy-
wała, iż hiszpański rynek Internetu szerokopasmowego regulowany jest przez 
CMT zarówno poprzez instrumenty regulacyjne o charakterze ex ante, jak 
i ex post, w związku z czym w jej ocenie wyłączona miała być na nim auto-
nomia w ustalaniu cen za te usługi65. Sąd był jednak zgodny w tym zakresie 
z oceną Komisji i stwierdził, że CMT ustalało wyłącznie maksymalną cenę 
za hurtowe usługi dostępu do Internetu66. Sąd odwołał się w tym kontekście 
do wyroków ETS w sprawach Deutsche Telekom i TeliaSonera, w których 
Trybunał sformułował tezę, zgodnie z którą przedsiębiorstwu dominują-
cemu można przypisać zacieśnianie marży, jeżeli dysponuje swobodą zmiany 

61 Zob. na ten temat również w pkt 4.2.3. oraz 4.3. niniejszej pracy.
62 Obecnie: Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes.
63 Por. decyzj w sprawie France Télécom, pkt 289.
64 Zob. na ten temat również pkt 4.2.2 niniejszej pracy.
65 Zob. decyzja Komisji w sprawie Telefónica, pkt 665.
66 W niektórych przypadkach zaś ceny te w ogóle nie były regulowane. Zob. wyrok Sądu 

w sprawie Telefónica. pkt 331, 333.
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choćby samych cen detalicznych67. Taką możliwość Telefónica zaś w przed-
miotowym stanie faktycznym miała. Przede wszystkim jednak, w wyroku 
w sprawie Telefónica Sąd potwierdził wyrażoną wcześniej, w sprawie Deut-
sche Telekom tezę dotyczącą szczególnej odpowiedzialności przedsiębiorstwa 
dominującego za niedopuszczenie do zakłócenia konkurencji na rynku68. Na 
rynku regulowanym odpowiedzialność ta przejawiać się ma tym, że nawet 
jeżeli dominant nie jest samodzielnie uprawniony do modyfikowania swojej 
oferty cenowej, to jest on wówczas zobowiązany do wystąpienia do [regula-
tora] z wnioskiem o zmianę stosowanych przez siebie cen, jeżeli powodowały 
one naruszenie skutecznej i niezakłóconej konkurencji na wspólnym rynku69.

5.3.3.  Przyczyny rygoryzmu sądów unijnych w ocenie zarzutów
działania regulowanego

W doktrynie wskazywano, że początkowa niewielka popularność powoły-
wania się przez przedsiębiorców w toku postępowania antymonopolowego na 
zarzut działania regulowanego mogła wynikać z dużej uznaniowości organów 
antymonopolowych oceniających, czy przepis prawa krajowego pozostawia 
przedsiębiorcy swobodę działania70. Z uwagi na fakt, iż bardzo często przyj-
mowano, że przepisy nie powodują wyłączenia autonomicznego wyboru 
zachowania, gdy brakowało w nich jednoznacznego nakazu lub zakazu, duże 
nadzieje wiązano w praktyce z dopuszczeniem przez sądy unijne możliwości 
powołania się na zarzut działania państwowego wobec państwowych działań 
pozalegislacyjnych71. Jak jednak ukazuje przykład omówionych w pkt 5.3.2. 
niniejszej pracy spraw dotyczących rynku telekomunikacyjnego, prawno-
konkurencyjna ocena zachowań przedsiębiorców dominujących w obliczu 
stosowanych względem nich środków regulacyjnych jest daleka od liberalnej.

Wnioski płynące z orzecznictwa unijnego dotyczącego zarzutu działania 
regulowanego nie są jednak wolne od kontrowersji. Zwraca się w szczegól-
ności uwagę na zasadę zaufania obywatela (przedsiębiorcy) do prawa oraz 
zasadę pewności prawa, w obliczu których, jak się wydaje, przedsiębiorca 
winien mieć uzasadnione podstawy do założenia, że jego działania – podjęte 
w zastosowaniu się do decyzji wydanej przez krajowy organ publiczny – są 

67 Por. wyrok Sądu w sprawie Telefónica, pkt 330.
68 Por. wyroku Sądu w sprawie Telefónica, pkt 335.
69 Ibidem.
70 K. Kowalik-Bańczyk, State action defence a odpowiedzialność przedsiębiorcy za naruszenie 

art. 81 lub art. 82 TWE, EPS 2009, nr 6, s. 27.
71 Ibidem.
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zgodne z prawem72. Nie mniej istotna jest w tym kontekście – wynikająca 
z powyższych – zasada tzw. uzasadnionych oczekiwań przedsiębiorcy w sto-
sunku do rozstrzygnięć krajowych organów administracyjnych73. Argumenty 
takie są jednak przez Komisję i sądy unijne konsekwentnie oddalane. Istot-
nie, stwierdzić należy, że mamy w tym przypadku do czynienia z pewnym 
konfliktem wartości. Jedną z nich jest zasada pewności prawa i ochrony 
uzasadnionych oczekiwań, drugą zaś zgodność zachowania z przepisami 
prawa konkurencji. Nie jest w żadnym wypadku bezzasadne przyznanie 
w tym przypadku prymatu drugiej z nich. Za ugruntowaną w prawie unij-
nym należy wszak uznać tezę, zgodnie z którą, uzasadnione oczekiwanie 
przedsiębiorcy nie może mieć swojego źródła w zachowaniu organu admi-
nistracyjnego, które nie jest zgodne z prawem unijnym74. Pomimo tego 
w niektórych przypadkach ETS godzi się na drodze wyjątku od tej zasady 
odstąpić. Do właśnie takich wyjątków zaliczyć należy sytuację, gdy działanie 
regulatora nie pozostawia przedsiębiorcy żadnej swobody w działaniu. Wyjąt-
ków jako odstępstw od reguły nie należy jednak interpretować w  sposób 
rozszerzający. Z powyższego względu zasadne jest, aby możliwość skutecz-
nego postawienia przez dominującego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego 
(i nie tylko) zarzutu działania regulowanego była wyraźnie ograniczona do 
sytuacji, w których istotnie wyłączona jest ich swoboda decyzyjna. Zasadą 
jest natomiast, że nakładając obowiązki regulacyjne w zakresie cen na 
rynku detalicznym regulatorzy w UE ustalają je albo w sposób maksymalny 
albo poprzez określenie ich wymaganego przedziału75. Mając powyższe na 
uwadze, wykluczone jest w tym przypadku przyjęcie po ich stronie braku 
swobody i autonomii działania w zakresie ostatecznego ustalenia cen, po 
których oferują swoje usługi na rynku76.

72 K. Kohutek, Glosa do wyroku SPI z dnia 10 kwietnia 2008 roku…, pkt 5.3.
73 Powoływała się na nią w szczególności spółka Deutche Telekom. Zob. wyrok Sądu 

w  sprawie Deutsche Telekom, pkt 261.
74 Wyrok Sądu z 16.10.1996 r. w sprawie T-336/94 Efisol SA, pkt 36; wyrok ETS 

z 26.04.1988  r. w sprawie 316/86 Hauptzollamt Hamburg-Jonas, pkt 23. W tym kontek-
ście można postawić pytanie: co w sytuacji jeżeli organ regulacyjny działa w zgodzie 
z dyrektywą unijną? Hipotetycznie mogłoby wówczas np. dochodzić do konfliktu pomię-
dzy prawem unijnym oraz krajowym prawem antymonopolowym. Wydaje się jednak, że 
w odniesieniu do sektora telekomunikacyjnego przypadek taki jest raczej mało prawdo-
podobny z uwagi na dość generalny charakter przepisów dyrektyw telekomunikacyjnego 
pakietu regulacyjnego. Do potencjalnego konfliktu z prawem antymonopolowym może 
zatem dochodzić raczej na etapie stosowania prawa regulacji sektorowej przez organy 
regulacyjne, w zakresie w jakim korzystają one z uznania administracyjnego.

75 Zob. np. art. 46 ust. 3 PT.
76 Można jednak wyobrazić sobie również hipotetyczną sytuację, w której nawet najniższa 

możliwa cena, z przedziału wyznaczonego operatorowi przez regulatora uznana będzie 
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Kolejna kontrowersja dotycząca restrykcyjnego podejścia instytucji unij-
nych do możliwości powołania się przez przedsiębiorców telekomunikacyj-
nych na zarzut działania regulowanego związana jest z założeniami, którymi 
kierują się regulatorzy, nakładając na nich obowiązki regulacyjne. Założenia 
te, jak wspomniano już wielokrotnie w niniejszej pracy, są w wielu przy-
padkach analogiczne z dyrektywami przyświecającymi organom antymono-
polowym. Tak jedni, jak i drudzy są bowiem zobowiązani do sprawowania 
regulacji prokonkurencyjnej rynku telekomunikacyjnego. Wydaje się, że to 
właśnie dlatego w przypadku decyzji krajowego regulatora trudniej – niż mia-
łoby to miejsce w odniesieniu do decyzji innego organu administracyjnego 
– zaakceptować przedsiębiorcom fakt, że działanie w zaufaniu do decyzji 
regulacyjnej nie sankcjonuje takiego zachowania jako zgodnego z prawem 
konkurencji. Oczekiwania takie nie byłyby jednak racjonalne. Wymagałyby 
one bowiem w istocie przyjęcia, że organy regulacyjne są w stanie wydawać 
wiążące decyzje o zgodności danej praktyki (w tym przypadku praktyki 
w zakresie polityki cenowej) z art. 102 TFUE, co jest sprzeczne z zasadami 
stosowania unijnego prawa ochrony konkurencji. W wyroku w sprawie Tele2 
(Nietia S.A.) z dnia 3 maja 2011 roku ETS wykluczył możliwość wydania 
przez krajowy organ antymonopolowy decyzji stwierdzającej brak naruszenia 
art. 102 TFUE, w sytuacji, gdy w celu zastosowania art. 102 TFUE organ ten 
bada, czy spełnione zostały przesłanki tego zastosowania, a następnie uznaje, 
iż nie doszło do nadużycia pozycji dominującej77. Skoro zatem decyzji takiej 
nie może wydać krajowy organ antymonopolowy, to tym bardziej nie może 
jej wydać krajowy organ regulacyjny. Przyznanie przedsiębiorcy swoistego 
„immunitetu prawnokonkurencyjnego”, z uwagi na działanie przez niego 
w zaufaniu do decyzji regulacyjnej do tego by się zaś w praktyce spro-
wadzało. Ograniczenie możliwości powołania się przez przedsiębiorców 
na zarzut działania regulowanego jest również uzasadnione ze względów 
praktycznych. Jak już wskazano w niniejszej pracy, stosując mechanizmy 
regulacyjne ex ante regulatorzy przede wszystkim opierają się o projekcje 
i przewidywania78. Organy antymonopolowe mają zaś do swojej dyspozycji 

przez organ antymonopolowy za zbyt wysoką z perspektywy prawa konkurencji. W takim 
przypadku uchylenie się przez przedsiębiorcę od odpowiedzialności antymonopolowej na 
zasadzie zarzutu działania regulowanego należy oczywiście uznać za w pełni dopuszczalne.

77 Wyrok ETS z 3.05.2011 r. w sprawie C-375/09 Tele2, pkt 30. Na temat uprawnienia orga-
nów antymonopolowych UE do wydawania tzw. decyzji negatywnych zob. A. Kluczewska, 
Uprawnienia krajowych organów ochrony konkurencji do wydawania „decyzji negatywnych” 
w świetle orzecznictwa TS UE, C-375/09 Prezes UOKiK vs Tele2 (Netia S.A.), [w:] T. Dłu-
gosz, Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych, Kraków 
2012.

78 Por. pkt 1.3. niniejszej pracy.
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„twarde” dane rynkowe. Z tego względu nawet stosując tę samą metodo-
logię analizy, mogą one dojść do różnych wniosków, np. w zakresie oceny 
tego, w jakim zakresie dana polityka cenowa może lub nie może nieść za 
sobą zagrożenie wywołania antykonkurencyjnych skutków.

Stanowisko ETS w odniesieniu do sytuacji prawnej dominantów w obli-
czu podejmowanych w stosunku do nich uprzednich działań regulacyjnych, 
stanowi kolejny przykład na potwierdzenie tezy, iż wbrew przewidywaniom79 
– przynajmniej w sektorze telekomunikacyjnym – nowe, ekonomiczne podej-
ście do stosowania art. 102 TFUE nie doprowadziło do schyłku doktryny 
szczególnej odpowiedzialności przedsiębiorców dominujących. W ostatnim 
czasie ETS zdaje się ponadto sugerować, że w swoim dotychczasowym rozu-
mieniu zasada szczególnej odpowiedzialności przedsiębiorstw dominujących 
winna obowiązywać nie tylko w odniesieniu do sektora telekomunikacyj-
nego, ale również i do innych sektorów, w których źródłem dominacji był 
dawny monopol państwowy, takich jak np. sektor pocztowy. Odwołując się 
do doktryny szczególnej odpowiedzialności przedsiębiorców dominujących80 
ETS w wyroku w sprawie Post Danmark dokonał konstatacji, że jeżeli ist-
nienie pozycji dominującej wywodzi się z dawnego monopolu ustawowego, 
okoliczność ta winna być uwzględniona81.

Można stwierdzić, że w praktyce ETS obarcza dominującego przedsię-
biorcę telekomunikacyjnego współodpowiedzialnością za regulowanie rynku. 
Środków zastosowanych w tym obszarze przez krajowego regulatora nie 
można zatem kwalifikować jako form ex ante prawnokonkurencyjnej legi-
tymizacji działania dominanta. Teza ta jest poniekąd zrozumiała, jako że 
zadanie korygowania oraz eliminowania takich zachowań należy w większym 
stopniu do prawa konkurencji niż do prawa regulacji sektorowej. W przy-
padku nadużywania pozycji dominującej na rynku telekomunikacyjnym rola 
ta została rozłożona przy tym zarówno na organy ochrony konkurencji, 
jak i na samych przedsiębiorców zajmujących na nim pozycję dominującą. 
Wydaje się jednak, że sytuacja ta może ulec zmianie z chwilą, w której 
sektor telekomunikacyjny stanie się efektywnie konkurencyjny i wyelimi-
nowane zostaną z niego instrumenty regulacji sektorowej. Wówczas brak 
będzie już podstaw do nakładania na telekomunikacyjnych przedsiębiorców 
(dominujących) szczególnej odpowiedzialności niedopuszczenia do zakłó-
cenia konkurencji na rynku.

79 Zob. K. Kohutek, Modernizacja instytucji zakazu…, s. 98–99 wraz z przywołaną tam 
literaturą.

80 ETS odwołał się w tym zakresie również do swojego wyroku w sprawie France Télécom.
81 Wyrok ETS w sprawie Post Danmark, pkt 23. Zwraca na to uwagę również K. Kohutek, 

[w:] K. Kohutek, Antykonkurencyjny, czyli szkodliwy…, s. 102.
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5.4.  Uprawnienie krajowych organów antymonopolowych do niestosowania 
przepisów prawa krajowego sprzecznych z art. 101 oraz 102 TFUE

Celem zapewnienia efektywnego stosowania unijnego prawa ochrony 
konkurencji, w przypadku stwierdzenia, że dana praktyka wywołuje wpływ 
na handel pomiędzy państwami członkowskimi, krajowe organy antymono-
polowe zobowiązane są do bezpośredniego stosowania przepisów art. 101 
oraz 102 TFUE82. Niezależnie od powyższego, na krajowych organach anty-
monopolowych spoczywają również pozostałe obowiązki, wynikające z zasad 
ogólnych stosowania przepisów prawa unijnego. Jako krajowe organy admi-
nistracyjne są one w szczególności związane unijną zasadą pierwszeństwa 
i wynikającym z tej zasady obowiązkiem niestosowania przepisów prawa 
krajowego sprzecznych z prawem unijnym. Z punktu widzenia niniejszych 
rozważań, na temat problematyki działania państwowego nasuwa się zatem 
pytanie, czy organy ochrony konkurencji państw członkowskich powinny 
rozpatrywać zarzut działania państwowego na takich samych zasadach, jak 
Komisja i sądy unijne. Stanowisko sądów unijnych długo pozostawało w tej 
kwestii niejasne83. ETS udzielił na powyższe pytanie jednoznacznej odpowie-
dzi dopiero w wyroku w sprawie Consorzio Industrie Fiammiferi („CIF”) 
z dnia 9 września 2003 roku84. Dotyczyła ona włoskich przepisów przewidu-
jących dla CIF krajowy monopol na produkcję i sprzedaż detaliczną zapałek 
oraz określających zasady jego funkcjonowania85. Włoski rynek zapałek stał 
się przedmiotem zainteresowania włoskiego organu antymonopolowego na 
skutek skarg potencjalnego niemieckiego konkurenta CIF nie mogącego 
dokonać jego penetracji. W toku postępowania antymonopolowego członko-
wie CIF powołali się na zarzut działania państwowego, wskazując, że prawo 
krajowe eliminowało jakąkolwiek konkurencję pomiędzy nimi, w  związku 
z czym nie powinni oni odpowiadać za naruszenie przepisów prawa kon-
kurencji. Pomimo, że włoski organ antymonopolowy nie zdecydował się 
ostatecznie na nałożenie na członków CIF kary pieniężnej, stwierdził on, że 
przepisy włoskie były sprzeczne z art. [101] oraz [102] TFUE i jako takie 
nie mogły być ze strony przedsiębiorców przedmiotem zarzutu działania 
państwowego. W toku postępowania odwoławczego sprawa CIF trafiła do 
ETS w trybie procedury pytania prejudycjalnego. Rozstrzygając pytania pre-

82 Zob. na ten temat pkt 3.2. niniejszej pracy.
83 Zob. K. Kowalik-Bańczyk, State action defence a odpowiedzialność…, s. 24.
84 Wyrok ETS z 9.09.2003 r. w sprawie C-198/01 Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF).
85 Członkostwo w nim było do 1994 r. obligatoryjne, a członkowie CIF zobowiązani byli 

do wspólnego (choć przy partycypacji władz krajowych) ustalania ilość produkowanych 
zapałek. Zob. wyrok ETS w sprawie CIF, pkt 7 i n.
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judycjalne zadane mu przez włoski sąd, ETS oczywiście wykluczył możliwość 
stwierdzenia przez organ antymonopolowy nieważności prawa krajowego 
na skutek jego niezgodności z unijnym prawem konkurencji, jednocześnie 
wskazując, że z uwagi na fakt, iż art. [101 TFUE] w związku z art. [4 ust. 3 
TUE] nakłada na państwo członkowskie obowiązek niewprowadzania środków 
sprzecznych z unijnymi regułami prawa konkurencji, reguły te byłyby mniej 
skuteczne gdyby w toku postępowania prowadzonego na podstawie art. [101 
TFUE] organ nie mógł uznać krajowego środka za sprzecznego z przepisami 
art. [101 TFUE] w związku z art. [4 ust. 3 TUE] i w konsekwencji odmó-
wić jego zastosowania86. Z wyroku w sprawie CIF wynika zatem po stronie 
krajowych organów antymonopolowych obowiązek niestosowania przepisów 
krajowych uznanych przez nie za sprzeczne z art. 101 oraz 102 TFUE. Jak 
słusznie zwraca się uwagę w doktrynie, Rozporządzenie 1/2003 nie przewi-
duje jednak żadnych pożytecznych instrumentów pomocnych w dokonywaniu 
takiej oceny, ani tym bardziej w zapewnianiu, że prawo krajowe niezgodne 
z Traktatem nie będzie znajdywało zastosowania87. Wydaje się, że unijny 
ustawodawca takiej sytuacji mógł po prostu nie przewidzieć. Kompeten-
cje przysługujące w tym zakresie krajowym organom antymonopolowym 
są w  istocie szersze niż Komisji, która nie jest przecież uprawniona do 
oceny zgodności prawa krajowego z prawem unijnym. Może ona co najwyżej 
wskazać, że przepisy art. 101 oraz 102 TFUE88 nie znajdują zastosowania 
do działań podejmowanych przez wybranych przedsiębiorców.

W sprawie CIF ETS poruszył także kwestię kar pieniężnych, jakie krajowy 
organ antymonopolowy może nałożyć na przedsiębiorców dopuszczających 
się antykonkurencyjnych praktyk wymaganych przez prawo krajowe. Odno-
sząc się do stanu faktycznego przedmiotowej sprawy, wyróżnił on zasadniczo 
trzy rodzaje zachowań przedsiębiorców zrzeszonych w CIF, które należy 
rozważyć w kontekście sankcji antymonopolowych:
(i) Zachowanie mające miejsce przed wydaniem decyzji, które było wyma-

gane przez prawo krajowe.
(ii) Zachowanie, mające miejsce przed wydaniem decyzji, które było przez 

prawo krajowe ułatwiane bądź do którego prawo krajowe zachęcało.

86 Zob. wyrok ETS w sprawie CIF, pkt 50.
87 W odróżnieniu do sądów członkowskich krajowe organy antymonopolowe nie mogą się 

w szczególności zwrócić do ETS z pytaniem prejudycjalnym. Zob. A. Kaczorowska, The 
power of a national competition authority to disapply national law incompatible with EC 
law – and its practical consequences, E.C.L.R. 2004, nr 25(9), s. 596.

88 Zob. na ten temat szerzej C. Rizza, The Duty of National Competition Authorities to 
Disapply Anti-Competitive Legislation and the Resulting Limitations on the Availability of 
State Action Defence (Case C-198/01 CIF), E.C.L.R. 2004, nr 25(2), s. 129.
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(iii) Zachowanie mające miejsce po wydaniu przez organ antymonopolowy 
ostatecznej decyzji nakazującej zaprzestanie naruszenia i powstrzymanie 
się od zachowań wymaganych przez przepisy krajowe uznane przez 
organ antymonopolowy za nie mające zastosowania z uwagi na ich 
niezgodność z TFUE89.

Rozróżnienie dwóch pierwszych sytuacji ma ścisły związek ze stanem 
faktycznym leżącym u podstaw sprawy CIF90, natomiast trzecia – pozwala 
już na wyprowadzenie pewnych abstrakcyjnych wniosków dotyczących zasad 
stosowania doktryny działania państwowego przez krajowe organy antymo-
nopolowe. Te nie są natomiast nigdzie w UE uprawnione do stwierdzania 
nieważności aktów prawa krajowego. Co więcej, decyzje krajowych organów 
antymonopolowych – tak jak w szczególności ma to miejsce w przypadku 
polskim – nie są co do zasady skuteczne erga omnes91. W takiej sytuacji 
stwierdzenie, np. przez Prezesa UOKiK w jego decyzji, że przepisy prawa 
polskiego niezgodne z art. 101 lub 102 TFUE nie będą miały zastosowania 
w sprawie, wiązało będzie wyłącznie adresatów takiej decyzji. Z wydaniem 
takiej decyzji ETS wiąże tymczasem doniosłe skutki. Stoi on bowiem na 
stanowisku, że z chwilą wydania przez organ antymonopolowy ostatecznej 
decyzji o niestosowaniu sprzecznych z TFUE przepisów prawa krajowego 
przedsiębiorcy tracą już uprawnienie do powołania się na zarzut działania 
państwowego i ich przyszłe działanie sprzeczne z art. 101 lub 102 TFUE 
będzie podlegało penalizacji na zasadach ogólnych92. Konsekwencje takie 
obejmą jednak wyłącznie adresatów decyzji krajowego organu antymono-
polowego. Strona trzecia, która jej adresatem nie jest, w przypadku wsz-
częcia przeciwko niej postępowania antymonopolowego będzie mogła się 
skutecznie powołać na zarzut działania państwowego93.

Podkreślić należy, że uprawnienie krajowego organu antymonopolowego 
do niestosowania krajowych przepisów sprzecznych z normami prawa konku-
rencji dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy w danej sprawie znajdują zastosowanie 
przepisy art. 101 lub 102 TFUE. To z kolei jest uzależnione od przyjęcia 
przez organ w danym postępowaniu, że stwierdzona przez niego praktyka 

89 Por. wyrok ETS w sprawie CIF, pkt 53–55.
90 Przepisy włoskie dotyczące uczestnictwa i funkcjonowania w CIF na przestrzeni lat ulegały 

zmianom, co miało wpływ na autonomię i swobodę decyzyjną przedsiębiorców w nim 
zrzeszonych.

91 Tak również K. Kowalik-Bańczyk, State action defence a odpowiedzialność…, s. 27.
92 Por. wyrok ETS w sprawie CIF, pkt 55.
93 Tak również C. Rizza, The Duty of National Competition…, s. 130.
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wywiera wpływ na handel pomiędzy państwami członkowskim UE94. Prze-
nosząc niniejsze rozważania bezpośrednio na grunt prawa polskiego, stwier-
dzić należy, że Prezes UOKiK prowadząc postępowanie antymonopolowe 
wyłącznie w związku z naruszeniem i na podstawie przepisów UOKiKu 
nie będzie uprawniony do stwierdzenia niestosowania przepisów innych 
aktów prawnych, nawet jeżeli w jego ocenie będą one sprzeczne z art. 6 
lub art. 9 UOKiKu. Pomimo tego, że przepisy te są pod względem swojej 
treści odpowiednikami art. 101 oraz 102 TFUE, tezy płynące z orzeczenia 
w sprawie CIF nie znajdują bezpośredniego przełożenia na płaszczyznę 
prawa krajowego. Uprawnienie krajowych organów antymonopolowych do 
niestosowania przepisów prawa krajowego niezgodnych z art. 101 oraz 102 
TFUE wynika zaś bezpośrednio z prawa unijnego i jako takie nie powstaje 
w  sytuacji czysto krajowej. Z  powyższego względu stwierdzić należy, iż 
sytuacje, w których krajowy organ antymonopolowy będzie mógł w swojej 
decyzji stwierdzić o niestosowaniu przepisów prawa krajowego sprzecznych 
z prawem konkurencji w praktyce będą raczej należały do rzadkości.

5.5. Uwagi końcowe

Problematyka związana z sytuacją prawną przedsiębiorcy w obliczu anty-
konkurencyjnego działania państwowego stanowi jedno z bardziej kontro-
wersyjnych zagadnień we współczesnym prawie konkurencji. Wskazuje ona 
bowiem miejsce, w którym normy i dyrektywy prawa antymonopolowego 
stykają się z innymi normami prawa publicznego, chroniącymi często kon-
kurencyjne wartości. W niektórych sytuacjach władze państwowe mogą 
uznać je zresztą za pozostające w odniesieniu do prawa antymonopolowego 
w  stosunku nadrzędności, co może dodatkowo uzasadniać w ich ocenie 
stworzenie różnych wyjątków i wyłączeń spod zakazu stosowania praktyk, 
które w normalnych okolicznościach uznałyby one za szkodliwe i bezprawne. 
Wyłączenia takie mogą jednak stanowić niekiedy jeszcze większe zagroże-
nie dla konkurencji, niż najpoważniejsze zakłócające ją praktyki, takie jak 
porozumienia cenowe czy podział rynku95. Antykonkurencyjne działanie 
państwowe niekoniecznie musi bowiem skutkować powstaniem powszech-
nych korzyści rekompensujących ograniczenia konkurencji, które ono spowo-
dowało. Problem ten staje się tym bardziej doniosły na płaszczyźnie unijnej, 

94 Szerzej na ten temat zob. pkt 3.2. niniejszej pracy.
95 A.M. Diveley, Clarifying State Action Immunity Under the Antitrust Laws: Ftc v. Phoebe 

Putney Health System, Inc., St. Thomas L. Rev. 2012, nr 25, s. 73.
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gdzie prawo konkurencji ma chronić unijny rynek wewnętrzny i  handel 
pomiędzy dwudziestoma ośmioma państwami członkowskimi, których inte-
resy gospodarcze mogą przecież wielokrotnie być ze sobą sprzeczne. To 
powoduje, że również działania państw członkowskich mogą prowadzić do 
naruszenia przepisów art. 101 oraz 102 TFUE, które z założenia skierowane 
są do funkcjonujących na rynku wewnętrznym przedsiębiorców.

Antykonkurencyjne działania państwowe, tak legislacyjne jak i pozale-
gislacyjne, materializują się tymczasem najczęściej właśnie w zachowaniach 
przedsiębiorców funkcjonujących w ramach prawnych ustalonych przez ich 
władze krajowe. Pytaniem o pierwszorzędnym znaczeniu jest zatem to, czy 
w sytuacji, w której przedsiębiorcy ci dopuszczają się deliktu prawa anty-
monopolowego na skutek stosowania się do prawa krajowego, może to 
stanowić okoliczność wyłączającą ich odpowiedzialność prawnokonkuren-
cyjną? Stanowisko prezentowane przez Komisję i sądy unijne pozwala na 
wyciągnięcie w tym zakresie dość jednoznacznych wniosków, które należy 
traktować jako istotny wskaźnik interpretacyjny również w przypadkach 
kolizji pomiędzy prawem konkurencji i regulacją sektorową, mającej wymiar 
stricte krajowy. Instytucje unijne konsekwentnie uznają, że nie dochodzi 
do naruszenia przez przedsiębiorców prawa konkurencji wyłącznie, gdy 
antykonkurencyjne działanie państwowe prowadzi po ich stronie do braku 
jakiejkolwiek autonomii i swobody decyzyjnej. Teza ta ma istotne znaczenie 
dla sektora telekomunikacyjnego, w ramach którego działania podejmo-
wane przez krajowych regulatorów – szczególnie w stosunku do dominu-
jących przedsiębiorców telekomunikacyjnych – zezwalają na pewną dozę 
samodzielności i autonomii. Dotyczy ona zwłaszcza zakresu cen, po jakich 
mogą oni oferować swoje usługi na rynku hurtowym oraz detalicznym. Jak 
wspominano już wielokrotnie w niniejszej pracy, na rynku telekomunikacyj-
nym na przedsiębiorcach dominujących ciąży szczególna odpowiedzialność 
za niedopuszczenie do wystąpienia na nim antykonkurencyjnych skutków. 
Owa szczególna odpowiedzialność dominanta skutkuje w praktyce tym, że 
stosowanie zakazu nadużywania pozycji dominującej może być niekiedy na 
tym rynku dalej idąca niż na rynkach tradycyjnych i staje się on w zasa-
dzie współodpowiedzialny za ich regulowanie. W konsekwencji uprzednie 
podjęcie w stosunku do przedsiębiorcy dominującego działań regulacyjnych 
z reguły nie będzie sankcjonować jego późniejszego działania, jako zgodnego 
z prawem antymonopolowym. Jedynie w sytuacjach ekstraordynaryjnych 
powołanie się przez dominanta na zarzut działania regulowanego będzie 
mogło skutkować zwolnieniem go z odpowiedzialności prawnokonkurencyj-
nej. W większości przypadków może on liczyć w związku z tym wyłącznie 
(w najlepszym wypadku) na zmniejszenie wymiaru nałożonej na niego kary.



Podsumowanie

Wnioski płynące z analizy dokonanej na łamach niniejszej pracy skłaniają 
ku tezie, że zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomu-
nikacyjnych istotnie jest i powinien nadal być w UE stosowany w sposób 
szczególny. Charakterystyka sektora telekomunikacyjnego powoduje, że 
rynki te są bowiem szczególnie podatne na zachowania stanowiące prze-
jaw nadużywania pozycji dominującej. Sektor telekomunikacyjny jest miej-
scem współistnienia i współfunkcjonowania norm prawa regulacji sektorowej 
oraz prawa konkurencji. Pomimo zbieżności dyrektyw regulacji sektorowej 
i antymonopolowej oraz pomimo tego, że przepisy często przewidują instru-
menty prawne mające na celu zapewnienie spójności i komplementarności 
w stosowaniu prawa konkurencji i prawa regulacji sektorowej, nie zawsze 
okazuje się to możliwe. Regulacja sektorowa jest co do zasady stosowana 
jako regulacja ex ante, natomiast regulacja antymonopolowa jako regulacja 
ex post. Choć istnieją od powyższego pewne odstępstwa (najbardziej cha-
rakterystycznym z nich jest oczywiście unijny system kontroli koncentracji, 
mający formę prewencyjnej regulacji ex ante), perspektywa, z której organy 
regulacyjne i antymonopolowe podejmują się interwencji rynkowej wpływa 
na możliwości dokonania przez nich oceny. W pierwszym przypadku do 
dyspozycji regulatorów pozostają przede wszystkim dane wynikające z prze-
widywań i projekcji rynkowych, które nigdy nie będą w stanie w sposób 
precyzyjny ocenić jakiego kształtu nabierze tak dynamicznie rozwijający się 
rynek, jakim jest rynek telekomunikacyjny. Organy antymonopolowe mają 
natomiast możliwość stosowania prawa konkurencji w sposób reakcyjny, 
w związku z czym ich rozstrzygnięcia mogą być już trafniejsze i precyzyjniej-
sze. Regulacja sektorowa jest ponadto sprawowana w sposób permanentny, 
natomiast regulacja antymonopolowa ma przede wszystkim na celu reagować 
ad hoc na stwierdzone przez siebie zakłócenia konkurencji. Oba rodzaje 
regulacji winny być jednak traktowane jako wzajemnie komplementarne 
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i równie istotne celem zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku 
telekomunikacyjnego.

Pamiętać należy, iż współczesny sektor telekomunikacyjny UE wyłonił 
się z szeregu krajowych rynków objętych monopolem państwowym1 oraz 
rynków oligopolistycznych2. Wieloletnie działania – tak legislacyjne, jak 
i pozalegislacyjne – władz krajowych oraz instytucji unijnych doprowadziły 
ostatecznie do jego liberalizacji, jednak w dalszym ciągu pozycja i siła ryn-
kowa zasiedziałych operatorów telekomunikacyjnych jest większa niż ich 
konkurentów. Powyższe powoduje, że rynek ten nie jest nadal w pełni 
konkurencyjny i nie może jeszcze zostać poddany oddziaływaniu wyłącznie 
mechanizmów konkurencji.

Z upływem czasu ilość rynków uznawanych za niekonkurencyjne zmniej-
sza się, a postęp technologiczny i zjawisko konwergencji środków komu-
nikacji elektronicznej powodują, że przed przedsiębiorcami otwierają się 
zupełnie nowe pola działalności telekomunikacyjnej. W niektórych przypad-
kach może to nawet doprowadzić do powstania technologii konkurencyjnych 
w stosunku do tych, które przez wiele lat uznawane były za nieposiadające 
substytutów. Duży wpływ na wzrost konkurencyjności w ramach rynków 
telekomunikacyjnych wywiera także regulacja sektorowa. Poprzez nakłada-
nie na zasiedziałych przedsiębiorców telekomunikacyjnych asymetrycznych 
obowiązków, które nie spoczywają na ich konkurentach, organy regula-
cyjne ograniczają ich autonomię działania, poprzez co minimalizują ryzyko 
wystąpienia antykonkurencyjnych zachowań. Regulacja sektorowa prowadzi 
ponadto do wyrównywania się udziałów rynkowych, okrzepnięcie na rynku 
nowych graczy, a w konsekwencji – do stopniowego zacierania się różnic 
w sile rynkowej między nimi a operatorami zasiedziałymi. Z drugiej strony 
w dalszym ciągu niezbędne jest np. administracyjne regulowanie takich 
kwestii jak gospodarka częstotliwościami czy też usługa powszechna. Z tego 
względu, pomimo że założeniem jest ostateczne odstąpienie w unijnym 
sektorze telekomunikacyjnym od regulacji sektorowej, osiągnięcie tego celu 
wydaje się w najbliższej perspektywie czasowej mało realne.

Dynamiczny rozwój sektora telekomunikacyjnego wpływa również na 
problematykę wyznaczania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyj-
nych. Wpływy te widoczne są zresztą już na etapie wyznaczania asortymen-
towego rynku właściwego, gdzie niezbędne jest wnikliwe zbadanie zarówno 
telekomunikacyjnych rynków niższego, jak i wyższego szczebla. Problemy 
konkurencyjne na telekomunikacyjnych rynkach detalicznych są bowiem 

1 Tak w przypadku rynków telekomunikacyjnych sieci stacjonarnych.
2 Tak w przypadku rynków telekomunikacyjnych sieci mobilnych.
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w przeważającej mierze konsekwencją sytuacji panującej na rynkach hurto-
wych. Stale zwiększająca się przepustowość sieci telekomunikacyjnych pro-
wadzi ponadto do zwiększającej się powszechności usług szerokopasmowego 
Internetu (zarówno w formie stacjonarnej, jak i mobilnej), za pośrednictwem 
którego użytkownikom oferowane będą coraz bardziej innowacyjne usługi. 
Wydaje się również, że obecny etap rozwoju unijnego rynku telekomuni-
kacyjnego nakazuje już rozważanie wzajemnej substytutywności technolo-
gii stacjonarnych oraz mobilnych. Nieuwzględnienie wszystkich powyższych 
czynników może skutkować powstaniem zagrożenia polegającego na tym, 
że rynek właściwy może zostać przez organ antymonopolowy zdefiniowany 
w sposób zbyt wąski.

W ramach sektora telekomunikacyjnego występowało wreszcie przez lata 
alternatywne w stosunku do pojęcia pozycji dominującej, pojęcie znaczącej 
pozycji rynkowej. Ostatecznie jego rozumienie uległo istotnym przeobra-
żeniom i obecnie należy je uznać za zasadniczo ekwiwalentne do pojęcia 
pozycji dominującej. Organy regulacyjne w zakresie wyznaczania znaczą-
cej pozycji rynkowej winny ponadto opierać się na dorobku orzeczniczym, 
wypracowanym w sprawach z zakresu prawa konkurencji. Dokonując na 
rynku telekomunikacyjnym oceny możliwości przypisania przedsiębiorcy 
pozycji dominującej, obok tradycyjnej analizy udziałów rynkowych winno 
się uwzględnić elementy dla niego charakterystyczne, takie jak w szczegól-
ności: bariery wejścia i wyjścia na dany rynek, liczebność bazy abonentów, 
przychód ze sprzedaży usług oraz uwarunkowania historyczne i korzyści, 
jakie operatorzy odnosili z racji posiadania nad konkurentami przewagi 
infrastrukturalnej i rozpoznawalności marki.

Z punktu widzenia funkcjonowania zakazu nadużywania pozycji dominu-
jącej na rynkach telekomunikacyjnych duże znaczenie ma zmiana metodolo-
giczna, jaka w zakresie stosowania tej instytucji dokonała się na przestrzeni 
ostatnich lat w unijnym i krajowym prawie konkurencji. Bardziej ekono-
miczne i skutkowe, a zatem odformalizowane podejście do art. 102 TFUE 
pozwala organom dokonywać kwalifikacji antymonopolowej na dynamicz-
nych i często zmieniających się rynkach telekomunikacyjnych w sposób bar-
dziej elastyczny. Z drugiej strony, prawnokonkurencyjna ocena działalności 
telekomunikacyjnych przedsiębiorców dominujących powinna uwzględniać 
fakt, że sektor telekomunikacyjny funkcjonował przez lata w warunkach 
monopolu naturalnego. Z tego względu stanąć należy na stanowisku, że 
nadal spoczywa na dominantach telekomunikacyjnych tzw. szczególna odpo-
wiedzialność niedopuszczenia do zakłóceń prawa konkurencji. Powyższe 
prowadzi w praktyce do dość restrykcyjnego stosowania na rynku teleko-
munikacyjnym przez sądy unijne oraz Komisje art. 102 TFUE. Duże zna-
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czenie dla stosowania tego przepisu w sektorze telekomunikacyjnym ma 
również charakter i przedmiot działalności prowadzonej przez operatorów 
zasiedziałych. Główne zagrożenie dla konkurencji, płynące z ich abuzywnych 
praktyk wynika bowiem przede wszystkim z ich wertykalnego zintegrowa-
nia oraz z faktu, że w dalszym ciągu celem świadczenia wielu usług ich 
konkurenci stoją przed koniecznością korzystania z niepowielalnej infra-
struktury technicznej, której dysponentami są właśnie dominanci. Powyższe 
prowadzi do tego, że dominanci często starają się lewarować swoją silną 
pozycję z jednego rynku na rynki z nimi sąsiadujące lub rynki niższego 
szczebla. Do najczęstszych abuzywnych praktyk, do jakich w związku z tym 
dochodzi należą: antykonkurencyjna odmowa kontraktowania, drapieżnictwo 
cenowe, zacieśnianie marży oraz wiązanie i pakietowanie usług. Rygory-
styczne podejście instytucji unijnych do problematyki zakazu nadużywania 
pozycji dominującej potęguje również fakt, iż możliwości jego racjonalizacji 
i relatywizacji są przez Komisję obwarowane bardzo surowymi warunkami. 
Praktyka abuzywna może być zasadniczo uzasadniona wyłącznie względami 
obiektywnej konieczności oraz kryterium efektywnościowym. Obie kategorie 
są przy tym interpretowane w sposób wąski, a zasadniczy brak praktycz-
nych przykładów ich zastosowania prowadzi do konstatacji, iż racjonalizacja 
zakazu nadużywania pozycji dominującej w sektorze telekomunikacyjnym 
pozostaje w chwili obecnej wyłącznie teoretyczna. 

Osobną uwagę należy przy tym poświęcić sytuacji prawnej przedsię-
biorców dominujących, w obliczu uprzednio podjętych w stosunku do nich 
działań regulacyjnych. Tzw. zarzut działania regulowanego, stanowiący 
specyficzną odmianę zarzutu działania państwowego, jest w sektorze tele-
komunikacyjnym najbardziej namacalnym miejscem styku norm regulacji 
sektorowej oraz prawa antymonopolowego. Również i w tym przypadku 
stanowisko Komisji oraz sądów unijnych dotyczące możliwości powołania się 
przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na zarzut działania regulowa-
nego jest wysoce restrykcyjne. Co do zasady nie zwalnia ich w szczególności 
z odpowiedzialności za naruszenie prawa antymonopolowego nawet fakt, że 
ich zachowanie mieści się w ramach prawnych wyznaczonych im uprzednio 
przez krajowych regulatorów telekomunikacyjnych. Tak Komisja, jak i ETS 
stoją w tym zakresie na stanowisku, że przedsiębiorca może uwolnić się 
od odpowiedzialności za popełniony przez siebie delikt prawa konkurencji 
wyłącznie w przypadku, gdy autonomia i swoboda jego działania pozostawała 
zupełnie wyłączona. Powyższe skutkuje zasadniczo nałożeniem na teleko-
munikacyjnych przedsiębiorców dominujących współodpowiedzialności za 
regulowanie rynku. Jakkolwiek kontrowersyjne by powyższe stanowisko nie 
było, należy je jednak uznać za słuszne i racjonalne. Pozostaje ono spójne 
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zwłaszcza z doktryną szczególnej odpowiedzialności przedsiębiorcy domi-
nującego oraz z faktem, że organ regulacyjny nie ma możliwości prawnych 
wydawania decyzji o braku naruszenia art. 102 TFUE.

Analiza prawnoporównawcza dokonana w niniejszej pracy prowadzi do 
wniosku, że w przeważającej mierze treść badanych krajowych regulacji 
z zakresu prawa konkurencji oraz prawa telekomunikacyjnego jest w wyso-
kim stopniu ze sobą zbieżna. Powyższa teza dotyczy w szczególności relacji 
pomiędzy unijnym oraz krajowym prawem konkurencji, gdzie instytucja 
zakazu nadużywania pozycji dominującej jest w zasadzie regulowana i stoso-
wana w sposób funkcjonalnie tożsamy3. Podobieństwa w zakresie krajowych 
i unijnych regulacji prawnych z zakresu prawa konkurencji i prawa teleko-
munikacyjnego powodują, że wywody dotyczące funkcjonowaniu instytucji 
zakazu nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych 
dokonane na łamach niniejszej pracy, nawet jeśli przedstawione ściśle z per-
spektywy przepisów traktatowych (w szczególności art. 102 TFUE), winny 
być również traktowane jako odnoszące się do sytuacji czysto krajowej. 
W swoim założeniu tezy płynące z niniejszej pracy mogą zatem stanowić 
punkt odniesienia także do przypadków stosowania wyłącznie przepisów 
prawa krajowego.

3 Powyższe dotyczy w tym zakresie zarówno relacji pomiędzy prawem krajowym a prawem 
unijnym, jak i pomiędzy poszczególnymi regulacjami krajowymi państw członkowskich.
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Wyrok Sądu z 18.09.1996 r. w sprawie T-387/94 Asia Motors.
Wyrok Sądu z 16.10.1996 r. w sprawie T-336/94 Efisol SA.
Wyrok Sądu z 25.03.1999 r. w sprawie T-102/96 Gencor.
Wyrok Sądu z 30.11.2000 r. w sprawie T-5/97 Industrie des poudres sphériques.
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Wyrok Sądu z 11.12.2003 r. w sprawie T-65/99 Strintzis Lines Shipping S.A.
Wyrok Sądu z 30.01.2007 r. w sprawie T-340/03 France Télécom.
Wyrok Sądu 30.09.2003 r. w sprawie T-191/98, T-212/98, T-214/98 Atlantic Con-

tainer Line.
Wyrok Sądu z 15.06.2005 r. w sprawie T-17/02 Fred Olsen.
Wyrok Sądu z 2.05.2006 r. w sprawie T-328/03 O2 (Germany) GmbH & Co. OHG.
Wyrok Sądu z 13.07.2006 r. w sprawie T-464/04 Independent Music Publishers and 

Labels Association (Impala, stowarzyszenie międzynarodowe).
Wyrok Sądu z 12.02.2008 r. w sprawie T-289/03 BUPA.
Wyrok Sądu z 10.04.2008 r. w sprawie T-271/03 Deutsche Telekom AG.
Wyroku Sądu z 9.09.2010 w sprawie T-155/06 Tomra Systems.
Wyrok Sądu z 29.03.2012 r. w sprawie T-336/07 Telefónica.
Wyrok Sądu z 11.12.2013 r., w sprawie T-79/12 Cisco Systems.

Postanowienia Prezesa Sądu (SPI):

Postanowienie Prezesa Sądu z 21.051990 r. w sprawie T-23/90 Peugeot.
Postanowienie Prezesa Sądu z 26.10.2001 r. w sprawie T-184/01 R. IMS Health Inc.

Orzecznictwo sądów krajowych

Polska

Wyrok TK z 24.01.2006 r., SK 52/04.
Wyrok SN z 27.06.2000 r., I CKN 793/98.
Wyrok SN z 9.08.2006 r., III SK 6/06.
Wyrok SN z z 19.10.2006 r., III SK 15/06.
Wyrok SN z 3.09.2009 r., III SK 9/09.

Wyrok SA w Warszawie w wyroku z 17.06.2008 r., VI ACa 1162/07.

Wyrok Sądu Antymonopolowego z 7.12.1994 r., XVII Amr 52/94.
Wyrok Sądu Antymonopolowego z 20.05.1998 r., XVII Ama 4/98.
Wyrok SOKiK z 03.12.2003 r., sygn. XVII Ama 134/02.
Wyrok SOKiK z 07.01.2004 r., sygn. XVII Ama 24/03.
Wyrok SOKiK z 19.12.2006 r., sygn. akt XVII AmA 15/06.
Wyrok SOKiK z 30.03.2012 r., sygn. XVII Ama 180/10.

USA

Wyrok SN USA z 22.04.1912 r. w sprawie United States v. Terminal Railroad Ass’n, 
224 U.S. 383, 411 (1912).

Wyrok SN USA z 4.01.1943 r. w sprawie 317 US 341 Parker vs. Brown.
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Wyrok SN USA z 3.03.1980 r. w sprawie 445 U.S. 97 Cal. Liquor Dealers v. Mid-
cal Aluminum, Inc.

Wyrok SA dla Pierwszego Obwodu USA z 21.09.1990 r. w sprawie Town of Concord 
v. Boston Edison Co. (915 F.2d 17, 22).

Wyrok SN USA z 13.01.2004 r. w sprawie 540 US 398/2004 Verizon Communica-
tions Inc. vs Law Office of Curtis v. Trinko, L.L.P.

Hiszpania

Wyrok SN Hiszpanii z 14.12.2004 r., sygn. 915/2002.
Wyrok Audiencia Nacional Hiszpanii z 12.01.2009 r., sygn. 307/2006.
Wyrok Trybunału Ochrony Konkurencji Hiszpanii z 30.09.1999, sygn. R 362/99.

Włochy

Wyrok Consiglio di Stato Włochy z 29.01.2013 roku, sygn. VI 548.
Wyrok Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Włoch z 1.10.2008 roku 

sygn. 12538.

Decyzje Komisji

Decyzja Komisji z 29.10.1975 r. w sprawie National Carbonizing (Dz. U. L 35).
Decyzja Komisji z 10.12.1982 r., w sprawie IV/29.877 British Telecom (Dz. U. L 360).
Decyzja Komisji z 18.07.1988 r. w sprawie Napier Brown (Dz. U. L 284).
Decyzja Komisji z 11.06.1992 r. w sprawie IV/34.174 B&I Line/Sealink.
Decyzja Decyzja Komisji z 26.02.1992 r. w sprawie IV/33.544 British Midland vs. 

Aer Lingus.
Decyzja Komisji w sprawie Quantel z 27.07.1992 r. (Dz. U. L 235/9).
Decyzja Komisji z 21.12.1993 r. w sprawie 94/119/WE Port of Rødby (Dz. U. L 

055 z 26.02.1994 r.).
Decyzja Komisji z 21.12.1993 r. w sprawie IV/34.689 Sea Containers vs Stena Sealink.
Decyzja Komisji z 17.07.1996 r. w sprawie 96/546/EC Atlas (Dz. U. L 239).
Decyzja Komisji z 17.07.1996 r., w sprawie 96/457/EC Phoenix/Global One (Dz. U. 

L 239).
Decyzja Komisji z 27.05.1998 r. w sprawie IV/JV.1 Telia/Telenor/Schibsted.
Decyzja Decyzja Komisji z 8.07.1998 r. w sprawie IV/M.1069 WorldCom/MCI.
Decyzja Komisji w sprawie IVM. 1439 Telia/Telenor.
Decyzja Komisji z 21.05.2003 r. w sprawie COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 Deut-

sche Telekom AG.
Decyzja Komisji z 16.07.2003 r. w sprawie COMP/38.233 Wanadoo Interactive.
Decyzja Komisji z 23.03.2004 r. w sprawie COMP/C-3/37.792 Microsoft.
Decyzja Komisji z 1.04.2005 r., w sprawie SG-Greffe (2005) D/201587, PT/2005/0154.
Decyzja Komisji z 10.06.2005 r. w sprawie COMP/M.3806 Telefónica/Cesky Telecom.
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Decyzja Komisji z 7.03.2006 r., w sprawie SG-Greffe (2006) D/200998, SE/2006/0341.
Decyzja Komisji z 7.09.2005 r. w sprawie COMP/M.3914 Tele2/Versatel.
Decyzja Komisji z 10.01.2006 r. w sprawie COMP/M.4035 Telefónica/O2.
Decyzja Komisji z 5.05.2006 r., w sprawie SG-Freffe (2006) D/202422, ES/2006/0370.
Decyzja Komisji z 4.07.2007 r., 2008/C 83/05, w sprawie COMP/38.784 – Wanadoo 

España/Telefónica.
Decyzja Komisji z 27.07.2007 r. w sprawie COMP/M.4721 AIG Capital Partners/

Bulgarian Telecommunications Company.
Decyzja Komisji z 21.09.2007 r. w sprawie COMP/M.4809 France Télécom/Mid 

Europa Partners, One.
Decyzja Komisji z 27.11.2007 r. w sprawie COMP/M.4947 Vodafone/Tele2 Italy/

Tele2 Spain.
Decyzja Komisji 2008/286/WE z 17.03.2008 r. zmieniająca decyzję 2007/176/WE 

w zakresie wykazu norm i specyfikacji dotyczących sieci i usług łączności elek-
tronicznej oraz urządzeń i usług towarzyszących (Dz.U. L 93 z 4.04.2008 r.).

Decyzja Komisji z 2.10.2008 r. w sprawie COMP/M.5148 Deutsche Telekom/OTE.
Decyzja Komisji z 26.10.2009 r. w sprawie COMP/M.5584 Belgacom/ BICS/ MTN.
Decyzja Komisji z 29.01.2010 r. w sprawie COMP/M.5730 Telefónica/Hansenet 

Telekommunikation.
Decyzja Komisji z 1.03.2010 r. w sprawie COMP/M.5650 T-Mobile/Orange.
Decyzja Komisji z 3.03.2010 r., K(2010) 1234, w sprawie PL/2009/1019 oraz 

PL/2009/1020.
Decyzja Komisji z 7.10.2011 r. w sprawie COMP/M.6281 Microsoft/Skype.
Decyzja Komisji z 13.02.2012 r. w sprawie COMP/M.6381 Google/Motorola Mobility.
Decyzja Komisji z 12.12.2012 r. w sprawie M.6497 Hutchison 3G Austria/Orange 

Austria.
Decyzja Komisji z 23.01.2013 r. w sprawie AT.39839 Telefónica/Portugal Telecom.
Decyzja Komisji z 20.09.2013 r. w sprawie COMP/M.6990 Vodafone/Kabel Deutsch-

land.
Decyzja Komisji z 28.05.2014 r. w sprawie M.6992 Hutchison 3G UK/Telefónica 

Ireland.

Decyzje/uchwały organów krajowych

Polska

Decyzja Prezesa UOKiK nr DOK 86/06 z 1.06.2006 r.
Decyzja Prezesa UOKiK nr RGD-2/2007 z 28.02.2008 r.
Decyzja Prezesa UOKiK nr RLU 31/2012 z 18.12.2012 r.

Wielka Brytania

Ofcom nr NCN 500 CW/00823/03/05 w sprawie British Telecom z 1.08.2008 r.
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Hiszpania

Uchwała Comisión Nacional de Competencia z 19.12.2012 r., S/0248/10.

Włochy

Decyzja Decyzja L’autorita’ Garante Della Concorrenza E Del Mercato 
z 17.04.2002  r., 10650 (A267).

Akty prawa pochodnego UE

Rozporządzenia

Rozporządzenie Rady EWG nr 17: pierwsze rozporządzenie wprowadzające w życie 
art. 85 i 86 Traktatu (Dz. U nr 13 z 21.02.1962 r.).

Rozporządzenie (WE) NR 2887/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 18.12.2000  r. (Dz. U. L 336 z 30.12.2000 r.).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia 
w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz. U. L 001 
z 4.01.2003 r.).

Rozporządzenie Rady nr 139/2004 z 20.01.2004 r. w sprawie kontroli koncentra-
cji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w  sprawie kontroli łączenia przedsię-
biorstw, Dz. U. L 24 z 29.01.2004 r.).

Rozporządzenie nr 717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.06.2007 r. 
w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspól-
noty oraz zmieniające dyrektywę 2002/21/WE (Dz. U. L. 71 z 29.06.2007 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 544/2009 z 18.06.2009 r. zmie-
niające rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych 
sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE 
w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej 
(Dz. U. L 167 z 29.06.2009 r.).

Rozporządzenie Komisji nr 330/2010 z 20.04.2010 r. w sprawie stosowania art. 101 
ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień 
wertykalnych i praktyk uzgodnionych, Dz. U. L 102 z 23.04.2010 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 531/2012 z 13.06.2012 r. 
w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii 
(Dz. U. L 172 z 30.06.2012 r.).

Projekt Rozporządzenia Parlamentu i Rady ustanawiające środki dotyczące europej-
skiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie 
łączności na całym kontynencie, zmieniające dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/
WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012, 
Bruksela, 11.09.2013 r., COM(2013) 627 final.
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Dyrektywy

Dyrektywa Rady 90/387/EWG z 28.06.1990 r. w sprawie ustanowienia wewnętrz-
nego rynku usług telekomunikacyjnych poprzez wdrożenie zasad otwartej sieci 
(ONP), (Dz. U. L 192 z 24.07.1990 r.).

Dyrektywa Komisji 90/388/EWG z 28.06.1990 r. w sprawie konkurencji na rynkach 
usług telekomunikacyjnych (Dz. U. L74/13 z 24.07.1990 r.).

Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.12.1997 r. w sprawie 
wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty 
oraz poprawy jakości usług (Dz. U. L 15/14 z 21.01.1998 r.).

Dyrektywa Komisji 96/19/WE z 13.03.1996 r. zmieniająca dyrektywę 90/388/EWG 
w odniesieniu do wprowadzenia pełnej konkurencji na rynkach telekomunika-
cyjnych (Dz. U. L 074/13 z 23.03.1996 r.).

Dyrektywa 97/33/WE Parlamentu i Rady z 30.06.1997 r. w sprawie wzajemnych 
połączeń w telekomunikacji ze względu na zapewnienie usług powszechnych 
i  interoperacyjności poprzez zastosowanie zasad otwartej sieci (Dz. U. L 199 
z 26.07.1997 r.).

Dyrektywa 98/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.02.1998 r. w sprawie 
zastosowania zasady otwartej sieci (ONP) w telefonii głosowej oraz w sprawie 
usług powszechnych w telekomunikacji w konkurencyjnym środowisku (Dz. U. 
L 101 z 1.04.1998 r.).

Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.03.2002 r. w sprawie 
wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa 
ramowa), (Dz. U. L 108 z 24.04.2002 r.).

Dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.03.2002  r. w  spra-
wie dostępu do sieci łączności elektronicznej i  urządzeń towarzyszących oraz 
wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie), (Dz. U. L 108 z 24.04.2002 r.).

Dyrektywa 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.03.2002 r. w sprawie 
zezwoleń na udostępnienie sieci i  usług łączności elektronicznej (dyrektywa 
o zezwoleniach), (Dz. U. L 108 z 24.04.2002 r.).

Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.03.2002 r. w sprawie 
usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicz-
nej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej), (Dz. U. L 108 
z 24.04.2002 r.).

Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.07.2002 r. dotycząca 
przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności 
elektronicznej (dyrektywa o prywatności i  łączności elektronicznej), (Dz. U. 
L 201 z 31.07.2002 r.).

Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.06.2003 r. dotycząca 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 
98/30/WE (Dz. U. L 176/57 z 15.07.2003 r.).

Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.06.2003 r. dotycząca 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 
96/92/WE (Dz. U. L 176/37 z 15.07.2003 r.).
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Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r. dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006 r.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE zmieniająca dyrektywy: 
2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektro-
nicznej oraz wzajemnych połączeń, 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostęp-
nienie sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. U. L 337/37 z 18.12.2009 r.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z 25.11.2009 r. zmie-
niająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych 
z  sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 
2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności 
w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 
w  sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egze-
kwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz. U. L 337 
z 18.12.2009 r.).

Decyzje

Decyzja 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.03.2002 r. w sprawie 
ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie 
Europejskiej (Dz. U. L 108 z 24.04.2002 r.).

Unijne prawo miękkie

Komunikat Komisji z 30.06.1987 r. „W kierunku dynamicznej gospodarki. Zielona 
Księga dotycząca rozwoju wspólnego rynku usług i urządzeń telekomunikacyj-
nych”, COM (87) 290 final.

Komunikat Komisji z 9.02.1988 r., „Wdrażanie Zielonej Księgi w sprawie rozwoju 
wspólnego rynku usług telekomunikacyjnych i urządzeń stan dyskusji i propo-
zycje Komisji”, COM (88) 48.

Wytyczne Komisji w sprawie stosowania zasad konkurencji EWG w sektorze tele-
komunikacyjnym, 91/C233/02 (Dz. U. C 233 z 6.09.1988 r.).

Komunikat Komisji z 15.11.1993 r. do Rady, Parlamentu oraz Komitet Ekonomiczno-
Społecznego Developing universal service for telecommunications in a competi-
tive environment, COM(93), 543 final.

Komunikat Komisji z 13.03.1996 r.: Universal Service for Telecommunications in 
the Perspective of a Fully Liberalised Environment, COM(96)73 final.

Obwieszczenie Komisji z 22.08.1998 r. o stosowaniu zasad konkurencji w porozu-
mieniach o dostępie w sektorze telekomunikacyjnym (Dz. U. C 265).

Zalecenie Komisji z 25.05.2000 r. w sprawie uwolnionego dostępu do pętli lokal-
nej: umożliwiające świadczenie na warunkach konkurencyjnych pełnego zakresu 
usług w dziedzinie komunikacji elektronicznej, w tym również szerokopasmowych 
usług multimedialnych i szybkiego Internetu (Dz. U. L 156/44).
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Komunikat Komisji z 19.01.2001 r. ws. usług użyteczności publicznej w Europie 
(Dz. U. C 17/4).

Wytyczne Komisji z dnia 11 lipca 2002 roku sprawie analizy i oceny znaczącej 
pozycji rynkowej zgodnie z wspólnotowymi ramami regulacyjnymi dotyczącymi 
sieci i usług łączności elektronicznej, Dz. U. C 165/6.

Zalecenie Komisji z 11.07.2002 r. w sprawie analizy i oceny znaczącej pozycji 
rynkowej zgodnie z wspólnotowymi ramami regulacyjnymi dotyczącymi sieci 
i usług łączności elektronicznej (Dz. U. C 165/6.

Zielona Księga nt. usług użyteczności publicznej” z 21.05.2003 r., COM(2003)270 
final.

Wytyczne z 27.04.2004 r. w sprawie czynnika wpływu na handel wskazanego w Arty-
kułach 81 oraz 82 Traktatu (Dz. U. UE C 101).

Wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw na mocy roz-
porządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw z 5.02.2004 r. 
2004/C 31/03 (Dz. U. C 031 z 5.02.2004 r.).

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-
-Społecznego oraz Komitetu Regionów z 12.05.2004 r. „Biała Księga nt. usług 
użyteczności publicznej”, COM(2004) 374 final.

Dokument Dyskusyjny Komisji z grudnia 2005 roku w sprawie stosowania art. 82 
Traktatu do praktyk wykluczających, dostępny pod adresem http://ec.europa.
eu/competition/antitrust/art82/discpaper2005.pdf

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komite-
tu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie przeglądu ram 
regulacyjnych UE dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej. COM(2006) 
334 final, Bruksela, 29.06.2006 r.

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie przeglądu ram regu-
lacyjnych UE dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej z 29.06.2006 r., 
(IMPACT ASSESMENT) COM(2006) 334 final.

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – dokument uzupełniający do 
komunikatu dotyczącego jednolitego rynku na miarę Europy XXI wieku. Usługi 
świadczone w interesie ogólnym, w tym usługi socjalne świadczone w interesie 
ogólnym: nowe zobowiązanie europejskie z 20.11.2007 r., COM(2007) final.

Zalecenie Komisji z 17.12.2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług 
w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie 
z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspól-
nych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. U. L 344 
z 28.12. 2007 r.).

Komunikat Komisji z 24.02.2009 r. – wytyczne w sprawie priorytetów, którymi 
Komisja będzie się kierować przy stosowaniu art. 82 Traktatu WE w odniesieniu 
do szkodliwych działań o charakterze praktyki wyłączającej, podejmowanych 
przez przedsiębiorstwa dominujące (Dz. U. C 045 z 24.02.2009 r.).
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Zalecenie Komisji z 7.05.2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek za 
zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych (Dz. U. L 124 
z 20.05.2009 r.).

Sprostowanie do zalecenia Komisji z 7.05.2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących 
stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych (Dz. U. 
L 338 z 22.12.2010 r.).

Wytyczne Komisji z 19.05.2010 r. w sprawie ograniczeń wertykalnych (Dz. U. C 130 
z 19.05.2010 r., pkt 215).

Komunikat Komisji z 20.12.2011 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Ram jako-
ści dotyczących usług świadczonych w interesie ogólnym, COM (2011) 900 final.
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