
Adam Doniec
Doktor nauk prawnych, radca prawny, członek Pol-
skiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, współ-
pracownik Katedry Prawa Europejskiego WPiA UJ, 
stypendysta Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, 
stypendysta Université Montesquieu – Bordeaux  IV, 
absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego (The Catho-
lic University of America, Columbus School of Law/
WPiA UJ). Głównym przedmiotem jego zainteresowań 
jest unijne i polskie prawo konkurencji oraz prawo 
medyczne. W 2015 r. obronił doktorat na WPiA UJ, któ-
rego zmienioną wersję stanowi niniejsze opracowanie.

Z recenzji wydawniczych:

„Praca stanowi bardzo interesujące studium poświęcone problematyce kar pieniężnych 
w prawie antymonopolowym w płaszczyźnie wymogów ochrony praw człowieka. Autor 
uwzględnił zarówno problematykę kar pieniężnych w polskim prawie, jak i w prawie 
unijnym. Opracowanie ma charakter wielostronny, autor porusza w pracy wiele ważnych 
zagadnień, w szczególności sporny charakter kar pieniężnych w prawie antymonopo-
lowym oraz wiele fundamentalnych zasad prawa o znaczeniu dla funkcji gwarancyjnej 
prawa. Praca stanowi cenne źródło wiedzy nt. uregulowań prawnych i praktyki doty-
czącej kar pieniężnych w prawie antymonopolowym w powiązaniu z takimi mianowicie 
zasadami, jak zasada pewności prawa, zasada równości prawa, prawo do sądu, 
zasada nie bis in idem, zasada rzetelnego procesu. Autor formułuje szereg krytycz-
nych wniosków podkreślając brak dostatecznego zapewnienia – de lege lata – prze-
strzegania niektórych spośród tych zasad. W podsumowaniu opracowania opowiada 
się za kryminalizacją najcięższych naruszeń prawa antymonopolowego. […] należy 
podkreślić, że praca ta w pełni zasługuje na opublikowanie w formie książkowej.”

Prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska
Zakład Prawa Konkurencji Instytutu Nauk Prawnych PAN

„[…] monografia dotyczy problematyki ważnej zarówno z teoretycznego, jak i praktycz-
nego punktu widzenia. Autor słusznie wskazuje, że w związku ze wzrostem w ostat-
nim czasie wysokości nakładanych kar pieniężnych oraz postępującą kryminalizacją 
praktyk antykonkurencyjnych, problem respektowania wymogów ochrony praw czło-
wieka w unijnych jak i w krajowych postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji 
staje się coraz bardziej palący. Monografia ta stanowi pracę nowatorską w zakresie 
objętej nią problematyki, w uwzględnionym w niej stanie prawnym i w zapropono-
wanym przez Autora ujęciu. Mimo ogromnego znaczenia praktycznego tej tematyki, 
nie była ona dotychczas przedmiotem tak kompleksowych badań. […] Może ona 
być uznana za istotny wkład do dorobku doktryny prawa ochrony konkurencji. […] 
w pełni zasługuje na opublikowanie drukiem i rekomenduję Wydawnictwu Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego jej publikację.”

Prof. UwB dr hab. Anna Piszcz
Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa

Uniwersytetu w Białymstoku
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Wykaz skrótów

Akty prawne

Decyzja o HO – decyzja Przewodniczącego Komisji
  Europejskiej z dnia 13 października 2011 r.
  w sprawie funkcji i zakresu uprawnień
  urzędnika przeprowadzającego spotkanie
  wyjaśniające w niektórych postępowaniach
  z zakresu konkurencji (Tekst mający znaczenie
  dla EOG, 2011/695/UE), Dz. Urz. L 275
  z 20 października 2011 r., s. 29 i n.
EKPCz – Konwencja o Ochronie Praw Człowieka
  i Podstawowych Wolności sporządzona
  w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona
  następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz
  uzupełniona Protokołem nr 2,
  Dz. U. z 1993 r., Nr 61 poz. 284
KPP – Karta Praw Podstawowych
KWUS,  – Konwencja wykonawcza do układu
Konwencja Schengen  z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku
  między Rządami Państw Unii Gospodarczej
  Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec
  oraz Republiki Francuskiej w sprawie
  stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych
  granicach, Dz. Urz. z 2000 r., L 239, s. 19
MPPOiP – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich
  i Politycznych, Dz. U. z 1977 r., Nr 38,
  poz. 167
nowelizacja u.o.k.k. – Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie
  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
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  oraz ustawy – Kodeks postępowania
  cywilnego, Dz. U. z 2014 r., poz. 945
obwieszczenie – obwieszczenie Komisji dotyczące zasad
o dostępie  dostępu do akt Komisji w sprawach na mocy
do akt Komisji  art. 81 i 82 Traktatu WE, art. 53, 54 i 57
  Porozumienia EOG oraz rozporządzeniem
  Rady (WE) nr 139/2004, Dz.U. C nr 325
  z 22 grudnia 2005, str. 7 i n., z późn. zm.
Porozumienie o EOG – Porozumienia o Europejskim Obszarze
  Gospodarczym, Dz. U. L nr 1, z 3 stycznia
  1994 r., s. 3 i n., z późn. zm.
Rozporządzenie nr 17 – Rozporządzenie Rady EWG nr 17 pierwsze
  rozporządzenie wprowadzające w życie art. 85
  i 86 Traktatu, Dz. U. 13 z 21.2.1962,
  s. 204–211 (DE, FR, IT, NL), z późn. zm.,
  pol. wyd. spec.: Rozdział 08, Tom 01, s. 3–10
Rozporządzenie – Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia
nr 1/2003  16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia
  w życie reguł konkurencji ustanowionych
  w art. 81 i 82 Traktatu, Dz. U. L 1 z 4.1.2003,
  s. 1–25, pol. wyd. spec.: Rozdział 08, Tom 02,
  s. 205–229, z późn. zm.
Rozporządzenie – Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004
nr 139/2004  z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli
  koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie
  WE w sprawie kontroli łączenia
  przedsiębiorstw), Dz. U. L 24 z 29 stycznia
  2004 r., s. 1 i n., pol. wyd. spec.: Rozdział 08,
  Tom 03, s. 40 i n.
Rozporządzenie – Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2004
nr 773/2004  z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnoszącego się
  do prowadzenia przez Komisję postępowań
  zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu WE,
  Dz. U. L 123 z 27 kwietnia 2004, s. 18 i n.,
  pol. wyd. spec.: Rozdział 08, Tom 03, s. 81
  i n., z późn. zm.
Rozporządzenie – rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2004
nr 802/2004  z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie
  wykonania rozporządzenia Rady (WE)
  nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji
  przedsiębiorstw, Dz. U. L 133 z 30 kwietnia
  2004 r., s. 1 i n., z późn. zm.
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Statut TSUE – załączony do traktatów Protokół nr 3
  w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości
  Unii Europejskiej w brzmieniu nadanym
  rozporządzeniem PE i Rady z dnia
  11 sierpnia 2012 r. nr 741/2012, Dz. U. L 228
  z 23 sierpnia 2012, s. 1 i art. 9 Aktu
  dotyczącego warunków przystąpienia
  Republiki Chorwacji oraz dostosowań
  w Traktacie o Unii Europejskiej, Traktacie
  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
  i Traktacie ustanawiającym Europejską
  Wspólnotę Energii Atomowej, Dz. U. L 112
  z 24 kwietnia 2012 r., s. 21
TFUE – Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
TL – Traktat z Lizbony
TUE – Traktat o Unii Europejskiej
u.o.k.k., polska ustawa – Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
  konkurencji i konsumentów, tj. Dz. U.
  z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.
u.d.a.r – ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach
  administracji rządowej, tj. Dz. U. z 2007 r.,
  Nr 65, poz. 437 z późn. zm.
Wytyczne 1998/ – Wytyczne w sprawie metody ustalania
Wytyczne z 1998 r.  grzywien nakładanych na mocy art. 15 ust. 2
  rozporządzenia nr 17 oraz art. 65 ust. 5
  Traktatu ustanawiającego Europejską
  Wspólnotę Węgla i Stali, Dz. U. C nr 9
  z 14 stycznia 1998 r., s. 3
Wytyczne 2006/ – Wytyczne w sprawie metody ustalania
Wytyczne z 2006 r.  grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2
  lit. a) rozporządzenia 1/2003, Dz. U. C 210,
  z 1 września 2006 r., s. 2 i n.
Wytyczne leniency – obwieszczenie Komisji w sprawie zwalniania
  z grzywien i zmniejszania grzywien
  w sprawach kartelowych, Dz. U. C nr 298
  z 8 grudnia 2006 r., s. 17 i n., z późn. zm.
Wytyczne settlement – Obwieszczenie Komisji w sprawie
  prowadzenia postępowań ugodowych
  w związku z przyjęciem decyzji na mocy art. 7
  i 23 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003
  w sprawach kartelowych, Dz. U. C nr 167
  z 2 lipca 2008 r., s. 1 z późn. zm.
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Czasopisma i publikatory

C.M.L.Rev – Common Market Law Review
Dz. Urz. UOKiK – Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony
  Konkurencji i Konsumentów
E.C.L.R – European Competition Law Review
E.L.Rev – European Law Review
EPS – Europejski Przegląd Sądowy
IKAR – Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy
  i Regulacyjny
SIP Legalis – System Informacji Prawnej Legalis
SIP LEX/LEX – System Informacji Prawnej LEX
RTD eur. – Revue trimestrielle de droit européen
W.Comp. – World Competition
YARS – Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies

Instytucje, organy, inne

ECN – Europejska Sieć Konkurencji,
  European Competition Network
ETPCz – Europejski Trybunał Praw Człowieka
EUNIEFR – EU Network of Independent Experts
  on Fundamental Rights
Komitet Doradczy – Komitet Doradczy ds. Praktyk
  Ograniczających Konkurencję i Pozycji
  Dominujących
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
Prezes UOKiK – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów
SA – Sąd Apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
Sąd UE/SUE – Sąd, część Trybunału Sprawiedliwości Unii
  Europejskiej (były Sąd Pierwszej Instancji)
SOKiK – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Trybunał EFTA,  – Trybunału Europejskiego Stowarzyszenia
TEFTA  Wolnego Handlu
TK – Trybunał Konstytucyjny
TS – Trybunał Sprawiedliwości
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny
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Wstęp

1. Uwagi wprowadzające

Ochrona praw człowieka może na pierwszy rzut oka wydawać się nie 
łączyć ze stosowaniem kar pieniężnych w postępowaniach z zakresu ochrony 
konkurencji – postępowaniach, których stronami są przedsiębiorstwa, czyli 
najczęściej podmioty o charakterze zbiorowym. Jednakże prawa człowieka, 
zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz), 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), a  także sądów pol-
skich, będą przysługiwały także takim podmiotom. Ponadto, w związku ze 
wzrostem w ostatnim czasie wysokości kar pieniężnych nakładanych tak 
w unijnych jak i w krajowych postępowaniach z zakresu ochrony konkuren-
cji oraz postępującą kryminalizacją zachowań antykonkurencyjnych w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej, problem respektowania w  tych 
postępowaniach wymogów ochrony praw człowieka staje się coraz bardziej 
palący. Wątpliwości związane z respektowaniem praw człowieka w tych 
postępowaniach zrodziły się między innymi dlatego, że zwłaszcza surowość 
tych kar (choć nie tylko) powoduje, że w świetle orzecznictwa ETPCz należy 
postępowania, w których są nakładane, uznać za zawierające „oskarżenie 
w  sprawie karnej”. Postępowania te w prawie unijnym oraz w prawie pol-
skim (te systemy prawne będą przedmiotem zainteresowania w niniejszej 
pracy) są postępowaniami o charakterze administracyjnym. Organami ściga-
jącymi niedozwolone zachowania antykonkurencyjne są organy o charakterze 
administracyjnym, wydające decyzje o takim też charakterze oraz nakłada-
jącym kary, które należałoby nazwać administracyjnymi. W związku z tym 
pojawia się pytanie o to, jakie standardy ochrony praw człowieka należy 
w tych postępowaniach respektować. Standardy te przewidziane dla postę-
powań karnych są zdecydowanie wyższe, niż dla postępowań o charakterze 
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administracyjnym, czy cywilnym. Problem ochrony odpowiednich standar-
dów praw człowieka pojawia się także w związku z wprowadzaniem kar za 
antykonkurencyjne zachowania przedsiębiorstw dla kadry (osób fizycznych), 
która tymi przedsiębiorstwami kieruje. W wielu państwach członkowskich 
są to kary o charakterze wolnościowym, a naruszenie prawa konkurencji 
jest przestępstwem, a nie tylko tzw. deliktem administracyjnym. W prawie 
polskim ostatnia nowelizacja u.o.k.k. z 10 czerwca 2014 r. wprowadziła kary 
pieniężne dla tzw. osób zarządzających, za antykonkurencyjne czyny, którego 
dopuściło się kierowane przez te osoby przedsiębiorstwo1. Ściganie tego 
czynu zabronionego powierzono Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów w oparciu o przepisy u.o.k.k.

Przedmiotem niniejszej pracy jest prawna analiza norm regulujących 
stosowanie kar pieniężnych w unijnych i polskich postępowaniach z zakresu 
ochrony konkurencji pod kątem przestrzegania standardów ochrony praw 
człowieka. W każdym z rozdziałów dotyczących poszczególnych praw czło-
wieka zostaną wskazane źródła i znaczenie omawianych praw człowieka 
w prawie europejskim (Rada Europy, Unia Europejska) i polskim. Punk-
tem odniesienia będą teksty aktów prawa oraz orzecznictwo sądów i try-
bunałów, a zwłaszcza ETPCz, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(TSUE)2 i polskiego Trybunału Konstytucyjnego (TK). Zostanie pokazane 
jak omawiane prawa człowieka są respektowane w postępowaniach z zakresu 
ochrony konkurencji, które mogą prowadzić do nałożenia kary pieniężnej 
i jakie są ewentualne zagrożenia dla ich respektowania. Wskazanie tych 
zagrożeń będzie wymagało uprzedniego przedstawienia analizy norm regulu-
jących stosowanie kar pieniężnych przez organy ochrony konkurencji, które 
mogą potencjalnie zagrażać wybranym prawom, a także zaprezentowania 
interpretacji wybranych praw człowieka w orzecznictwie sądów w sprawach 
z zakresu ochrony konkurencji (a czasem także orzecznictwie organów 
ochrony konkurencji). Za wzorzec analizy posłużą przede wszystkim stan-
dardy ochrony praw człowieka ustanowione w orzecznictwie ETPCz. Stan-
dardy te są bowiem obecnie zdecydowanie najwyższe. Ponadto, planowane 
przystąpienie UE do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności (EKPCz) spowoduje, że to ETPCz będzie miał 
ostatnie zdanie w kwestii ustalania i przestrzegania ustalonych standardów 
ochrony, dlatego tym bardziej zasadne jest spełnienie wymogów, które sta-
wia ten Trybunał w swoim orzecznictwie, choć – ze względu na treść opinii 

1 Por. art. 6a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. 
Dz. U. z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.

2 tj. Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu UE.



Wstęp 23

TS z dnia 18 grudnia 2014 r. nr 2/133 – perspektywa przystąpienia stała 
się dość odległa.

Przedmiotem analizy będą tylko wybrane prawa człowieka. Będą to 
zarówno prawa o charakterze materialnym, jak i formalnym. Do tej pory 
w  literaturze polskiej pojawiły się wyczerpujące monografie dotyczące 
zwłaszcza problemów poszanowania praw człowieka o charakterze proce-
duralnym w tych postępowaniach4, jest jedna pozycja, która w sposób cie-
kawy i nowatorski porusza także problem poszanowania praw o charakterze 
materialnym, jednakże podstawowym tematem tej monografii jest zwalczanie 
karteli5. Także w literaturze obcej, według najlepszej wiedzy autora, kładzie 
się nacisk zwłaszcza na poszanowanie w postępowaniach z zakresu ochrony 
konkurencji praw człowieka o charakterze proceduralnym6. Pozycje doty-
czące ochrony w tych postępowaniach praw o charakterze materialnym są 
nieliczne7.

Podstawowy cel pracy stanowi odpowiedź na pytanie, czy w polskim 
i unijnym systemie stosowania kar pieniężnych za naruszenie prawa kon-
kurencji respektowane są wymogi ochrony praw człowieka. Wskazana wyżej 
analiza pozwoli na wyciągnięcie wniosków, czy istniejące systemy stosowania 
kar pieniężnych w unijnym i polskim prawie konkurencji wymagają zmian 
i jak daleko idące powinny być to zmiany, żeby spełniały standardy ochrony 
wskazanych praw człowieka. Z założenia będą one stanowić wskazówki dla 
prawodawców: unijnego i polskiego do dokonania ewentualnej rekonstrukcji 
istniejących systemów. Postulaty te dotyczyć powinny także postępowania 
organów ochrony konkurencji oraz sądów i mają wskazać tym organom, 
w jaki sposób w swojej praktyce orzeczniczej mają one dążyć do przestrze-
gania ustalonych standardów ochrony praw człowieka w ramach istniejącego 
status quo. Praca ta powinna także posłużyć stronom postępowań z zakresu 
ochrony konkurencji jako wskazówka przy poszukiwaniu podstaw ewentual-

3 EU:C:2014:2454, nieopublikowana.
4 Zob. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony 

konkurencji, Warszawa 2011, Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony w unijnych postę-
powaniach antymonopolowych w kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii 
Europejskiej, Warszawa 2012.

5 Zob. Król-Bogomilska, M., Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym, 
Warszawa 2013.

6 Por. Andreangeli, A., EU Competition Enforcement And Human Rights, Cheltenham/
Northampton 2008, Wils, W. P. J., Efficiency and justice in European antitrust enforce-
ment, Oxford and Portland, Oregon 2008, Wils, W. P. J., Principles of European antitrust 
enforcement, Oxford and Portland, Oregon 2005.

7 Por. Bombois, T., La protection des droit fondamentaux des entrprises en droit européen 
répresif de la concurrence, Bruksela 2012.
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nych zarzutów podnoszonych przeciwko orzeczeniom organów ochrony kon-
kurencji, które będą naruszały przysługujące tym stronom prawa człowieka.

Praca składa się z siedmiu rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi wpro-
wadzenie w tematykę stosowania kar pieniężnych przez unijne i polskie 
organy ochrony konkurencji. Znajdzie się w nim odpowiedź na pytanie 
o  cele i charakter stosowanych kar pieniężnych. Ponadto, scharakteryzo-
wane w nim zostaną źródła praw człowieka w unijnym i polskim prawie 
konkurencji, a także znajdzie się wskazanie, że przedsiębiorstwa mogą być 
podmiotami praw człowieka. W kolejnych rozdziałach zostanie przeanali-
zowane kolejno spełnienie wymogów ochrony wybranych praw człowieka. 
Pierwszą z analizowanych zasad, w rozdziale drugim, będzie zasada pewności 
prawa oraz składające się na nią zasady: określoności czynów zabronio-
nych i kar (nullum crimen, nulla poena sine lege), zasada odpowiedzialności 
osobistej i winy. W rozdziale trzecim zostanie poddane analizie spełnienie 
wymogów ochrony zasady równości wobec prawa. Następnie, w rozdziale 
czwartym, analizie poddane zostanie przestrzeganie wymogów ochrony 
prawa do sądu, które jest jednym z praw składających się na prawo do 
rzetelnego procesu, jednakże wymaga ono poświęcenia większej uwagi. 
W kolejnym, piątym, rozdziale analizie zostanie poddane respektowanie 
prawa do rzetelnego procesu, a właściwie składających się na nie: prawa 
do wysłuchania, zasady „równości broni” i prawa do obrony. Następnie, 
w rozdziale szóstym, zajmę się problemem respektowania zasady ne bis 
in idem. Rozdział ostatni, siódmy, stanowił będzie podsumowanie wszyst-
kich dotychczasowych rozważań. Znajdzie się w nim także wzmianka doty-
cząca postępującego w państwach członkowskich UE trendu kryminalizacji 
zachowań antykonkurencyjnych – wprowadzenia kar, także o charakterze 
wolnościowym, dla osób fizycznych odpowiedzialnych za procesy decyzyjne 
w przedsiębiorstwach, które dopuszczają się naruszeń prawa konkurencji, 
w szczególności przez zawieranie porozumień horyzontalnych.

Metodą badawczą, którą się posługuję, jest metoda formalno-dogma-
tyczna (logiczno-językowa). Poddaję analizie teksty obowiązujących w prawie 
europejskimi i polskim aktów prawnych z zakresu ochrony konkurencji, 
a  także z zakresu ochrony praw człowieka. Duży nacisk położony jest 
ponadto na analizę interpretacji tych tekstów przez organy sądowe. Wyko-
rzystywana jest także metoda prawnoporównawcza, która pomaga ustalić 
różnice i podobieństwa między istniejącymi w UE i Polsce systemami sto-
sowania kar pieniężnych przez organy ochrony konkurencji, a także ewen-
tualne różnice w nadawaniu w prawie stanowionym i orzecznictwie znaczeń 
poszczególnym prawom człowieka. Pozwala ona też porównać zagrożenia 
dla spełnienia wymogów ochrony praw człowieka w tych systemach. Pomoc-
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niczo wykorzystywana jest także metoda historyczna. Badany jest rozwój 
orzecznictwa organów ochrony konkurencji oraz sądów dotyczącego przed-
miotu pracy, a  także zmiany, które zachodziły w prawie stanowionym, np. 
wprowadzanie aktów o charakterze soft law. Metoda ta została wykorzystana 
zwłaszcza w badaniu zmian, jakie niesie ze sobą nowelizacja polskiej ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów z 10 czerwca 2014 r.

2. Terminologia

Niezbędnym jest w tym miejscu wskazanie, w jaki sposób będą używane 
niektóre pojęcia pojawiające się w niniejszej pracy. Posługuję się określeniem 
zbiorczym dla kar pieniężnych. Termin ten zawiera zarówno grzywny8, jak 
i okresowe kary pieniężne. Ich charakterystyka i podstawy ich nakładania 
zostały przedstawione szerzej w rozdziale I. Termin antykonkurencyjne 
porozumienia będzie oznaczał tak niedozwolone porozumienia umowne, 
jak i decyzje związków przedsiębiorstw oraz praktyki uzgodnione. Ponadto, 
w odniesieniu zarówno do prawa polskiego, jak i do prawa unijnego będę 
posługiwał się zbiorczym terminem przedsiębiorstwo, który jest terminem 
używanym w prawie unijnym (art. 101 i art. 102 TFUE). W prawie pol-
skim ustawodawca używa pojęcia przedsiębiorcy, które w znacznej części 
pokrywa się z unijnym pojęciem przedsiębiorstwa, jednakże nie jest w stu 
procentach tożsame (o czym piszę w Rozdziale I). Pojęciem przedsiębiorcy 
będę operował tylko wtedy, kiedy będę pisał o prawie polskim. Ponadto 
pisząc o przedsiębiorstwach mam tu na myśli także związki przedsiębiorstw. 
Należy ponadto zaznaczyć, że praca niniejsze ogranicza się tylko do pewnego 
wycinku unijnego i polskiego prawa konkurencji. Dotyczy ono postępowań, 
które mogą prowadzić do nałożenia kary pieniężnej przez organy ochrony 
konkurencji za dopuszczenie się antykonkurencyjnych zachowań, polegają-
cych na zawieraniu niedozwolonych porozumień umownych (w  znaczeniu 
wskazanym powyżej) oraz nadużywaniu pozycji dominującej. Przedmiotem 
zainteresowania będzie także unijne i polskie postępowanie z zakresu kon-
troli koncentracji, które może prowadzić do nałożenia kary pieniężnej. Samo 
postępowanie z zakresu kontroli koncentracji prowadzące do uzyskania 
zgody na takową nie grozi nałożeniem kar pieniężnych i jest postępowa-

8 W celu zachowania jednolitości pojęciowej terminu grzywny używam tak w stosunku 
do kar pieniężnych nakładanych przez unijne, jak i polskie organy ochrony konkurencji 
w postępowaniu o charakterze formalnie administracyjnym, mając jednak świadomość, 
że w prawie krajowym termin ten kojarzy się z karami nakładanymi w postępowaniu 
karnym.
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niem, które w świetle art. 6 ust. 1 EKPCz należy określić jako postępowa-
nie zmierzające do rozstrzygnięcie o prawach i obowiązkach o charakterze 
cywilnym – o czym szerzej w rozdziale I. Przedmiotem analizy nie będą 
zatem zaliczane do prawa konkurencji sensu largo problemy związane z: 
pomocą publiczną dla przedsiębiorstw, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji 
oraz uzyskiwaniem zgody na koncentrację. Na marginesie należy dodać, że 
terminy prawo konkurencji (pochodzenia unijnego) i prawo ochrony konku-
rencji (termin nawiązujący do tytułu polskiej ustawy) używane są zamiennie.

Traktat z Lizbony, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r., wprowadził zna-
czące zmiany w organizacji i nazewnictwie sądów unijnych oraz nazewnictwie 
traktatów założycielskich i numeracji artykułów poszczególnych traktatów. 
Żeby uniknąć pomieszania pojęciowego określenia „Trybunał Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej” używam zgodnie z art. 19 Traktatu o Unii Europej-
skiej, czyli mam na myśli ogół sądów UE, tj. Trybunał Sprawiedliwości, Sąd 
i sądy wyspecjalizowane. Określenia „Trybunał Sprawiedliwości” będę używał 
w stosunku do tego Trybunału, czyli najwyższego sądu UE. Ze względu na 
zmianę nazwy przez „Sąd Pierwszej Instancji” na „Sąd”, które w języku 
polskim może być wieloznaczne, będę posługiwał się terminem „Sąd Unii 
Europejskiej”. Tak w przypadku Trybunału Sprawiedliwości, jak i w wypadku 
Sądu Unii Europejskiej, będę posługiwał się tymi terminami bez względu na 
to, jak nazywały się te organy w dniu wydania orzeczenia. Jeżeli zaś chodzi 
o cytowanie aktów prawnych lub orzecznictwa, które zostały wydane przed 
wskazaną wyżej datą, będę wskazywał numerację obecnie obowiązujących 
artykułów Traktatu o Unii Europejskiej lub Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. Będę się ponadto odwoływał do prawa unijnego, a nie 
do prawa wspólnotowego.

Praca uwzględnia stan prawny i stan orzecznictwa na dzień 31 grudnia 
2015 r.



Rozdział I

Wprowadzenie

Zanim przejdę do konfrontacji systemu kar pieniężnych w polskim 
i unijnym prawie konkurencji z wymogami ochrony praw człowieka, istotne 
będzie syntetyczne przedstawienie kilku podstawowych zagadnień, które 
będą służyły za punkt odniesienia w dalszej części niniejszej pracy. W roz-
dziale tym postaram się zatem krótko przedstawić system stosowania kar 
pieniężnych w unijnym i polskim prawie konkurencji: rodzaje kar pienięż-
nych, umiejscowienie kar pieniężnych wśród innych sankcji stosowanych 
w ramach postępowania z zakresu ochrony konkurencji, organy je stosujące, 
podmioty, wobec których kary te mogą być stosowane oraz procedury ich 
wymierzania. Ze względu na łączenie w sobie elementów tak karnoprawnych 
jak i administracyjnoprawnych, niezmiernie ważne będzie określenie charak-
teru tych kar w świetle przepisów chroniących prawa człowieka. Określenie 
tego charakteru będzie o tyle istotne, że determinował on będzie poziom 
standardów ochrony praw człowieka, które będą musiały być respekto-
wane wobec podmiotów, na które kary te mogą być nałożone. Oczywiście 
w przypadku uznania karnoprawnego charakteru tych kar, standardy ochrony 
praw człowieka będą znacznie wyższe. Ustalenia tego charakteru dokonam 
w oparciu o wymogi określone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka 
(ETPCz) w jego orzecznictwie, ponieważ będzie ono decydujące z punktu 
widzenia standardów ochrony praw człowieka stosowanych zarówno w UE, 
jak i w Polsce. Postaram się także krótko przedstawić obowiązujące w UE 
i w Polsce źródła praw człowieka, które muszą być respektowane przez 
organy stosujące prawo konkurencji, a także ich wzajemne relacje.
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1. Kary pieniężne w prawie konkurencji

W unijnym prawie konkurencji podstawę nakładania kar pieniężnych 
za naruszenie zakazów wynikających z art. 101 TFUE (zakaz porozumień 
antykonkurencyjnych) i art. 102 TFUE (zakaz nadużywania pozycji domi-
nującej) znajdujemy w art. 103 TFUE. Przepis ten stanowi normę kompe-
tencyjną skierowaną do Rady, która na wniosek Komisji i po konsultacji 
z Parlamentem Europejskim ma przyjąć rozporządzenia lub dyrektywy słu-
żące zastosowaniu zasad wymienionych w art. 101 i art. 102 TFUE, to jest 
między innymi poprzez „zapewnienie poszanowania zakazów ustanowionych 
w artykule 101 ustęp 1 i w artykule 102 przez wprowadzenie grzywien i okre-
sowych kar pieniężnych”. Wykonując tę kompetencję Rada przyjęła, jeszcze 
na podstawie art. 83 TWE (czyli obecnego art. 103 TFUE), rozporządzenie 
nr 1/20031, które zastąpiło rozporządzenie nr 172, wydane na podstawie 
art. 87 Traktatu o EWG. Art. 23 i art. 24 rozporządzenia nr 1/2003 dają 
Komisji podstawę do nakładania na przedsiębiorstwa i ich związki kar pie-
niężnych (grzywien i okresowych kar pieniężnych). Takie też kompetencje 
daje Komisji art. 14 i art. 15 rozporządzenia nr 139/2004 w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw3, które również zostało wydane na podstawie 
art. 83 TWE (obecny art. 103 TFUE) oraz art. 308 TWE (obecny art. 352 
TFUE), będące istotnym elementem polityki konkurencji, a przez to również 
wymagające poświęcenia uwagi w niniejszej pracy.

W Polsce możliwość nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców 
oraz osoby zarządzające4, a także pełniące funkcje kierownicze lub wcho-
dzące w skład organu zarządzającego u przedsiębiorcy została uregulowana 

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia 
w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu, Dz. U. L 1 z 4.1.2003, 
s. 1 i n., pol. wyd. spec.: Rozdział 08 Tom 02 s. 205 i n., z późn. zm.

2 Rozporządzenie Rady EWG nr 17 pierwsze rozporządzenie wprowadzające w życie art. 85 
i 86 Traktatu, Dz. U. 13 z 21.2.1962, s. 204 i n. (DE, FR, IT, NL), z późn. zm., pol. 
wyd. spec.: Rozdział 08 Tom 01 s. 3 i n. Należy mieć na uwadze, że sprawy z odwołań 
od decyzji Komisji wydanych na podstawie tego rozporządzenia po dziś dzień toczą się 
przed sądami unijnymi.

3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsię-
biorstw), Dz. U. L 24 z 29.1.2004, s. 1, Pol. wyd. spec.: Rozdział 08 Tom 03 s. 40.

4 Zgodnie z art. 4 pkt 3a u.o.k.k. dodanym ustawą z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego, Dz. U. z 2014 r., poz. 945 (dalej: nowelizacja u.o.k.k.), która weszła w życie 
18 stycznia 2015 r. przez osobę zarządzającą rozumie się kierującego przedsiębiorstwem, 
w tym w szczególności osobę pełniącą funkcję  kierowniczą  lub wchodzącą w skład organu 
zarządzającego przedsiębiorcy.



Wprowadzenie 29

w  art.  106–108 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r. 
(u.o.k.k.)5, a kompetencja do ich nakładania została powierzona central-
nemu organowi administracji, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów (Prezes UOKiK).

1.1. Kary pieniężne w unijnym prawie konkurencji

W ramach postępowania prowadzonego przez Komisję w oparciu 
o  art.  101 i 102 TFUE jest ona uprawniona do nakładania na przedsię-
biorstwa, co do zasady, dwóch rodzajów kar pieniężnych, to jest grzywien 
i okresowych kar pieniężnych.

Komisja może nakładać grzywny na przedsiębiorstwa i ich związki za 
popełnienie dwóch rodzajów czynów zabronionych:
– za dopuszczenie się tak zwanych naruszeń proceduralnych, to jest czynów, 

które godzą w uprawnienia inspekcyjno-kontrolne Komisji, powodujące 
zakłócenie prawidłowości postępowania prowadzonego przez Komisję, 
a czasem je nawet uniemożliwiające,

– za złamanie zakazów wynikających z art. 101 ust. 1 i 102 TFUE (zawarcie 
antykonkurencyjnych porozumień, nadużywanie pozycji dominującej)6 
oraz decyzji służących ich przestrzeganiu, czyli decyzji Komisji nakła-
dającej środki tymczasowe7 lub decyzji Komisji uznającej zobowiązania 
przedsiębiorstwa za wiążące8 (naruszenie przepisów merytorycznych).
Okresowe kary pieniężne są nakładane przez Komisję na podstawie 

art. 24 rozporządzenia nr 1/2003, a przyczyną ich nałożenia jest niestoso-
wanie się przez przedsiębiorstwa do decyzji Komisji.

Warto zaznaczyć, że w cytowanych przepisach rozporządzenia nr 1/2003 
nie znajdujemy odrębnych typów czynów zabronionych. Kary w nich okre-
ślone łączą się ze złamaniem zakazów zawartych w art. 101 ust. 1 i art. 102 
TFUE oraz z nierespektowaniem innych przepisów tego rozporządzenia 
lub decyzji wydanych na jego podstawie9.

5 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.

6 Zob. art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 1/2003.
7 Zob. art. 23 ust. 2 lit. b) w zw. z art. 8 rozporządzenia 1/2003.
8 Zob. art. 23 ust. 2 lit. c) w zw. z art. 9 rozporządzenia 1/2003.
9 Por. Kohutek, K., Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 

2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 
Traktatu (Dz.U.UE.L.03.1.1), LEX/el 2006, komentarz do art. 23.
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1.1.1. Grzywny

Adresatami decyzji Komisji nakładających grzywny na podstawie art. 23 
ust. 1 rozporządzenia nr 1/2003, to jest za tak zwane naruszenie procedu-
ralne, mogą być przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw, które są pod-
miotami, przeciwko którym toczy się postępowanie główne lub też, które nie 
będąc ściganymi za naruszenie przepisów art. 101 ust. 1 lub art. 102 TFUE, 
utrudniają Komisji prawidłowe prowadzenie postępowania. Możliwość nało-
żenia tych grzywien łączy się z dochodzeniowo-kontrolnymi kompetencjami 
Komisji, które wymienione są w przepisach art. 17–2110 rozporządzenia 
nr 1/2003. Ogólnie rzecz ujmując, grzywny te mogą być nałożone za nie-
udzielenie w terminie lub udzielenie nieprawdziwych, niepełnych lub wpro-
wadzających w błąd informacji, czy to na zwykłe żądanie Komisji, czy to 
w odpowiedzi na decyzję Komisji, czy też w trakcie kontroli, a ponadto za 
niepoddanie się kontroli lub przedstawienie w jej trakcie niekompletnych 
ksiąg lub rejestrów, a także za złamanie pieczęci założonych przez Komisję 
lub osoby przez nią upoważnione w trakcie kontroli. Decyzja Komisji wyda-
wana na podstawie cytowanego przepisu ma charakter samoistny i może 
zostać wydana tak w trakcie postępowania głównego, jak i stać się częścią 
składową decyzji końcowej, ale tylko w przypadku przedsiębiorstw, prze-
ciwko którym postępowanie się toczy, gdy zostaną uznane winnymi naru-
szenia i ukarane – naruszenie proceduralne zostanie potraktowane wtedy 
jako okoliczność obciążająca11. Ponadto grzywny grożą za czyny godzące 
w zasady określone w art. 101 i 102 TFUE (art. 23 ust. 2 rozporządzenia 
nr 1/2003). Są to zarówno czyny naruszające zakazy wskazane w tych prze-
pisach, jak i czyny sprzeczne z decyzjami Komisji służącymi zapobieżeniu 
złamania tych przepisów, to jest decyzjami określającymi środki tymczasowe 
(art. 8 rozporządzenia nr 1/2003) oraz decyzjami przyjmującymi zobowią-
zania (art. 9 rozporządzenia nr 1/2003).

10 Komisja ma uprawnienie do żądania informacji od przedsiębiorstw i ich związków, których 
sprawa dotyczy, o stosowaniu niedozwolonych praktyk (art. 17) i wszelkich innych istot-
nych informacji od przedsiębiorstw i ich związków, czy to w drodze zwykłego wezwania, 
czy to w drodze decyzji określającej podstawę prawną i termin na udzielenie informa-
cji (art. 18). Ponadto Komisja ma uprawnienie do przesłuchiwania (art. 19) oraz do 
przeprowadzenia przeszukania w przedsiębiorstwach (art. 20), w którego trakcie może 
przesłuchiwać pracowników, uzyskiwać kopie dokumentów i danych, etc. a ponadto ma 
prawo do przeszukiwania prywatnych domów i środków transportu (art. 22), co jednak 
obwarowane jest dodatkowymi gwarancjami proceduralnymi dla przeszukiwanych. Szerzej 
Kohutek, K., Komentarz do rozporządzenia…, op. cit., komentarz do art. 17–21.

11 Zob. Kerse, C. S., Khan, N., EC Antitrust Procedure, 5th edition, London 2005, s. 374.
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Elementem koniecznym popełnienia czynu zabronionego zagrożonego 
karą grzywny jest wystąpienie po stronie przedsiębiorstwa winy. Cytowany 
przepis przewiduje dwie postaci winy, z którą można popełnić wyżej wska-
zane czyny zabronione: umyślność i niedbalstwo. Jak widać, mamy tutaj do 
czynienia z winą w ujęciu psychologicznym, gdzie podmiotowe znamiona 
czynu doznają pomieszania z pojęciem winy, rozumianej jako zarzucalność 
popełnienia czynu zabronionego. Podobnie jak w przypadku pozostałych 
kar pieniężnych nakładanych przez organy ochrony konkurencji, grzywny 
te mają charakter fakultatywny. W przepisie została ustalona tylko ich 
górna granica, którą jest w przypadku naruszeń proceduralnych 1% całko-
witego obrotu uzyskanego w poprzedzającym roku obrotowym, natomiast 
w przypadku naruszeń merytorycznych górna granica grzywien została okre-
ślona na pułapie 10% całkowitego obrotu uzyskanego w poprzedzającym 
roku obrotowym przez przedsiębiorstwo lub każdego z członków związku 
przedsiębiorstw. Przesłanki, jakie mają być brane pod uwagę przy ustalaniu 
wysokości grzywny, to ciężar i czas trwania naruszenia, choć w przypadku 
uchybień proceduralnych uwzględnienie zwłaszcza czasu trwania naruszenia 
jest często niewykonalne. Czyny zabronione na podstawie art. 23 ust. 1 
rozporządzenia nr 1/2003 mają charakter jednorazowy, w tym sensie, że są 
to czyny nierozciągnięte w czasie. W przypadku naruszenia art. 101 ust. 1 
lub 102 TFUE czyny mogą trwać nawet parę lat. Czas trwania niedozwo-
lonego porozumienia umownego będzie liczony od jego zawarcia12, aż do 
końca jego obowiązywania. W przypadku nadużywania pozycji dominującej 
sytuacja jest bardzo podobna – czyn trwa od momentu rozpoczęcia praktyki, 
aż do jej definitywnego zaniechania.

Ze względu na nieostrość przesłanek wymienionych we wskazanych wyżej 
aktach prawnych oraz znaczny zakres uznania Komisji w zakresie ustalenia 
wysokości grzywny, bardziej szczegółowe ramy zostały ustalone w orzecz-
nictwie sądów unijnych. Ponadto, w celu zapewnienia przewidywalności 
i większej przejrzystości swojego zachowania w ramach swobodnego uznania 
Komisja wydała wytyczne13 wskazujące sposób ustalania wysokości grzywien 
za naruszenie zakazów zawartych w przepisach art. 101 ust. 1 i  art.  102 
TFUE. Wytyczne te nie są aktem prawa powszechnie obowiązującego, nie 
znajdują się w katalogu aktów ustawodawczych zawartym w art. 288 TFUE. 
Nie są zatem aktem wiążącym ani dla stron ani dla sądów unijnych, jednakże 
Komisja jest nimi związana, choć w wyjątkowych wypadkach może od nich 

12 A nie od czasu jego realizacji ze względu na karalność celu, a nie tylko skutku poro-
zumienia.

13 Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia 1/2003, Dz. U. C Dz. U. C 210 z 1.9.2006, str. 2.
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odstąpić, odpowiednio to uzasadniając14. Pierwszy raz Komisja zdecydowała 
się wydać wytyczne w roku 199815, w 2006 r. zostały one zastąpione wytycz-
nymi obecnie obowiązującymi, po tym jak Komisja zdobyła doświadczenie 
wystarczające dla rozwinięcia i dopracowania polityki w zakresie grzywien16. 
Poza tym Komisja wydała w 2006 r., istotne z punktu widzenia możliwości 
uniknięcia lub obniżenia wysokości grzywny za zawarcie zakazanego na 
podstawie art. 101 ust. 1 TFUE kartelu, wytyczne zawierające obietnice 
nagradzania współpracy z Komisją przedsiębiorstw-stron kartelu (tzw. sys-
tem leniency)17. Ogólnie rzecz ujmując, obniżenie lub rezygnacja z  nało-
żenia grzywny przewidziana jest dla przedsiębiorstw, które są członkami 
kartelu, jednakże zdecydują się na ujawnienie informacji na jego temat 
i będą współpracować z Komisją w celu gruntownego wyjaśnienia sprawy. 
Wytyczne te są trzecimi takimi wytycznymi z kolei, zastąpiły one wytyczne 
z 2002 r.18, które zastąpiły pierwsze wytyczne z 1996 r.19. Posługiwanie 
się przez Komisje wymienionymi wyżej wytycznymi nie jest bez znaczenia, 
jeżeli chodzi o respektowanie wymogów ochrony praw człowieka, ponieważ 
zasady pewności prawa wymaga w tym zakresie przyjęcia aktu prawnego 
o  charakterze powszechnie obowiązującym w procedurze prawodawczej 
przez kompetentne organy, o czym piszę szerzej w dalszej części niniejszej 
pracy20.

1.1.2. Okresowe kary pieniężne

Drugim rodzajem kar pieniężnych nakładanych przez Komisję są okre-
sowe kary pieniężne. Kary te zostały wymienione w przepisie art. 24 ust. 1 
rozporządzenia nr 1/2003 i nakładane są w celu przymuszenia przedsię-
biorstw lub ich związków do określonych zachowań zgodnych z traktatem 

14 Por. wyrok TS z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawach połączonych C-189/02 P, C-202/02 P, 
C-205/02 P do C-208/02 P oraz C-213/02 P Dansk Rørindustri A/S et. al. p-ko Komisji, 
Zb. Orz. 2005, EU:C:2005:408, s. I-05425, pkt 209.

15 Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 15 ust. 2 roz-
porządzenia nr 17 oraz art. 65 ust. 5 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Węgla i Stali, Dz. U. C 9 z 14.01.1998 str. 3.

16 Zob. pkt 3. wytycznych 2006.
17 Obwieszczenie Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w spra-

wach kartelowych Dz. U. C 298 z 8.12.2006, str. 17, z późn. zm.
18 Obwieszczenie Komisji w sprawie zwolnienia z grzywien oraz zmniejszania grzywien 

w przypadkach karteli, Dz. U. C 45 z 19.2.2002, str. 3.
19 Commission Notice on the non-imposition or reduction of fines in cartel cases, Dz. U. 

C 207 z 18.7.1996 r., s. 4 (niedostępne w j. polskim).
20 Zob. Rozdział II.
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i rozporządzeniem, a skonkretyzowanych w decyzjach Komisji21. Innymi 
słowy, Komisja została wyposażona w oręż umożliwiający jej stosunkowo 
szybkie uzyskanie pożądanego zachowania, tj. zastosowania się do jej decyzji 
stwierdzającej niedozwoloną praktykę, wyznaczającej środki tymczasowe lub 
uznającej zobowiązania za wiążące, albo decyzji wydanej w wyniku skorzy-
stania przez Komisję z jej kompetencji dochodzeniowo-kontrolnych, tzn. 
decyzji, w której Komisja żąda dostarczenia kompletnych i prawdziwych 
informacji lub żąda poddania się kontroli. W tym wypadku kara określona 
jest w stawce dziennej nieprzekraczającej 5% średniego dziennego obrotu 
w poprzedzającym roku obrotowym za każdy dzień i naliczona jest od daty 
ustalonej w decyzji. Także w tym wypadku, jej nałożenie ma charakter 
fakultatywny. Przepis ten, w przeciwieństwie do przepisów określających 
typy czynów, za które grożą grzywny, nie wymienia winy jako przesłanki 
nałożenia kary okresowej.

1.1.3.  Kary pieniężne nakładane na podstawie rozporządzenia nr 139/2004 – kontrola 
koncentracji

Pamiętać należy, że Komisja może nakładać kary pieniężne także na 
podstawie rozporządzenia nr 139/2004. System kar pieniężnych w tym roz-
porządzeniu został zaprojektowany bardzo podobnie, jak ten stworzony 
na podstawie rozporządzenia nr 1/2003. Także tutaj mamy do czynienia 
z grzywnami22 i okresowymi karami pieniężnymi23. Grzywny mogą zostać 
nałożone na przedsiębiorstwa i ich związki za naruszenia proceduralne (nie-
udzielenie lub udzielenie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, 
niepodporządkowanie się inspekcji, złamanie plomb)24 oraz za niezgłoszenie 
zamiaru koncentracji lub dokonanie koncentracji niezgodnej ze wspólnym 
rynkiem, czy koncentracji zawieszonej25. Również okresowe kary pieniężne 
mogą być stosowane przez Komisję w celu przymuszenia przedsiębiorstw do 
zastosowania się do jej decyzji wydanej albo w skutek skorzystania z jej kom-
petencji inspekcyjno-kontrolnych, albo decyzji stwierdzającej niezgodność 
koncentracji ze wspólnym rynkiem i określającej związane z tym obowiązki 
lub decyzji stwierdzającej warunkową zgodność koncentracji ze wspólnym 
rynkiem i nakładającej na przedsiębiorstwa określone zobowiązania26. Kary 

21 Zob. art. 24 ust. 1 lit. a) – e) rozporządzenia nr 1/2003.
22 Art. 14 rozporządzenia nr 139/2004.
23 Art. 15 rozporządzenia nr 139/2004.
24 Art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 139/2004.
25 Zob. art. 14 ust. 2 rozporządzenia nr 139/2004 i powołane tam przepisy.
26 Zob. art. 15 rozporządzenia nr 139/2004 i powołane tam przepisy.
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także w tym wypadku są fakultatywne, a ich progi zostały określone iden-
tycznie jak w rozporządzeniu nr 1/200327. Nałożenie grzywny uzależnione jest 
od wystąpienia jednej z postaci winy (umyślność, niedbalstwo), a nałożenie 
okresowej kary pieniężnej jest od winy niezależne. W przypadku nakładania 
grzywny na podstawie przepisów rozporządzenia nr 139/2004 Komisja ma 
brać pod uwagę rodzaj, ciężar i czas trwania naruszenia.

Należy przy tym pamiętać, że postępowanie prowadzące do nałożenia 
kary pieniężnej na przedsiębiorstwo przy kontroli koncentracji należy do 
wyjątków. W znacznym uproszczeniu, jest to przede wszystkim postępowanie 
służące wydaniu zgody na daną koncentrację, ewentualnie zgody warunko-
wej, a dopiero gdy koncentracja nie spełnia wymagań, może zostać zaka-
zana. Postępowanie zmierzające do nałożenia kary pieniężnej pojawia się 
dopiero w przypadku dopuszczenia się wskazanych powyżej naruszeń. Jest 
to oczywiście znaczna różnica w stosunku do postępowań prowadzonych na 
podstawie przepisów rozporządzenia nr 1/2003, ponieważ w ich przypadku 
prawie każde postępowanie zmierza do nałożenia kary. Ze względu na 
wyznaczony zakres niniejszej pracy przedmiotem analizy będzie tylko ten 
wycinek postępowania z zakresu kontroli koncentracji, w którym możliwe 
jest nałożenie kar pieniężnych.

1.2. Kary pieniężne w polskim prawie konkurencji

Uprawnienia Prezesa UOKiK do nakładania kar pieniężnych za narusze-
nia polskiej u.o.k.k. kształtują się bardzo podobnie do uprawnień Komisji 
na szczeblu unijnym. Oczywiście pamiętać należy, że Prezes UOKiK, poza 
karaniem za naruszenia przepisów u.o.k.k, nakłada także kary przewidziane 
w polskiej u.o.k.k. za naruszenia zakazów przewidzianych w art. 101 ust. 1 
i art. 102 TFUE28. Pomimo bardzo podobnej architektury systemu kar orze-
kanych na podstawie przepisów u.o.k.k. pojawiają się dość istotne różnice, 
o których warto pamiętać.

 Kary pieniężne zostały określone w Dziale VII u.o.k.k., tj. w art. 106–108 
ustawy. Prezes UOKiK może nakładać na przedsiębiorcę29 grzywny w wyso-

27 Górny pułap grzywien został określony następująco: 1% rocznego obrotu dla grzywien za 
naruszenia proceduralne, 10% rocznego obrotu za pozostałe naruszenia, stawka dzienna 
w wysokości 5% dziennego obrotu.

28 Zob. art. 3 i art. 5 rozporządzenia nr 1/2003.
29 Polska u.o.k.k. posługuje się pojęciem „przedsiębiorcy”, natomiast unijny prawodawca 

zdecydował się na posługiwanie się pojęciem „przedsiębiorstwa”. Zakresy tych pojęć 
zasadniczo się pokrywają, jednakże istnieją też niewielkie różnice. Zob. Materna, G., 
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kości do 10% zeszłorocznego przychodu (a od wejścia w życie nowelizacji 
z 10 czerwca 2014 r. 10% zeszłorocznego obrotu), jeżeli ten „choćby nie-
umyślnie”30 naruszy zakazy31 określone w art. 6 (niedozwolone porozumienia 
umowne) i art. 9 (nadużywanie pozycji dominującej) ustawy, w art. 101 ust. 1 
lub art. 102 TFUE, dokona koncentracji bez zgody Prezesa UOKiK lub 
też naruszy zbiorowe interesy konsumentów. Ponadto Prezes może nałożyć 
grzywny w wysokości do 50 000 000 euro za dopuszczenie się „choćby nie-
umyślnie” naruszeń proceduralnych32, tj. podanie nieprawdziwych danych 
we wniosku o przedłużenie terminu na zbycie udziałów przez instytucję 
finansową33, w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, nieudzielenie informacji 
lub podanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd w odpowiedzi na 
żądanie Prezesa34, lub brak współdziałania w toku kontroli. Polski ustawo-
dawca postanowił określić górną granicę grzywny za naruszenia procedu-
ralne kwotowo, a nie w postaci udziału procentowego w wysokości obrotu. 
Ponadto, w prawie unijnym wymaga się, żeby nałożenie kary za naruszenia 
proceduralne były poprzedzone stwierdzeniem takiego obowiązku na drodze 
decyzji, podczas gdy w Polsce takiego wymogu nie ma35.

W literaturze podnosi się, że grzywna za naruszenia proceduralne powinna 
być nałożona w osobnej decyzji poprzedzonej niezależnym postępowaniem36, 
choć są także poglądy, zgodnie z którymi grzywna ta może zostać nało-
żona w decyzji kończącej postępowanie antymonopolowe w sprawie praktyk 
ograniczających konkurencję, w stosunku do przedsiębiorcy uznanego za 
winnego dopuszczenia się tych praktyk37. Zgodnie z powoływanym poglą-
dem, naruszenie proceduralne może zostać potraktowane jako dodatkowa 

Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, Warszawa 
2009, s. 44 i n.

30 Na temat pojęcia winy w polskim prawie ochrony konkurencji zob. Król-Bogomilska, M., 
[w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wyd. 2, 
Warszawa 2014, s. 1334 i n.

31 Zob. Art. 106 ust. 1 u.o.k.k.
32 Zob. Art. 106 ust. 2 u.o.k.k.
33 Zob. art. 23 w zw. z art. 14 pkt 2) u.o.k.k.
34 Zob. art. 106 ust. 2 i powołane tam przepisy.
35 Zob. Król-Bogomilska, M., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie…, wyd. 2, op. cit., 

s. 1329.
36 Tak zasadnie: Kohutek, K., Sieradzka, M., [w:] Kohutek, K., Sieradzka, M., Ustawa 

o  ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2014 i SIP LEX 
2014, komentarz do art. 106, pkt 1 oraz Banasiński, C. (red.), Piontek, E. (red.), Ustawa 
o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009, s. 945 i n.

37 Zob. Stolarski, K., Fines for the lack of cooperation within antitrust proceedings – the 
ultimate weapon for antitrust authorities? YARS 2011, 4(5), s. 74.
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okoliczność obciążająca, co będzie miało wpływ na wymiar grzywny za naru-
szenie merytoryczne38.

Przepis art. 107 u.o.k.k. daje Prezesowi UOKiK podstawę do orzekania 
okresowej kary pieniężnej za zaniechanie wykonania przez przedsiębiorcę 
decyzji tego organu lub wyroku sądu w sprawach praktyk objętych zakre-
sem ustawy. W przepisie tym jest także mowa o decyzjach stwierdzających 
niedozwoloną praktykę antykonkurencyjną i nakazujących jej zaniechania, 
decyzjach uznających zobowiązania za wiążące, stwierdzających zakaz kon-
centracji, lub nakładających obowiązki na przedsiębiorcę przy warunko-
wej koncentracji, lub przy stwierdzeniu niedopuszczalności koncentracji, 
stwierdzających naruszenie zbiorowych praw konsumentów i nakazujących 
zaniechania naruszeń, jak i decyzjach określających środki tymczasowe, 
a  także postanowieniach o zajęciu akt, ksiąg i innych dokumentów na 
czas kontroli. Istotną różnicą w porównaniu do okresowej kary pienięż-
nej, która może być nałożona przez Komisję, jest to, że kara przewidziana 
w prawie polskim ma nie tylko charakter egzekucyjny („przymuszający” 
do wykonania danego obowiązku39). Kara nakładana jest przez Komisję 
„aby nakłonić przedsiębiorstwa do”40. Polski organ nakłada karę „za każdy 
dzień zwłoki w wykonaniu”41. Oznacza to, że w prawie unijnym kara ta ma 
przede wszystkim charakter egzekucyjny – przymuszający przedsiębiorstwo 
do pożądanego zachowania, przywracającego stan zgodny z prawem. Ma na 
celu jak najszybsze zakończenie naruszenia. Natomiast w prawie polskim 
nie ma znaczenia, czy naruszenie ustało, czy też nie. Istotne jest, że nie 
ustało w ustalonym w decyzji/wyroku terminie. Organ polski może nałożyć 
karę także za naruszenia, które już ustały. W takim wypadku okresowa 
kara pieniężna spełnia te same funkcje co grzywna. Ma charakter repre-
syjno-prewencyjny42, gdyż stanowi odpłatę za dokonanie przeszłego naru-
szenia i zawiera czynnik zniechęcenia do dokonywania dalszych naruszeń. 
Oczywiście w każdym wypadku można mówić o prewencyjnym wymiarze 
okresowej kary pieniężnej – jej surowość i  nieuchronność stanowi zna-
czące zniechęcenie dla przedsiębiorstw do niewykonywania decyzji/wyroków. 

38 Zob. ibidem.
39 Por. Kohutek, K., Sieradzka, M., [w:] Kohutek, K., Sieradzka, M., Ustawa o ochronie…, 

wyd. 2, op. cit., komentarz do art. 106, pkt 1 oraz Kohutek, K., w tym samym dziele, 
komentarz do art. 107, a także szerzej Piszcz, A., Sankcje w polskim prawie antymono-
polowym, Białystok 2013, s. 373 i n.

40 Zob. art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 1/2003.
41 Zob. art. 107 u.o.k.k.
42 Zob. Król-Bogomilska, M., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie…, wyd. 2, op. cit., 

s. 1345 i powołane tam orzecznictwo.
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Górna granica kary została określona kwotowo na równowartość do 10 000 
euro za każdy dzień zwłoki. Nałożenie kary jest fakultatywne i niezależne 
od wystąpienia winy.

Jeżeli chodzi o postępowania z zakresu kontroli koncentracji prowadzone 
przez Prezesa UOKiK, podobnie jak w przypadku postępowań unijnych, 
także w stosunku do polskiego systemu ochrony konkurencji przedmiotem 
rozważań w niniejszej pracy będą tylko te postępowania z zakresu kontroli 
koncentracji, które zmierzają do nałożenia kar pieniężnych.

Najważniejszą różnicą w prawie polskim w porównaniu do uregulowań 
unijnych jest możliwość nałożenia przez Prezesa UOKiK kary pieniężnej 
na osoby fizyczne43. Organ ten może karać osoby pełniące funkcje kie-
rownicze lub wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy za 
niewykonanie decyzji, postanowień lub wyroków, których adresatem jest 
przedsiębiorca44. Są to te same decyzje, postanowienia i wyroki, za których 
niewykonanie grozi przedsiębiorcy okresowa kara pieniężna. Ponadto kara 
pieniężna grozi tym osobom za niezgłoszenie zamiaru koncentracji oraz 
za nieudzielenie informacji lub udzielenie informacji nieprawdziwych lub 
wprowadzających w błąd w odpowiedzi na żądanie Prezesa UOKiK. Ponadto 
kary te mogą zostać nałożone na osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę 
do jego reprezentowania podczas kontroli, posiadacza lokalu mieszkalnego, 
pomieszczenia, nieruchomości lub środka transportu będących przedmiotem 
przeszukania45, innego pracownika kontrolowanego przedsiębiorcy lub osobę 
przywołaną w przypadku nieobecności przedstawiciela przedsiębiorcy, za 
nieudzielenie lub udzielenie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd 
informacji lub brak współdziałania w toku kontroli, a także na świadków za 
udzielenie fałszywych zeznań. Możliwość nałożenia tej grzywny jest o  tyle 
istotna, że budzi uzasadnione wątpliwości, co do zgodności z zasadą ne 
bis in idem, w przypadku, gdy osoba ukarana na podstawie tego przepisu 
będzie jednocześnie przedsiębiorcą ukaranym na grzywnę za nieudzielenie 
informacji na podstawie art. 106 ust. 1 u.o.k.k. lub za niewykonanie orze-
czenia na podstawie art. 107 u.o.k.k, o czym szerzej w dalszej części pracy46.

Ponadto, u.o.k.k. w brzmieniu nadanym nowelizacją z 10 czerwca 2014 r., 
która weszła w życie 18 stycznia 2015 r., przewiduje możliwość nałożenia 
na tzw. osoby zarządzające kary pieniężnej za to, że w ramach sprawowania 
swojej funkcji w czasie trwania stwierdzonego naruszenia przez przedsię-
biorcę zakazów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1–6 u.o.k.k. lub art. 101 

43 Zob. art. 108 u.o.k.k.
44 Zob. art. 108 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 107 u.o.k.k.
45 Zob. art. 108 ust. 2 lit. b) w zw. z art. 91 ust. 1 u.o.k.k.
46 Zob. Rozdział VI.
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ust. 1 lit a–e TFUE umyślnie dopuściła przez swoje działanie lub zanie-
chanie do naruszenia przez tego przedsiębiorcę wymienionych zakazów. 
Zgodnie z nowo dodanym art. 4 pkt 3a, przez osobę zarządzającą rozumie 
się kierującego przedsiębiorstwem, w szczególności osobę pełniącą funkcję  
kierowniczą  lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy47. 
Kara grożąca za dopuszczenie się tego niedozwolonego zachowania, zgodnie 
z art. 106a u.o.k.k., wynosi do 2 milionów złotych.

Zgodnie z art. 111 w brzmieniu sprzed nowelizacji u.o.k.k. z 10 czerwca 
2014 r. przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa 
w  art.  106 – 108, należy uwzględnić w szczególności okres, stopień oraz oko-
liczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów 
ustawy. W związku z nieostrością wymienionych wyżej przesłanek, również 
polski organ zdecydował się opublikować wytyczne, nazwane wyjaśnieniami48 
(dalej: „Wyjaśnienia Prezesa UOKiK”), które były wskazówką dla przedsię-
biorców, w jaki sposób Prezes UOKiK ustalał wysokość kary pieniężnej za 
zawarcie niedozwolonych porozumień lub nadużywanie pozycji dominującej 
zakazanych tak na podstawie przepisów u.o.k.k., jak i na podstawie przepi-
sów TFUE. Wyjaśnienia te mają ograniczony zasięg i są dość lakoniczne, 
dlatego też w celu dokonania oceny, czy przewidzenia wysokości kary pie-
niężnej za te i inne czyny zabronione należało (i należy) sięgać również 

47 Definicja ta jest szeroka i daje miejsce na różną jej interpretację. A. Piszcz przyjmuje, 
że zakresem tego pojęcia należy objąć osoby, które pełnią funkcje kierownicze, które 
wchodzą w skład organu zarządzającego oraz osoby trzecie, pod warunkiem, że wszyst-
kie z  wyżej wymienionych kierują przedsiębiorstwem (w ujęciu podmiotowym). Zob. 
Piszcz, A., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie…, wyd. 2, op. cit., s. 112. W mojej 
ocenie treść art. 4 pkt 3a pozwala przyjąć, że jeśli ktoś wchodzi w skład organu zarządza-
jącego to oznacza, że kieruje przedsiębiorstwem, ponieważ taka osoba została wymieniona 
w tym przepisie właśnie jako przykład osoby, która przedsiębiorstwem kieruje. Autorka ta 
dalej słusznie wskazuje, że za osoby zarządzające będzie można uznać osoby wchodzące 
w skład organów zarządzających, a w ich braku, osoby pełniące funkcje kierownicze, tj. 
niepodlegające innym osobom, a także osoby trzecie: wspólników spółek osobowych, 
likwidatorów, syndyka, zarządcę, w niektórych wypadkach prokurenta, czy pełnomocnika 
do spraw zarządzania przedsiębiorstwem, a także osobę prowadzącą działalność gospo-
darczą, która jest tożsama z przedsiębiorcą oraz osoby prawne. Zob. szerzej Piszcz, A., 
[w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie…, wyd. 2, op. cit., s. 110 i n. oraz tej samej 
autorki „Osoba zarządzająca” w rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o ochronie 
konkurencji i konsumentów, IKAR 2013, nr 7(2), s. 23 i n., a także Kulesza, M., Zakres 
podmiotowy pojęcia osoby zarządzającej w znowelizowanej ustawie o ochronie konkurencji 
i konsumentów, IKAR 2015, nr 4(4), s. 104 i n.

48 Wyjaśnienia w sprawie kryteriów wyznaczania wysokości kar pieniężnych nakładanych 
na przedsiębiorców naruszających prawo antymonopolowe, Dz. U. UOKiK z 2008 r. 
nr 4, poz. 33, dostępne na stronie: http://uokik.gov.pl/wyjasnienia_w_sprawie_kar3.php, 
odwiedzanej 19 września 2015 r.



Wprowadzenie 39

do orzecznictwa. Zgodnie z preambułą Wyjaśnień Prezesa UOKiK ich „[c]
elem […] jest zwiększenie transparentności w zakresie metodologii ustalania 
wysokości kar na podstawie ustawy za naruszenia, o których mowa powyżej. 
Wyjaśnienia pozwolą na dokonanie przez przedsiębiorcę wstępnego oszacowania 
kary, którą mogłoby być zagrożone działanie niezgodne z przepisami ustawy”. 
Ponadto, także w wypadku polskiego aktu, nie ma on mocy powszechnie 
obowiązującej, jednakże Prezes UOKiK podkreśla w treści aktu, że będzie 
obliczał kary pieniężne w sposób w tym akcie określony. W literaturze 
podnosi się, że Wyjaśnienia Prezesa UOKiK nie mają charakteru normatyw-
nego, lecz jedynie informacyjny49. Nie kreują one nowych norm prawnych, 
lecz wskazują, w jaki sposób Prezes UOKiK będzie interpretował art. 111 
u.o.k.k.50. Ponadto, podnosi się, że „samozwiązanie się” wyjaśnieniami przez 
Prezesa UOKiK, ze względu na to, że nie wiąże w żadne sposób sądów 
odwoławczych może mieć efekt odwrotny od zamierzonego – może prowa-
dzić do braku przejrzystości zasad ustalania wysokości kar pieniężnych51. 
W  orzecznictwie podkreśla się, że Wyjaśnienia Prezesa UOKiK wydano 
tylko celem ułatwienia stosowania przepisów u.o.k.k. Przed nowelizacją 
u.o.k.k. Prezes UOKiK nie miał także podstaw normatywnych do wydania 
tego rodzaju aktu52. Bez względu na wprowadzenie takiej podstawy norma-
tywnej, nadal aktualny pozostaje pogląd, iż nie wiążą one w żaden sposób 
sądów rozpoznających odwołania od wydanych przez ten organ decyzji53. 
Niedoskonałość dotychczasowych rozwiązań została dostrzeżona przez usta-
wodawcę i dlatego nowelizacja u.o.k.k. z 10 czerwca 2014 r. wprowadza 
istotne zmiany art. 111. W nowym brzmieniu art. 111 przewiduje różne 
podstawy obliczenia kary pieniężnej dla poszczególnych naruszeń ustawy54. 
We wszystkich wypadkach art. 111 ust. 1 nakazuje w szczególności uwzględ-
niać poprzednie naruszenie przepisów ustawy oraz okoliczności jej naru-
szenia. W przypadku naruszenia przepisów prawa materialnego, o którym 
mowa w art. 106 ust. 1 oraz za niezgłoszenie zamiaru koncentracji przez 
osoby pełniące funkcje kierownicze lub wchodzące w skład organu zara-
dzającego, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 u.o.k.k., art. 111 ust. 1 

49 Zob. Piszcz, A., Sankcje…, op. cit., s. 302.
50 Zob. ibidem.
51 Por. Król-Bogomilska, M., Kierunki najnowszych zmian polskiego prawa antymonopolo-

wego, EPS 2009, nr 6, s. 12.
52 Nowelizacja u.o.k.k. wprowadziła art. 31a do u.o.k.k., który taką podstawę stanowi.
53 Por. Piszcz, A., Sankcje…, op. cit., s. 302 i powołany tam wyrok SN z dnia 19 sierp-

nia 2009  r., III SK 5/09, dostępny na stronie: mojepanstwo.pl ostatnio odwiedzanej 
12.09.2014  r.

54 Szerzej zob. Modzelewska-Wąchal, E., Sachajko, M., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa 
o ochronie…, wyd. 2, op. cit., s. 1377 i n.
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pkt 1 nakazuje przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględniać także 
okres, stopień oraz skutki rynkowe naruszenia przepisów ustawy, przy czym 
stopień naruszenia Prezes UOKiK ocenia biorąc pod uwagę okoliczności 
dotyczące natury naruszenia, działalności przedsiębiorcy, która stanowiła 
przedmiot naruszenia oraz – w przypadkach, o których mowa w art. 106 
ust. 1 pkt 1–3 i w art. 108 ust. 1 pkt 2 – specyfiki rynku, na którym doszło 
do naruszenia. W przypadku ustalania wysokość kary nakładanej na osoby 
zarządzające Prezes UOKiK zobowiązany jest wziąć pod uwagę stopień 
wpływu zachowania osoby zarządzającej na naruszenie, którego dokonał 
przedsiębiorca, przychody uzyskane przez osobę zarządzającą  u danego 
przedsiębiorcy, z uwzględnieniem okresu trwania naruszenia oraz okres 
i skutki rynkowe naruszenia. Art. 111 ust. 1 pkt 3 stanowi, że w przypadku 
nakładania kary tak na przedsiębiorców, jak i na osoby pełniące funkcję 
kierowniczą lub wchodząca w skład organu zarządzającego za naruszenia 
proceduralne należy uwzględniać wpływ naruszenia na przebieg i termin 
zakończenia postępowania. W przypadku nakładania kary na przedsiębior-
ców i osoby pełniące funkcje kierownicze lub wchodzące w skład organu 
zarządzającego za niespełnienie obowiązków określonych w art. 107 u.o.k.k. 
(okresowa kara pieniężna) uwzględnia się skutki rynkowe niewykonania 
decyzji, postanowień lub wyroków, o których mowa w art. 107. Ponadto, 
w obecnym brzemieniu ustawa zawiera katalogi okoliczności łagodzących 
i obciążających, które Prezes UOKiK bierze pod uwagę ustalając wysokość 
kary pieniężnej, które do tej pory znajdowały się w Wyjaśnieniach Prezesa 
UOKiK, o czym piszę w dalszej części niniejszej pracy55.

Warto jeszcze zaznaczyć, że również w Polsce istnieje w ramach postę-
powania z zakresu ochrony konkurencji procedura leniency. Różnica w sto-
sunku do prawa unijnego jest taka, że w przypadku tej procedury polski 
prawodawca postanowił posłużyć się aktem prawa powszechnie obowiązu-
jącego. Podstawę systemu znajdujemy w samej ustawie. Przed nowelizacją 
z 10 czerwca 2014 r. została ona ustanowiona w przepisie art. 109 ustawy, 
którego ust. 5 zawierał upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania roz-
porządzenia regulującego sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków 
przedsiębiorców oraz ich zawiadamiania. Obecnie obowiązuje rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z 23 grudnia 2014 r.56, które zostało wydane na 
podstawie nowego art. 113k u.o.k.k. Prezes UOKiK zdecydował się jesz-

55 Zob. szerzej rozdział II.
56 Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie sposobu 

i trybu postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej 
obniżenie, Dz. U. z 2015 r., poz. 81. Zastąpiło ono Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 
26.01.2009 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców 
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cze uszczegółowić przepisy powszechnie obowiązujące uchwalając wytyczne 
(Wytyczne leniency Prezesa UOKiK)57, których zobowiązuje się przestrzegać, 
a które są niczym więcej niż instrukcją dla przedsiębiorców zmierzających 
skorzystać z systemu łagodzenia kar58. Na mocy nowelizacji z 10 czerwca 
2014 r. art. 109 u.o.k.k. został uchylony z dniem 18 stycznia 2015 r., a pro-
cedura leniency została uregulowana w Rozdziale II, tj. art. 113a i n. u.o.k.k. 
Wspomniane wyżej Wytyczne leniency nadal obowiązują, jednakże mają być 
dostosowane do znowelizowanej ustawy, co na chwilę obecną jeszcze nie 
miało miejsca59.

1.3.  Wykonywanie i egzekucja kar pieniężnych nakładanych w postępowaniach
z zakresu ochrony konkurencji

1.3.1. Prawo unijne

Zasady wykonywania decyzji Komisji o nałożeniu kar pieniężnych 
wydanych w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji kształtowane 
są w oparciu o przepisy TFUE oraz w orzecznictwie sadów unijnych60. 
Z orzecznictwa tego wynika, że Komisja ustala daty płatności tych kar i daty, 
od których naliczane są odsetki, a także stopę tych odsetek oraz określa 
szczegółowe warunki wprowadzenia decyzji o ukaraniu w życie w  decyzji 
nakładającej karę61. W myśl art. 297 ust. 2 TFUE decyzje te są skuteczne 
z momentem ich notyfikacji adresatowi. Zgodnie z art. 299 TFUE decy-
zje Komisji nakładające kary pieniężne na przedsiębiorstwa stanowią tytuł 
egzekucyjny, natomiast postępowanie egzekucyjne jest regulowane przez 
przepisy procedury cywilnej obwiązującej w państwie członkowskim, na któ-
rego terytorium postępowanie egzekucyjne się toczy. W myśl tego przepisu 

do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia 
kary pieniężnej lub jej obniżenie, Dz. U. z 2009 r., Nr 20, poz. 109.

57 Zob. Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie pro-
gramu łagodzenia kar, dostępne na stronie http://uokik.gov.pl/program_lagodzenia_kar2.
php, odwiedzanej ostatnio 19 września 2015 r.

58 Podtytuł tych wytycznych brzmi: »tryb składania i postępowania z wnioskami o odstą-
pienie od wymierzenia lub obniżenie kary pieniężnej – „wnioskami leniency”«.

59 Źródło: ustawa-antymonopolowa.uokik.gov.pl/program-lagodzenia-kar, odwiedzana dn. 
19 września 2015 r.

60 Por. Molski, R., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. 
Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2009, s. 1714 i n.

61 Por. ibidem i powołany tam wyrok SUE z dnia 14 lipca 1995 r. w sprawie T-275/94 
Groupement des cartes bancaires „CB” p-ko Komisji, EU:T:1995:141 Zb. Orz. z 1995 r., 
s. II-02169.
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postępowanie egzekucyjne może ponadto zostać zawieszone tylko na mocy 
orzeczenia Trybunału. Zaskarżenie decyzji Komisji do SUE nie zawiesza 
wykonania kary, jednakże SUE może zarządzić zawieszenie jej wykonania 
na podstawie art. 278 TFUE. Ponadto SUE może także zarządzić niezbędne 
środki tymczasowe (art. 279 TFUE). Z powołanego wyżej orzecznictwa 
wynika, że również Komisja może odstąpić od egzekwowania kary, której 
termin płatności już upłynął, jeśli ukarany złoży gwarancję bankową, na 
warunkach ustalonych przez Komisję62. Kary płatne są w euro na wskazany 
w decyzji numer konta Komisji, najczęściej w ciągu 3 miesięcy od daty 
notyfikacji decyzji adresatowi i zasilają budżet UE63.

1.3.2. Prawo polskie

Zasady wykonywania i egzekucji kar pieniężnych nakładanych przez Pre-
zesa UOKiK zostały uregulowane w przepisach art. 112 i 113 u.o.k.k.64. 
W myśl art. 112 ust. 2 u.o.k.k. kary nałożone przez Prezesa UOKiK na 
podstawie art. 106–108 u.o.k.k. stanowią dochód budżetu państwa. Karę 
pieniężna uiszcza się w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji 
o  nałożeniu tej kary65. Innymi słowy, w przeciwieństwie do uregulowania 
unijnego, wniesienie odwołania skutkuje zawieszeniem wykonania decyzji, 
chyba że Prezes UOKiK nada jej rygor natychmiastowej wykonalności na 
podstawie art. 90 u.o.k.k.66. Brak w przepisach regulacji określającej nr 
rachunku, na który kara winna być wpłacona, choć w praktyce w decyzjach 
pojawia się numer rachunku UOKiK, na który należy kwotę wpłacić67. 
W przypadku nieterminowej zapłaty kary odsetek nie pobiera się (art. 112 
ust. 5). Prezes UOKiK może na wniosek ukaranego odroczyć zapłatę kary 
lub rozłożyć ją na raty na podstawie art. 113 u.o.k.k. Zgodnie ze znowelizo-
wanym art. 113 od rat tych będą naliczane odsetki w przypadku przekrocze-
nia odroczonego terminu płatności w ustalonej w tym przepisie wysokości. 

62 Por. ibidem.
63 Por. Molski, R., op. cit., s. 1715 oraz np. decyzję Komisji z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie COMP/39.966 — Gas Insulated Switchgear, opublikowanej na stronie: ec.eu-
ropa.eu/competition.

64 Szerzej zob. Modzelewska-Wąchal, E., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie…, 
wyd. 2, op. cit., s. 1389 i n.

65 Por. ibidem, s. 1391.
66 Od postanowienia Prezesa UOKiK w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wyko-

nalności przysługuje zażalenie do SOKiK, który na skutek jego rozpatrzenia może ten 
rygor uchylić.

67 Por. Modzelweska-Wąchal, E., op. cit., s. 1392 oraz np. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 
31 marca 2014 r., nr RKT-4/2014, uokik.gov.pl.
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W przypadku niezapłacenia kary w terminie zostanie ona ściągnięta na 
podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji68.

1.4. Funkcje kar pieniężnych

Wymienione wyżej kary pieniężne mają ten sam cel, natomiast różne 
są ich funkcje. Celem obu rodzajów kar jest zapewnienie przestrzegania 
zakazów zachowań antykonkurencyjnych oraz obowiązków nałożonych na 
przedsiębiorstwa na podstawie czy to rozporządzeń: nr 1/2003 i nr 139/2004, 
czy też u.o.k.k., lub decyzją organu ochrony konkurencji69 wydaną na pod-
stawie przepisów tych aktów prawnych lub wyrokiem sądu odwoławczego70.

Natomiast, jeżeli chodzi o funkcje kar pieniężnych, to grzywny służą 
przede wszystkim ukaraniu za zdarzenia przeszłe oraz mają odstraszać od 
dopuszczenia się czynów zabronionych w przyszłości. Innymi słowy speł-
niają one funkcje represyjno-prewencyjną. Przy czym prewencja ma tak 
charakter prewencji indywidualnej, nakierowana jest na zniechęcenie do 
dalszych naruszeń konkretne przedsiębiorstwo, ale także charakter pre-
wencji generalnej. Odstraszające jest samo zagrożenie wysoką karą oraz 
fakt ukarania innych przedsiębiorstw, czyli działające rzeczywiście poczucie 
nieuchronności poniesienia kary.

Okresowa kara pieniężna nakładana przez Komisję służy przede wszyst-
kim przymuszeniu danego podmiotu do jak najszybszego zakończenia naru-
szeń i osiągnięcia stanu zgodnego z oczekiwanym przez organ ochrony 
konkurencji. Innymi słowy, kara ta ma przede wszystkim funkcję egzeku-
cyjną71. Oczywiście nie można karze tej odmówić również represyjno-pre-
wencyjne funkcji, ale jest ona spełniana niejako przy okazji wypełniania 
funkcji głównej. W przypadku okresowej kary pieniężnej nakładanej przez 
polski organ, to nie można w zupełności wykluczyć jej egzekucyjnego cha-
rakteru, jednakże należy zwrócić uwagę na to, że nakładana ona może być 
także w przypadkach, gdy naruszenie ustało i w ten sposób na pierwszy 
plan wysuwa się jej funkcja represyjno-prewencyjna72.

68 Szerzej zob. Modzelewska-Wąchal, E., op. cit., s. 1392 i n.
69 Por. Kohutek, K., Komentarz do rozporządzenia…, op. cit., komentarz do art. 23.
70 Odpowiednio Sądu UE, TSUE, SOKiK, Sądu Apelacyjnego lub SN.
71 Por. np. decyzję Komisji z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie COMP/C-3/37.792 Microsoft, 

czy decyzję Komisji z dnia 27 lutego 2008 r. w tej samej sprawie, ec.europa.eu/compe-
tition.

72 Por. np. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 28 sierpnia 2009 r., nr DKK-58/2009, uokik.
gov.pl.
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1.5. Charakter kar pieniężnych i postępowań z zakresu ochrony konkurencji

Problemem, który wymagał będzie szerszego wyjaśnienia jest problem 
charakteru kar pieniężnych stosowanych w prawie konkurencji. Charak-
ter tych kar będzie przekładał się na charakter postępowania, w ramach 
którego są one nakładane. Jest to o tyle istotne, że charakter ten będzie 
determinował zakres stosowanych gwarancji ochrony praw człowieka, gdyż 
najszerszy ich katalog tak materialnoprawnych, jak i procesowych przewi-
dziany jest dla ochrony praw stron postępowania o charakterze karnym, 
a ochrona zagwarantowana podmiotom, w innych rodzajach postępowań nie 
jest aż tak dalece posunięta. Zastanowienia będzie wymagało czy kary te 
można zaliczyć jeszcze do sankcji administracyjnych73, czy może należałoby 
je scharakteryzować jako sankcje karnoprawne, czy może mają charakter 
cywilnoprawny, czy też jest to twór sui generis, do którego wymogi ochrony 
praw człowieka będziemy stosowali w sposób ograniczony, o czym więcej 
w dalszej części niniejszej pracy74.

Charakter grzywien w unijnym prawie konkurencji został przesądzony 
w przepisie art. 23 ust. 5 rozporządzenia 1/2003, który stanowi, że decyzje 
wydane przez Komisję nakładające grzywny nie mają charakteru sankcji 
penalnych (przepis ten jest powtórzeniem obowiązującego poprzednio prze-
pisu art. 15 ust. 4 rozporządzenia nr 17) oraz w przepisie art. 14 ust.  4 
rozporządzenia nr 139/2004, który stanowi, że decyzje, którymi Komisja 
nakłada grzywny nie mają charakteru karnoprawnego75. Takie formalne 
określenie kar jako niemających charakteru sankcji penalnych dokonane 
przez prawodawcę należy ocenić jako mające nieduże znaczenie norma-
tywne. Jak dość trafnie ujął to W. Moschel, naklejenie na butelkę spirytusu 
naklejki: „woda mineralna” nie zmieni zawartości tej butelki w wodę76. Żeby 
ocenić charakter tych kar należy dokonać analizy ich cech, celów, a także 
procedury, która służy ich wymierzaniu i natury czynów zabronionych, za 
których dopuszczenie się grożą.

73 Słowo „sankcja” rozumiane jest tutaj jako dolegliwość wynikająca z naruszenia określo-
nych norm prawnych (prawa konkurencji), a nie jako część normy prawnej określającej 
skutek niezastosowania się do dyspozycji. Na temat sankcji w prawie administracyjnym 
wyczerpująco: Wincenciak, M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymie-
rzania, Warszawa 2008.

74 Zob. zwłaszcza rozdział IV.
75 Różnica w brzmieniu wynika z odmiennego tłumaczenia obu aktów na j. polski. W wer-

sji angielskiej zarówno w art. 23 ust. 5 rozporządzenia nr 1/2003, jak i w art. 15 ust. 4 
powiedziane jest, że decyzje te „shall not be of a criminal law nature”.

76 Zob. Moschel, W., Fines in European competition law, E.C.L.R. 2011, nr 32(7), s. 371.
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Na problem ten zwraca uwagę M. Król-Bogomilska w swojej pracy77 
z 2001 r. Autorka ta przedstawia trzy grupy poglądów prezentowanych 
w doktrynie na temat charakteru kar pieniężnych stosowanych w ramach 
unijnych postępowań z zakresu ochrony konkurencji. Po pierwsze, Autorka 
ta wskazuje pogląd negujący kryminalnoprawny charakter grzywien. Przed-
stawiciele tego poglądu twierdzą, że – mimo podobieństw do sankcji kar-
noprawnych – kary te są karami o charakterze administracyjnym, między 
innymi z następujących powodów: odmowy takiego charakteru przez pra-
wodawcę unijnego w powoływanym powyżej przepisie art. 15 ust. 4 roz-
porządzenia nr 17 (odpowiednik obecnego art. 23 ust. 5 rozporządzenia 
nr  1/2003); ma to potwierdzać także orzecznictwo Trybunału Sprawiedli-
wości wskazujące, że celem stosowania tych kar jest udzielenie nagany 
za dopuszczenie się bezprawnych czynów i zapobieżenie ich wystąpieniu 
w przyszłości, ponadto wymierza je organ o charakterze niesądowym, nie 
mogą one być wymienione na areszt, mają charakter niehańbiący, a fakt 
ich wymierzenia nie jest rejestrowany w żadnym rejestrze, czy to krajo-
wym, czy to unijnym. Po drugie, Autorka opisuje stanowisko pośrednie78, 
według którego grzywny wymierzane w unijnym prawie konkurencji nie 
mają ani administracyjnego, ani też karnoprawnego charakteru, a stanowią 
twór pośredni między dwoma wymienionymi. Przedstawiciele tego poglądu, 
odmawiając tym karom czysto penalnego charakteru, wskazują na liczne 
penalne cechy tych kar i nazywają je karami quasi-penalnymi lub karami 
sui generis. Przedstawiciele tego poglądu podnoszą, iż TS w swoim orzecz-
nictwie podkreśla, że celem grzywien jest zapobieżenie powtórzenie się bez-
prawnego działania w przyszłości, a ponadto TS posługuje się terminologią 
kryminalnoprawną, gdy wypowiada się na temat tych grzywien. Natomiast 
przeciwko uznaniu tych grzywien za środki o charakterze karnoprawnym 
ma przemawiać administracyjny charakter procedury prowadzącej do ich 
nałożenia oraz brak środków przymusu osobistego w przypadku ich nie-
zapłacenia. Po trzecie, Autorka przedstawia tezę o kryminalnoprawnym 
charakterze grzywien79. Przedstawiciele doktryny stawiający tę tezę pod-
noszą między innymi, że celem tych grzywien jest nie tylko zaniechanie 
naruszenia, ale także prewencja, a grzywna spełniająca funkcję prewencyjną 
musi nosić w sobie element kary. Ich odstraszający charakter dodatkowo 

77 Zob. Król-Bogomilska, M., Kary pieniężne w prawie antymonopolowym, Warszawa 2001, 
s. 184 i n. M. Król-Bogomilska porusza ten problem również w artykule pt. Standards of 
Entrepreneur Rights in Competition Proceedings – a Matter of Administrative or Criminal 
Law? YARS 2012, 5(6), s. 9 i n.

78 Zob. Król-Bogomilska, M., Kary pieniężne…, op. cit., s. 189–191 i powołaną tam literaturę.
79 Zob. ibidem, s. 191–195 i powołaną tam literaturę.
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uwidacznia możliwość nałożenia kary za zakończone naruszenia. Brakuje 
tym karom elementu odszkodowawczego, a na pierwszy plan wysuwa się ich 
punitywny i odstraszający charakter. Zdaniem przedstawicieli tego poglądu 
taki charakter grzywien uwidoczniony jest także w orzecznictwie TS oraz 
opiniach niektórych rzeczników generalnych. Ponadto, przy ustalaniu odpo-
wiedzialności dużą rolę odgrywają umyślność i niedbalstwo, a także brana 
jest pod uwagę forma udziału danego przedsiębiorstwa w naruszeniu prawa. 
Niektórzy autorzy zwracają ponadto uwagę na podobieństwo procedury 
służącej do ustalenia odpowiedzialności za naruszenie prawa konkurencji 
do procedury karnej, ze względu np. na wymóg zwrócenia się z pismem 
o przedstawieniu zarzutów i umożliwienia wysłuchania strony przed stwier-
dzeniem jej odpowiedzialności i nałożeniem kary.

Problem ten jest również w ostatnich latach dość szeroko komentowany 
w doktrynie80 ze względu na to, że miał miejsce znaczny wzrost wysokości 
kar pieniężnych nakładanych przez Komisję. Również polski organ ochrony 
konkurencji nakłada w ostatnich latach coraz wyższe kary81. Wysokość tych 
kar jest tak duża, że kary te zdecydowanie wyróżniają się w stosunku do kar 
nakładanych w innych postępowaniach administracyjnych, co nie jest bez 
wpływu na ocenę ich charakteru. I. S. Forrester podkreśla ponadto, że ze 
względu na cechy karnoprawne postępowanie z zakresu ochrony konkurencji 
należy zakwalifikować jako ściśle karnoprawne. Autor ten wymienia między 

80 Zob. m.in. Slater, D., Tomas, S., Waelbroeck, D., Competition law proceedings before the 
European Commission and the right to a fair trial: no need for reform? Global Competi-
tion Law Centre Working Papers Series, GCLC Working Paper 04/08 (GCLC Working 
Paper), European Competition Journal 2009, nr 5(1), s. 97 i n., dostępne także na stro-
nie http://www.coleurope.eu/sites/default/files/research-paper/researchpaper5_2008.pdf, 
odwiedzanej ostatnio 27 września 2012 r., Forrester, I. S., Due process in ec competition 
cases: a distinguished institution with flawed procedures, E.L.Rev. 2009, nr 34(6), s. 817-843, 
A challenge for Europe’s judges: the review of fines in competition cases, European Law 
Review (2011) nr 36(2), s. 185–207, Dethmers, F., Engelen, H., Fines under article 102 
of the Treaty on the Functioning of the European Union, E.C.L.R. (2011), nr 32(2), s. 86 
i n., Geradin, D., The EU competition law fining system: a reassessment, (3 październik 
2011) Tilburg University – Tilburg Law and Economics Center (TILEC) Discussion 
Paper No. 2011-052, dostępne na stronie SSRN: http://ssrn.com/abstract=1937582 lub 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1937582, Król-Bogomilska, M., Standards of Entrepreneur 
Rights in Competition Proceedings – a Matter of Administrative or Criminal Law? Yearbook 
of Antitrust and Regulatory Studies, 2012, 5(6), s. 27, Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do 
obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych w kierunku unifikacji standardów 
proceduralnych w Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 299 i n., tej samej autorki: Pro-
blematyka ochrony praw podstawowych w unijnych postępowaniach w sprawach z zakresu 
ochrony konkurencji, Zeszyty Natolińskie 39 (2010), dostępny pod adresem: http://www.
natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszty_39.pdf, s. 21 i n.

81 Zob. Król-Bogomilska, M., Standards of Entrepreneur Rights…, op. cit., s. 27 i n.
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innymi takie cechy jak: ogromne kary pieniężne, postępowanie (docho-
dzenie) podobne do karnego, poważna moralna stygmatyzacja, publiczna 
hańba oraz możliwość stosowania kary pozbawienia wolności w niektórych 
systemach krajowych.
Żeby opowiedzieć się za którymś z wyżej wymienionych poglądów chciał-

bym sięgnąć do zwłaszcza do orzecznictwa ETPCz, a także polskiego TK 
i polskiego SN.

1.5.1. Kary pieniężne i postępowania z zakresu ochrony konkurencji a orzecznictwo ETPCz

Znaczącym punktem odniesienia dla oceny charakteru kar pieniężnych 
i postępowania z zakresu ochrony konkurencji jest orzecznictwo ETPCz. 
Zarówno EKPCz, jak i orzecznictwo ETPCz są wiążące dla organów kra-
jowych wszystkich państw członkowskich UE, ze względu na przynależność 
tych państw do Rady Europy oraz fakt, iż są one stronami EKPCz. W pra-
wie polskim podstawę i zasady tego związania znajdujemy w art. 9 oraz 
art. 91 ust. 1 Konstytucji RP. Podstawę związania orzecznictwem ETPCz 
stanowi przepis art. 53 EKPCz82. Jeżeli chodzi zaś o instytucje unijne, to 
EKPCz stanowi jedynie istotny punkt odniesienia, a nie wiążące źródło 
prawa. Także TS w swoim orzecznictwie podkreśla, że EKPCz, „do czasu 
przystąpienia do niej Unii, nie stanowi aktu prawnego formalnie obowiązującego 
w porządku prawnym Unii”83. Ponadto TS podnosi, że prawo Unii nie reguluje 
stosunków między EKPC[z] a porządkami prawnymi państw członkowskich 
ani nie określa skutków, jakie sąd krajowy powinien wywieść ze sprzeczności 
między normą prawa krajowego a prawami chronionymi na mocy tej konwen-
cji84. Jednakże w przypadku orzecznictwa ETPCz w rzeczywistości należy 
uznać, że instytucje unijne są zobowiązane respektować orzeczenia tego 
trybunału w zakresie, w jakim stanowią one interpretacje praw zawartych 
również w KPP. Taki wniosek płynie z treści przepisu art. 52 ust. 3 KPP 

82 Mimo to, że związanie odnosi się jedynie do spraw, których państwo strona Konwencji 
jest stroną, to oczywiste jest, że orzecznictwo Trybunału powinno być jednolite. Zatem, 
mimo braku związania orzecznictwem ETPCz w sprawach, w których dane państwo nie 
jest stroną, co jest oczywiste, bo nie będzie wykonywało żadnych zaleceń, ani nie zostanie 
ukarane za naruszenie Konwencji, rzeczywiście efekt będzie taki sam, jak w przypadku 
związania, ponieważ w przypadku rozstrzygania kolejnych sporów, których dane pań-
stwo może już być stroną, Trybunał będzie się odwoływał do swojego wcześniejszego 
orzecznictwa.

83 Zob. wyrok TS z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie C-617/10, Åklagaren p-ko Hans 
Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, dotychczas nieopublikowany, pkt 44.

84 Zob. ibidem.
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statuującego nakaz homogeniczności85. Stanowi on bowiem, że znaczenie 
i zakres praw zawartych w KPP są takie same jak identycznych praw zagwa-
rantowanych w EKPCz86. Dotyczy to wszystkich praw zagwarantowanych 
w EKPCz, ponieważ wszystkie one znajdują pokrycie w KPP. ETPCz jest 
zaś organem, który w swoim orzecznictwie dokonuje określenia znaczenia 
i zakresu praw zawartych w EKPCz, stąd wniosek, że jego orzecznictwo 
jest pośrednio wiążące także dla organów unijnych87, choć oczywiście na 
formalne związanie będziemy musieli poczekać do przystąpienia UE do 
EKPCz.

ETPCz, ze względu na brak takiej kompetencji, nie orzekał nigdy w spra-
wie odpowiedzialności prawnej UE za naruszenie postanowień EKPCz. Za 
punkt odniesienia posłuży nam jego orzecznictwo w przedmiocie odpowie-
dzialności państw członkowskich. Ze względu na to, że ETPCz oceniał już 
charakter krajowych postępowań z zakresu ochrony konkurencji i nakłada-
nych w ich wyniku kar, które charakteryzują się istotnymi podobieństwami 
do postępowań prowadzonych na poziomie unijnym oraz kar nakładanych 
przez Komisje, można w mojej ocenie twierdzić, że podobne będzie orzecz-
nictwo Trybunału, gdy uzyska on kompetencje do oceny postępowań unij-
nych88. Trybunał ten na potrzeby stosowania art. 6 i art. 7 EKPCz stworzył 
kryteria służące ocenie, czy dane postępowanie ma charakter postępowania 
karnego (tzw. kryteria Engel). Kryteria te pojawiły się orzeczeniu w spra-
wach połączonych Engel i inni przeciwko Holandii i zostały doprecyzowane 
w późniejszym orzecznictwie89. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że także 
TS w swoim stosunkowo nowym orzecznictwie poleca odwoływać się do 
tych kryteriów90. Zgodnie z tym orzecznictwem dokonując oceny, czy ma 
się do czynienia ze sprawą karną należy brać pod uwagę trzy kryteria:
1. przypisanie w prawie krajowym przepisów opisujących czyny zabronione 

do prawa karnego,

85 Por. opinia RG Kokott przedstawiona w dniu 15 grudnia 2011 r. w sprawie C-489/10 
Prokurator Generalny przeciwko Łukaszowi Marcinowi Bondzie, niepublikowana, pkt 43.

86 Por. art. 52 ust. 3 KPP.
87 Por. opinię RG Trstenjak z dnia 22 września 2011 r. w sprawie C-411/10 N. S. p-ko 

Secretary of State for the Home Department, EU:C:2011:865, Zb. Orz. z 2011 r., s. I-13905, 
pkt 143 i n.

88 Por. art. 6 ust. 2 TUE.
89 Zob. wyrok ETPCz z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie Maresti p-ko Chorwacji, skarga 

nr 55759/07, § 56 i powołane tam orzecznictwo.
90 Por. wyrok TS z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie C-489/10 postępowanie karne przeciwko 
Łukasz Marcin Bonda, EU:C:2012:319, opublikowany w elektronicznym Zb. Orz., pkt 37 
i n. oraz wyrok TS z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie C-617/10, Åklagaren p-ko Hans 
Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, dotychczas nieopublikowany, pkt 35 i n.
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2. naturę czynu zabronionego,
3. rodzaj i surowość kary, która potencjalnie grozi za dopuszczenie się 

czynu zabronionego.
Podkreślenia wymaga, że kryteria te nie mają charakteru kumulatywnego.
Ad. 1) Pierwsze z nich jest najmniej istotne, stanowi bowiem tylko pewną 

wskazówkę, punkt wyjścia do przeprowadzenia analizy91. Samo formalne 
zaliczenie w prawie krajowym przepisów opisujących dany czyn zabroniony 
do prawa administracyjnego nie ma zatem większego znaczenia. Kryterium 
to działa raczej w odwrotną stronę, tj. gdy krajowy ustawodawca zaliczy 
dane przepisy do prawa karnego, to nie będzie mógł tego sam kwestiono-
wać, będąc stroną postępowania przed ETPCz.

Ad. 2) Przy określaniu natury czynu zabronionego ETPCz bierze pod 
uwagę różne aspekty. Zwraca on uwagę między innymi na zbiór adresatów 
danej regulacji, która przewiduje sankcje za popełnienie czynu zabronio-
nego. W przypadku gdy norma prawna określająca czyn zabroniony ma 
charakter generalny, będzie to przemawiało za jej karnym charakterem, 
a charakteru takiego może nie mieć norma skierowana do zamkniętego 
kręgu adresatów92. Na naturę czynu zabronionego składa się również cel 
grożącej za popełnienie czynu zabronionego sankcji. Jeżeli sankcja ma tylko 
cel restytucyjny – zmierza do naprawienia szkody majątkowej, to trudno jest 
mówić o jej karnym charakterze. Natomiast charakter taki mają sankcje słu-
żące represji i prewencji. W części orzeczeń93 ETPCz bierze pod uwagę cel 
regulacji zabraniającej danego czynu. Jeżeli dana regulacja zabrania czynu, 
który godzi w interesy ogólne społeczeństwa94, które zwykle chronione są 
za pomocą przepisów charakterze karnym, to natura czynu zabronionego 
jest karna.

Ad. 3) Jeżeli chodzi o rodzaj sankcji i jej surowość, to domniemywa 
się, że kara pozbawienia wolności jest sankcją charakterystyczną dla prawa 
karnego. W przypadku zaś kar pieniężnych, ze względu na ich występowanie 
w różnych gałęziach prawa, za ich karnym charakterem przemawiać może 
możliwość zamiany tych kar na karę pozbawienia wolności lub wpisanie 
ich wymierzenia do określonego rejestru. Oczywiście nie bez znaczenia jest 
także surowość grożącej kary, która również przesądza o jej prawnokarnym 
charakterze, co będzie istotne przy dokonywaniu oceny kar grożących za 

91 Por. wyrok ETPCz z dnia 21 lutego 1984 r. w sprawie Öztürk p-ko Niemcom, skarga 
nr 8544/79, § 52.

92 Np. regulująca odpowiedzialność dyscyplinarną.
93 Zob. wyrok ETPCz w sprawie Maresti, § 59 oraz wyrok ETPCz z dnia 27 września 2011 r. 

w sprawie A. Menarini Diagnostics S.R.L. p-ko Włochom, skarga nr 43509/08, § 42.
94 „les intérêts généraux de la société”.
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naruszenie przepisów prawa konkurencji. Badaniu w tym wypadku podlega 
kara, która została nałożona, ale bierze się przede wszystkim pod uwagę 
surowość najwyższego wymiaru kary, która potencjalnie grozi za tego typu 
czyn95. Dlatego też, gdy wymierzona kara jest niewysoka, uwzględnieniu 
podlegał będzie jej najwyższy możliwy wymiar.

Należy pamiętać, że kryterium drugie i kryterium trzecie są alternatywne. 
Oznacza to, że czyn zabroniony może nie mieć karnej natury, jednakże 
kary, które prawodawca przewidział za jego popełnienie, będą tak surowe, 
że będzie należało uznać, iż mamy do czynienia ze sprawą karną. Tak samo 
może być, jeśli za popełnienie czynu groziły będą tylko kary pieniężne, 
które nie są zamieniane na inne kary o charakterze wolnościowym, nie są 
odnotowywane w żadnych rejestrach, ani nie są szczególnie surowe, jednakże 
natura czynu, ze względu na otwarty krąg adresatów i cel (prewencyjny lub/i 
represyjny) grożącej sankcji, będzie karna96 i tym samym będziemy mieli 
do czynienia ze sprawą karną.

ETPCz dokonał ostatnio analizy postępowań z zakresu ochrony konku-
rencji prowadzonych przez organ włoski w wyroku w sprawie A. Menarini97, 
powołując się szeroko na swoje dotychczasowe orzecznictwo w sprawach 
o naruszenie art. 6 i art. 7 EKPCz. ETPCz zbadawszy spełnienie wskaza-
nych wyżej kryteriów, uznał, że w przypadku postępowań prowadzonych 
przez włoski organ ochrony konkurencji za naruszenie zakazu zawierania 
antykonkurencyjnych porozumień między przedsiębiorstwami, występuje 
„oskarżenie w sprawie karnej”.

ETPCz wskazał kolejno, że kryterium pierwsze nie jest spełnione98, 
ponieważ w prawie włoskim oceniane postępowanie uregulowane jest 
w  przepisach mających charakter administracyjny. Zdaniem Trybunału – 
co dotyczy kryterium drugiego – cel regulacji i cel sankcji wskazują na 
karną naturę czynu zabronionego99. Trybunał w tym orzeczeniu nie badał, 
kto jest adresatem norm. Odniósł się on natomiast do charakteru zwykłej 
ochrony chronionego dobra prawnego. Uznał on, że dobrem chronionym 
przez włoski organ ochrony konkurencji jest wolna konkurencja na rynku. 
Zadaniem zaś włoskiego organu ochrony konkurencji jest nadzór nad poro-

95 Zob. wyrok ETPCz z 9 października 2003 r. w sprawie Ezeh and Connors p-ko Zjedno-
czonemu Królestwu, skargi nr 39665/98 i nr 40086/98, § 120 i powołane tam orzecznictwo.

96 Por. wyrok ETPCz z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie Jussila p-ko Finlandii, skarga 
nr 73053/01, § 31.

97 Wyrok ETPCz z dnia 27 września 2011 r. w sprawie A. Menarini Diagnostics S.R.L. p-ko 
Włochom, skarga nr 43509/08.

98 Zob. ibidem, pkt 39.
99 Zob. ibidem, pkt 40.
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zumieniami ograniczającymi konkurencję i nad praktykami stanowiącymi 
nadużywanie pozycji dominującej. Zdaniem ETPCz, regulacja włoska służy 
zatem ochronie interesu generalnego społeczeństwa, który zwykle chroniony 
jest przez prawo karne. Ponadto Trybunał dodaje, że celem regulacji okre-
ślającej karę jest ukaranie oraz prewencja, przeszkodzenie występowaniu 
takich czynów zabronionych w przyszłości. Innymi słowy, cel tej regulacji jest 
jednocześnie represyjny i prewencyjny100. Zbadawszy trzecie kryterium101, 
ETPCz także doszedł do wniosku, że jest ono spełnione. Co prawda nało-
żona kara pieniężna nie może zostać zastąpiona karą o charakterze wol-
nościowym w  przypadku braku zapłaty, jednakże z drugiej strony organ 
ochrony konkurencji nałożył na stronę karę w wysokości sześciu milionów 
euro. Karę, której cel jest zarówno represyjny, jak i prewencyjny. Celem 
nałożenia sankcji jest represja za pojawienie się danej nieprawidłowości oraz 
jednocześnie zapobieżenie wystąpieniu takiej nieprawidłowości w przyszłości.

Na występowanie oskarżenia o charakterze karnym wskazuje również 
surowość wymierzonej w sprawie kary, tj. sześciu milionów euro. ETPCz 
zauważa, że kara tak wysoka, ze względu na swoją surowość, ma charakter 
prawnokarny102.

1.5.1.1. Zastosowanie kryteriów Engela do postępowań unijnych

Stosując powyższe kryteria do oceny unijnych postępowań z zakresu 
ochrony konkurencji, należy stwierdzić, że również są to postępowania, 
w których występuje „oskarżenie w sprawie karnej”, a kary pieniężne wymie-
rzane przez Komisję mają charakter sankcji karnych. Oczywiście należy tutaj 
poczynić zastrzeżenie, że kryteria te odnoszą się do regulacji krajowych 
i nie jest powiedziane, że taka sama będzie ocena uregulowań unijnych, gdy 
ETPCz uzyska kompetencję do kontroli ich zgodności z wymogami ochrony 
praw człowieka zapisanymi w EKPCz, gdy Unia do Konwencji przystąpi.

Ze względu na to, że prawodawca unijny wprost wykluczył karny charak-
ter takich postępowań w cytowanych wyżej przepisach103, pierwsze kryterium 
nie jest spełnione. Biorąc pod uwagę niewielką wartość takiego zastrzeżenia 
oraz niewielką wagę, jaką przykłada ETPCz do tego kryterium, istotne jest, 
czy spełnione będzie co najmniej jedno z dwóch pozostałych kryteriów.

Podobnie jak w postępowaniach krajowych, również w wypadku postępo-
wań unijnych, natura czynu ma charakter karny. Interes generalny społeczeń-

100 Uzasadnienie takiego rozumowania także nie jest zbyt wyczerpujące.
101 Zob. ibidem, pkt 41.
102 Zob. ibidem, pkt 42 i powołane tam orzecznictwo.
103 Zob. art. 23 ust. 5 rozporządzenia nr 1/2003 i art. 14 ust. 4 rozporządzenia nr 139/2004.
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stwa chroniony unijnym prawem konkurencji jest taki sam, jak w przypadku 
postępowań krajowych, dlatego też przez ETPCz będzie uważany za rodzaj 
dobra prawnego chronionego zwykle normami prawa karnego. Niestety 
ETPCz w cytowanym wyżej orzeczeniu A. Menarini nie uzasadnia dlaczego 
uważa, że wolna konkurencji powinna być chroniona zwykle przez prawo 
karne. Oczywiście istnieją systemy prawne, w których niektóre z najpo-
ważniejszych praktyk antykonkurencyjnych są karane jak przestępstwa104, 
natomiast nie jest wiadome, dlaczego ETPCz tak uważa, więc polemika 
z tak zaprezentowanym stanowiskiem jest niemożliwa. Jak wskazywałem 
powyżej, nie jest to jedyny aspekt przesądzający o naturze danego czynu 
i nie jest on zawsze brany pod uwagę w orzecznictwie ETPCz. Należy 
zbadać także krąg adresatów unijnych norm zakazujących antykonkuren-
cyjnych zachowań oraz cel i naturę sankcji grożących za ich dopuszczenie 
się. Normy te mają charakter generalny – skierowane są do nieograniczonej 
grupy adresatów, którymi są przedsiębiorstwa, co wskazuje na ich karny 
charakter. Ponadto, jeżeli chodzi o cel i naturę sankcji stosowanych w tym 
postępowaniu, należy zauważyć, że grzywny mają cel represyjno-prewen-
cyjny, a okresowe kary pieniężne mają przede wszystkim cel egzekucyjny 
(służą doprowadzeniu do zaniechania zabronionego zachowania). W przy-
padku obu rodzajów kar pieniężnych nie można mówić o celu restytucyj-
nym, nie służą on naprawieniu szkody doznanej przez osoby poszkodowane 
czynem zabronionym, tj. konkurentom, czy konsumentom. W doktrynie 
zaznacza się ponadto, że przy ustalaniu wysokości grzywny Komisja nie 
bierze pod uwagę osiągniętych z czynu zabronionego zysków, tym bardziej, 
że w przypadku niedozwolonych porozumień umownych takie zyski mogą 
się w ogóle nie pojawić, w przypadku gdy porozumienie zostanie zabro-
nione tylko ze względu na jego cel, a nigdy nie wejdzie w fazę realizacji 
lub jego wejście w życie nie zostanie udowodnione, czy nie będzie miało 
antykonkurencyjnego skutku105. Ustalając tak zwaną kwotę bazową Komisja 
bierze pod uwagę wysokość światowego zeszłorocznego obrotu, a potem 
może ją zmienić uwzględniając okoliczności łagodzące i obciążające. Pod-
niesienie tej kwoty jest możliwe w celu osiągnięcia odstraszającego efektu. 
Brak bezpośredniego odniesienia się do osiągniętych nielegalnie zysków 
pokazuje, że kary te nie mają charakteru naprawczego, a sposób ich obli-
czania podkreśla ich prewencyjny charakter. Jeżeli chodzi o okresowe kary 
pieniężne, to nie można im odmówić także charakteru prewencyjnego106, 

104 Np. w Irlandii, Francji, Wielkiej Brytanii.
105 Por. art. 101 ust. 1 TFUE.
106 Stanowią niewątpliwie instrument zniechęcenia do popełniania antykonkurencyjnych 

czynów tak dla ukaranych, jak i dla innych przedsiębiorstw.
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ale ich represyjny charakter mógłby być kwestionowany (raczej nie niosą 
ze sobą ładunku odpłaty), a  rzeczywiście ich główną funkcją jest przymu-
szenie danego przedsiębiorstwa do niezwłocznego określonego zachowania. 
Wątpliwości związane z  represyjnym celem okresowych kar pieniężnych 
nie powodują wykluczenia ich karnego charakteru, ponieważ należy jesz-
cze zbadać je w oparciu o kryterium trzecie. Natomiast o naturze karnej 
czynu zabronionego przy uwzględnieniu omawianego kryterium na pewno 
przesądza represyjno-prewencyjny charakter grzywien.

Jeżeli chodzi o kryterium trzecie, to potencjalnie grożące kary są nie-
wątpliwie bardzo surowe. Ze względu na ustalenie górnej granicy wysoko-
ści grzywien w postaci procentowego udziału w wysokości obrotu danego 
przedsiębiorstwa, grożąca grzywna może być bardzo wysoka. W przypadku 
naruszeń proceduralnych Komisja w przeszłości uznawała te naruszenia jako 
dodatkową okoliczność obciążającą przy ustalaniu kwoty grzywny za narusze-
nia merytoryczne107. Ostatnio ta praktyka zmieniła się i Komisja zaczęła wsz-
czynać odrębne postępowania za naruszenia proceduralne108. Największa do 
tej pory kara została nałożona na E.ON Energie AG109 w wysokości 38 milio-
nów euro za złamanie pieczęci, którymi Komisja zabezpieczyła pomieszcze-
nie z dokumentami. Choć jest to tylko 14% maksymalnej kwoty grzywny, 
która może zostać nałożona za naruszenie proceduralne, to – jak widać – 
kwota ta jest ogromna. Skoro nawet grzywny, które mogą zostać nałożone za 
naruszenia proceduralne należy uznać za surowe, tym bardziej taki charakter 
będą miały grzywny mogące zostać nałożone za naruszenia merytoryczne, 
gdyż mogą one być dziesięciokrotnie wyższe. Zaznaczyć należy, że od paru 
lat można zaobserwować znaczny wzrost wysokości grzywien nakładanych 
za naruszenia merytoryczne110. Najbardziej spektakularne przykłady pod 
tym względem, choć nieodosobnione111, to kary dla Microsoftu112 (ponad 

107 Zob. Stolarski, K., Fines for the lack…, s. 78 i n.
108 Zob. ibidem, s. 80.
109 Zob. decyzję Komisji z 30 stycznia 2008 r. w sprawie w sprawie COMP/B-1/39.326 – 

E.ON Energie AG, ec.europa.eu/competition oraz wyrok SUE z dnia 15 grudnia 2010 r. 
w sprawie T-141/08 E.ON Energie AG p-ko Komisji, EU:C:2009:598, Zb. Orz. 2009, 
s.  I-09147.

110 Zob. np. Connor, J. M., Has the European Commission become more severe in punishing 
cartels? Effects of the 2006 Guidelines, E.C.L.R. 2011, nr 32(1), s. 27-36, Dethmers, F., 
Engelen, H., Fines under article 102…, op. cit., s. 86 i n., Geradin, D., The EU competi-
tion law fining…, op. cit., s. 13 i n., Slater, D., Tomas, S., Waelbroeck, D., Competition 
law proceedings…, op. cit., s. 97 i n., Moschel, W., Fines in…, op. cit., s. 369 i n.

111 Zob. Moschel, W., Fines in…, s. 369 i n.
112 Zob. decyzję Komisji 2007/53/WE z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie COMP/C-3/37.792 

– Microsoft, ec.europa.eu/competition.
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497 milionów euro) oraz dla Intela113 (ponad miliard euro). Pomijając jed-
nak spektakularny charakter wskazanych kar prawdą jest, że stają się one 
coraz wyższe, a wysokość ta wskazuje na ich znaczną surowość. Również 
okresowa kara pieniężna, której wysokość może sięgnąć 5% średniego dzien-
nego obrotu w poprzednim roku obrotowym może być bardzo surowa. 
Tutaj najgłośniejszym przykładem jest kara nałożona na Microsoft w celu 
wykonania cytowanej wyżej decyzji. Ostateczna kwota okresowej kary pie-
niężnej sięgnęła 899 milionów euro114. W związku z powyższym każda z kar 
przewidzianych w postępowaniu z zakresu ochrony konkurencji jest poten-
cjalnie tak surowa, że przesądza o spełnieniu trzeciego kryterium Engela, 
co potwierdza ich karny charakter i karny charakter samego postępowania.

Ocena postępowania w sprawie koncentracji na podstawie przedmio-
towych kryteriów wymaga poczynienia kilku zastrzeżeń. Należy pamiętać, 
że możliwość nałożenia przez Komisję opisanych wyżej kar pieniężnych 
w ramach tego postępowania należy do wyjątków w praktyce Komisji. Postę-
powanie to wszczynane jest, co do zasady, na wniosek stron chcących doko-
nać koncentracji, a oceniany w jego ramach jest wpływ danej koncentracji 
na rynek. Innymi słowy, Komisja decyduje o prawie do połączenia czy 
dokonania przejęcia, co stanowi rozstrzygnięcie o ich prawach i obowiąz-
kach o charakterze cywilnym115. Dlatego też nie można uznawać całego 
postępowania w sprawie koncentracji za mające charakter prawnokarny. 
Natomiast w świetle tego, co zostało powiedziane powyżej, postępowanie 
w ramach którego Komisja może nałożyć grzywny i okresowe kary pieniężne 
musi zostać ocenione analogicznie do postępowania prowadzonego przez 
Komisję na podstawie przepisów art. 23 i art. 24 rozporządzenia nr 1/2003116.

1.5.1.2. Zastosowanie kryteriów Engela do postępowań polskich

Podobnie jak w przypadku kar i postępowań unijnych, stosując powyższe 
kryteria do postępowań polskich i stosowanych przez polski organ ochrony 
konkurencji kar pieniężnych, również należało będzie je zakwalifikować do 
takich, w których występuje „oskarżenie w sprawie karnej”117.

113 Zob. decyzję Komisji z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie COMP/C-3/37.990 – Intel, ec.eu-
ropa.eu/competition.

114 Zob. decyzje Komisji: z dnia 10 listopada 2005 r. nakładającą okresową karę pieniężną 
oraz z dnia 27 lutego 2008 r. określającą ostateczną kwotę okresowej kary pieniężnej 
w sprawie COMP/C-3/37.792 – Microsoft, ec.europa.eu/competition.

115 Por. art. 6 ust. 1 EKPCz, który właśnie z tego względu znajdzie zastosowanie.
116 Por. Kowalik-Bańczyk, K., Problematyka ochrony praw podstawowych…, op. cit., s. 37 i n.
117 Por. Błachnio-Parzych, A., The Nature of Responsibility of an Undertaking in Antitrust 

Proceedings and the Concept of ‘Criminal Charge’ in the Jurisprudence of the European 



Wprowadzenie 55

Jeżeli chodzi o kryterium pierwsze, to brak jest w polskiej u.o.k.k. 
przepisów wykluczających formalnie karnoprawny charakter postępowania 
z zakresu ochrony konkurencji, jak ma to miejsce w przypadku przepisów 
unijnych. Samo postępowanie należałoby jednak zaliczyć do postępowania 
administracyjnego, ze względu na to, że do postępowania przed Prezesem 
UOKiK w sprawach nieuregulowanych w u.o.k.k. zastosowanie znajduje kpa 
(a nie kpk, choć ten stosuje się w zakresie prowadzenia przeszukań) oraz – 
w sprawach dotyczących dowodów – kpc118. Ponadto jest to postępowanie 
prowadzone przez centralny organ administracyjny, od którego decyzji służy 
odwołanie do sądu powszechnego prowadzącego postępowanie na podsta-
wie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Również Sąd Najwyższy 
twierdzi, że „kary pieniężne nakładane przez organy regulacji rynku nie mają 
charakteru sankcji karnych”119. Innymi słowy, należy przyjąć, że kryterium 
pierwsze nie pozwala nam przyjąć, iż mamy do czynienia ze sprawą karną, 
ponieważ przepisów opisujących antykonkurencyjne praktyki nie sposób 
zaliczyć w prawie polskim do prawa karnego.

W przypadku zaś kryterium drugiego ocena celu regulacji i celu sankcji 
powinna prowadzić do wniosku, że mamy do czynienia ze sprawą karną. 
Czyny zabronione, w tym przypadku dopuszczenie się którejś z antykon-
kurencyjnych praktyk, czy też naruszenia o charakterze proceduralnym, 
objęte są przepisami o charakterze ogólnym, dotyczącymi ogółu podmiotów 
– przedsiębiorców, czy osób zarządzających, a nie tylko zawężonej przez 
szczególny status grupy. Przepisy te zakazują konkretnego zachowania 
i  przewidują określone sankcje za to zachowanie. Celem tych przepisów, 
mówiąc ogólnie, jest ochrona wolnej konkurencji120 przed ograniczającymi 
lub eliminującymi ją praktykami, które mogą mieć skutek na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. W ocenie ETPCz, jest to cel chroniony zwykle 
przez przepisy karne121. Celem zaś grożących za ich naruszeni sankcji jest 
represja i prewencja. W  wypadku polskiej ustawy o represji i prewencji 

Court of Human Rights, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 2012, nr 5(6), 
s. 41 i n.

118 Zob. art. 83 i art. 84 u.o.k.k.
119 Zob. wyrok SN z 14 kwietnia 2010 r., sygn. akt III SK 1/10, OSNP 2011/21-22/288, LEX 

nr 577853.
120 Por. art. 1 ust. 1 i ust. 2 u.o.k.k. Na temat celu ustawy szerzej np. Kohutek, K. [w:] 

Kohutek, K., Sieradzka, M., Ustawa o ochronie…, wyd. 2, op. cit., komentarz do art. 1, 
Banasiński, C. (red.), Piontek, E. (red.), Ustawa o ochronie…, op. cit., s. 13 i n., Skocz-
ny, T., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie…, wyd. 2, op. cit., s. 20 i n., Błachucki, M., 
System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców, 
Warszawa 2012, s. 45 i n.

121 Zob. wyrok ETPCz w sprawie Menarini, § 40.
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można mówić w wypadku obu możliwych do nałożenia kar pieniężnych. 
Oczywiste jest, że grożące za naruszenie zakazów ustawowych grzywny 
mają taki charakter. Wszelkie uwagi poczynione powyżej w stosunku do 
grzywien przewidzianych w prawie unijnym zachowują także tutaj aktual-
ność. Także w  oparciu o polską ustawę kary te nakładane są niezależnie 
od poniesionych z nielegalnego zachowania zysków122, w oparciu o wyso-
kość obrotów123. Represję i brak odniesienia do osiągnięcia nielegalnych 
zysków widać najlepiej na przykładzie niedozwolonych porozumień, za 
które przedsiębiorstwa będą karane, nawet gdy porozumienie miało tylko 
antykonkurencyjny cel, a nie wyszło poza fazę realizacji124. Także w prawie 
polskim nie można mówić o restytucyjności kar pieniężnych. Nie służą one 
w żaden sposób jak odszkodowanie wypłacane „ofiarom” antykonkuren-
cyjnych praktyk. Osoby poszkodowane mogą niezależnie od postępowania 
prowadzonego przez Prezesa UOKiK dochodzić odszkodowania na drodze 
procesu cywilnego125. Jedną z istotnych różnic w stosunku do prawa unijnego 
jest charakter okresowej kary pieniężnej. Jest to w prawie polskim instru-
ment nie tylko o oddziaływaniu egzekucyjnym, ale także kara spełniająca 
funkcje represyjno-prewencyjne. Wynika to z możliwości nałożenia przez 
Prezesa UOKiK okresowej kary pieniężnej na przedsiębiorstwo, które nie 
zastosowało się do decyzji Prezesa UOKiK, względnie nie wykonało orze-
czenia sądu odwoławczego, bez względu na to czy w dniu wydania decyzji 
o nałożeniu kary stan niezgodności z prawem trwa, czy też już ustał126. 
Innymi słowy, nałożenie tej kary jest możliwe także wtedy, gdy termin na 
wykonanie został przekroczony, ale naruszenie ustało127. W takim wypadku 
nie można mówić o egzekucyjnej roli okresowej kary pieniężnej, a należy 
o jej represyjnym charakterze128.

122 Tylko art. 111 ust. 1 pkt 2 nakazuje uwzględniać między innymi przychody uzyskane przez 
osobę zarządzającą u danego przedsiębiorcy i tylko w tym wypadku widać nieznaczne 
powiązanie wysokości zysków z wysokością kary.

123 Szerzej zob. rozdział II.
124 Por. art. 6 ust. 1 u.o.k.k. oraz np. wyrok SOKiK z dnia 24 marca 2004 r., XVII Ama 

40/02, Dz. Urz. UOKiK z 2004 r. Nr 3, poz. 310, czy wyrok SOKiK z dnia 7 listopada 
2005 r., XVII Ama 26/04, Dz. Urz. UOKiK z 2006 r., Nr 3, poz. 15.

125 Zob. szerzej Jurkowska-Gomułka, A., Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk 
ograniczających konkurencję, Warszawa 2013, s. 128 i n.

126 Zob. np. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 28 sierpnia 2009 r., nr DKK-58/2009, uokik.
gov.pl.

127 Zob. ibidem.
128 Zob. Król-Bogomilska, M., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie…, wyd. 2, op. cit., 

s. 1345.
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Biorąc po uwagę kryterium trzecie, także należy uznać, że jest ono speł-
nione. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że kary, które mogą być poten-
cjalnie nałożone przez Prezesa UOKiK mają charakter sankcji penalnych ze 
względu na ich surowość. Polska ustawa także nie przewiduje kar o charak-
terze wolnościowym, jednakże nakładane kary mają charakter represyjno-
prewencyjny i są potencjalnie bardzo surowe. Ich wysokość w  przypadku 
grzywien za naruszenia materialne może sięgać do 10% przychodu osiągnię-
tego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, a w przy-
padku naruszeń proceduralnych do 50 milionów euro, w przypadku zaś kar 
nakładanych na osoby zarządzające 2 miliony złotych.

1.5.2.  Kary pieniężne i postępowania z zakresu ochrony konkurencji a orzecznictwo polskich 
sądów i trybunałów

Jeżeli chodzi o orzecznictwo TK, to nie miał on jak dotąd okazji wypo-
wiedzieć się na temat kar pieniężnych nakładanych przez organ ochrony 
konkurencji oraz postępowań z zakresu ochrony konkurencji. TK dotykał 
za to w swoim orzecznictwie problemu tak charakteru sankcji pieniężnych 
nakładanych w postępowaniach administracyjnych, jak i stosowania gwaran-
cji przewidzianych dla postępowań karnych w innego rodzaju postępowa-
niach129. Orzecznictwo to jest niejednolite130, i idzie w dwóch rozbieżnych 
kierunkach. Z jednej strony mamy orzecznictwo TK, w którym dokonując 
oceny sankcji pieniężnych nakładanych przez organy administracyjne, TK 
uznał, że ich represyjno-prewencyjny charakter nie przesądza o tym, że 
należy je traktować jako grzywny w rozumieniu prawa karnego131. Podobnie 
TK podszedł do kryterium surowości sankcji, uznając, że nawet bardzo 
surowa kara pieniężna nie może być tylko ze względu na swoją surowość 
uznana za sankcję karną132. Z drugiej strony w orzeczeniach dotyczących 
charakteru postępowań przy kilku okazjach wypowiedział się nie tyle na 
temat charakteru kar pieniężnych nakładanych przez różnego rodzaju organy 
państwowe, co oceniał czy w danego rodzaju postępowaniach innych niż 

129 Por. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony 
konkurencji, Warszawa 2011, s. 61 i n.

130 Zob. Błachnio-Parzych, A., The Nature of…, op. cit., s. 38, Bernatt, M., Gwarancje pro-
ceduralne w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i regulacji, mających charakter karny 
w świetle EKPCz – glosa do wyroku SN z 14.04.2010 r., EPS nr 6/2011, s. 42 i powołane 
tam orzecznictwo.

131 Zob. np. wyrok TK z dnia 14 czerwca 2004 r., sygn. SK 21/03, OTK-A 2004/6/56, Dz.U. 
z 2004 r. Nr 144, poz. 1531.

132 Por. wyrok TK z 7 lipca 2009 r., sygn. K 13/08, OTK-A 2009/7/105, Dz.U. z 2009 r. 
Nr 112, poz. 936.
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postępowania o stricte karnym charakterze, w których różnego rodzaju sank-
cje są stosowane, zastosowanie mają gwarancje w art. 42–45 oraz w art. 78, 
które zostały zaprojektowane dla stron postępowań karnych. W części orze-
czeń TK za kryterium przyjęcia, że strona danego postępowania może sko-
rzystać z wymienionych wyżej gwarancji, uznał charakter represyjny tego 
postępowania. Trybunał ten stwierdził, że nie musi to być postępowanie 
o ściśle karnym charakterze, a wystarczy, że strona danego postępowania 
narażona jest na jakiś rodzaj ukarania, jakąś sankcję133.

Orzecznictwo TK ze względu na swój niejednolity charakter nie może 
posłużyć za istotny punkt odniesienia i podstawę do uznania lub odmó-
wienia karom pieniężnym charakteru sankcji karnych, a co za tym idzie 
przyznania stronom postępowań z zakresu ochrony konkurencji mocniejszej 
ochrony. Natomiast inaczej ma się rzecz w orzecznictwie polskiego SN. 
Dnia 4 kwietnia 2010 r. został wydany bardzo znaczący w tej mierze, nazy-
wany w  literaturze nawet precedensowym134, wyrok Sądu Najwyższego135. 
W wyroku tym SN stwierdził, że:

„Kary pieniężne nakładane przez organy regulacji rynku nie mają charak-
teru sankcji karnych, jednakże w zakresie w jakim dochodzi do wymierzenia 
przedsiębiorcy takiej kary, zasady sądowej weryfikacji prawidłowości orzeczenia 
organu regulacji, powinny odpowiadać wymaganiom analogicznym do obo-
wiązujących sąd orzekający w sprawie karnej”.

Mimo to, że SN uznaje, że kary pieniężne nakładane między innymi 
przez Prezesa UOKiK nie mają charakteru sankcji karnych, co jest sprzeczne 
z przytoczonym wyżej oraz cytowanym w treści uzasadnienia omawianego 
wyroku orzecznictwem ETPCz, nie ma to wpływu na końcowy wniosek, 
czyli przyznanie przedsiębiorstwom praw analogicznych do obowiązujących 
sąd orzekający w sprawie karnej. Sprzeczność z orzecznictwem ETPCz 
nie sprowadza się tylko do nieuznania przedmiotowych kar pieniężnych 
za sankcje karne, ale także na stwierdzeniu, że wymagania ochrony praw 
strony będą analogiczne do obwiązujących sąd w sprawie karnej, w przy-
padku nałożenia tych kar pieniężnych. A contrario można by uznać, że 
samo zagrożenie nałożeniem tych kar jest niewystarczające. Jak zostało 
wskazane wyżej, zgodnie z orzecznictwem ETPCz, nałożenie kary nie może 

133 Zob. np. wyrok TK z 8 grudnia 1998 r. sygn. K 41/97, OTK 1998/7/117, Dz.U. z 1998 r. 
Nr 158, poz. 1043, z 8 lipca 2003 r. sygn. P 10/02, OTK-A 2003/6/62, Dz.U. z 2003 r. 
Nr  134, poz. 1265, z 26 listopada 2003 r. sygn. SK 22/02, OTK-A 2003/9/97, Dz.U. 
z 2003  r. Nr 206, poz. 2012.

134 Zob. Bernatt, M., Gwarancje proceduralne…, op. cit., s. 41.
135 Zob. wyrok SN z 14 kwietnia 2010 r., sygn. akt III SK 1/10, OSNP 2011/21-22/288, LEX 

nr 577853.
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być uznane za decydujące, liczy się bowiem już samo zagrożenie nałożenia 
surowej kary. Uzasadnienie tego wyroku zawiera także inne, co najmniej 
niedoskonałe, twierdzenia. SN na przykład podkreśla, że to zasady sądowej 
weryfikacji powinny podlegać podwyższonym wymaganiom, co można by 
odczytać w ten sposób, że w postępowaniu administracyjnym poprzedzają-
cym etap sądowy standardy ochrony prawnej mogą być niższe. Komentujący 
ten wyrok M. Bernatt wskazuje jednak, że wyrok ten, biorąc pod uwagę 
jego całokształt, należy odczytywać w ten sposób, że SN stoi na stanowisku, 
iż wymogi przewidziane dla spraw karnych należy odnosić także do postę-
powania przed organami regulacji i organem ochrony konkurencji, nie zaś 
tylko do postępowania odwoławczego przed SOKiK136. Z drugiej strony 
SN słusznie podkreślił znaczenie KPP i zasad ogólnych prawa unijnego, 
stwierdzając, że „[p]owyższe zasady obowiązują zwłaszcza w sprawach, które 
tak jak niniejsze postępowanie, mają charakter sprawy unijnej z uwagi na 
stosowanie przez sądy przepisów prawa krajowego implementujących dyrektywy 
Unii Europejskiej, z  uwagi na zasadę ogólną prawa unijnego ochrony praw 
podstawowych oraz treść art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej”. 
W  przypadku postępowania z  zakresu ochrony konkurencji także będzie 
można mówić o takim wzmocnieniu, gdy Prezes UOKiK stosował będzie 
przepisy TFUE, o czym niżej. Nie jest tylko jasne, dlaczego „powyższe zasady” 
mają obowiązywać „zwłaszcza” w postępowaniach unijnych. Ze względu na 
związanie RP przez EKPCz, o ochronie zapewnionej przez Konstytucje RP 
nie wspominając, również w postępowaniach o charakterze „nieunijnym” 
powinno stosować się taki sam standard ochrony137. Będzie tak w przypadku 
postępowania z zakresu ochrony konkurencji prowadzonego wyłącznie na 
podstawie przepisów polskich. Nie można bowiem takiej sprawy w żaden 
sposób uznać za unijną, dlatego sformułowanie SN jest niefortunne. Bez 
względu na wskazane wyżej niedoskonałości powołanego wyroku SN, należy 
podkreślić, że jest to wyrok zmierzający w dobrym kierunku. Na pewno 
przyczyni on się do zapewnienia mocniejszej ochrony praw przedsiębiorców 
w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji i regulacji138. Miejmy 
nadzieję, że ta linia orzecznicza będzie nadal rozwijana i będzie ona szła 
w kierunku wytyczonym przez orzecznictwo ETPCz.

136 Zob. Bernatt, M., Gwarancje proceduralne…, op. cit., s. 44.
137 W przypadku postępowań o charakterze unijnym to KPP może zapewnić szerszą ochronę, 

o czym niżej. W omawianym wypadku nie można sobie wyobrazić, żeby standard ochrony 
miałby być słabszy, skoro w danej sprawie zastosowanie znajdą gwarancje przewidziane 
w art. 6 EKPCz.

138 Por. ibidem, s. 45.
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1.5.3. Podsumowanie

Na podstawie cytowanego wyżej orzecznictwa EKPCz należy przyjąć, że 
w przypadku unijnych i polskich postępowań z zakresu ochrony konkurencji 
mamy do czynienia z „oskarżeniem w sprawie karnej”. Bez względu na to, 
za którym z opisanych wyżej poglądów się nie opowiedzieć, to jest, czy 
będziemy mieli do czynienia z karami i postępowaniem o quasi-karnym, czy 
też karnym charakterze, organy ochrony konkurencji oraz organy odwoław-
cze będą musiały respektować standardy ochrony prawa człowieka, które 
obowiązują w sprawach karnych139. Oczywiście pozostaje jeszcze pytanie, 
czy orzecznictwo EKPCz pozwala przyjąć, że te kary i postępowania nie 
należą do „tradycyjnej sfery prawa karnego”140, co pozwala na nałożenie 
kary w pierwszej instancji przez organ niemający cech sądu, pod warun-
kiem zapewnienia pełnej kontroli sądowej decyzji nakładającej karę, o czym 
szerzej w Rozdziale IV.

2. Podmiot ukarany – prawa człowieka przysługujące przedsiębiorstwom

Ze względu na to, że w większości przypadków podmiotem ukaranym 
przez kompetentny organ ochrony konkurencji nie będzie osoba fizyczna, 
a jednostka organizacyjna nazwana na potrzeby prawa konkurencji przedsię-
biorstwem141, rodzi się pytanie czy tak rozumianemu podmiotowi postępowa-
nia z zakresu ochrony konkurencji przysługują jakieś prawa zarezerwowane 
do tej pory dla osób fizycznych, ponieważ nie można w takim wypadku 
mówić o prawach „człowieka”142.

2.1. Przedsiębiorstwo – definicja

Ze względu na to, że tak w prawie unijnym, jak i na gruncie prawa 
polskiego stroną postępowania z zakresu ochrony konkurencji jest pewien 
twór nazwany w prawie unijnym przedsiębiorstwem, a w prawie polskim 
przedsiębiorcą, na wstępie należy wyjaśnić, jaki jest zakres tych pojęć. Za 
przedsiębiorstwo na gruncie prawa unijnego uważa się tak osoby fizyczne, 

139 Tak Król-Bogomilska, M., Standards of Entrepreneur Rights…, op. cit., s. 31 i n.
140 Zob. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony 

konkurencji, Warszawa 2011, s. 267 i n.
141 Czy też w prawie polskim przedsiębiorcą.
142 Na ten temat szeroko: Emberland, M., The Human Rights of Companies: Exploring the 

Structure of ECHR Protection, Oxford 2006.
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jak i prawne oraz wszelkie inne podmioty niemające osobowości praw-
nej, ale podpadające pod definicję przedsiębiorstwa143, w tym także osoby 
podejmujące wspólne przedsięwzięcia (spółki cywilne, joint venture, etc.)144. 
Definicja przedsiębiorstwa w unijnym prawie konkurencji oderwana jest 
od zdolności prawnej podmiotu, który może stać się adresatem decyzji145, 
patrzy się na nie jak na odrębny ośrodek decyzyjny, który da się wyodrębnić 
pod względem gospodarczym (ang. single economic entity)146, bez względu 
na jej „składniki” posiadające zdolność prawną. Definicja przedsiębiorcy 
jest bardzo podobna w prawie polskim, jednakże adresatem decyzji jest 
zawsze przedsiębiorca, tj. osoba mająca zdolność prawną147. Podmiotem 
ukaranym może być także związek przedsiębiorstw. W prawie unijnym „[z]
wiązkami przedsiębiorstw są wszelkie, nawet niesformalizowane, formy współ-
pracy samodzielnych przedsiębiorstw, podejmowane do realizacji celów prawnie 
dopuszczonych, m.in. dotyczących reprezentacji interesów gospodarczych człon-
ków w  relacjach z innymi uczestnikami rynku lub w relacjach z instytucjami 
publicznymi. Pojęcie związku przedsiębiorstw obejmuje także związki związ-
ków przedsiębiorstw. […][I] ich działania mogą stać się przedmiotem zarzutu 
naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję także wówczas, gdy 
nie stanowią działalności gospodarczej148”. Podobnie, choć nieco węziej149, 
rozumie się pojęcie „związku przedsiębiorców” w prawie polskim, z tą róż-
nica, że zostało ono włączone do pojęcia przedsiębiorcy, którego definicję 
odnajdziemy w art. 4 pkt 1 u.o.k.k.150 Na potrzeby niniejszej pracy, pamię-
tając o istnieniu pewnych nieznacznych rozbieżności pomiędzy terminem 

143 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem pojęcie przedsiębiorstwa obejmuje każdą jed-
nostkę wykonującą działalność gospodarczą, niezależnie od jej formy prawnej i sposobu 
finansowania, natomiast działalność gospodarczą stanowi każda działalność produkcyjna, 
dystrybucyjna oraz usługowa. Bez znaczenia jest, czy prawo krajowe uznaje daną jednost-
kę za przedsiębiorstwo. Decydujące są okoliczności faktyczne, takie jak udział w życiu 
gospodarczym i prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na nastawienie na 
osiąganie zysków, czy ich osiąganie. Szerzej: Dudzik, S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw 
publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej: między neutralnością a zaangażowaniem, 
Kraków 2002, s. 132 i n., Materna, G., Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i  europejskim 
prawie ochrony konkurencji, Warszawa 2009, s. 44 i n. oraz ten sam autor, [w:] Skoczny, T. 
(red.), Ustawa o ochronie…, wyd. 2, op. cit., s. 72 i n.

144 Zob. Faull, J., Nikpay, A., The EC Law of Competition, Oxford 2007, s. 189.
145 Zob. Materna, G., Pojęcie przedsiębiorcy…, op. cit., s. 154.
146 Zob. ibidem, s. 131 i n.
147 Zob. Materna, G., Pojęcie przedsiębiorcy…, op. cit., s. 148 i n.
148 Zob. ibidem, s. 145 i 146.
149 Por. art. 4 pkt 2 u.o.k.k.
150 Szerzej zob. Materna, G., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji…, 

wyd. 2, op. cit., s. 106 i n.
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unijnym: „przedsiębiorstwo” oraz polskim: „przedsiębiorca”151, będę się 
zbiorczo posługiwał terminem: „przedsiębiorstwo” także wtedy, gdy będę 
odnosił się do prawa polskiego. Terminem tym będę obejmował także wspo-
mniane wyżej związki przedsiębiorstw.

Należy jeszcze w tym miejscu zaznaczyć, że w EKPCz na próżno szukać 
definicji przedsiębiorstwa, czy innej jednostki organizacyjnej, która w prawie 
unijnym lub krajowym jest tak nazywana. Twórcy tej konwencji nie poświę-
cili zbyt wiele uwagi podmiotom innym niż osoby fizyczne. W niektórych 
aktach sporządzonych pod auspicjami Rady Europy można znaleźć pewne 
odniesienia do podmiotów gospodarczych, jednakże terminologia ta nie 
jest jednolita152. W Regulaminie ETPCz153 znajdujemy pod definicją strony 
między innymi skarżącego, którym jest: osoba, organizacja pozarządowa 
oraz grupa jednostek, co koresponduje z przepisem art. 34 EKPCz, który 
określa, że wspomniane podmioty mogą wystąpić ze skargą do ETPCz, jeżeli 
stały się ofiarą naruszenia praw zagwarantowanych im w EKPCz. Wydaje 
się, że przedsiębiorstwo w rozumieniu prawa konkurencji, którego prawa 
zostaną naruszone będzie występowało w roli skarżącego jako „osoba” lub 
jako „organizacja pozarządowa”. Ze względu na międzynarodowy charakter 
EKPCz, badając zatem dopuszczalność skargi, ETPCz będzie się posiłko-
wał prawem krajowym154, które to określa podmiotowość prawną danej 
jednostki155. Oznacza to, że ze skargą będzie się mógł zwrócić podmiot, 
który był stroną postępowania z zakresu ochrony konkurencji156, czyli przed-
siębiorstwo w rozumieniu przepisów u.o.k.k., które uważa się za ofiarę 
naruszenia praw zagwarantowanych w EKPCz157.

2.2. Prawa człowieka przysługujące przedsiębiorstwom

Jak zostało zauważone na wstępie, w większości przypadków stroną postę-
powania z zakresu ochrony konkurencji nie będą osoby fizyczne a jednostki 

151 Zob. Materna, G., Pojęcie przedsiębiorcy…, op. cit., s. 148 i n.
152 Zob. Emberland, M., The Human Rights…, op. cit., s. 10.
153 Zob. Rules of Court (entry into force 1st September 2012), opubl. na: http://www.echr.

coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/Other+texts/Rules+of+Court/
154 Wyjątkowo prawem unijnym w stosunku do Spółki Europejskiej.
155 Por. Emberland, M., The Human Rights…, op. cit., s. 11 i 92.
156 Oczywiście po spełnieniu wszystkich przesłanek dopuszczalności skargi, a zwłaszcza 

wyczerpania krajowej drogi odwoławczej.
157 Problem możliwości wniesienia skargi przez udziałowców osoby prawnej i uznania ich 

za „ofiarę” nie zostanie omówiony, ponieważ wykracza on poza ramy niniejszej pracy. 
Na ten temat zob. Emberland, M., The Human Rights…, op. cit., s. 67 i n.
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organizacyjne nazwane przedsiębiorstwami, stąd pytanie, czy tak rozumia-
nym podmiotom przysługują prawa człowieka?

Już sama lektura EKPCz budzi pewne wątpliwości. Czytając przepis 
art. 1 EKPCz natrafiamy na pewne problemy. W polskiej wersji językowej 
mamy odniesienie do „każdego człowieka”, czyli możemy sądzić, że ochroną 
zapewnioną przez konwencję będą osoby fizyczne. Dokonując natomiast 
wykładni literalnej tego przepisu w angielskiej i francuskiej wersji językowej 
należałoby dojść do wniosku, że nie ma znaczenia, czy skarżący jest osobą 
fizyczną, prawną, czy innym tworem, któremu przepisy prawa158 nadają 
podmiotowość prawną, skoro przepis ten stanowi, że ochrona powinna 
być zapewniona „każdemu”159. W literaturze160 wskazuje się jednak, że 
nie powinno się polegać na wykładni literalnej tego przepisu. Podnosi się, 
że ETPCz sam nie polega na wykładni literalnej przepisów konwencji, 
a wykłada je w świetle jej celów i znaczenia oraz „okoliczności dnia dzisiej-
szego”. Ponadto przy dokonywaniu tej wykładni nie zwraca się dostatecznej 
uwagi na zasady i wartości, na których oparta jest konwencja, przez co nie 
uwzględnia się zakresu, w jakim miałyby one mieć zastosowanie, by chronić 
podmioty inne niż osoby fizyczne. Polska wersja językowa tę argumentację 
wzmacnia, ograniczając zastosowanie do „każdego człowieka”. Z drugiej 
strony, biorąc pod uwagę, że EKPCz opiera się na takich wartościach jak 
godność człowieka, demokracja oraz na zasadzie państwa prawa, w demo-
kratycznym państwie prawa, gdzie respektowana jest wolność zrzeszania 
się i swoboda wykonywania działalności gospodarczej, nie można przed-
siębiorstwom odmówić ochrony przed arbitralnym wykonywaniem władzy 
państwowej, a należy zapewnić równość i przewidywalność161. Jeżeli chodzi 
o ochronę zapewnioną przez KPP oraz ogólne zasady prawa unijnego, to 
będzie ona co najmniej taka sama jak ochrona zapewniona przez EKPCz, 
o czym niżej, dlatego rozważania dotyczące konwencji dotyczą bezpośrednio 
zastosowania także Karty i ogólnych zasad prawa UE.

Obserwując dzisiejszą praktykę, nie ma wątpliwości, że jest katalog praw 
człowieka, które przysługują przedsiębiorstwom. Zarówno polskie sądy jak 
i TS UE, czy ETPCz nie kwestionują przysługiwania praw człowieka przed-
siębiorstwom. Pytanie, jakie należałoby dziś postawić, to pytanie o katalog 

158 W tym wypadku krajowego.
159 ang. „everyone”, fr. „toute personne”.
160 Zob. Andreangeli, A., EU Competition Enforcement And Human Rights, Cheltenham/

Northampton 2008, s. 15 i n.
161 Por. Emberland, M., The Human Rights…, op. cit., s. 42 i n.
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tych praw. Jednakże problem korzystania przez przedsiębiorstwa162 z praw 
przewidzianych pierwotnie dla osób fizycznych pojawił się w przeszłości tak 
w orzecznictwie sądów unijnych, jak i w orzecznictwie ETPCz.

Pierwszymi sprawami, w których ETPCz wypowiedział się na temat 
ochrony praw człowieka podmiotów gospodarczych, były sprawy z zakresu 
art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego, mieszkania), art. 10 (wol-
ność wyrażania opinii) i art. 41 (prawo do zadośćuczynienia za krzywdę) 
EKPCz. W cytowanej później w wielu orzeczeniach sprawie z 1990 r. Autro-
nic163 ETPCz uznał, że prawo do wolności wyrażania opinii przysługuje 
również przedsiębiorstwom. W tym wypadku skarżący był osobą prawną. 
ETPCz musiał rozstrzygnąć czy odbiór sygnału i prezentacja telewizji sate-
litarnej z wykorzystaniem urządzeń należących do skarżącego na targach 
branżowych objęte jest ochroną ustanowioną w art. 10 ust. 1 EKPCz. Władze 
szwajcarskie odmówiły zgody na dokonanie takiej prezentacji tłumacząc 
to brakiem zgody kraju, z którego sygnał tej telewizji pochodził (a był to 
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). W trakcie postępowania 
przed ETPCz władze szwajcarskie dodały, że taka działalność nie jest objęta 
ochroną przewidzianą w art. 10 EKPCz, ponieważ jej cel jest stricte gospo-
darczy, a dla Autronic nie ma znaczenia przesyłana treść. ETPCz powołując 
się na swoje wcześniejsze orzecznictwo, w którym przyznał, że podmiotom 
gospodarczym działającym w celu osiągnięcia zysku przysługuje prawo do 
wyrażania opinii, uznał, iż: „ani forma prawna Autronic AG, czyli forma 
spółki o ograniczonej odpowiedzialności164, ani też fakt, że jej działalność 
miała charakter gospodarczy, ani też rzeczywista natura wolności wyrażania 
opinii nie pozbawiają Autronic AG ochrony zagwarantowanej przez art. 10. […] 
Art. 10 stosuje się nie tylko do zawartości wypowiedzi, ale także do środków 
transmisji i odbioru, skoro każde ograniczenie tych środków koliduje z prawem 
do otrzymywania i dzielenia się informacjami”165.

162 Oczywiście zrozumiałe jest, że mogą to być także osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, dlatego przeciwstawianie tego terminu terminowi: „osoba fizyczna” nie 
jest pozbawione błędu. Jednakże ze względu na bardzo szeroką definicję słowa przed-
siębiorstwo w prawie konkurencji postanowiłem go używać żeby uprościć mój wywód. 
Dlatego też robię to z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy przedsiębiorstwem byłaby osoba 
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (co w praktyce Komisji się nie zdarzyło, 
ale zdarza się na szczeblu krajowym), to wszelkie prawa człowieka stosowałyby się do 
niej jak do „zwyczajnej” osoby fizycznej.

163 Zob. wyrok ETPCz z 22 maja 1990 r. w sprawie Autronic AG przeciwko Szwajcarii, 
skarga nr 12726/87.

164 ang. limited company, szerzej na temat tej formy prawnej w Szwajcarii zob. www.startups.
ch/en/inform/legalissues/details/ag/ ostatnio odwiedzanej 12 września 2014 r.

165 Zob. ibidem, § 47, tłum. AD.



Wprowadzenie 65

Innym znaczącym wyrokiem ETPCz, był wyrok w sprawie Cominger-
soll166. W sprawie tej Comingersoll S.A. zarzucała władzom portugalskim 
naruszenie prawa do rzetelnego procesu, a zwłaszcza do rozpoznania jej 
sprawy dotyczącej praw i obowiązków o charakterze cywilnym w rozsądnym 
terminie (art. 6 EKPCz), ze względu na trwający ponad 17 lat i jeszcze 
niezakończony proces o zapłatę. Ze względu na to naruszenie, skarżąca 
spółka domagała się zasądzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na 
podstawie art. 41 EKPCz. Rząd portugalski podnosił, że skarżąca spółka 
nie może się domagać zadośćuczynienia, ponieważ krzywda w przypadku 
prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie polega na niepo-
koju, stresie psychicznym spowodowanym oczekiwaniem na wynik sprawy 
i uczuciem niepewności, a są to stany występujące tylko u osób fizycz-
nych167. ETPCz zauważył, że w jego wcześniejszym orzecznictwie przyznał 
już zadośćuczynienie za nierozpoznanie sprawy w terminie osobie prawnej, 
a jego przyznanie będzie zależało od okoliczności każdego przypadku168. 
Ponadto trybunał dodał, że EKPCz „musi być interpretowana i stosowana 
w ten sposób, żeby zagwarantować prawa w sposób praktyczny i efektywny. 
Zgodnie z powyższym, skoro podstawową formą rekompensacji szkody, która 
może zostać przyznana przez Trybunał, jest zadośćuczynienie pieniężne, to musi 
on być uprawniony, jeśli prawo zagwarantowane w art. 6 Konwencji ma być 
efektywne, do przyznania zadośćuczynienia w formie pieniężnej za niepieniężną 
krzywdę także przedsiębiorstwom169. Krzywdy jakie mogą zostać poniesione 
przez takie podmioty mogą obejmować różne podstawy roszczeń, które są mniej 
lub bardziej „obiektywne” lub „subiektywne”. Między innymi należy zwrócić 
uwagę na reputację podmiotu, niepewność w planowaniu decyzji, perturbacje 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem (w przypadku których nie ma precyzyjnej 
metody obliczenia konsekwencji) i w  końcu, choć wcale nie w mniejszym 
stopniu, niepokój i niedogodności odczuwane przez osoby przedsiębiorstwem 
zarządzające170”. W związku z powyższym ETPCz uznał, iż brak zaspoko-
jenia długu przez tak długi czas spowodował w stosunku do skarżącej, jej 
dyrektorów i akcjonariuszy znaczącą niedogodność i przedłużone poczucie 
niepewności, co uzasadnia zasądzenie na jej rzecz zadośćuczynienia171. Warto 
w tym miejscu zwrócić uwagę, że ETPCz w wyroku tym w sposób dorozu-

166 Zob. wyrok ETPCz z 6 kwietnia 2000 r. w sprawie Comingersoll p-ko Portugalii, skarga 
nr 35382/97.

167 Zob. ibidem, § 28.
168 Zob. ibidem, § 31.
169 Trybunał użył sformułowania: „commercial companies”.
170 Zob. wyrok ETPCz w sprawie Comingersoll, § 35.
171 Zob. ibidem, § 36.
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miany uznaje, że art. 6 EKPCz stosuje się do przedsiębiorstw w  szeroko 
rozumianych sprawach karnych172.

W sprawie Colas Est173 ETPCz oceniał, czy zawarte w art. 8 EKPCz 
prawo do poszanowania mieszkania rozciąga się także na siedzibę przed-
siębiorstwa. W sprawie tej skarżące spółki zakwestionowały przeprowa-
dzone przez organ ochrony konkurencji przeszukania należących do nich 
pomieszczeń bez zgody sądu. Ówcześnie obowiązujące prawo dawało temu 
organowi podstawy do dokonania takich przeszukań. W wyniku tych prze-
szukań, przeprowadzonych w 55 rożnych przedsiębiorstwach, zabezpieczono 
szereg dokumentów wskazujących na istnienie niedozwolonych porozumień 
między przedsiębiorstwami, co pozwoliło wydać decyzję nakazującą zanie-
chanie praktyki i nakładającą kary pieniężne między innymi na skarżące 
spółki. Sprawa ta na szczeblu krajowym zakończyła się w Trybunale Kasa-
cyjnym174, który uznał między innymi, że art. 8 EKPCz nie został naruszony. 
W związku z tym ukarane spółki złożyły skargę do ETPCz powołując się na 
naruszenia ich prawa do poszanowania mieszkania przez dokonanie prze-
szukań bez jakiejkolwiek zgody i nadzoru organów sądowniczych (francuskie 
prawo przewidywało tylko kontrolę sądową ex post). ETPCz stwierdził, że 
EKPCz jest żywym instrumentem i jej interpretacja musi by dokonywana 
z uwzględnieniem okoliczności dnia dzisiejszego. Przypomniał on, że przed-
siębiorstwom została już przyznane prawo do zadośćuczynienia w związku 
z naruszeniem art. 6 Konwencji. W oparciu o dynamiczną wykładnię EKPCz 
Trybunał uznał, iż przyszedł czas by przyjąć, że w niektórych okoliczno-
ściach prawa zagwarantowane w art. 8 EKPCz mogą być interpretowane 
jako obejmujące swoim zakresem ochronę siedziby przedsiębiorstwa, jego 
fili czy innych pomieszczeń służbowych175. Innymi słowy, ETPCz uznał, że 
słowo „mieszkanie” obejmuje swoim zakresem także wszelkie pomieszczenia 
służbowe, czy związane z wykonywaniem działalności gospodarczej. Przyj-
mując, że prawo do poszanowania „mieszkania” zostało naruszone, ETPCz 
badał, czy to naruszenie można uznać za dopuszczalne w świetle przesłanek 
z art. 8 ust. 2 EKPCz. Trybunał stwierdził, że naruszenie prawa nie było 
konieczne w demokratycznym społeczeństwie. Uprawnienia śledczych były 
zbyt szerokie i nie istniała sądowa kontrola ex ante176. Warto zaznaczyć, 
że trybunał w Strasburgu wyraził w tej sprawie zupełnie odmienny pogląd 

172 Por. Kowalik-Bańczyk, K., Problematyka ochrony praw podstawowych…, op. cit., s. 18 i n.
173 Zob. wyrok ETPCz z 16 kwietnia 2002 w sprawie Société Colas Est i inni przeciwko 

Francji, skarga nr 37971/97.
174 fr. Cour de cassation.
175 Zob. ibidem, § 41.
176 Por. ibidem, § 49.
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od wyrażonego wcześniej w innej sprawie poglądu trybunału w Luksem-
burgu177, który uznał, że słowo „mieszkanie” nie obejmuje pomieszczeń 
służbowych178.

Problem przysługiwania praw człowieka przedsiębiorstwom pojawił się 
także w orzecznictwie unijnym. Początkowo TS przyznał, że osobom praw-
nym przysługuje taka sama ochrona prywatności, jaka przysługuje osobom 
fizycznym179. Następnie, w cytowanym wyżej wyroku w sprawie Hoechst TS 
zmienił pogląd i uznał, że art. 8 dotyczy ściśle wolności osobistej człowieka 
i nie może zostać rozciągnięty na pomieszczenia przedsiębiorstw180. Ta linia 
orzecznicza zmieniła się diametralnie począwszy od orzeczenia w sprawie 
Roquette Frères181, w którym TS stwierdził w punkcie 29 uzasadnienia, iż: 
»Przy określaniu zakresu omawianej zasady w odniesieniu do ochrony pomiesz-
czeń spółek należy uwzględnić orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka wydane po […] wyroku w sprawie Hoechst […], to jest orzecznic-
two, z którego wynika z jednej strony, że ochrona mieszkania, o której mowa 
w  art.  8 EKPC[z], może zostać rozciągnięta w pewnych okolicznościach na 
takie pomieszczenia […] oraz, z drugiej strony, że prawo ingerencji dopuszczalne 
na podstawie art. 8 ust. 2 EKPC[z] „może sięgać znacznie dalej w przypadku 
pomieszczeń zawodowych lub handlowych bądź w przypadku działalności zawo-
dowej lub handlowej aniżeli w innych przypadkach”«.

W podobnym tonie utrzymany jest wyrok Sądu UE w sprawie Archer 
Daniels Midland182. W wyroku tym Sąd UE stwierdził, że w swoim orzecznic-
twie TS potwierdził istnienie generalnej zasady prawa unijnego zakazującej 
władzom publicznym arbitralnej albo nieproporcjonalnej ingerencji w sferę 
działalności prywatnej każdej osoby, bez względu na to czy jest to osoba 
fizyczna czy prawna183. Sąd UE nie dokonał rozróżnienia, czy zakres tej 
ochrony jest identyczny, czy różny.

177 Zob. wyrok TS z dnia 21 września 1989 r. w sprawach połączonych 46/87 i 227/88 Hoechst 
p-ko Komisji, EU:C:1989:337, Zb. Orz. 1989, s. 02859.

178 Zob. wyrok ETPCz w sprawie Colas Est, § 26.
179 Zob. Kowalik-Bańczyk, K., Problematyka ochrony praw podstawowych…, op. cit., s. 19 

i powołane tam orzecznictwo.
180 Zob. wyrok TS w sprawach połączonych 46/87 i 227/88 Hoechst, pkt 18.
181 Wyrok TS z dnia 22 października 2002 r. w sprawie C-94/00 Roquette Frères SA przeciwko 

Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 
przy udziale Komisji Wspólnot Europejskich, EU:C:2002:603, Zb. Orz. 2002, s. I-09011.

182 Wyrok SUE z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-224/00 Archer Daniels Midland Com-
pany i Archer Daniels Midland Ingredients Ltd p-ko Komisji Wspólnot Europejskich, 
EU:C:2002:185, Zb. Orz. 2003 s., II-02597.

183 Zob. ibidem, pkt 340.



68 ROZDZIAŁ I

Bez względu na zakres ochrony, biorąc pod uwagę powyższe orzeczenia 
należy przyjąć, że również przedsiębiorstwa będą mogły powoływać się na 
prawa człowieka przed TSUE184 i Komisją. Powołane wyżej orzecznictwo 
ETPCz zachowuje swoją aktualność również w postępowaniach przed pol-
skim organem ochrony konkurencji, a w zakresie w jaki organ ten stosuje 
prawo unijne – także orzecznictwo TS. Możliwość skorzystania przez przed-
siębiorstwa z praw człowieka zdaje się milcząco potwierdzać orzecznictwo 
Sądu Najwyższego. Ten ostatni w wyroku z dnia 14 kwietnia 2010 r.185 
stwierdził, że weryfikacja sądowa odwołań od decyzji organów regulacyj-
nych (co można odnieść także do Prezesa UOKiK) nakładających kary 
pieniężne powinna odbywać się z poszanowaniem standardów analogicznych 
do obowiązujących w sprawach karnych, do czego Rzeczpospolitą Polską 
zobowiązuje konieczność zapewnienia w krajowym porządku prawnym sku-
teczności postanowieniom EKPCz186. W związku z tym należy uznać, że 
skoro stronami tych postępowań rzadko są osoby fizyczne, to standardy te 
odnoszą się do ochrony praw przedsiębiorstw. Także z orzecznictwa TK 
oraz brzmienia Konstytucji można wywnioskować, że Konstytucja chroni 
nie tylko prawa osób fizycznych, ale także innych podmiotów187.

W związku z powyższym, otwarty pozostaje problem nieprzysługiwania 
praw człowieka przedsiębiorstwom, a problem katalogu tych praw. Katalog 
ten będzie zakresowo zdecydowanie węższy od katalogu praw człowieka 
przysługujących osobom fizycznym. Oczywiste jest, że do tego katalogu 
nie zaliczymy zakazu torturowania, trzymania w niewoli lub poddaństwie, 
czy bezpodstawnego zatrzymania, a także prawa do zawarcia małżeństwa, 
założenia rodziny, poszanowania życia rodzinnego i innych immanentnie 
związanych z jednostką ludzką. Dokładne ustalenie katalogu tych praw 
wykracza poza tematykę tego opracowania188, jednakże wybrane prawa będą 
poniżej omawiane. Natomiast na pewno zaliczymy do tego katalogu prawo 
do poszanowania mieszkania i korespondencji, do swobodnego wyrażania 
opinii, do poszanowania mienia, a także prawo do rzetelnego procesu, 

184 Zob. Kowalik-Bańczyk, K., Problematyka ochrony praw podstawowych…, op. cit., s. 20.
185 Zob. wyrok SN z 14 kwietnia 2010 r., sygn. akt III SK 1/10, OSNP 2011/21-22/288, LEX 

nr 577853.
186 Zob. ibidem i powołane tam orzecznictwo, a także wyrok SA w Warszawie z dnia 12 lipca 

2012 r., sygn. VI ACa 202/12, orzeczenia.ms.gov.pl.
187 Por. np. art. 32, art. 42, art. 45 ust. 1, art. 49, art. 50 Konstytucji oraz np. wyrok TK 

z 24 lutego 1999 r., sygn. SK 4/98, OTK 1999, Nr 2, poz. 24, postanowienie TK z 9 paź-
dziernika 2007, sygn. Ts 71/07, OTK Z.U. 2008, nr 6B, poz. 225, a także Banaszak, B., 
Komentarz do art. 32 Konstytucji, [w:] Banaszak, B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, Warszawa 2012 oraz SIP Legalis.

188 Szerzej zob. Emberland, M., The Human Rights…, op. cit., s. 110 i n.
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prawo do sądu, czy prawo do niebycia karanym ponownie za ten sam czyn, 
zasadę równości wobec prawa, czy zasadę pewności prawa189.

3.  Źródła praw człowieka, które mogą być powoływane w unijnych
i polskich postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji

Rola ochrony praw człowieka w UE doznała ostatnio znacznego wzmoc-
nienia przez przyjęcie Traktatu z Lizbony. Traktat ten, po pierwsze, obliguje 
UE do przystąpienia do EKPCz190. Po drugie, nadał on KPP, która pierwot-
nie była tylko porozumieniem międzyinstytucjonalnym wiążącym191 insty-
tucje, które zobowiązały się go przestrzegać, status aktu prawnego o mocy 
równej traktatom192. Oznacza to, że KPP na mocy przepisów TUE została 
zaliczona do prawa pierwotnego UE obok traktatów założycielskich i ogól-
nych zasad prawa unijnego z mocą równą traktatom, choć nadal pozostaje 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym, tylko o zdecydowanie odmiennej 
mocy193.

Ze względu na wielość źródeł praw człowieka, które zapewniają ochronę 
stronom postępowań z zakresu ochrony konkurencji istotne będzie usta-
lenie ich wzajemnego obowiązywania w poszczególnych postępowaniach. 
W rozdziałach dotyczących poszczególnych praw człowieka zostanie dopre-
cyzowany ich zakres wynikający z różnych źródeł. Sama możliwość powo-
łania się na poszczególne prawa człowieka w tych postępowaniach wynika 
z ich co najmniej quasi-karnego charakteru, o czym wspominałem powyżej. 
Natomiast w tym miejscu nieodzowne jest poczynienie kilku wyjaśnień słu-
żących wzajemnemu stosunkowi źródeł praw człowieka w postępowaniach 
prowadzonych przez Komisję i ich mocy, a zwłaszcza stosunku EKPCz do 
KPP, a także w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa UOKiK, gdzie 
do wyżej wspomnianych źródeł dołącza się jeszcze Konstytucja RP, EKPCz 

189 Por. Andreangeli, A., EU Competition Enforcement And Human Rights, Cheltenham/
Northampton 2008, s. 17 oraz Emberland, M., The Human Rights…, op. cit., s. 110.

190 Zob. art. 6 ust. 2 TUE. Choć sama akcesja została odsunięta w czasie ze względu na 
treść opinii TS z dnia 18 grudnia 2014 r. nr 2/13 (EU:C:2014:2454, nieopublikowana).

191 Tak Mik, C., Karta Praw Podstawowych: wyznaczniki standardów ochronnych, [w:] Barcz, J. 
(red.), Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 62, odmiennie: 
Hołda, J., Hołda, Z., Ostrowska, D., Rybczyńska, J. A., Prawa Człowieka. Zarys wykładu, 
Warszawa 2008, s. 75.

192 Zob. art. 6 ust. 1 TUE.
193 Zob. Biernat, S., Czy Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej obowiązuje w Polsce? 

[w:] Kardas, P. (red.), Sroka, T. (red.), Wróbel, W. (red.), Państwo prawa i prawo karne. 
Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Warszawa 2012, s. 60 i n.
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stosowana jest bezpośrednio194, a stosowanie KPP doznaje, przynajmniej na 
pierwszy rzut oka, ograniczenia. Problem istnienia kilku systemów ochrony 
praw człowieka, które mogą być potencjalnie sprzeczne, na szczeblu unijnym 
powinien zostać zminimalizowany, jeśli nie zniknąć wraz z przystąpieniem 
UE do EKPCz, jednakże nie jest jeszcze wiadome, kiedy to nastąpi195.

3.1.  Źródła praw człowieka, które mogą być powoływane w unijnych postępowaniach 
z zakresu ochrony konkurencji prowadzonych przez Komisję

Strony postępowań z zakresu ochrony konkurencji bardzo często 
powołują się na trzy źródła praw człowieka, to jest: ogólne zasady prawa, 
EKPCz oraz ostatnio KPP. Art. 6 ust. 3 TUE stanowi, że prawa podsta-
wowe, zagwarantowane w EKPCz oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych 
wspólnych państwom członkowskim, stanowią część prawa Unii jako zasady 
ogólne prawa. Jeżeli chodzi o ogólne zasady prawa, to ich treść ustalana 
jest w  orzecznictwie sądów unijnych. Sądy te przyjmując, że poszanowa-
nie danego prawa człowieka zaliczane jest do ogólnych zasad prawa unij-
nego, biorą pod uwagę właśnie tradycje konstytucyjne wspólne dla państw 
członkowskich oraz przede wszystkim treść EKPCz196. Jeżeli chodzi o samą 
EKPCz, to bardzo istotne jest, co podkreślają także te sądy, że nie jest ona 
wiążącym źródłem prawa unijnego, a jedynie pewnym punktem odniesienia, 
czy inspiracji. Trzeba także pamiętać, że jednostki właściwie nie mają moż-
liwości wnoszenia skargi na działania UE naruszające ich prawa wynikające 
z EKPCz, co ma się zmienić dopiero po przystąpieniu UE do EKPCz197. 

194 Zob. art. 91 ust. 1 Konstytucji, Masternak-Kubiak, M., Miejsce i znaczenie międzynaro-
dowych źródeł prawa praw człowieka w polskim porządku prawnym, [w:] Jabłoński, M. 
(red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie kon-
stytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki, Warszawa 2010, s. 54 i n. oraz powołane 
tam orzecznictwo.

195 Zob. szerzej Półtorak, N., Przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji o Ochronie Praw 
Człowieka – projekt umowy akcesyjnej a prawo UE, EPS nr 10/2012, s. 4 i n.

196 Na temat dotychczasowego obowiązywania i stosowania EKPCz w UE zob. szerzej Kor-
nobis-Romanowska, D., Europejska konwencja praw człowieka w systemie prawa Wspólnot 
Europejskich, Warszawa 2001.

197 W tym względzie najbardziej istotne jest odmówienie przez Komisję Praw Człowieka UE 
(tj. wcześniej WE) legitymacji biernej ze względu na nie bycie stroną EKPCz. Jednostki 
zgodnie z orzecznictwem ETPCz mają możliwość wnoszenia skargi na działania państw 
członkowskich, gdy te działają w wykonaniu prawa UE i dysponują władzą uznanio-
wą. ETPCz domniemywa, że prawo unijne gwarantuje standard ochrony porównywalny 
do konwencyjnego, dlatego nie podlega kontroli. Domniemanie to można obalić, pod 
warunkiem, że strona wykaże, iż w konkretnej sprawie gwarantowany przez UE poziom 
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Oczywiście jej rola nie jest niedoceniona, skoro została ona wymieniona 
w przepisie art. 6 ust. 3 TUE, jako źródło ustalenia zasad ogólnych prawa. 
Ponadto, pomimo takich twierdzeń sądów unijnych, należy zwróci uwagę 
na przepis art. 52 ust. 3 KPP, który mówi:

„W zakresie, w jakim niniejsza Karta zawiera prawa, które odpowiadają 
prawom zagwarantowanym w europejskiej Konwencji o ochronie praw czło-
wieka i podstawowych wolności, ich znaczenie i zakres są takie same jak 
praw przyznanych przez tę  konwencję . Niniejsze postanowienie nie stanowi 
przeszkody, aby prawo Unii przyznawało szerszą  ochronę”.

Oznacza to, że nie tylko EKPCz musi być brana pod uwagę w przypadku 
oceny stosowania danego prawa zagwarantowanego w KPP w danym postę-
powaniu przed instytucją unijną, przy czym ochrona wynikająca z EKPCz 
będzie stanowiła minimum ochrony, ale ponadto można przyjąć, że instytu-
cje unijne, w tym sądy, będą zobowiązane szanować orzecznictwo ETPCz, 
ponieważ to właśnie ten trybunał odpowiedzialny jest za ustalanie znaczenia 
i zakresu praw zagwarantowanych w EKPCz198.

Jeżeli chodzi o KPP, to jej status do grudnia 2009 r. był znacznie słabszy, 
niż EKPCz. TS w swoim orzecznictwie w ogóle nie odnosił się do przepisów 
KPP. Robili to rzecznicy generalni i bardzo rzadko Sąd UE199. TS zmienił 
swoje podejście do KPP nawet nie od razu po zmianie jej statusu prawnego, 
a właściwie dopiero po dwóch latach od wejścia w życie Traktatu z Lizbony. 
W dwóch wyrokach wydanych tego samego dnia, to jest 8 grudnia 2011 r. 
w sprawach KME200 i Chalkor201, TS odwołał się wyłącznie do postanowień 
KPP. TS stwierdził, iż: „art. 47 karty jest wprowadzeniem do prawa Unii 

ochrony byłby oczywiście niewystarczający. Czyli jest to bardzo utrudnione, jeśli nie 
niemożliwe. Zob. Kuhnert, K., Bosphorus – Double standards in European human rights 
protection? Utrecht Law Review, Volume 2, Issue 2, grudzień 2006, s. 177 i n., a także 
Półtorak, N., Przystąpienie Unii Europejskiej…, op. cit., s. 12 i powołane tam orzecznictwo, 
a także decyzję Komisji Praw Człowieka z 9 lutego 1990 r. w sprawie M. & Co. p-ko 
Niemcom, skarga nr 13258/87, wyrok ETPCz z 30 czerwca 2005 w sprawie Bosphorus 
Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi p-ko Irlandii, skarga nr 45036/98.

198 Jak na razie, co pokazuje omówione wyżej orzecznictwo dotyczące art. 8 EKPCz, TS 
dostosował swoje orzecznictwo do orzecznictwa ETPCz, oczywiście bez deklaracji bycia 
nim związanym. Praktykę tę należy ocenić zdecydowanie pozytywnie i wyrazić nadzieję, 
że przetrwa ona aż do przystąpienia UE do EKPCz, kiedy związanie orzecznictwem 
ETPCz przyjmie charakter formalny.

199 Zob. Kowalik-Bańczyk, K., Problematyka ochrony praw podstawowych…, op. cit., s. 46 i n.
200 Wyrok TS z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie C-272/09 P KME Germany AG, KME 

France SAS i KME Italy SpA p-ko Komisji Europejskiej, EU:C:2011:810, Zb. Orz. 2011, 
s. I-12789.

201 Wyrok TS z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie C-386/10 P Chalkor AE Epexergasias 
Metallon p-ko Komisji Europejskiej, EU:C:2011:815, Zb. Orz. 2011, s. I-13085.
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ochrony przyznanej na mocy art. 6, ust. 1 EKPC. Należy zatem opierać się 
wyłącznie na tym pierwszym postanowieniu”. W orzeczeniach tych widać, 
że TS przyznał bardzo dużą rolę KPP, natomiast EKPCz w pewien sposób 
straciła na wartości, choć należy pamiętać o konsekwencji wspomnianego 
wyżej art. 52 ust. 3 KPP. Ta linia orzecznicza jest kontynuowana202.

Pomimo bezpośredniego odwołania TS w swoim orzecznictwie do posta-
nowień KPP, strony w dalszym ciągu mogą mieć problem z ustaleniem rze-
czywistej treści i zakresu przysługujących im praw203. Oczywiście nie zawsze 
będzie to problematyczne, jednakże należy pamiętać, że czasem zakres praw 
człowieka jest zmienny, a TS może odwoływać się do kilku źródeł ustalając 
go. Nawet odwołanie do samej treści KPP oznacza jedynie potwierdzenie 
obowiązywania danego prawa w prawie unijnym, jednakże pozostaje jeszcze 
ustalenie treści tego prawa w oparciu o różne wyżej wymienione źródła.

3.2.  Źródła praw człowieka, które mogą być powoływane w polskich postępowaniach 
z zakresu ochrony konkurencji

W przypadku postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK oraz 
sądy odwoławcze, także możemy mówić o wielu źródłach praw człowieka. 
Bez względu na to, czy organ polski stosuje, czy też nie stosuje przepisów 
art. 101 lub 102 TFUE, lub przeprowadza czynności na rzecz innych organów 
ochrony konkurencji204, źródłem praw człowieka stojącym najwyżej w hie-
rarchii źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Polsce będzie Konsty-
tucja RP205. Następne w hierarchii źródeł praw człowieka będą EKPCz206 
i – w przypadku stosowania przez organ krajowy prawa UE – ogólne zasady 
prawa unijnego207 na mocy TUE oraz KPP208. EKPCz oraz KPP zgodnie 

202 Por. np. wyrok SUE z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie T-540/08 Esso Société Anonyme 
Française i inni p-ko Komisji, EU:T:2014:630, nieopublikowany, pkt 132.

203 Por. Kowalik-Bańczyk, K., Problematyka ochrony praw podstawowych…, op. cit., s. 54.
204 Por. art. 22 rozporządzenia nr 1/2003.
205 Zob. art. 87 ust. 1 Konstytucji RP.
206 Zob. art. 9 i art. 87 ust 1. i art. 91 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji.
207 Oczywiście należy mieć na względzie zasadę pierwszeństwa prawa unijnego, która naka-

zuje w razie konfliktu przepisów prawa krajowego z przepisami unijnymi nie stosować 
przepisów prawa krajowego, co dotyczy także przepisów o randze konstytucyjnej. Z dru-
giej strony, zgodnie z Konstytucją RP, to ta ustawa jest najwyższym prawem, co zdaniem 
TK nie stoi w sprzeczności z zasadą pierwszeństwa prawa unijnego. Zob. wyrok TK 
z dnia 11 maja 2005 r. sygn. K 18/04, OTK-A 2005/5/49, Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 744.

208 Zob. opinię RG Kokott z 15 grudnia 2011 r. w sprawie C-489/10 Postępowanie karne 
przeciwko Łukasz Marcin Bonda, dotychczas niepublikowana, pkt 14 i n., por. także: 
Mik, C., Karta Praw Podstawowych: wyznaczniki…, op. cit., s. 69 i n.
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z Konstytucją RP, stoją w hierarchii źródeł prawa na równi ze sobą, nato-
miast sama KPP zawiera przepisy wskazujące, w jaki sposób należy traktować 
oba te akty wzajemnie. Wspomniany wcześniej art. 52 ust.  3 stanowi, że 
prawa i wolności zawarte w KPP, które odpowiadają prawom i wolnościom 
wynikającym z EKPCz, mają to samo znaczenie i zakres. Z drugiej strony, 
EKPCz stanowi tylko minimum ochrony, zatem KPP może przewidywać 
potencjalnie wyższy standard ochrony poszczególnych praw, z zastrzeżeniem 
art. 51 ust. 2 Karty. Problematyczny jest w tym względzie przepis art. 51 
ust. 1 KPP, który stanowi, że jej postanowienia stosują się do państw człon-
kowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii. Oznacza 
to, że różne będą źródła praw człowieka w zależności od tego, czy dana 
praktyka ma lub nie ma wpływu na handel między państwami członkow-
skimi209. W przypadku gdy dana praktyka będzie miała wpływ na handel 
miedzy państwami członkowskimi i organ polski będzie stosował przepisy 
TFUE, co nakazuje mu art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 1/2003, to będzie 
on zobowiązany stosować ogólne zasady prawa UE oraz KPP. W przypadku 
zaś, gdy będzie stosował polskie przepisy z zakresu ochrony konkurencji, 
zgodnie z cytowanym wyżej przepisem, KPP i ogólne zasady prawa unijnego 
nie będą mogły znaleźć zastosowania. Jeżeli standardy ochrony miałyby się 
różnić, to jest to rozwiązanie co najmniej wątpliwe. Standardy te mogą być 
potencjalnie różne, gdy na podstawie KPP ochrona prawna będzie szersza, 
niż na podstawie Konstytucji i EKPCz210. Choć obawa ta wydaje się być 
czysto teoretyczna, to istnienie podstawy ustalenia podwójnych standardów 
należy ocenić negatywnie. Zarówno strona, jak i sam organ ochrony konku-
rencji na etapie prowadzenia postępowania sam mógłby nie wiedzieć, który 
ze standardów miałby stosować, skoro dopiero na pewnym jego etapie usta-
lałby czy praktyka ma wpływ na handel między państwami członkowskimi. 
Takie rozwiązanie zdaje się godzić w zasadę pewności prawa.

Ponadto należy pamiętać, że prawa człowieka przewidziane w Konstytucji 
są uszczegóławiane w ustawach. Sama polska u.o.k.k. nie zawiera żadnego 
uszczegółowienia, natomiast warto pamiętać, że do postępowania przed 
Prezesem UOKiK stosuje się w części dotyczącej do przeszukań przepisy 
kpk, a w sprawach nieuregulowanych w u.o.k.k. przepisy kpa, które już 
pewne uszczegółowienia zawierają.

209 Zob. szerzej np. Róziewicz-Ładoń, K., Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, 
Warszawa 2011 oraz SIP Lex 2011, s. 72 i n. oraz Commission Notice — Guidelines on 
the effect on trade concept contained in Articles 81 and 82 of the Treaty, Dz.U. C 101 
z 27.04.2004, s. 81 i n.

210 Por. art. 52 ust. 3 KPP.
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Jeżeli chodzi o zastosowanie KPP w Polsce ze względu na kontrowersyjny 
protokół polsko-brytyjski (a obecnie także czeski)211, należy podkreślić, że 
właściwie nie będzie on miał wpływu na obowiązywanie praw człowieka 
wynikających z Karty w ramach postępowań z zakresu ochrony konkuren-
cji. W ogóle znaczenie tego protokołu jest przede wszystkim polityczne, 
a nie prawne212. TS w swoim orzecznictwie podkreśla, że protokół ten nie 
ma na celu zwolnienia Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa 
z obowiązku przestrzegania postanowień karty ani uniemożliwienia sądom i try-
bunałom w tych państwach członkowskich czuwania nad przestrzeganiem tych 
postanowień213.

Podsumowując, w przypadku gdy polski organ ochrony konkurencji nie 
stosuje prawa UE źródłami praw człowieka, na które będą mogły powoły-
wać się strony postępowania, będą Konstytucja, następnie EKPCz, a potem 
ustawy, natomiast gdy organ ten będzie stosował prawo unijne, to w tej 
hierarchii na równi z EKPCz źródłami praw człowieka będą ogólne zasady 
prawa unijnego oraz postanowienia KPP214. Oczywiście tak samo będzie 
przedstawiał się problem źródeł praw człowieka w całym postępowaniu 
odwoławczym.

4. Podsumowanie

Zarówno w unijnym jak i polskim prawie ochrony konkurencji istnieje 
szeroki wachlarz kar pieniężnych, które mogą zostać nałożone przez organy 
ochrony konkurencji. Prawodawcy przewidzieli grzywny oraz okresowe kary 
pieniężne. Grzywny mogą być nakładane za naruszenia przepisów prawa 
materialnego oraz za naruszenia o charakterze proceduralnym. Okresowa 
kara pieniężna nakładana jest natomiast, gdy przedsiębiorstwo nie wywiązuje 
się z nałożonych na nie obowiązków (decyzją, wyrokiem). Kary te spełniają 
przede wszystkim funkcje represyjno-prewencyjną. Tylko funkcja okresowej 
kary pieniężnej jest bardziej egzekucyjna, ale nie można jej odmówić funkcji 
represyjno-prewencyjnej (zwłaszcza w prawie polskim).
211 Zob. Protokół nr 30 do TFUE w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa.
212 Zob. Biernat, S., Czy Karta Praw Podstawowych…, op. cit., s. 59 i n., odmiennie: Mik, C., 

Karta Praw Podstawowych: wyznaczniki…, op. cit., s. 78.
213 Zob. wyrok TS z 21 grudnia 2011 r. w sprawach połączonych C-411/10 oraz C-493/10 

N. S. p-ko Secretary of State for the Home Department i M. E. i inni p-ko Refugee Appli-
cations Commissioner i Minister for Justice, Equality and Law Reform, EU:C:2011:865, 
Zb. Orz. 2011, s. I-13905, pkt 120.

214 Por. Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., s. 546.
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Ze względu na znaczący wzrost wysokości tych kar w ostatnim czasie, 
pojawiły się wątpliwości co do ich charakteru, a zarazem wątpliwości co do 
natury postępowań, które prowadzą do ich nałożenia. Ocena tych postępo-
wań i kar w świetle analizy orzecznictwa ETPCz daje podstawy żeby sądzić, 
że tak w przypadku unijnych, jak i polskich postępowań z zakresu ochrony 
konkurencji będziemy mieli do czynienia z „oskarżeniem w sprawie karnej”. 
W związku z tym konieczne będzie zagwarantowanie przestrzegania przez 
organy ochrony konkurencji standardów ochrony praw człowieka zarówno 
merytorycznych, jak i formalnych, które obowiązują w sprawach karnych. 
Zapewnienie identycznych standardów będzie czasem jeszcze zależało od 
odpowiedzi na pytanie, czy kary te oraz postępowania należą do tradycyj-
nej sfery prawa karnego (stanowią hard core of the criminal law), co nie 
zostało przesądzone.

Z punktu widzenia ochrony praw człowieka w postępowaniach z zakresu 
ochrony konkurencji istotna będzie odpowiedź na pytanie o to, kim są 
podmioty, na które mogą zostać nałożone kary pieniężne i jakie prawa im 
przysługują. Kary te nakładane są przede wszystkim na przedsiębiorstwa, 
które są w znacznej większości przypadków jednostkami organizacyjnymi 
o charakterze zbiorowym, a rzadziej osobami fizycznymi. Z tego powodu 
powstało pytanie, czy te jednostki organizacyjne można uznać za podmioty 
praw człowieka. Orzecznictwo ETPCz, TSUE, Komisji i SN potwierdza, 
że przedsiębiorstwa korzystają z praw należących do sfery praw człowieka, 
jednakże węższy jest katalog praw im przysługujących. Do tego katalogu 
nie możemy zaliczyć praw, które łączą się immanentnie z byciem jednostką 
ludzką, tj. zakaz tortur, prawo do założenia rodziny, do zawarcia małżeń-
stwa. Natomiast bez wątpienia można do katalogu tych praw zaliczyć te, 
które nie łączą się nierozerwalnie z faktem bycia człowiekiem, tj. zasada 
pewności prawa, zasada równego traktowania, prawo do rzetelnego procesu, 
zakaz ponownego karania w tej samej sprawie, prawo do poszanowania 
prywatności (choć to z modyfikacjami), etc. Należy zwrócić uwagę, że przed-
siębiorstwami mogą być także osoby fizyczne, zatem nie będzie w  takim 
wypadku wątpliwości co do katalogu przysługujących takiemu „przedsię-
biorstwu” praw. Ponadto, polski organ jest kompetentny do nakładania kar 
pieniężnych także na osoby fizyczne tak za naruszenia formalne, jak i  za 
naruszenia przepisów prawa materialnego215.

Ze względu na wielość źródeł praw człowieka, na które mogą powoły-
wać się strony postępowań z zakresu ochrony konkurencji, konieczne było 
określenie ich wzajemnego obowiązywania w poszczególnych postępowa-

215 Tak od wejścia w życie 18 stycznia 2015 r. nowelizacji u.o.k.k. z dnia 10 czerwca 2014 r.
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niach. W postępowaniach unijnych (w tym także prowadzonych przez pol-
ski organ) prawa te wynikają często jednocześnie z orzecznictwa sądów 
unijnych (jako ogólne zasady prawa unijnego), a od czasu wejścia w życie 
KPP także z jej postanowień. Ważnym źródłem praw człowieka pozostaje 
EKPCz. UE co prawda nie jest jej stroną, a negocjacje o przystąpieniu UE 
do tej konwencji utknęły w martwym punkcie po wydaniu w dniu 18 grudnia 
2014 r. przez TS opinii 2/13216, to na pewno stanowi ona, wraz z orzecz-
nictwem ETPCz, źródło praw podstawowych będących ogólnymi zasadami 
prawa UE (art. 6 ust. 3 TUE), a zarazem solidną podstawę interpretacji 
praw zagwarantowanych w KPP. W przypadku postępowań prowadzonych 
przez organ polski, strona będzie mogła się odwoływać przede wszystkim 
do Konstytucji, EKPCz oraz ustaw, a w przypadku stosowania przez polski 
organ także prawa unijnego, do ogólnych zasad prawa unijnego oraz KPP.

216 EU:C:2014:2454, nieopublikowana.



Rozdział II

Kary pieniężne w prawie konkurencji
a zasada pewności prawa

1. Uwagi wprowadzające

Pierwszą z zasad, która wymagała będzie omówienia, jest zasada pewności 
prawa. Nie będzie to oczywiście jej wyczerpująca prezentacja, a jedynie te 
jej elementy, które można będzie uznać za zagrożone przez system sto-
sowania kar pieniężnych w unijnych i polskich postępowaniach z zakresu 
ochrony konkurencji, które udało mi się dostrzec. Sama zasada nie jest 
do końca nigdzie sprecyzowana1, a jej wyczerpujące zobrazowanie zdecy-
dowanie przekracza zakres niniejszej pracy. Samo jej rozumienie może być 
różne, biorąc pod uwagę różne jej źródła oraz interpretacje w orzecznictwie 
różnych sądów, w różnych systemach prawnych2, to jest unijnym, polskim, 
czy konwencyjnym (EKPCz). Bez względu na ewentualne różnice w jej 
rozumieniu, na potrzeby niniejszej pracy zostanie przedstawiony jej trzon, 
który we wspomnianych systemach prawnych będzie jeśli nie tożsamy, to na 
pewno zbliżony. Ponadto tezy uzasadnień wyroków sądów i trybunałów (TS, 
SUE, EKPCz, TK) o charakterze uniwersalnym będą wsparciem dla prze-
prowadzonej przeze mnie argumentacji. Podobnie zostaną przedstawione 
zasady składające się na zasadę pewności prawa, czy bardziej wywodzone 
z tej zasady. Jeżeli analiza materiału badawczego pokaże istotne rozbieżności 
w jej rozumieniu przez różne organy sądowe w zakresie objętym tematem 
niniejszej pracy, zostanie to w takim wypadku szerzej omówione. W tym 
rozdziale postaram się przede wszystkim wskazać, że zasada pewności prawa 

1 Zob. Raitio, J., The Principle of Legal Certainty in EC Law, Springer 2003, s. 125.
2 Zob. Tridimas, T., The Genaral Principles of EU Law, 2nd ed., Oxford University Press 

New York 2007, s. 6 i n.
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obowiązuje tak w unijnym, jak i polskim porządku prawnym, zidentyfikować 
jej źródła, a także podstawowe rozumienie, a następnie skoncentrować się 
na przedstawieniu zagrożeń, jakie niesie dla jej realizacji system stosowania 
kar pieniężnych w unijnych i polskich postępowaniach z zakresu ochrony 
konkurencji. Żeby pokazać wspomniane zagrożenia, uprzednio pokażę ele-
menty systemu, z których zagrożenia te mają wynikać. W podsumowaniu 
postaram się przedstawić kilka postulatów de lege ferenda.

2.  Zasada pewności prawa w prawie unijnym i polskim
– źródła i znaczenia zasady

Zasada pewności prawa nie została sformułowana wprost ani w trak-
tatach ani też w KPP. Jej obowiązywanie zostało potwierdzone dopiero 
w orzecznictwie TSUE3. Jest ona jedną z ogólnych zasada Unii Europej-
skiej wywiedzionych przez TSUE ze wspólnych tradycji konstytucyjnych 
państw członkowskich4. Oznacza to, że stanowi ona źródło pierwotnego 
prawa unijnego i jako takie stanowi podstawę badania „konstytucyjności” 
aktów prawnych oraz praktyki instytucji UE oraz państw członkowskich 
w zakresie, w jakim stosują one prawo UE. Z zasady tej można wyinter-
pretować także inne zasady, które w niej się zawierają, a stanowią także 
prawa podstawowe i przez to także zasady ogólne prawa unijnego5. Zasady 
te zostały zawarte w KPP.

Choć zasada ta nie została także wymieniona wprost w tekście EKPCz, 
to zgodnie z orzecznictwem ETPCz, jest ona zawarta w sposób dorozumiany 
we wszystkich artykułach EKPCz i stanowi jeden z podstawowych elemen-
tów rządów prawa (ang. rule of law)6. W Konwencji uregulowano natomiast 
wprost zasady, które będą się na tę zasadę składały (o czym poniżej).

3 Liczba orzeczeń, w których TS UE potwierdził obowiązywanie tej zasady jest bardzo 
duża. J. Raitio pisze, że w sierpniu 1997 r. „pewność prawa” została wspomniana w ponad 
900 orzeczeniach. Zob. Raitio, J., The Principle of…, op. cit., s. 125. Zob. np. wyrok 
TSUE z dnia 12 listopada 1981 r. w sprawach połączonych 212 do 217/80, Srl Meridio-
nale Industria Salumi i inni, EU:C:1981:270, Zb. Orz. 1981 s. 02735, p. 10, wyrok SUE 
z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie Degussa AG p-ko Komisji, T-279/02, EU:T:2006:103, Zb. 
orz. 2006 s. II-00897, p. 66 i powołane tam orzecznictwo.

4 Zob. Tridimas, T., The Genaral Principles, op. cit., s. 5 i n. oraz por. Kowalik-Bańczyk, K., 
Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych w kierunku unifikacji 
standardów proceduralnych w Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 106 i n.

5 Por. art. 6 ust. 3 TUE.
6 Zob. np. wyrok ETPCz z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie Baranowski p-ko Polsce, skarga 

nr 28358/95, § 56, wyrok ETPCz z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie Beian p-ko Rumunii, 
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Zasada ta obowiązuje także w polskim porządku prawnym. Składa się 
ona na uregulowaną w art. 2 Konstytucji7 zasadę demokratycznego państwa 
prawnego8. Można ją też odszukać w przepisie art. 42 ust. 1 Konstytucji, 
który jest źródłem zasady dostatecznej określoności prawa represyjnego9. 
Źródłem tej zasady w polskim porządku prawnym jest ponadto EKPCz. 
Została ona także wyrażona w innych aktach prawa powszechnie obowią-
zującego, jednakże ich prezentacja wykracza poza zakres niniejszej pracy. 
Zasada ta była doprecyzowywana w orzecznictwie polskich sądów i trybuna-
łów. Orzecznictwo to zostanie zaprezentowane poniżej wraz z orzecznictwem 
TSUE i EKPCz przy okazji omawiania jej znaczenia i zakresu.

2.1. Znaczenie zasady. Wybrane zasady „składowe”

Zasada pewności prawa dla jednostki oznacza trwałość prawa i przewi-
dywalność państwowych rozstrzygnięć10. Zasada ta wyraża fundamentalne 
założenie, zgodnie z którym podmioty prawa muszą wiedzieć, jaka jest 
treść tego prawa, aby móc zaplanować swoje działania zgodnie z nim11. 
Jest ona skorelowana z wywodzonymi przez TK z zasady demokratycznego 
państwa prawa zasadą zaufania obywateli do państwa (i prawa przez nie 
stanowionego oraz bezpieczeństwa prawnego obywateli)12 i zasadą dosta-
tecznej określoności13.

Zgodnie z orzecznictwem TK, zasada zaufania do państwa i prawa przez 
nie stanowionego „opiera się na wymaganiu pewności prawa, a więc takim 
zespole cech przysługujących prawu, które zapewniają jednostce bezpieczeństwo 
prawne; umożliwiają jej decydowanie o swoim postepowaniu na podstawie 
pełnej znajomości przesłanek działania organów państwowych oraz konse-
kwencji prawnych, jakie jej działania mogą pociągnąć za sobą”14. Zasada ta 

skarga nr 30658/05, § 39 oraz wyrok ETPCz z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie Sabri 
Güneş p-ko Turcji, skarga nr 27396/06, § 42.

 7 „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady 
sprawiedliwości społecznej”.

 8 Banaszak, B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 2012, SIP LEGALIS, sip.
legalis.pl, komentarz do art. 2 Konstytucji.

 9 Zob. wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn. akt K 18/03, Dz. U. 2004, Nr 243, 
poz. 2442.

10 Zob. Banaszak, B., Konstytucja…, op. cit., komentarz do art. 2 Konstytucji, ust. 2.
11 Por. Tridimas, T., The Genaral Principles of EU Law, 2nd ed., Oxford University Press 

New York 2007, s. 242.
12 Zob. ibidem.
13 Zob. ibidem.
14 Zob. wyrok TK z 14 czerwca 2000 r., sygn. akt P 3/00, OTK 2000, Nr 5, poz. 138.
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zakłada również możliwość zaufania obywateli do treści tego prawa usta-
lonej w orzecznictwie sądów15. Ponadto, zakłada, że obywatele muszą mieć 
możliwość zorganizowania swojego życia opierając się na treści prawa, w ten 
sposób, że rozstrzygnięcia prawne nie będą dla niego zaskoczeniem16. Jeżeli 
chodzi zaś o obowiązki prawodawcy, to przepisy prawa powinny być formu-
łowane w sposób precyzyjny i jasny. TK wskazuje, że „[w]arunek jasności 
oznacza obowiązek tworzenia przepisów klarownych i zrozumiałych dla ich 
adresatów, którzy od racjonalnego ustawodawcy mogą oczekiwać stanowienia 
norm prawnych niebudzących wątpliwości co do treści nakładanych obowiąz-
ków i przyznawanych praw. Związana z jasnością precyzja przepisu powinna 
przejawiać się w konkretności nakładanych obowiązków i przyznawanych 
praw, tak by ich treść była oczywista i pozwalała na ich wyegzekwowanie”17. 
Na takie same obowiązki wskazuje TSUE. Zgodnie z jego orzecznictwem 
przepisy unijne muszą być jasne i możliwe do przewidzenia18. Celem tej 
zasady jest zapewnić, by stany faktyczne i stosunki prawne podpadające 
pod przepisy unijne były przewidywalne19. Zgodnie z tym orzecznictwem 
obowiązki nakładane na jednostki muszą być jasne i zrozumiałe, a nieja-
sności wynikające z użycia terminów prawniczych powinny być rozstrzygane 
na korzyść danej jednostki20.

Obowiązki prawodawcy co do stanowienia jasnych i precyzyjnych prze-
pisów prawa wynikają ponadto z zasady określoności. Z zasady tej można 
wyprowadzić nakaz stanowienia norm jasnych, zrozumiałych dla adresatów, 
pozwalających ustalić jednoznacznie ich treść, niebudzących wątpliwości inter-
pretacyjnych i niepowodujących przez to rozbieżności w procesie ich stosowa-
nia21.

15 Zob. Banaszak, B., Konstytucja…, op. cit., komentarz do art. 2 Konstytucji, ust. 9 pkt 2) 
i powołane tam orzecznictwo.

16 Por. ibidem.
17 Zob. wyrok TK z 23 października 2007 r., sygn. P 28/07, OTK-A 2007, Nr 9, poz. 106.
18 Por. Tridimas, T., The Genaral Principles…, op. cit., s. 244 i powołany tam wyrok TS 

z dnia 12 listopada 1981 r. w sprawach połączonych 212 do 217/80 Amministrazione delle 
finanze dello Stato przeciwko Srl Meridionale Industria Salumi i in., EU:C:1981:270, Zb. 
Orz. z 1981 r., s. 02735, pkt 10.

19 Por. Tridimas, T., The Genaral Principles…, op. cit., s. 244 i powołany tam wyrok TS 
z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie C-63/93 Duff i in. p-ko Minister for Agriculture and 
Food i Attorney General, EU:C:1996:51, Zb. Orz. z 1996 r., s. I-00569, pkt 20.

20 Por. Tridimas, T., The Genaral Principles…, op. cit., s. 244 i powołany tam wyrok TS 
z dnia 9 lipca 1981 r. w sprawie 169/80 Administration des douanes v Société anonyme 
Gondrand Frères and Société anonyme Garancini, EU:C:1981:171, Zb. Orz. z 1981 r., 
s. 01931, pkt 17 i 18.

21 Zob. Banaszak, B., Konstytucja…, op. cit., komentarz do art. 2 Konstytucji, ust. 9 pkt 5).
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2.1.1. Zasada nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege (certa)

Z zasady pewności prawa można wyinterpretować inne zasady, które 
będą się w niej zawierały. Mam tu na myśli przede wszystkim zasady, które 
mają charakter gwarancyjny w prawie represyjnym i zaliczają się do katalogu 
praw podstawowych. Jedną z tych zasad jest zasada określoności czynów 
zabronionych i kar (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege).

Istotą tej zasady jest wymóg, aby w prawie krajowym źródłem regu-
lacji o charakterze prawnokarnym była ustawa lub wszelkie akty norma-
tywne, w  tym prawo międzynarodowe, stojące w hierarchii źródeł prawa 
nad ustawą22. Ponadto regulacja ta musi mieć charakter precyzyjny 
i  zupełny zarówno w odniesieniu do czynu zabronionego, jak i do sankcji 
karnej.

Podkreślenia wymaga, że zasada określoności kary nie ogranicza się jedy-
nie do wymagania określenia sankcji karnej w ustawie. Jest to zasada dalej 
idąca – nulla poena sine lege certa. W praktyce zasada nulla poena sine lege 
certa oznacza wybór takiej techniki legislacyjnej, aby w sposób jednoznaczny 
dało ustalić się nie tylko rodzaj sankcji, ale również sposób jej realizacji23. 
P. Burzyński podkreśla, że wymóg „zupełności (kompletności) w określeniu 
sankcji karnej i zakresem oddziaływania obejmują całość uregulowań dotyczą-
cych tej formy reakcji prawnej – zarówno tych, które dotyczą ustalenia sank-
cji karnej na płaszczyźnie wypowiedzi normatywnej związanej z typem czynu 
zabronionego, jak i wszystkich instytucji związanych z możliwością modyfikacji 
sankcji karnej zarówno w procesie konkretyzacji kary, na etapie jej indywidu-
alizacji (dyrektywy wymiaru kary, instytucji wpływających na zaostrzenie lub 
złagodzenie reakcji prawnokarnej), jak i w fazie jej wykonania”.

2.1.1.1. Zasada nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege (certa) w EKPCz

Zasada określoności czynów zabronionych i kar została uregulowana 
w przepisie art. 7 ust. 1 zd. 1 EKPCz24. Przepis ten był wielokrotnie interpre-
towany przez ETPCz w swoim orzecznictwie. ETPCz w orzeczeniu w spra-

22 Zob. Burzyński, P., Ustawowe określenie sankcji karnej, Warszawa 2008, s. 89 i n. i powo-
łane tam orzecznictwo.

23 Zob. Burzyński, P., Ustawowe określenie…, op. cit., s. 109.
24 „Nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu polegającego na działaniu lub 

zaniechaniu działania, który według prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowił 
czynu zagrożonego karą w czasie jego popełnienia”.
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wie Kononow25 dokonuje podsumowania tego orzecznictwa w przedmiocie 
omawianej zasady. Stwierdza on, że:
• art. 7 EKPCz wyraża między innymi zasadę, zgodnie z którą tylko prawo 

może określać przestępstwo i wyznaczać karę za nie. […] Art. 7 EKPCz 
po pierwsze, zakazuje poszerzania zakresu istniejących czynów niedozwo-
lonych na czyny, które nie były uważane wcześniej za przestępstwa, a po 
drugie, zakazuje wykładni rozszerzającej prawa karnego na niekorzyść 
oskarżonego, np. przez stosowanie analogii;

• czyny niedozwolone i odpowiednie kary muszą być jasno określone przez 
prawo. Wymóg ten jest spełniony, gdy jednostka jest w stanie z litery 
ustawy, w miarę potrzeby z pomocą interpretacji sądowej, określić, jakie 
działania lub zaniechania mogą stać się podstawą pociągnięcia jej do 
odpowiedzialności karnej. Słowo: „prawo” jest rozumiane na podstawie 
art. 7 EKPCz tak samo, jak w przypadku innych postanowień Konwen-
cji. Przez prawo rozumie się tak prawo stanowione, jak i orzecznictwo 
sądowe, z tym zastrzeżeniem, że musi ono spełniać wymogi jakościowe, 
tj. w szczególności wymogi dostępności i przewidywalności;

• zakres koncepcji przewidywalności zależy w rozsądnej mierze od tego, 
jaka jest zawartość branego pod uwagę instrumentu oraz od ilości i sta-
tusu adresatów. Prawo może spełniać wymóg przewidywalności nawet 
wtedy, gdy dany adresat musi skorzystać z porady prawnej by określić, 
w stopniu jaki jest rozsądny w danych okolicznościach, jakie konsekwen-
cje będzie miało określone zachowanie. To twierdzenie odnosi się zwłasz-
cza do osób wykonujących działalność w sposób profesjonalny, które są 
przyzwyczajone do tego, że muszą zachowywać się bardzo ostrożnie, gdy 
prowadzą swoja działalność. Można od nich oczekiwać, że przedsięwezmą 
specjalne środki ostrożności przy ocenie ryzyka, jakie niesie ze sobą dana 
działalność.
Warto zwrócić uwagę, iż ETPCz podkreśla w swoim orzecznictwie26, że 

wiadomym jest, iż stosowanie nawet najbardziej jasnego przepisu prawa, 
nawet prawa karnego wymaga interpretacji sądowej. Według tego Trybunału: 
„[i]stnieje stała potrzeba wyjaśnienia elementów wątpliwych oraz dostosowania 
do zmieniających się okoliczności. […] Art. 7 Konwencji nie może być rozu-
miany w ten sposób, że powoduje on niezgodność z prawem stopniowej klary-
fikacji zasad odpowiedzialności karnej poprzez wykładnię sądową dokonywaną 

25 Zob. wyrok ETPCz z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie Kononow p-ko Litwie, skarga 
nr 36376/04, § 114. Wyrok został co prawda zmieniony wyrokiem Wielkiej Izby, jednakże 
nie w cytowanych punktach, które zachowują swoją aktualność.

26 Zob. wyrok ETPCz z 22 listopada 1995 r. w sprawie S.W. p-ko Zjednoczonemu Królestwu, 
skarga nr 20166/92, § 36.
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sprawa po sprawie, z zastrzeżeniem, że powstała zmiana w rozumieniu jest 
zgodna z naturą czynu zabronionego i mogła być w sposób rozsądny przewi-
dziana”27. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że ETPCz dopuszcza możliwość 
dostosowywania znaczenia danego przepisu do zmieniających się okoliczno-
ści pod wskazanymi warunkami, a przez to na ustalanie szerszego zakresu 
typu czynu zabronionego, na drodze wykładni sądowej. Nie ma mowy w tym 
orzecznictwie, że takiej interpretacji przepisów określających zasady odpo-
wiedzialności karnej może dokonywać organ administracyjny. Ponadto, ze 
względu na wskazane w cytowanym wyroku warunki, podkreślenia wymaga, 
że sąd dokonując interpretacji przepisów nie może tworzyć nowego typu 
czynu zabronionego, który byłby zupełnie oderwany od zamierzenia prawo-
dawcy (byłby niezgodny z naturą czynu zabronionego). Taka interpretacja 
nie byłaby w żaden sposób do przewidzenia przez osobę rozsądną, czy przez 
osobę rozsądną, której pomaga profesjonalny pełnomocnik. Moim zdaniem, 
również zmiana polityki karnej powodująca znaczne zaostrzenie kar, które 
nie ma swojego odzwierciedlenia w zmianie przepisów regulujących odpo-
wiedzialność karną, a mieszczących się w zagrożeniu ustawowym danego 
typu czynu również powinna być oceniania z punktu widzenia rozsądnej 
przewidywalności takiej zmiany.

Z punktu widzenia omawianych zasad istotne jest również, czy prawo 
może posługiwać się domniemaniami faktycznymi lub prawnymi, które będą 
przesądzały o przypisaniu odpowiedzialności karnej danemu podmiotowi. 
Ze względu na ich powszechne użycie trzeba stwierdzić, że EKPCz nie 
sprzeciwia się posługiwaniu się nimi28, pod warunkiem, że państwa strony 
nie będą wykraczały poza określone limity, biorąc pod uwagę znaczenie 
przedmiotu danej sprawy oraz zachowując prawa do obrony29. T. Bombois 
podnosi, że celem, który może w ocenie ETPCz uzasadniać wprowadzenie 
domniemania odpowiedzialności jest cel zachowania zdrowej konkurencji 
w ramach rynku wewnętrznego30. Bez względu na cel wprowadzenia takiego 
domniemania istotne jest, aby zapewnić podmiotowi, na którego nieko-
rzyść wprowadzono dane domniemania, prawo do obrony. Innymi słowy 
domniemanie to musi być wzruszalne – podmiot ten musi mieć możliwość 
przeprowadzenia dowodu przeciwnego31.

27 Zob. ibidem – tłumaczenie z j. ang. A.D.
28 Zob. Bombois, T., La protection des droit fondamentaux des entrprises en droit européen 

répresif de la concurrence, Bruksela 2012, s. 99.
29 Por. wyrok ETPCz z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie Phillips p-ko Zjednoczonemu Kró-

lestwu, skarga nr 41087/98, § 40.
30 Por. Bombois, T., La protection des droit fondamentaux…, op. cit., s. 100.
31 Zob. ibidem i powołane tam orzecznictwo.
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2.1.1.2. Zasada nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege (certa) w prawie unijnym

Zasada określoności czynów zabronionych i kar została uregulowana 
w przepisie art. 49 ust. 1 zd. 1 KPP32. Zanim została uregulowana w przepi-
sach KPP, można było ją odnaleźć w orzecznictwie sądów unijnych. Zasada 
ta „zgodnie z orzecznictwem Trybunału […] stawia zwłaszcza wymóg, aby każde 
uregulowanie wspólnotowe [unijne – A.D.] było jasne i dokładne, w  szcze-
gólności w przypadku, gdy nakłada ono lub dopuszcza nałożenie sankcji, po 
to aby zainteresowane osoby mogły poznać jednoznacznie swoje prawa i obo-
wiązki, które z niego wynikają i aby mogły w konsekwencji podjąć odpowiednie 
działania”33.

W niniejszej pracy podkreślam karny, czy też quasi-karny charakter kar 
pieniężnych nakładanych w postępowaniach z zakresu ochrony konkuren-
cji34, nawet jeśli nie uznać ich za takowe, to – zdaniem TSUE, – wspomnianą 
zasadę „muszą uwzględniać zarówno normy natury karnej, jak i szczególne 
instrumenty administracyjne nakładające lub dopuszczające nałożenie sank-
cji administracyjnych”35. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż powołany wyżej 
przepis art. 49 ust. 1 zd. 1 KPP stanowi o „czynie zagrożonym pod groźbą 
kary” dlatego też, polegając na wykładni językowej, możemy tu także zali-
czyć tzw. delikty administracyjne.

2.1.1.3. Zasada nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege (certa) w prawie polskim

W polskiej Konstytucji zasadę określoności czynów zabronionych i kar 
znajdziemy w przepisie art. 42 ust. 1 zd. 136.

Warto zwrócić uwagę na jedną z tez postawionych przez polski TK, który 
oczywiście również dopuszcza na tyle ogólną regulację zachowań stanowią-
cych czyny zabronione, by w ich zakresie mieściły się różne zachowania, 
co będzie podlegało interpretacji sądowej37. Istotne jest, że taka regulacja 
ma swoje granice. TK stoi na stanowisku, że „[n]ie może jednak budzić 

32 „Nikt nie może zostać skazany za popełnienie czynu polegającego na działaniu lub zanie-
chaniu, który według prawa krajowego lub prawa międzynarodowego nie stanowił czynu 
zabronionego pod groźbą kary w czasie jego popełnienia”.

33 Zob. wyrok SUE w sprawie T-279/02 Degussa, pkt 66 i powołane tam orzecznictwo.
34 Zob. rozdział I.
35 Zob. wyrok SUE w sprawie T-279/02 Degussa, p. 67 i powołane tam orzecznictwo. 

Pogrubienie – A.D.
36 „Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod 

groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia”.
37 Por. Banaszak, B., Konstytucja…, op. cit., komentarz do art. 42 Konstytucji, ust. 3.
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wątpliwości, że jednostka w konkretnych okolicznościach narażona jest na 
odpowiedzialność karną ”38.

Podobnie do TS, polski TK podkreśla w swoim orzecznictwie, że zasada 
określoności czynów zabronionych i kar rozciąga się także na inne niż karna 
rodzaje odpowiedzialności. W wyroku z 8 lipca 2003 r., TK stwierdził, iż 
„zakres stosowania art. 42 Konstytucji obejmuje nie tylko odpowiedzialność 
karną w ścisłym tego słowa znaczeniu, a więc odpowiedzialność za przestępstwa, 
ale również inne formy odpowiedzialności prawnej związane z wymierzaniem 
kar wobec jednostki”39. Zdaniem TK przepis art. 42 Konstytucji utraciłby 
swoją funkcję gwarancyjną, jeśliby znaczenie pojęcia “odpowiedzialności 
karnej” ustalać w oparciu o obowiązujące ustawodawstwo40.

Warto zwrócić uwagę, że TK stoi na stanowisku, iż odniesienie treści 
art. 42 ust. 1 Konstytucji wprost do osób fizycznych nie oznacza, że stoso-
wanie środków represyjnych wobec podmiotów kolektywnych (zbiorowych) 
pozostaje poza gwarancjami konstytucyjnymi i jest pozostawione swobodnej 
decyzji ustawodawcy41. „[P]odmiotowość prawna osób prawnych, w tym przy-
sługujące im prawa i wolności, jest emanacją  praw i wolności osób fizycznych, 
które tworzą podmioty kolektywne i poprzez te podmioty realizują przysługujące 
im prawa i wolności. Sankcja nałożona na podmiot zbiorowy nie dotyczy więc 
abstrakcyjnie ujętej masy majątkowej czy struktury organizacyjnej, ale w osta-
tecznym rozliczeniu ogranicza wolności i prawa (w tym w szczególności prawa 
majątkowe) osób fizycznych”.

2.1.2. Odpowiedzialność osobista i zasada nullum crimen sine culpa

Kolejną z zasad, która niewątpliwie zawiera się w zasadzie pewności 
prawa, jest zasada odpowiedzialności osobistej. Zasada ta stanowi, że czyn 
zabroniony można przypisać tylko temu, kto go popełnił. Zasada ta łączy 
się ściśle z zasadą winy, zgodnie z którą warunkiem odpowiedzialności za 
czyn zabroniony jest wina. Obie zasady sprzeciwiają się zatem pociągnięciu 
do odpowiedzialności osoby fizycznej lub prawnej, której nie można uznać 
za sprawcę naruszenia ani też osoby, która nie ponosi winy.

38 Zob. wyrok TK z 26 listopada 2003 r., sygn. SK 22/02, OTK ZU 2003, Nr 9/A, poz. 97.
39 Sygn. P 10/02, OTK-A 2003, Nr 6, poz. 62, Dz. U. z 2003 r. Nr 134, poz. 1265.
40 Por. ibidem.
41 Por. wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn. K 18/03, OTK A 2004 r., Nr 10, poz. 103.
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2.1.2.1. Odpowiedzialność osobista i zasada nullum crimen sine culpa w EKPCz

Ani zasada odpowiedzialności osobistej, ani zasada winy nie zostały 
wprost wyrażone w przepisach EKPCz. Obie z zasad mogą jednak zostać 
wyinterpretowane tak z 7 EKPCz (zasada określoności czynów zabronio-
nych i kar) jak i z art. 6 ust. 2 EKPCz (domniemanie niewinności). Skoro 
czyny niedozwolone i kary muszą być jasno określone przez prawo, to jasne 
jest, iż musi być także wiadome, jakie cechy musi posiadać osoba, żeby 
można ją było uznać za sprawcę danego czynu. Odpowiedzialność może 
zostać przypisana temu, kto popełni czyn zabroniony. Sprawca ten musi 
być ponadto winien określonego zachowania. Twórcy EKPCz założyli, że 
zasada winy należy do fundamentów prawa karnego, co można wnioskować 
po treści art. 7 ust. 1 zd. 1 EKPCz42. Obowiązywanie tych zasad zostało 
zaś potwierdzone w orzecznictwie ETPCz dotyczącym zastosowania art. 6 
ust. 2 EKPCz43.

2.1.2.2. Odpowiedzialność osobista i zasada nullum crimen sine culpa w prawie unijnym

Także w prawie unijnym nie można odnaleźć wprost uregulowanych zasad 
odpowiedzialności osobistej i winy. Analogicznie do cytowanych wyżej prze-
pisów EKPCz, można je wyinterpretować z przepisów art. 49 ust. 1 KPP oraz 
art. 48 ust. 1 KPP. Obowiązywanie tych zasad zostało potwierdzone w orzecz-
nictwie sądów unijnych44, odwoływali się do nich także rzecznicy generalni 
w swoich opiniach. RG Cosmas podnosi, iż zasada odpowiedzialności oso-
bistej wynika z zasady pewności prawa, a szerzej rządów prawa (rule of law) 
i jako taka obowiązuje w prawie unijnym, także administracyjnym, którego 
stosowanie łączy się z represjami45. Zdaniem RG Kokott, obowiązywanie 
zasady nulla poena sine culpa zostało potwierdzone w prawie unijnym46, 
a można ją odnaleźć w przepisach prawa pochodnego (o czym poniżej). 

42 Por. Hofmański, P., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Pod-
stawowych Wolności. T. 1, Komentarz do artykułów 1–18, Warszawa 2011, s. 472.

43 Zob. wyrok ETPCz z 29 sierpnia 1997 r. w sprawie E.L., R.L. et J.O.–L. p-ko Szwajcarii, 
skarga nr 20919/92, § 52–53.

44 Por. np. wyrok TS z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie C-49/92 P Komisja p-ko Anic Par-
tecipazioni SpA, EU:C:1999:356, Zb. Orz. z 1999 r., s. I-04125, pkt 78 oraz wyrok SUE 
z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie T-146/09 Parker ITR Srl i Parker-Hannifin Corp. p-ko 
Komisji, ECLI:T:2013:258, niepublikowany, pkt 85.

45 Por. opinię RG Cosmasa z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie C-49/92 P Komisja p-ko Anic 
Partecipazioni SpA, EU:C:1997:357, Zb. Orz. z 1999 r., s. I-04125, pkt 75.

46 Zob. opinię RG Kokott z dnia 28 lutego 2013 w sprawie C-681/11 Bundeswettbewerbs-
behörde i Bundeskartellanwalt przeciwko Schenker & Co. AG i inni, EU:C:2013:126, nie-
opublikowana, pkt 41 i powołane tam orzecznictwo.
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RG Kokott podkreśla, że TS uznaje obowiązywanie tej zasady za oczywi-
ste47. Podkreśla ona, że zasada ta należy do zasad ogólnych prawa unijnego 
mających charakter prawa podstawowego, która wywodzi się ze wspólnych 
tradycji konstytucyjnych państw członkowskich48. RG Kokott wskazuje, że 
zasada ta jest zawarta implicite w art. 48 ust. 1 KPP (oraz w art. 6 ust. 2 
EKPCz), ponieważ jest konieczną przesłanką domniemania niewinności.

2.1.2.3. Odpowiedzialność osobista i zasada nullum crimen sine culpa w prawie polskim

Zasadę odpowiedzialności osobistej możemy wyinterpretować z art. 42 
ust. 1 Konstytucji. Z przepisu tego można wywnioskować, że nie tylko zapew-
nia istnienie jasnych przepisów w prawie pozytywnym regulujących czyny 
zabronione oraz grożące za nie kary, ale zapewnienia wymaga także jasne 
określenie cech podmiotu, który może zostać pociągnięty do odpowiedzial-
ności oraz warunków przypisania mu tej odpowiedzialności. Innymi słowy, 
zapewnia, że odpowiedzialność będzie przypisana temu, kto czyn zabroniony 
popełnia. Jeżeli zaś chodzi o winę, to zasada nulla poena sine culpa nie 
została co prawda wprost zapisana ani w Konstytucji, ale jej obowiązywanie 
zostało potwierdzone jako materialna strona zasady domniemania niewin-
ności49, a ponadto wina sprawcy jest uznana w nauce prawa jako warunek 
uznania czynu jako zabronionego50.

2.1.2.4. Zasada odpowiedzialności osobistej i zasada winy w unijnym i polskim prawie konkurencji51

Obowiązywanie zasad odpowiedzialności osobistej i winy, pomimo 
wyraźnej proweniencji prawnokarnej, w unijnych postępowaniach z zakresu 
ochrony konkurencji, a także krajowych, w których ściągane są naruszenia 
przepisów TFUE52, zostało potwierdzone w orzecznictwie sądów unijnych. 
Trybunał jest bowiem zdania, że zważywszy na charakter zarzuconego naru-
szenia, jak również na charakter i surowość kar z nim związanych, odpowie-
dzialność za popełnione naruszenie reguł konkurencji ma charakter osobisty53.

47 Por. ibidem.
48 Por. ibidem.
49 Por. art. 42 ust. 3 oraz Banaszak, B., Konstytucja…, op. cit., komentarz do art. 42 Kon-

stytucji, pkt 4.
50 Zob. Banaszak, B., Konstytucja…, op. cit., komentarz do art. 42 Konstytucji, pkt 4.
51 Szerzej na temat problemu winy w prawie konkurencji zob. Król-Bogomilska, M., Zwal-

czanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym, Warszawa 2013, s. 183 i n.
52 Zob. opinię RG Kokott w sprawie C – 681/11 Schenker, pkt 43.
53 Zob. wyrok SUE z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie T-146/09 Parker p-ko Komisji, 

EU:T:2013:258, nieopublikowany, pkt 86 i powołane tam orzecznictwo.
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Zasada odpowiedzialności osobistej łączy się w prawie konkurencji 
z  kwestią definicji przedsiębiorstwa. W prawie unijnym, o czym pisałem 
wcześniej54, definicja ta wynika z orzecznictwa sądów unijnych. W prawie 
polskim definicja przedsiębiorstwa (przedsiębiorcy) została uregulowana 
w art. 4 pkt 1 u.o.k.k. Ponadto, czyny zabronione wymienione w przepisach 
u.o.k.k., o czym także już pisałem55, mogą zostać przypisane osobom fizycz-
nym. Problemy związane z definicją przedsiębiorstwa z punktu widzenia 
zasady odpowiedzialności osobistej, zwłaszcza w prawie unijnym, zostaną 
omówione w dalszej części niniejszego rozdziału.

Natomiast, problem winy w prawie konkurencji jest problemem złożo-
nym i kontrowersyjnym56. Niżej powołane przepisy unijnego i polskiego 
prawa konkurencji odwołują się do umyślności i nieumyślności, czyli ope-
rują przesłankami związanymi z pojęciem winy. Jeżeli chodzi o problem 
subiektywnych podstaw nakładania kar, w literaturze zwraca się uwagę, 
że w prawie konkurencji brakuje spójności oraz odpowiedniego systemu 
zasad, który uwzględniałby specyfikę odpowiedzialności za zachowania 
antykonkurencyjne oraz specyfikę przewidzianych w tym prawie sankcji57 
i system ten powinien zostać wskazany w prawie pozytywnym58. Obecne 
uregulowania w obu systemach, a zwłaszcza proste operowanie pojęciami 
umyślności i nieumyślności (czy niedbalstwa) jako przesłankami nakładania 
kar pieniężnych na podmioty, które w większości wypadków nie są osobami 
fizycznymi, wydają się anachroniczne59.

2.1.2.4.1. Prawo unijne

W unijnym prawie konkurencji odwołanie do zasady winy odnajdu-
jemy w przepisach prawa pochodnego, tj. w art. 23 ust. 2 rozporządzenia 
nr 1/2003, a także w art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 139/200460. W prze-
pisach tych jest mowa o naruszeniu przepisów prawa konkurencji umyślnie 
lub w wyniku zaniedbania61.

54 Zob. rozdział I.
55 Zob. rozdział I.
56 Zob. Król-Bogomilska, M., Zwalczanie karteli…, op. cit., s. 183.
57 Por. ibidem, s. 185.
58 Por. ibidem, s. 193 i n.
59 Por. ibidem, s. 183 i n.
60 Por. opinię RG Kokott w sprawie C – 681/11 Schenker, pkt 42.
61 Szerzej zob. np. Kohutek, K., Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 

16  grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych 
w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U.UE.L.03.1.1), SIP LEX 2006, komentarz do art. 23, pkt 9, 
Kerse, C. S., Khan, N., EC Antitrust Procedure, 6th edition, London 2012, s. 409 i n.



Kary pieniężne w prawie konkurencji a zasada pewności prawa 89

RG Ruiz-Jarabo Colomer zwraca uwagę na to, że chociaż w przypadku 
osób prawnych omawiana zasada będzie stosowana w nieco odmienny spo-
sób, to nie ma podstaw do rezygnowania z subiektywnego elementu winy, 
który niemniej jednak przechodzi proces obiektywizacji62. W przypadku 
osób prawnych nie ma elementu woli stricto sensu, jednakże przyjęcie fik-
cji prawnej pozwala na przypisanie im zachowań stanowiących naruszenia 
prawa. Nie ma mowy – zdaniem rzecznika – o aktach woli, ale jest zdolność 
do naruszania obowiązujących te osoby przepisów. Innymi słowy: osobie 
prawnej nie można przypisać odpowiedzialności za naruszenie prawa, któ-
rego się nie dopuściła.

Ponadto, okolicznością wyłączającą winę jest – według RG Kokott63 – 
błąd co do zakazu64. Jej zdaniem, jeżeli przedsiębiorstwo było w wyłączającym 
winę błędzie co do zakazu, to nie można wobec niego ani stwierdzić naruszenia, 
ani też nie może ono stanowić podstawy nałożenia sankcji takich jak przykła-
dowo grzywna65. Błąd ten będzie wyłączał winę, gdy będzie uzasadniony, 
tzn. gdy był niemożliwy do uniknięcia (wtedy będzie „niezarzucalny”). RG 
Kokott podkreśla, że błąd taki może zostać przyjęty wyłącznie wtedy, gdy 
dane przedsiębiorstwo uczyniło wszystko, czego można od niego oczekiwać, 
aby uniknąć zarzucanego mu naruszenia unijnego prawa antymonopolowego66. 
Błąd nieuzasadniony („zarzucalny”) może stać się przesłanką złagodzenia 
odpowiedzialności, ale nie musi, ponieważ przedsiębiorstwo będzie winne 
popełnienia czynu zabronionego będącego wynikiem co najmniej niedbal-
stwa67. Ponadto RG Kokott podkreśla, że [o]ceny tego, czy błąd uczestni-
czącego w kartelu przedsiębiorstwa co do zakazu był możliwy lub niemożliwy 
do uniknięcia (zarzucalny lub nie), należy dokonać na podstawie jednolitych 
unijnych kryteriów68, aby dla wszystkich przedsiębiorstw działających na rynku 
obowiązywały w odniesieniu do materialnego prawa konkurencji Unii jednolite 
warunki („level playing field”)69.

62 Zob. opinię RG Ruiza-Jarabo Colomera z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawach połączonych 
C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P oraz C-219/00 P. Aalborg 
Portland i in. p-ko Komisji, EU:C:2003:85, Zb. Orz. 2004, s. I-00123, pkt 65.

63 Zob. opinię RG Kokott w sprawie C-681/11 Schenker, pkt 38 i n.
64 Będzie to odpowiednik polskiego błędu co do oceny prawnej czynu, znajdującego się 

w przepisie art. 30 k.k. Szerzej: Zoll, A., Komentarz do art. 30 k.k., [w:] Zoll, A. (red.), 
Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1–116 k.k., wyd. II, 
SIP LEX.

65 Zob. opinię RG Kokott w sprawie C-681/11 Schenker, pkt 44.
66 Zob. ibidem, pkt 46.
67 Zob. ibidem, pkt 47.
68 Pogrubienie moje.
69 Zob. ibidem, pkt 48 i powołane w przypisie orzecznictwo.
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Problem tego błędu pojawił się przy okazji sprawy Schenker70, w której 
to zostało postawione pytanie prejudycjalne, czy błędne poinformowanie 
przedsiębiorstwa przez adwokata zajmującego się profesjonalnie prawem 
konkurencji, że dane porozumienie nie podpada pod zakaz porozumień 
antykonkurencyjnych, – które zaowocowało postępowaniem w zaufaniu do 
tej opinii, stanowiącym naruszenie przepisów prawa konkurencji – będzie 
stanowiło uzasadniony błąd co do prawa i jednocześnie podstawę zwolnie-
nia przedsiębiorstwo z odpowiedzialności za działanie niezgodne z prawem 
konkurencji. Rzecznik Generalna Kokott stoi na stanowisku, że taki błąd 
może zostać uznany za uzasadniony pod pewnymi warunkami. Nie może 
bowiem dojść do sytuacji, w której adwokaci będą nawet grzecznościowo 
wystawiali takie opinie71. Czyli przede wszystkim przedsiębiorstwo musi dzia-
łać w dobrej wierze w zaufaniu do takiej opinii (nie może to być ani opinia 
grzecznościowa, ani ze stanu faktycznego nie może wynikać, że pomimo 
posiadania lepszej wiedzy przedsiębiorstwo postanowiło oprzeć się na opinii 
adwokata), a po drugie, opinia taka musi spełniać minimalne wymogi, za 
których spełnienie ryzyko i odpowiedzialność ponosi samo zainteresowane 
przedsiębiorstwo72, tj.:
– autorem opinii musi być adwokat zewnętrzny (wykluczeni są wszelcy 

wewnętrzni adwokaci/radcowie prawni, ze względu na stosunek podle-
głości służbowej)73,

– porada musi pochodzić od wyspecjalizowanego adwokata, tj. takiego, 
który specjalizuje się w prawie konkurencji, w tym w szczególności unij-
nym i z reguły zajmuje się sprawami klientów z tej dziedziny prawa74,

– opinia musi zostać sporządzona w oparciu o pełny i przedstawiony zgod-
nie z prawdą stan faktyczny75,

– opinia musi w szerokim zakresie uwzględniać praktykę Komisji oraz 
orzecznictwo sądów unijnych i zajmować stanowisko, co do wszelkich 
istotnych z prawnego punktu widzenia aspektów, wszystko, co z niej 
wynika, nawet implicite, może stanowić podstawę nieuznania błędu za 
uzasadniony76,

70 Zob. wyrok TS z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie C-681/11 Bundeswettbewerbsbehörde 
i Bundeskartellanwalt p-ko Schenker & Co. AG i inni, EU:C:2013:404, niepublikowany.

71 Zob. opinię RG Kokott w sprawie C-681/11 Schenker, pkt 60.
72 Zob. ibidem, pkt 63.
73 Zob. ibidem, pkt 64.
74 Zob. ibidem, pkt 65.
75 Zob. ibidem, pkt 66.
76 Zob. ibidem, pkt 67.
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– opinia nie może być oczywiście błędna – podlega ona weryfikacji przez 
samo przedsiębiorstwo, od którego będzie się wymagało pewnego stopnia 
staranności uzależnionego od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasobów77,

– stan prawny wynikający z opinii powinien być jasny, w przeciwnym razie 
przedsiębiorstwo działa na własne ryzyko, tj. liczy się z tym, że może 
nieumyślnie naruszyć zakazy wynikające z prawa konkurencji78.
Trybunał Sprawiedliwości nie odniósł się do zaproponowanej przez RG 

Kokott możliwość zwolnienia przedsiębiorstwa z odpowiedzialności za 
dopuszczenie się antykonkurencyjnej praktyki, ze względu na wystąpienie 
błędu co do prawa. TS przypomniał swoje orzecznictwo, zgodnie z którym, 
przesłanka naruszenia przez przedsiębiorstwo zakazów wynikających z prawa 
konkurencji umyślnie lub w wyniku niedbalstwa i przez to umożliwienie 
nałożenia grzywny na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr  1/2003 
„jest spełniona, jeśli dane przedsiębiorstwo nie może nie wiedzieć, że jego 
działanie ma charakter antykonkurencyjny, niezależnie od tego, czy ma świa-
domość naruszania reguł konkurencji zawartych w traktacie, czy też nie”79. 
W związku z tym TS doszedł do wniosku, iż „fakt, że dane przedsiębiorstwo 
zakwalifikowało w błędny pod względem prawnym sposób swe stanowiące pod-
stawę stwierdzenia naruszenia zachowanie, nie może zwolnić go z obciążenia 
grzywną, ze względu na to, iż nie mogło ono nie wiedzieć o antykonkurencyjnym 
charakterze tego postępowania”80.

2.1.2.4.2. Prawo polskie81

Jak wspominałem powyżej, zasada odpowiedzialności osobistej łączy się 
z definicją przedsiębiorstwa, czyli podmiotu, który w znakomitej większości 
przypadków będzie odpowiedzialny za naruszenie przepisów prawa konku-
rencji. W przeciwieństwie do prawa unijnego, w prawie polskim definicja 
przedsiębiorstwa (przedsiębiorcy) została uregulowana w prawie pozytyw-
nym82. Ponadto, za swoje czyny odpowiedzialność na gruncie przepisów 
u.o.k.k. mogą ponosić osoby fizyczne. Do tej pory polska ustawa prze-
widywała tylko odpowiedzialność osób fizycznych niebędących przedsię-

77 Zob. ibidem, pkt 68–70.
78 Zob. ibidem, pkt 71.
79 Zob. wyrok TS w sprawie C-681/11 Schenker, pkt 37 i powołane tam orzecznictwo.
80 Zob. wyrok TS w sprawie C-681/11 Schenker, pkt 38.
81 Szerzej zob. Król-Bogomilska, M., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie…, wyd. 2, 

op. cit., s. 1334 i n. oraz Król-Bogomilska, M., Zwalczanie karteli…, op. cit., s. 184 i n.
82 Zob. art. 4 pkt 1 u.o.k.k.
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biorcami za naruszenia proceduralne83. Nowelizacja u.o.k.k. z 10 czerwca 
2014 r. wprowadziła w tym zakresie novum. Od 18 stycznia 2015 r. osoby 
fizyczne (osoby zarządzające84) ponoszą odpowiedzialność także za naru-
szenia przepisów prawa materialnego. Odpowiedzialność ta będzie możliwa 
tylko w wypadku naruszenia przez przedsiębiorstwo, którym ta osoba kie-
ruje, zakazów zawierania antykonkurencyjnych porozumień enumeratywnie 
wymienionych w u.o.k.k. i TFUE85. Natomiast nawiązanie do zasady winy 
można w polskim prawie konkurencji odnaleźć w art. 106 ust. 1, w art. 106a 
oraz w art. 108 u.o.k.k. Pierwszy z tych przepisów odwołuje się do odpowie-
dzialności przedsiębiorstwa, które „choćby nieumyślnie86” dopuściło naru-
szenia zakazów wynikających z przepisów u.o.k.k. lub TFUE. W ten sposób 
ustawodawca polski wskazuje, że po stronie przedsiębiorstwa musi wystąpić 
co najmniej nieumyślność. Odpowiedzialność osób fizycznych za naruszenia 
proceduralne może nastąpić w przypadku ich umyślnego lub nieumyślnego 
zachowania87. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność osoby zarządzającej, uregu-
lowaną w art. 106a, to pociągnięcie jej do odpowiedzialności uzależnione jest 
od wystąpienia po jej stornie umyślności. M. Król-Bogomilska wskazuje, że 
w piśmiennictwie prawniczym i w orzecznictwie antymonopolowym pojęcia 
„winy” czy „zawinienia” nie zostały wyraźnie zdefiniowane88. Autorka ta 
podkreśla, że w orzecznictwie antymonopolowym element „winy” często 
pojawia się, jako przesłanka, która jest brana pod uwagę przy ustalaniu 
wysokości kary pieniężnej89. Wskazuje ona ponadto, że w praktyce celowe 
byłoby kompleksowe podejście do subiektywnych podstaw nakładania kar 
pieniężnych, czyli takie, które uwzględniałoby zarówno zakres odzwiercie-
dlenia w świadomości przedsiębiorcy realizacji stanu faktycznego, jak i bez-

83 Zob. art. 108 u.o.k.k.
84 Zob. art. 4 pkt 3a u.o.k.k.
85 Zob. art. 6a u.o.k.k.
86 Zob. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 27 czerwca 2014 r., nr DOK-1/2004, uokik.gov.pl 

i  powołany tam z dnia 21 kwietnia 2011 r., sygn. akt III SK 45/10, sn.pl, http://moje-
panstwo.pl/dane/sn_orzeczenia/14066.

87 Por. art. 108 u.o.k.k.
88 Zob. Król-Bogomilska, M., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie…, wyd. 2, op. cit., 

s. 1335.
89 Por. ibidem, s. 1335 i n. i powołane tam m.in. wyrok Sądu Antymonopolowego z 11 grud-

nia 2000 r., sygn. XVII Ama 46/00, SIP Lex nr 56110, wyrok SOKiK z dnia 12 grudnia 
2001 r., XVII Ama 17/01, SIP Lex nr 73301, wyrok SOKiK z 24 maja 2006 r., sygn. 
XVII Ama 17/05, Dz. Urz. UOKiK Nr 3, poz. 48, wyrok SA w Warszawie z 29 listopada 
2006  r., VI ACa 504/06, Dz. Urz. UOKiK z 2007 r. nr 2 poz. 25, SIP Lex nr 291853 
oraz np. wyrok SOKiK z dnia 10 maja 2010 r., sygn. XVII Ama 92/08, Dz. Urz. UOKiK 
z 2010 r., nr 3, poz. 20, wyrok SA w Warszawie z dnia 6 lutego 2007 r., sygn. VI ACa 
810/06, Dz. Urz. UOKiK z 2007 r., Nr 3, poz. 37.
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prawności danego zachowania90. Autorka ta odnosi się także do kwestii 
błędu, uznając, że usprawiedliwiona nieświadomość bezprawności powinna 
wyłączać winę91.

3.  System karania w unijnych i polskich postępowaniach z zakresu ochrony 
konkurencji

Na temat podstaw ustalania i wymierzania kar pieniężnych w unijnych 
i  polskich postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji pisałem już 
w Rozdziale I. W tym miejscu chciałbym dokładniej przyjrzeć się, w jaki 
sposób dochodzi do wymierzenia kary przez kompetentny organ, jakiego 
rodzaju przesłanki jest on zobowiązany uwzględnić, jakiego rodzaju normy 
go wiążą. Będę się zastanawiał nad rolą wytycznych, które są aktami prawa 
miękkiego, czyli nie mają charakteru powszechnie obowiązujących źródeł 
prawa, ale wiążą organ, który je wydał. Postaram się tutaj dość zwięźle ująć 
istotę systemu, tak aby w dalszej części wskazać na jego ewentualne braki, 
z punktu widzenia omawianej zasady. Ważne będzie także ustalenie, jakie 
podmioty będą mogły być pociągnięte do odpowiedzialności za swoje i nie-
swoje czyny, a także, jak szeroki może być typ czynu zabronionego (praktyki).

3.1. System unijny

Art. 23 ust. 3 rozporządzenia nr 1/2003 stanowi, że przy ustalaniu wyso-
kości grzywny uwzględnia się ciężar i czas trwania naruszenia92. Poza tym 
przepis art. 23 tego rozporządzenia ustala próg maksymalny kwoty grzywny 

90 Por. Król-Bogomilska, M., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie…, wyd. 2, op. cit., 
s. 1335 i n.

91 Por. ibidem, s. 1336.
92 Art. 14 ust. 3 rozporządzenia nr 139/2004 nakazuje uwzględniać rodzaj, ciężar i czas 

trwania naruszenia. Wydaje się, że pomimo to, że w art. 23 ust. 3 rozporządzenia nr 1/2003 
nie ma mowy o rodzaju naruszenia oczywiste jest, że również rodzaj naruszenia będzie 
uwzględniany i w rzeczywistości jest uwzględniany, z tym że, można powiedzieć, że rodzaj 
naruszenia zawiera się w jego ciężarze, tzn. można przyjąć, że w zależności od rodza-
ju naruszenia inny będzie jego ciężar – np. kartel cenowy będzie rodzajowo cięższym 
naruszeniem, niż np. porozumienie dystrybucyjne przewidujące wyłączność geograficzną 
w ramach danego produktu. Oczywiście dany przypadek powinien być dalej stopniowany, 
tzn. kartel cenowy może różnić się ciężarem od innego kartelu cenowego, stąd także 
w dalszej części analizy ponownie powinien być uwzględniony ciężar naruszenia. Dlate-
go też bez względu na to, czy uwzględni się rodzaj naruszenia, to i tak zawsze będzie 
się oceniało jego ciężar oceniając je z punktu widzenia rodzaju właśnie oraz ciężaru 
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za naruszenie merytoryczne na 10% całkowitego obrotu za poprzedni rok 
obrotowy oraz 1% w przypadku grzywny nałożonej za naruszenie procedu-
ralne (tak również art. 14 rozporządzenia nr 139/2004). Art. 24 rozporzą-
dzenia nr 1/2003 przewiduje maksymalny próg 5% dziennego obrotu dla 
ustalenia wysokości okresowej kary pieniężnej (tak również art. 15 roz-
porządzenia nr 139/2004), przy czym w przypadku nakładania okresowej 
kary pieniężnej Komisja nie jest formalnie związana przesłankami ciężaru 
i czasu trwania naruszenia. Na tym wskazówki, z których mogłoby skorzystać 
przedsiębiorstwo, czy Komisja ustalając kwotę kary pieniężnej, w  prawie 
pozytywnym się kończą. Pozostałych wskazówek należy szukać w  orzecz-
nictwie sądów unijnych. Ponadto, w związku z tym Komisja zaczęła posłu-
giwać się wytycznymi wydanymi w formie obwieszczenia93, czyli soft law, 
którego postanowień jest zobowiązana przestrzegać, a gdy chce zachować 
się w  inny sposób niż w nim przewidziany, musi to dobrze uzasadnić94. 
Należy pamiętać, że wytyczne te wskazują sposób postępowania Komisji 
w przypadku wyznaczania pułapu grzywny nakładanej na podstawie art. 23 
ust. 2 rozporządzenia nr 1/2003 (kary za naruszenia materialnoprawne). Nie 
mają one zatem zastosowania, ani do grzywien nakładanych na podstawie 
ust. 1 tegoż artykułu, tj. grzywien za naruszenia formalne, ani też nie stosują 
się w przypadku nakładania grzywien na podstawie art. 14 rozporządzenia 
nr 139/2004. W takim wypadku przedsiębiorstwa wskazówek muszą szukać 
w orzecznictwie i dotychczasowej praktyce Komisji. Podobny problem poja-
wia się w przypadku okresowych kar pieniężnych (art. 24 rozporządzenia 
nr 1/2003 oraz art. 15 rozporządzenia nr 139/2004), z tym że w przypadku 
tej kary wskazane wyżej przepisy rozporządzeń nie przewidują żadnych 
przesłanek ich ustalania poza wyznaczeniem maksymalnego ich pułapu. Nie 
ma też w nich mowy o winie przedsiębiorstwa. Ze względu na swój charak-
ter prawny wytycznymi nie są związane ani przedsiębiorstwa, ani państwa 
członkowskie, ani też inne instytucje Unii (poza samą Komisją), a zwłasz-
cza sądy, choć w rzeczywistości w orzecznictwie sądy unijne poświęcają im 
sporo uwagi95. Komisja oraz sądy unijne podkreślają, że Komisja ma bardzo 

w ramach danego rodzaju, w porównaniu do innych naruszeń konkurencji rodzajowo 
podobnych.

93 Obecnie obowiązują wytyczne z roku 2006, zastąpiły one wytyczne z 1998 r. Można je 
znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/fines.html

94 Zob. np. zob. wyrok TS z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie C-397/03 P Archer Daniels 
Midland i Archer Daniels Midland Ingredients p-ko Komisji, EU:C:2006:328, Zb. Orz. 
2006, s. I-4429, pkt 91 i przytoczone tam orzecznictwo.

95 Zob. rozdział IV oraz Stefan O. A., European Competition Soft Law in European Courts: 
A Matter of Hard Principles?, European Law Journal 2008, vol. 14, nr 6, s. 753 i n.
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duży zakres swobodnego uznania, jeżeli chodzi o wyznaczanie wysokości 
kar pieniężnych, poruszając się oczywiście w ustalonych prawem ramach. 
Ograniczeniem, które – poza wskazanymi w przepisach rozporządzeń puła-
pami kar – Komisja musi uwzględnić, jest zasada proporcjonalności.

Należy ponadto zaznaczyć, że żaden akt prawa unijnego nie zawiera 
definicji obrotu, ani sposobu jego obliczania na potrzeby ustalenia progów 
maksymalnej wysokości kar pieniężnych. Z orzecznictwa sądów unijnych 
oraz z nieobowiązujących już Wytycznych z 1998 r. wynika, że obrotem jest 
przychód oraz zafakturowane koszty. Obrót oblicza się za zamknięty rok 
obrotowy (a nie kalendarzowy) poprzedzający datę wydania decyzji przez 
Komisję, czyli rok, za który zostały sporządzone sprawozdania finansowe 
(bilanse)96. W przypadku braku danych – braku sprawozdań, Komisja bie-
rze pod uwagę sprawozdania za rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający 
właściwy rok obrotowy97.

3.1.1. Sposób ustalania wysokości grzywny za naruszenie przepisów prawa materialnego

Jeżeli chodzi o naruszenia przepisów prawa materialnego, to należy 
zwrócić uwagę na pewne różnice w przesłankach, jakimi kieruje się Komi-
sja nakładając grzywny w przypadku naruszeń materialnych w oparciu 
o art. 23 ust. 2 rozporządzenia 1 nr 1/2003 oraz art. 14 ust. 2 rozporządze-
nia nr 139/2004. Ponadto w przypadku grzywien nakładanych na podstawie 
art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 1/2003 Komisja kieruje się wytycznymi 
z  2006 r., a w przypadku kontroli koncentracji takiego aktu prawa mięk-
kiego Komisja nie wydała. Postaram się teraz krótko opisać obie podstawy 
i dzielące je różnice.

3.1.1.1.  Naruszenia przepisów prawa materialnego karane na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia 
nr 1/2003 – wytyczne z 2006 r.

„W celu zapewnienia przejrzystości i obiektywnego charakteru podejmowa-
nych przez nią decyzji”98 Komisja opublikowała wytyczne w 1998 r., które, 
po zdobyciu doświadczenia wystarczającego dla rozwinięcia i dopracowania 
polityki w zakresie grzywien99, zastąpiła wytycznymi z 2006 r. Doświadczenie 
Komisji z wytycznymi z 1998 r. nie było najlepsze, ponieważ dość czę-

96 Zob. Kohutek, K., Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003…, op. cit., komen-
tarz do art. 23, pkt 10 i powołane tam orzecznictwo.

97 Por. pkt 5 Wytycznych z 1998 r.
98 Zob. wytyczne z 2006 r., pkt 3.
99 Zob. ibidem.
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sto Komisja odstępowała od ich postanowień, co kończyło się obniżeniem 
grzywny przez sądy unijne100. Wytyczne te uwzględniają w dużej mierze 
orzecznictwo sądów unijnych oraz pokazują sposób postępowania Komisji 
i przesłanki, które bierze ona pod uwagę, wyznaczając wysokość grzywny. 
Postanowiłem w tym miejscu przeanalizować wytyczne, ponieważ nie ma ani 
w prawie pozytywnym, ani w orzecznictwie ustalonego katalogu przesłanek, 
jakimi powinna kierować się Komisja, czy sądy unijne ustalając wysokość 
grzywny101.

Komisja podkreśla, że rozważy ona przede wszystkim wagę oraz czas 
trwania naruszenia mieszcząc się w pułapach określonych w art. 23 ust. 2 
rozporządzenia nr 1/2003. Przesłanki te są następnie dość rozczłonkowane 
i należy je rozszyfrowywać czytając dalszą cześć wytycznych. Komisja pod-
kreśla, że musi ona zapewnić by jej działania miały efekt odstraszający, co 
ma być uzasadnieniem dla nałożenia wysokich grzywien. Komisja ma tu na 
względzie zarówno prewencję indywidualną, jak i generalną, które nazywa 
odpowiednio konkretnym i ogólnym efektem odstraszającym.

Ustalenie wysokości grzywny przez Komisję odbywa się w dwóch fazach. 
W pierwszej fazie Komisja ustala tzw. kwotę podstawową grzywny, natomiast 
w stadium drugim modyfikuje ją w zależności od występujących w sprawie 
okoliczności łagodzących lub zaostrzających odpowiedzialność. Kwota pod-
stawowa zostaje ustalona w oparciu o wartość sprzedaży dóbr lub usług 
mających bezpośredni lub pośredni102 związek z naruszeniem, na danym 
rynku geograficznym103. Można powiedzieć, że uwzględniona zostaje w tym 
wypadku ekonomiczna siła przedsiębiorstwa, która przekłada się na ciężar 
naruszenia. Następnie część tej wartości do maksymalnie 30%, w zależności 
od wagi naruszenia, mnożona jest przez liczbę lat, w ciągu których doko-

100 Zob. Veljanovski, C., Deterrence, Recidivism and European Cartel Fines, Journal of Com-
petition Law & Economics, 7(4), s. 872.

101 Zob. Schwartze, J., Bechtold, R., Bosch, W., Deficiencies in European Community Com-
petition Law: Critical analysis of current practice and proposals for change, GleissLutz 
Rechtsanwälte, Stuttgart, 2008, dostępne na: http://ec.europa.eu/competition/consulta-
tions/2008_regulation_1_2003/gleiss_lutz_en.pdf, s. 43 i powołane tam orzecznictwo.

102 Związek pośredni może wystąpić, gdy np. ustalenie ceny danego produktu w ramach 
kartelu będzie miało wpływ na cenę innego produktu, który nie jest objęty porozu-
mieniem. W takim wypadku Komisja może uwzględnić wartość sprzedaży także tego 
drugiego produktu. Zob. Kerse, C. S., Khan, N., EC Antitrust…, op. cit., s. 417 i n. oraz 
Blanco, L. O. (red.), EU Competition Procedure, 3rd edition, Oxford 2013, s. 499 i n.

103 W wypadku, gdy na obszarze EOG wartość sprzedaży danego produktu nie odzwier-
ciedla udziału przedsiębiorstwa w naruszeniu, Komisja może obliczyć tę wartość biorąc 
pod uwagę szerszy obszar geograficzny. Zob. pkt 18 Wytycznych 2006 oraz Kerse, C. S., 
Khan, N., EC Antitrust…, op. cit., s. 419.
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nywano naruszenia. Analizując na tym etapie wagę naruszenia Komisja ma 
uwzględnić charakter naruszenia (najprawdopodobniej chodzi o wskazanie 
konkretnej praktyki104), wielkość skumulowanej części rynku, jaką dysponują 
dane przedsiębiorstwa, zakres geograficzny naruszenia oraz fakt wprowa-
dzenia naruszenia w życie. Komisja najbardziej będzie piętnowała różnego 
rodzaju kartele. Nie dość, że ustali wtedy kwotę bazową na najwyższym 
pułapie, to jeszcze doda do niej 15 do 25% wartości sprzedaży. Tak ustalona 
kwota bazowa zostanie następnie pomniejszona lub powiększona w etapie 
drugim w oparciu o wszelkie występujące w danym przypadku okoliczności 
łagodzące lub obciążające.

Do okoliczności obciążających Komisja zalicza:
– recydywę, tj. kontunuowanie naruszania lub ponowne dokonanie naru-

szenia identycznego lub podobnego105, po stwierdzeniu przez Komisję 
lub organ krajowy106 naruszenia przepisów art. 101 lub 102 TFUE. 
Należy podkreślić, że przesłanka ta ma dla Komisji szczególne znacze-
nie, ponieważ powrót do naruszenia może oznaczać, że cel poprzednio 
nałożonej kary (prewencja indywidualna) nie został osiągnięty, dlatego 
też podniesienie wysokości kary w przypadku recydywy ma wzmocnić 
efekt odstraszający. Sam efekt odstraszający uwzględniany jest (ponow-
nie?) w dalszej części. Komisja wskazuje, że w wypadku recydywy kwota 
bazowa może zostać podwyższona nawet o kwotę, której wartość wynosi 
do 100% kwoty podstawowej za każde naruszenie,

– odmowa współpracy lub przeszkadzanie w prowadzeniu dochodzenia107,

104 Zob. np. decyzję Komisji z 8 grudnia 2010 r. w sprawie COMP/39.309 – LCD 
– Liquid Crystal Displays, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_
docs/39309/39309_3580_3.pdf, pkt 404 i n.

105 Komisja w wytycznych nie tłumaczy na czym to podobieństwo miałoby polegać. Można 
się domyślać, że naruszenie raz art. 101, a następnie art. 102 TFUE nie jest podobne, ale 
już dokonywanie ocen praktyk naruszających ten sam przepis nie jest już tak oczywiste. 
Dla większej jasności np. francuski organ precyzuje, że następna praktyka powinna być 
identyczna lub podobna do poprzednio popełnionej, jeżeli chodzi o cel lub skutki. Zob. 
pkt 51 Communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions 
pécuniaires, opublikowane pod adresem: http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/com-
munique_sanctions_concurrence_16mai2011_fr.pdf. W kwestii ponownego dopuszczenia 
się naruszenia zob. np. wyrok SUE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie T-141/94 Thyssen 
Stahl AG p-ko Komisji, EU:T:1999:48, Zb. Orz. 1999, s. II-347, p. 616–618.

106 Jest to nowość wprowadzona w wytycznych z 2006 r. Komisja za „recydywistę” uważa 
przedsiębiorstwo uznane za naruszyciela także przez organy krajowe. W mojej ocenie 
jest to dość zrozumiała i naturalna konsekwencja wprowadzenia zdecentralizowanego 
systemu ochrony konkurencji rozporządzeniem nr 1/2003.

107 Tj. praktyka, która sama w sobie jest podstawą do nałożenia grzywny na podstawie 
art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1/2003.
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– rola kierownicza w naruszeniu, zachęcanie, czy różne formy przymuszania 
innych przedsiębiorstw.
Natomiast do okoliczności łagodzących Komisja zalicza:

– udowodnienie, że przedsiębiorstwo zaprzestało naruszenia po pierwszej 
interwencji Komisji (nie dotyczy praktyk tajnych, w szczególności karteli),

– nieumyślność108 (przedsiębiorstwo ma dostarczyć dowód, że praktyka 
wynikała z zaniedbania),

– udowodnienie roli marginalnej w naruszeniu,
– aktywna współpraca z Komisją, wykraczająca poza prawne zobowiązania 

wynikające z systemu łagodzenia kar (leniency),
– upoważnienie lub zachęta do działań zakłócających konkurencję ze strony 

organów publicznych.
Oba opisane wyżej katalogi są katalogami otwartymi. Wytyczne posługują 

się sformułowaniem: „takie jak”, co wskazuje na wyliczenie przykładowe. 
Oznacza to, że Komisja pozostawia własnemu uznaniu, jakie jeszcze oko-
liczności uznać za obciążające lub łagodzące, co pozostaje nie bez znaczenia 
dla ukaranego przedsiębiorstwa.

Komisja zastrzega, że ze względu na konieczność osiągnięcia efektu 
odstraszającego, może ona podnieść wysokość grzywny. Po pierwsze, Komisja 
uwzględnia wysoki obrót poza sprzedażą dóbr i usług, do których odnosi 
się naruszenie. Innymi słowy, zaostrzenie w tym wypadku będzie dosięgało 
dużych przedsiębiorstw, które działają na wielu rynkach i mają dużą siłę 
rynkową. Po drugie, Komisja uwzględniała będzie wysokość osiągniętego 
dochodu. Z wytycznych wynika, że Komisja uwzględni tylko konieczność 
podwyższenia sankcji tak, by przewyższała ona osiągnięte dzięki naruszeniu 
korzyści. Nie ma za to mowy w wytycznych na temat obniżenia wysokości 
grzywny, w wypadku gdy niedozwolone porozumienie umowne nie weszło 
w fazę realizacji (antykonkurencyjny cel, a nie skutek)109. Może to być tłuma-

108 Wydaje się, że chodzi tu o nieumyślność. Zarówno to sformułowanie, jak i to, którym 
posługuje się prawodawca unijny w art. 23 ust. 1 i ust. 2, gdzie jest mowa o umyślności 
i zaniedbaniu, mogłoby sugerować, że zaniedbanie jest czymś innym od nieumyślności 
i jest jakąś postać nieumyślności, która nie będzie podlegała karaniu, co wydaje się być 
absurdalne. Polskie tłumaczenie powinno uwzględniać, że w polskim prawie mówi się 
o umyślności i nieumyślności, natomiast w zależności od gałęzi prawa nieumyślność 
może przybierać różne postaci. Moim zdaniem, takie sformułowanie jest w tym wypadku 
nieuzasadnione i przepis art. 23 ust. 1 i ust. 2 rozporządzania, tak jak to czyni przepis 
art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia nr 139/2004, powinien wymieniać nieumyślność, 
a nie zaniedbanie. Konsekwentnie również wytyczne z 2006 r. powinny uwzględniać 
nieumyślność, a nie „zaniedbanie”.

109 W wytycznych z 1998 r. była to okoliczność łagodząca, z tym zastrzeżeniem, że brak 
realizacji rozumiany był wąsko. Chodziło o rzeczywiste nieprzystąpienie do realizacji, 
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czone tym, że ustalając kwotę podstawową wartość sprzedaży dóbr lub usług 
realizowanych przez przedsiębiorstwo, mających bezpośredni lub pośredni 
związek z naruszeniem będzie wynosiła zero. To jednak oznaczałoby, że 
Komisja zrezygnowała z karania przedsiębiorstw, które jedynie zawarły poro-
zumienie o antykonkurencyjnym skutku, a nie weszło ono w fazę realizacji, 
a taka interpretacja – biorąc pod uwagę cele polityki konkurencji i brzmienie 
przepisu art. 101 ust. 1 TFUE – wydaje się być wątpliwa. Innymi słowy, 
przedsiębiorstwo, które zawarło porozumienie o antykonkurencyjnym celu 
i go nie realizuje na podstawie wytycznych Komisji nie może ocenić, czy 
będzie za to ukarane i jak ewentualnie zostanie obliczona kwota grzywny.

Ponadto Komisja podkreśla, że w wyjątkowych sytuacjach, gdy nałoże-
nie kary doprowadziłoby nieodwracalnie do pozbawienia przedsiębiorstwa 
rentowności oraz doprowadziłoby do pozbawienia jego aktywów wszelkiej 
wartości, może ona obniżyć wysokość grzywny.

3.1.1.2.  Naruszenia przepisów prawa materialnego karane na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia 
nr 139/2004 – kontrola koncentracji

W przypadku gdy Komisja ma nałożyć karę za naruszenie przepisów 
prawa materialnego na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia nr 139/2004, 
to przesłanki, jakimi powinna kierować, zostały opisane w ust. 3 tegoż art. 
Dwie z nich są tożsame z przesłankami wymienionymi w art. 23 ust. 3 
rozporządzenia nr 1/2003, tj. ciężar naruszania i czas trwania naruszenia, 
natomiast dodatkową przesłanką jest rodzaj naruszenia. Wydaje się, że 
jest to tylko z pozoru dodatkowa przesłanka, ponieważ rodzaj naruszenia 
w  rzeczywistości powinien wpływać na jego ciężar. Być może prawodawca 
unijny postanowił dodać tę przesłankę dla większej jasności i uporząd-
kowania uzasadnienia decyzji nakładającej karę za naruszenie przepisów 
prawa materialnego w przypadku kontroli koncentracji, jednakże poza tym 
wydaje się ona być zbędna.

3.1.2. Sposób ustalenia wysokości kary pieniężnej za pozostałe naruszenia

Jeżeli chodzi o pozostałe naruszenia, czyli naruszenia formalne 
(art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1/2003 oraz art. 14 ust. 1 rozporządzenia 
nr 139/2004) oraz naruszenia karane okresową karą pieniężną (art. 24 roz-
porządzenia nr 1/2003 oraz art. 15 rozporządzania nr 139/2004), to Komi-

a  nie przerwy w realizacji, czy realizację nieudolną. Zob. pkt 3 wytycznych z 1998 r. 
oraz Kerse, C. S., Khan, N., EC Antitrust…, op. cit., s. 425 i n.
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sja kieruje się tylko przesłankami, które zostały wymienione w przepisach 
rozporządzeń. W przypadku naruszeń formalnych przesłanki te są tożsame, 
jak dla naruszeń przepisów prawa materialnego, tj. w przypadku naruszeń 
formalnych wymienionych w przepisie art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1/2003 
są to ciężar i czas trwania naruszenia, a w przypadku naruszeń formalnych 
wymienionych w art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 139/2004 są to ciężar 
i czas trwania naruszenia oraz rodzaj naruszenia110. Należy w tym miejscu 
zauważyć, że jeżeli chodzi o przesłankę czasu trwania naruszenia, to nie 
będzie ona zbyt często brana pod uwagę, ponieważ naruszenia formalne 
mają najczęściej charakter zdarzeń nierozciągniętych w czasie (zerwanie 
plomb, udzielenie fałszywej lub wprowadzającej w błąd informacji, etc.). 
Jeżeli chodzi o zachowania, za które grozi okresowa kara pieniężna, to ani 
w przepisie art. 24 rozporządzenia nr 1/2003, ani w przepisie art. 15 rozpo-
rządzania nr 139/2004 nie ma żadnych przesłanek, jakimi ma się kierować 
Komisja ustalając wysokość tej kary. W przepisach tych określono tylko 
górny pułap tych kar. Należy też zaznaczyć, że w żadnym ze wskazanych 
powyżej wypadków Komisja nie posiłkuje się aktami typu soft law. Ozna-
cza to, że przedsiębiorstwa chcąc przewidzieć wysokość takich kar, muszą 
posiłkować się dotychczasową praktyką Komisji.

3.1.3. Problem szerokiej definicji przedsiębiorstwa – odpowiedzialność za własne czyny?

W rozdziale I niniejszej pracy wskazywałem definicję przedsiębiorstwa, 
która – ustalona w orzecznictwie sądów unijnych – jest niezwykle szeroka, 
ponieważ obejmuje każdy podmiot wykonujący działalność gospodarczą, 
niezależnie od jego statusu prawnego i źródeł jego finansowania111. Definicja 
ta pozwala na uznanie za przedsiębiorstwo i pociągnięcie do odpowiedzial-
ności nawet podmiotów, które formalnie (na gruncie prawa spółek, prawa 
cywilnego) będą podmiotami od siebie odrębnymi, a w świetle prawa kon-
kurencji będą uważane za jeden podmiot (single economic entity)112. Innymi 
słowy, oznacza to, że sądy unijne (podkreślam tutaj, że chodzi o konstrukcję 
funkcjonującą w orzecznictwie, w prawie pozytywnym nie ma śladu takiego 
uregulowania), dopuszczają pociągnięcie do odpowiedzialności niejako za 

110 Tak jak zostało powiedziane powyżej, przesłanka zdaje się być zbędna.
111 Por. np. wyrok TS z dnia 10 września 2009 r. w sprawie C-97/08 P Akzo Nobel i in. p-ko 

Komisji, Zb. Orz. 2009, EU:C:2009:536, s. I-08237, pkt 54 i powołane tam orzecznictwo.
112 Na temat odpowiedzialności za naruszenia w ramach grupy kapitałowej zob. szerzej 

Król-Bogomilska, M., Zwalczanie karteli…, op. cit., s. 123 i n.
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cudze czyny113, choć Trybunał uznaje, że jest to przy użyciu opisanej wyżej 
konstrukcji odpowiedzialność za czyny własne – odpowiedzialność osobi-
sta114. Ze względu na konieczność wykonania decyzji nakazującej zaniecha-
nie (stwierdzającej zaniechanie) praktyki i nakładającej karę, decyzja taka 
będzie skierowana do osób składających się na przedsiębiorstwo (także osób 
fizycznych)115. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, „niezgodne z zasadami 
konkurencji zachowanie przedsiębiorstwa można przypisać innemu przedsię-
biorstwu wtedy, gdy jego zachowanie na rynku nie jest wynikiem autonomicz-
nej decyzji, ale zasadniczo zastosowania wytycznych wydanych przez to inne 
przedsiębiorstwo ze względu na istniejące między nimi powiązania natury eko-
nomicznej i prawnej116”. Sądy unijne nie wskazują, na czym mają polegać 
te powiązania, wymaga to badania każdego przypadku ad casum. Jednakże 
w orzecznictwie tym zostało ustalone domniemanie, zgodnie z którym należy 
przyjąć, że dany podmiot mógł wywierać decydujący wpływ na inny (który nie 
podjął autonomicznej decyzji), gdy ten pierwszy posiada 100% (lub prawie 
100%) udziałów tego drugiego. Ponadto uznaje się, że ten pierwszy podmiot 
będzie jednym przedsiębiorstwem z jeszcze trzecim podmiotem, gdy ten 
drugi podmiot posiada 100% (lub prawie 100%) udziałów tego trzeciego, 
itd.117 Mamy wtedy do czynienia z odwróceniem ciężaru dowodu i wtedy to 
podmiot dominujący, który nie będzie chciał ponosić odpowiedzialności za 
działania podmiotu zależnego, będzie musiał udowodnić, że postępowanie 
jego podmiotu zależnego stanowiło autonomiczne zachowanie rynkowe118, 
tj. albo stanowiące wyraz samodzielnie ustalonej polityki rynkowej, albo 
niezgodne z udzielonymi mu przez podmiot dominujący wytycznymi119. 
O możliwości uznania za jeden organizm gospodarczy decydują ponadto 
inne różnego rodzaju powiązania, na przykład: wspólny sekretariat, te same 
osoby zasiadające w organach spółek, mniejszy niż 100% pakiet udziałów 
w spółce zależnej (np. 55%), ścisłe wykonywanie poleceń dostawcy przez 

113 Sposoby karania, możliwość egzekucji tak nałożonej kary i problemy jakie mogą w związ-
ku z tym powstać w świetle stosowania zasady ne bis in idem przedstawiam w rozdziale 
VI niniejszej pracy.

114 Zob. wyrok TS w sprawie C-97/08 P Akzo Nobel, pkt 56 i powołane tam orzecznictwo.
115 Materna, G., Pojęcie przedsiębiorcy…, op. cit., s. 135–136.
116 Zob. ibidem, s. 135 i powołane tam orzecznictwo.
117 Zob. opinię RG Kokott z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie C-501/11 Schindler Holding 

Ltd i n. p-ko Komisji, EU:C:2013:248, nieopublikowana, pkt 60.
118 Por. wyrok SUE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie T-314/01 Coöperatieve Verkoop 

p-ko Komisji, EU:T:2006:266, Zb Orz. 2006, s. II-03085, pkt. 136 i powołane tam orzecz-
nictwo.

119 Zob. wyrok TS w sprawie C-97/08 P Akzo Nobel, pkt 62.
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dystrybutorów120. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że niewykazanie przez 
dany podmiot dominujący braku decydującego wpływu na podmiot zależny 
oznacza automatyczne przyjęcie, że podmiot dominujący sam dopuścił się 
antykonkurencyjnego zachowania, czemu podmiot dominujący nie może 
zaprzeczyć przez przeprowadzenie dowodu przeciwnego121.

Jeżeli chodzi o przypisanie odpowiedzialności za dopuszczanie się czynu 
zabronionego przez prawo konkurencji z wykorzystaniem konstrukcji single 
economic entity, to odpowiedzialność ta powinna zostać przypisana osobie 
(fizycznej/prawnej), która była odpowiedzialna za podjęcie decyzji prowa-
dzącej do naruszenia. Orzecznictwo sądów unijnych daje jednak Komisji 
szerokie uznanie co do tego, który z podmiotów stanowiących łącznie jedno 
przedsiębiorstwo zostanie obciążony odpowiedzialnością i zapłatą grzywny 
(samodzielnie, solidarnie z innymi podmiotami składającymi się na przed-
siębiorstwo)122.

Ponadto odpowiedzialność ta łączona jest z danym przedsiębiorstwem 
i jego zachowaniem, co nie jest tożsame z zachowaniem się osób upraw-
nionych do jego reprezentacji. W przypadku osób prawnych (czy też pod-
miotów podobnych do osób prawnych) podstawą odpowiedzialności jest 
zachowanie wszelkich osób, które mogą być z tym przedsiębiorstwem 
związane123, to znaczy nie ma znaczenia, że np. osobą działającą w jego 
imieniu był pracownik tegoż przedsiębiorstwa, a nie członek statutowego 
organu uprawnionego do jego reprezentacji. Zgodnie z utrwalonym orzecz-
nictwem naruszenie „art. 101 TFUE nie jest uzależnione od działania lub 
nawet świadomości wspólników lub prezesów zarządu danego przedsiębiorstwa, 
lecz od działania osoby ogólnie upoważnionej do działania na rachunek tego 
przedsiębiorstwa”124. Innymi słowy, „za przedsiębiorstwo” może zachowy-
wać się także szeregowy pracownik (np. wysyłając do konkurentów maila 
z propozycją zawarcia porozumienia), bez względu na jego pozycję, formę 

120 Zob. Materna, G., Pojęcie przedsiębiorcy…, op. cit., s. 131 i n. i powołane tam orzecz-
nictwo.

121 Zob. Bombois, T., La protection des droit fondamentaux…, op. cit., s. 102 i n.
122 Zob. ibidem, s. 135 i n. i powołane tam orzecznictwo.
123 Schwartze, J., Bechtold, R., Bosch, W., Deficiencies in European Community Competition 

Law: Critical analysis of current practice and proposals for change, GleissLutz Rechtsan-
wälte, Stuttgart, 2008, dostępne na: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2008_
regulation_1_2003/gleiss_lutz_en.pdf., s. 49.

124 Zob. wyrok TS z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie C-68/12 Protimonopolný úrad Slovenskej 
republiky p-ko Slovenská sporiteľňa a.s., niepublikowany, pkt 25 i powołane tam orzecz-
nictwo. Jak zostało wskazane w tym orzeczeniu wystarczy, że osoba taka będzie ogólnie 
upoważniona do działania na rzecz przedsiębiorstwa, nie musi ona być upoważniona do 
dopuszczania się konkretnych zachowań antykonkurencyjnych.
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zatrudnienia, czy udzielone upoważnienia do podejmowania konkretnych 
działań na rzecz przedsiębiorstwa, żeby można było przypisać przedsiębior-
stwu odpowiedzialność.

Warto zwrócić uwagę, że wykorzystanie szerokiej definicji przedsiębior-
stwa doznaje pewnych ograniczeń. W wyroku w sprawie Parker125 SUE 
stanął na stanowisku, że Komisja nie ma nieograniczonego wyboru mię-
dzy podmiotami stanowiącymi jedno przedsiębiorstwo, gdy chce je uka-
rać. SUE zauważa, że choć na spółkę zależną może być nałożona sankcja 
zamiast na spółkę dominującą, to jednak w zakresie, w jakim spółka zależna 
sama uczestniczyła w naruszeniu, a zatem z uwzględnieniem czasu trwania jej 
uczestnictwa w naruszeniu, co wyklucza w szczególności, by mogła ona być 
uznana z mocą wsteczną  za odpowiedzialną za naruszenie popełnione przez swą  
spółkę dominującą przed utworzeniem owej spółki zależnej126. Zdaniem SUE 
jedyną możliwością przypisania odpowiedzialności z mocą wsteczną jednemu 
podmiotowi za zachowania innego podmiotu i wymierzenie za to kary jest 
wykorzystanie konstrukcji ciągłości gospodarczej, o której poniżej127.

3.1.4.  Następstwo prawne w prowadzeniu działalności – odpowiedzialność za działania 
poprzednika (ciągłość gospodarcza) czy odpowiedzialność indywidualna?

Obok odpowiedzialności wynikającej z definicji przedsiębiorstwa usta-
lonej w orzecznictwie sądów unijnych opisanej powyżej, istnieje jeszcze 
problem odpowiedzialności za czyny poprzednika prawnego128, które zostają 
uznane za własne, ze względu na brak celowości karania poprzednika, gdyż 
zaprzestał on swojej działalności gospodarczej lub przestał istnieć w sensie 
prawnym. Sądy unijne musiały poradzić sobie z tym problemem, ze względu 
na to, że podmioty wykonujące działalność gospodarczą podlegają różnego 
rodzaju przekształceniom: od prostej zmiany nazw, po łączenie, dzielenie, 
przekształcanie i likwidację, a wcześniej mogły dopuścić się naruszenia prawa 
konkurencji i mogłyby chcieć uniknąć odpowiedzialności dokonując takiej 
operacji. Innymi słowy, przedsiębiorstwa mogłyby dążyć do uniknięcia odpo-
wiedzialności przez zmianę tożsamości przez ich zbycie, restrukturyzację, 
czy inne zmiany natury organizacyjnej lub/i prawnej.

125 Zob. wyrok SUE z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie T-146/09 Parker p-ko Komisji, 
EU:T:2013:258, nieopublikowany, pkt 122 i n.

126 Zob. ibidem, pkt 126.
127 Zob. ibidem, pkt 127.
128 Szerzej zob. Król-Bogomilska, M., Zwalczanie karteli…, op. cit., s. 141 i n.
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Należy podkreślić, że w unijnym prawie konkurencji obowiązuje zasada 
odpowiedzialności indywidualnej129. Odpowiedzialność indywidualna ozna-
cza, że naruszenie kartelowe należy przypisać tej osobie fizycznej lub prawnej, 
która prowadzi przedsiębiorstwo uczestniczące w kartelu; innymi słowy, odpo-
wiedzialność ponosi posiadacz praw związanych z tym przedsiębiorstwem130. 
Oznacza to, że osoba fizyczna lub prawna, która kierowała danym przedsię-
biorstwem w chwili popełnienia naruszenia, powinna zatem za nie odpowia-
dać, nawet gdy w momencie wydania decyzji stwierdzającej naruszenie nie 
ponosiła już odpowiedzialności za prowadzenie przedsiębiorstwa131. Innymi 
słowy, za popełnienie antykonkurencyjnych czynów do dnia zbycia aktywów/
przeniesienia działalności związanej z naruszeniem odpowiada poprzednik 
(przedsiębiorstwo za którego działalność odpowiada osoba fizyczna lub 
prawna, która nim zarządzała), a od dnia przeniesienia następca. Jednakże 
w wyjątkowych wypadkach inny podmiot może zostać ukarany za dane 
zachowanie, gdy go nie popełnił. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy 
podmiot odpowiedzialny za naruszenie przestał istnieć w sensie prawnym 
lub gospodarczym132. Zdaniem Trybunału w tym ostatnim przypadku należy 
uznać, że sankcja nałożona na przedsiębiorstwo, które w dalszym ciągu ist-
nieje pod względem prawnym, lecz nie wykonuje już działalności gospodarczej, 
mogłoby być pozbawione skutku odstraszającego133. Zdaniem rzecznik Kokott, 
zbyt formalistyczne podejście do zasady odpowiedzialności indywidualnej 
mogłoby prowadzić do nieskuteczności wymierzonej sankcji, gdy podmiot, 
który dopuścił się antykonkurencyjnej praktyki nie istnieje lub nie prowadzi 
już znaczącej działalności gospodarczej134. Taka sytuacja nie tylko godziłaby 
w efektywne egzekwowanie reguł konkurencji, ale mogłaby stanowić zagro-
żenie dla celów prewencji generalnej – stanowiłaby wręcz zachętę dla innych 
przedsiębiorstw do podobnych zachowań. Dlatego też możliwym jest nało-
żenie sankcji na następcę za antykonkurencyjne zachowania poprzednika 
wykorzystując koncepcję ciągłości gospodarczej, z którą mamy do czynienia, 
gdy nowy podmiot kontynuuje prowadzenie przedsiębiorstwa uczestniczą-
cego w antykonkurencyjnej praktyce (z punktu widzenia gospodarczego 

129 Zob. opinię RG Kokott z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie C-280/06 ETI i in., Zb. Orz. 
2007, EU:C:2007:404, s. I-10893, pkt 71.

130 Zob. ibidem.
131 Zob. wyrok TS z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie C-352/09 P ThyssenKrupp Nirosta p-ko 

Komisji, Zb. Orz. 2011, EU:C:2011:191, s. I-02359, pkt 143 i powołane tam orzecznictwo.
132 Por. wyrok TS z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie C-280/06 ETI i in., EU:C:2007:775, 

Zb. Orz. 2007, s. I-10893, pkt 40.
133 Zob. ibidem.
134 Zob. opinię RG Kokott w sprawie C-280/06 ETI, pkt 74.
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może on zostać faktycznie uznany za następcę poprzednika prowadzącego 
przedsiębiorstwo)135.

Przypisanie odpowiedzialności jednemu podmiotowi za wcześniejsze dzia-
łania innego podmiotu wymaga ustalenia ścisłych zasad takiej odpowiedzial-
ności. Orzecznictwo pokazuje, że takie przypisanie odpowiedzialności jest 
możliwe w kilku wypadkach.
1) Po pierwsze z możliwością przypisania odpowiedzialności następcy za 

działania poprzednika mamy do czynienia w sytuacji, w której dochodzi 
jedynie do zmiany formy prawnej i/lub nazwy podmiotu, który uczestniczy 
w kartelu. W takim wypadku następca prawny, jeśli jest z ekonomicz-
nego punktu widzenia przedsiębiorstwem tożsamym z poprzednikiem, 
odpowiada za jego antykonkurencyjne zachowania136. Ta sama zasada 
powinna mieć, zdaniem rzecznik Kokott137, zastosowanie do połączenia 
przedsiębiorstw, to jest sytuacji, w której jeden podmiot uczestniczący 
w kartelu „rezygnuje” z osobowości prawnej na rzecz innego podmiotu, 
który wstępuje w jego prawa.

2) Ponadto z orzecznictwa TS wynika, że dalsze istnienie osoby prawnej 
nie przesądza jej odpowiedzialności za dane zachowanie antykonkuren-
cyjne, gdy przeniosła na inny podmiot część działalności związanej z tym 
zachowaniem. W takim wypadku ten drugi podmiot zostanie pociągnięty 
do odpowiedzialności za to antykonkurencyjne zachowanie138 w nastę-
pujących okolicznościach:
a) Po pierwsze, może to być wynikiem istniejących powiązań struktural-

nych między podmiotami, w przypadku gdy te osoby prawne znajdowały 
się pod kontrolą  tej samej osoby i przez wzgląd na ścisłe związki miedzy 
nimi pod względem gospodarczym i organizacyjnym, stosowały zasadniczo 
jednakowe wytyczne gospodarcze139. Jest to sytuacja, w której w ramach 
jednej grupy dany podmiot nie przestaje istnieć z prawnego punktu 
widzenia, ale przestaje wykonywać określoną działalność (w ramach 
której dopuścił się antykonkurencyjnej praktyki), nawet na rynku nie 
związanym z kartelem i przenosi ją na inny podmiot. Takie powiązania 
mogłyby umożliwiać restrukturyzację, która w efekcie może doprowa-

135 Por. ibidem, pkt 76.
136 Zob. wyrok SUE w sprawie T-146/09 Parker, pkt 90 i powołane tam orzecznictwo.
137 Zob. opinię RG Kokott w sprawie C-280/06 ETI, pkt 78.
138 Zob. wyrok SUE w sprawie T-146/09 Parker, pkt 91 i powołane tam orzecznictwo.
139 Zob. ibidem, pkt 92 i powołane tam orzecznictwo.
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dzić do powstania tzw. „wydmuszki”, której karanie za dopuszczenie 
się antykonkurencyjnych zachowań pozbawione byłoby celu140.

b) Ponadto, o ciągłości gospodarczej można mówić wtedy, gdy osoba 
prawna odpowiedzialna za prowadzenie przedsiębiorstwa przestała istnieć 
w sensie prawnym po popełnieniu naruszenia, w przypadku dwóch ist-
niejących przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, między którymi nie 
było żadnego powiazania strukturalnego, z których jedno przeniosło pewną  
cześć swej działalności na drugie141. Ustalenie takiej odpowiedzialności 
podmiotu, na który ta działalność została przeniesiona może zostać 
dokonane w ściśle określonych i bardzo wyjątkowych warunkach. 
Należy zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o przypadek, gdy poprzednik 
i następca mogą zostać uznani za jedno przedsiębiorstwo (stosując 
konstrukcję single economic entity). O takiej odpowiedzialności będzie 
można mówić, gdy dany podmiot przeniesie części działalności na 
inny podmiot niepowiązany strukturalnie w celu uniknięcia sankcji 
określonych w prawie ochrony konkurencji, a następca będzie konty-
nuował tę działalność142. Podkreślić należy, że przeniesienie działal-
ności ma nie być dokonane w warunkach rynkowych, a być dokonane 
w warunkach nadużycia. Jeżeli natomiast taki element nadużycia nie 
występuje, a przedsiębiorstwo zostało nabyte przez niezależną osobę trze-
cią na warunkach rynkowych, nie należy odwoływać się do kryterium 
ciągłości gospodarczej143, a należy stosować zasadę odpowiedzialności 
indywidualnej, co oznacza, że oba podmioty mogą zostać ukarane za 
czas prowadzenia własnej działalności o charakterze antykonkuren-
cyjnym.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku gdy poprzednik przestaje istnieć 
w  sensie prawnym lub istnieje powiązanie strukturalne między poprzed-
nikiem i następcą, nie jest wymagane udowodnienie, że przejęcie działal-
ności zostało dokonane w warunkach nadużycia. Innymi słowy sam fakt 
zaprzestania działalności naruszyciela w sensie prawnym lub ekonomicznym, 
gdy łączą go z następcą powiązania strukturalne, pozwala na przypisanie 

140 Rzecznik Kokott zwraca uwagę, że podstawą obliczania kary pieniężnej jest obrót uzy-
skany w poprzednim roku obrotowym. Uwzględniając obrót poprzednika, który będzie 
niewielki, ponieważ przeniósł on swoją działalność na inny podmiot, prowadziłoby do 
nałożenia niewielkiej kary, ponieważ jej wysokość nie będzie mogła przekroczyć progów 
określonych w przepisach rozporządzenia nr 1/2003. Zob. opinię RG Kokott w sprawie 
C-280/06 ETI, pkt 79.

141 Zob. wyrok SUE w sprawie T-146/09 Parker, pkt 93.
142 Zob. ibidem, pkt 96 i powołaną tam opinię.
143 Zob. opinię RG Kokott w sprawie C-280/06 ETI i in., pkt 83.
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odpowiedzialności następcy, a ten nie może ekskulpować się przez wyka-
zanie, że przejęcie/kontynuowanie działalności nie odbyło się w warunkach 
naruszenia.

3.1.5. Polityka łagodzenia kar (leniency)144 – wzmianka

Jednym z istotnych elementów systemu stosowania kar w prawie konku-
rencji, pozwalającym na zwiększenie wykrywalności niedozwolonych praktyk 
(ale ograniczona do niedozwolonych porozumień umownych) jest polityka 
łagodzenia kar145. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku ustalania wyso-
kości kary pieniężnej przez Komisję, stosując politykę łagodzenia kar Komi-
sja posługuje się prawem „miękkim”, tj. Obwieszczeniem Komisji w sprawie 
zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych146. 
Obwieszczenie to, wydane w roku 2006, jest trzecim z kolei obwieszczeniem 
dotyczącym polityki leniency. Pierwsze obwieszczenie zostało wydane w roku 
1996147, które potem zostało zastąpione w roku 2002148. Mówiąc ogólnie, 
na podstawie obowiązującego obwieszczenia Komisja zobowiązuje się nie 
karać lub zredukować wysokość nałożonej kary na przedsiębiorstwa-strony 
porozumienia, które dostarczą informacji pozwalających na przeprowadzenie 
celowej kontroli w związku z domniemaniem istnienia kartelu lub wykry-
cie naruszenia art. 101 ust. 1 TFUE w związku z takim domniemaniem. 
Należy zaznaczyć, że system leniency jest uregulowany tylko i wyłącznie przez 
Komisję we wspomnianym wyżej akcie prawnym o charakterze soft law.

3.2. System polski

System polski jest bardzo podobny do unijnego, jednakże znajdziemy 
w nim dość istotne odrębności. Także polski prawodawca wzorując się na 
prawodawcy unijnym zawarł w regulacji ustawowej niewiele wskazówek dla 
organu ochrony konkurencji, a zarazem dla przedsiębiorstw, dotyczących spo-
sobu ustalania wysokości kary pieniężnej za dopuszczenie się czynów zabro-
nionych przez polską ustawę. Ustawodawca pozostawił innymi słowy także 

144 Szerzej zob. Turno, B., Leniency. Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie 
ochrony konkurencji, Warszawa 2013 oraz SIP Lex, s. 210 i n.

145 ang. leniency, fr. clémence.
146 Dz. Urz. 2006 r., nr C 298, s. 17 i n.
147 Zob. Obwieszczenie Komisji w sprawie nienakładania lub zmniejszenia wysokości grzywien 

w sprawach kartelowych, Dz. Urz. 1996 r., nr C 207, s. 4 i n.
148  Zob. Obwieszczenie Komisji w sprawie zwolnienia z grzywien oraz zmniejszania grzywien 

w przypadkach karteli, Dz. Urz. 2002 r., nr C 45, s. 3 i n.
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dużo miejsca na uznanie administracyjne ograniczone ustawowymi widełkami 
i zasadami ogólnymi prawa. Uznanie to zostało ostatnio nieco ograniczone ze 
względu na nowelizację art. 111 u.o.k.k., który został zmodyfikowany i uzu-
pełniony o nowe przesłanki ustalania wysokości kar pieniężnych149. Poniżej 
postaram się przedstawić, analogicznie do opisanej powyżej części unijnej, 
podstawy prawne nakładania kar za naruszenia przepisów prawa material-
nego 150 i naruszenia formalne, zabronione na podstawie polskiej ustawy oraz 
przepisów TFUE, które również zobowiązany jest stosować organ polski.

3.2.1. Górna granica kary – przychód, stan sprzed nowelizacji u.o.k.k. z 10 czerwca 2014 r.

Istotne jest na wstępie zaznaczyć w jaki sposób polski prawodawca przed 
nowelizacją u.o.k.k. z 10 czerwca 2014 r. definiował przychód151, którego 
określony procent wyznaczał górną granicę kar pieniężnych za naruszenia 
przepisów prawa materialnego. Przychód został zdefiniowany w art. 4 pkt 15 
u.o.k.k. jako „przychód uzyskany w roku podatkowym poprzedzającym dzień 
wszczęcia postepowania na podstawie ustawy, w rozumieniu obowiązujących 
przedsiębiorcę przepisów o podatku dochodowym”. Natomiast art. 106 ust. 1 
u.o.k.k. odwoływał się do „10% przychodu osiągniętego w roku rozliczenio-
wym poprzedzającym rok nałożenia kary”152. Ponadto ar. 106 ust. 3 u.o.k.k. 
wskazywał, jak liczyć przychód, w przypadku gdy przedsiębiorca powstał 
w wyniku przekształceń innych przedsiębiorców153, a w ust. 4 wskazany był 
alternatywny sposób wyznaczenia górnej granicy kary, gdy przedsiębiorca 
przychodu nie osiągnął154. Definicja przychodu odwoływała się do przepisów 
o podatku dochodowym obowiązującym przedsiębiorcę, tzn. w zależności 
od tego, czy mieliśmy do czynienia z osobą prawną, fizyczną, czy jednostką 

149 Zob. poniżej oraz Rozdział I.
150 Ze względu na zakres niniejszej pracy pominę kwestie karania za naruszenie zbiorowych 

interesów konsumentów.
151 Szerzej: Kosiński, E., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumen-

tów. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2009, s. 279 i n., Kohutek, K., Sieradzka, M., Ustawa 
o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2008, s. 239 i n.

152 Do „przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary” 
odwoływały się ponadto przepisy regulujące tzw. politykę leniency, tj. art. 109 i 110 
u.o.k.k.

153 Art. 106 ust. 3: „W przypadku gdy przedsiębiorca powstał w wyniku połączenia lub 
przekształcenia innych przedsiębiorców, obliczając wysokość jego przychodu, o którym 
mowa w ust. 1, uwzględnia się przychód osiągnięty przez tych przedsiębiorców w roku 
rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary”.

154 Art. 106 ust. 4: „W przypadku gdy przedsiębiorca nie osiągnął przychodu w roku rozlicze-
niowym poprzedzającym rok nałożenia kary, Prezes Urzędu może ustalić karę  pieniężną  
w wysokości do dwustukrotności przeciętnego wynagrodzenia”.
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organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, do takiej ustawy mieliśmy 
się odwołać155. Z zestawienia dwóch cytowanych przepisów wynika znaczna 
niekonsekwencja. Art. 4 pkt 15 stanowił o roku podatkowym oraz nakazy-
wał uwzględniać przychód uzyskany w roku podatkowym poprzedzającym 
dzień wszczęcia postępowania, zaś art. 106 ust. 1 odwoływał się do roku 
rozliczeniowego poprzedzającego rok nałożenia kary. W praktyce wątpli-
wości te rozwiązywane były w ten sposób, że rok rozliczeniowy rozumiało 
się jako rok podatkowy, natomiast na potrzeby ustalenia wysokości kary 
maksymalnej uwzględniało się przychód osiągnięty w roku podatkowym 
poprzedzającym wydanie decyzji156.

Takie ukształtowanie odpowiedzialności, podobnie jak w prawie unijnym, 
powoduje, że odpowiedzialność nie ma sztywnej górnej granicy i w rzeczy-
wistości uzależniona jest od ekonomicznej wielkości danego podmiotu (nie 
zmieniło się to także po nowelizacji u.o.k.k. z 10 czerwca 2014 r.). Należy 
w  tym miejscu jeszcze podkreślić, że – ze względu na przyjęcie innej defi-
nicji przedsiębiorstwa w prawie polskim, niż w prawie unijnym157 – nie ma 
możliwości ustalenia odpowiedzialności grupy kapitałowej, do której należy 
podmiot naruszający przepisy ustawy i w takim wypadku oblicza się przychód 
właśnie tego podmiotu, na potrzeby ustalenia górnej granicy kary pieniężnej158.

3.2.2.  Sposób ustalania wysokości grzywny za naruszenie przepisów prawa materialnego 
– art. 6, art. 9 u.o.k.k., art. 101 ust. 1 i art. 102 TFUE, stan sprzed nowelizacji 
u.o.k.k. z 10 czerwca 2014 r.

Podstawa wymierzania kar za naruszenia przepisów prawa materialnego 
została opisana w przepisach art. 106 ust. 1 polskiej ustawy, natomiast przy 
wymiarze kary organ winien uwzględnić wymienione wyżej czynniki (art. 111 

155 Tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 
2012 poz. 361, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania 
(tj. Dz. U. 2014 r., poz. 851, z późn. zm.). W obecnym stanie prawnym przepisy wyżej 
powołanych ustaw również znajdą zastosowanie przy określaniu obrotu. Por. Kosiński, E., 
[w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie…, wyd. 2, op. cit., s. 202 i n.

156 Zob. Piszcz, A., Zasady ustalania wysokości kar pieniężnych według projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, IKAR 2013, nr 1(2), s. 32, dostępny 
na: http://ikar.wz.uw.edu.pl/.

157 Zob. Materna, G., Pojęcie przedsiębiorcy…, op. cit., s. 148 i n.
158 Por. Kohutek, K., Sieradzka, M., [w:] Kohutek, K., Sieradzka, M., Ustawa o ochronie 

konkurencji i konsumentów. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2014 oraz SIP LEX 2014, 
komentarz do art. 106, pkt 4.1 oraz Król-Bogomilska, M., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa 
o ochronie…, wyd. 2, op. cit., s. 1338.
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u.o.k.k.), interes publiczny159, zasady ogólne prawa oraz oczywiście ustalony 
w cytowanym przepisie górny pułap wysokości grzywny. Ponadto, podobnie 
jak robi to Komisja, Prezes UOKiK zdecydował się posłużyć aktem prawa 
miękkiego i opublikował obowiązujące od 1 stycznia 2009 r. Wyjaśnienia 
w  sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ogra-
niczających konkurencję 160. Wyjaśnienia te, zgodnie z ich treścią, Prezes 
UOKiK zobowiązuje się stosować, jednakże nie są one wiążące. Co więcej 
Wyjaśnienia nie mają  na celu, ani nie mogą regulować materii karania w spo-
sób szerszy, ani tym bardziej sprzeczny z przepisami ustawy. Wskazują one 
wyłącznie sposoby ustalania wysokości kar przewidzianych ustawą . Zostały 
one sporządzone celem zwiększenia transparentności w zakresie metodologii 
ustalania wysokości kar na podstawie ustawy za naruszenia, o których mowa 
powyżej [naruszenia art. 6 i art. 9 ustawy oraz art. 101 i art. 102 TFUE – A.D.]. 
Wyjaśnienia pozwolą na dokonanie przez przedsiębiorcę wstępnego oszacowania 
kary, którą  mogłoby być zagrożone działanie niezgodne z przepisami ustawy. 
Wynika z tego, że będą one pomocne tylko przy kalkulowaniu kwoty grzywny 
nakładanej za naruszenia przepisów prawa materialnego, tj. niedozwolone 
porozumienia i nadużywanie pozycji dominującej. W pozostałych przypad-
kach, jako wskazówka pozostaje tylko litera ustawy. Zgodnie z nowelizacją 
u.o.k.k. z 10 czerwca 2014 r. sposób ustalania wysokości grzywny znalazł 
się w przepisach samej ustawy w podobnym (ale nie tożsamym) kształcie, 
jaki miał on dotychczas w Wyjaśnieniach161, o czym poniżej.

Zgodnie z Wyjaśnieniami Prezesa UOKiK z 2009 r., ustalenie wysokości 
grzywny za praktyki niedozwolone, wymienione w cytowanych wyżej przepi-
sach, odbywało się w sposób następujący162: podstawą obliczenia wysokości 
grzywny był przychód osiągnięty przez przedsiębiorstwo w roku obrotowym 

159 Por. art. 1 u.o.k.k.
160 Dostępne na stronie http://uokik.gov.pl/download.php?plik=1217, ostatnio odwiedzanej 

14 września 2015 r., a ponadto opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów nr 1/2009.

161 Zob. datowany na 21 listopada 2012 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie kon-
kurencji i konsumentów oraz o zmianie innych ustaw, dostępny na stronie Rządowego 
Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/85314. Po pracach w ramach 
Rady Ministrów (konsultacje społeczne, opinie komisji, etc.) został on po kilku zmianach 
dnia 30 sierpnia 2013 r. skierowany do Sejmu. O jego postanowieniach szerzej piszę niżej.

162 Wyjaśnienia Prezesa UOKiK z 2009 r. swoją strukturą przypominają Wytyczne Komi-
sji z 1998 r., które ze względu na ich szeroką krytykę, o której wspominam wcześniej 
w  niniejszym rozdziale, zostały zastąpione obecnymi Wytycznymi, czego widać polski 
organ zdecydował się nie uwzględnić. Zob. np. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 27 czerwca 
2014 r., nr DOK-1/2004, decyzję Prezesa UOKiK z dnia 31 marca 2014 r., nr RKT-4/2014, 
decyzję Prezesa UOKiK z dnia 24 grudnia 2013 r., nr RKT-50/2013, czy decyzję Prezesa 
UOKiK z dnia 21 sierpnia 2013 r., nr. DOK-2/2013, wszystkie dostępne na uokik.gov.pl.
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poprzedzającym rok nałożenia kary. Następnie Prezes UOKiK określał kwotę 
bazową kary uwzględniając dwa czynniki, tj. naturę naruszenia oraz specyfikę 
rynku i działalności przedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi o naturę naruszenia, to 
Prezes UOKiK wyróżnia trzy rodzaje naruszeń: bardzo poważne, poważne 
i pozostałe. Zakwalifikowanie praktyki niedozwolonej do jednej z  trzech 
kategorii służyło wyznaczeniu wyjściowej kwoty grzywny. Do naruszeń bar-
dzo poważnych Prezes UOKiK zalicza szczególnie szkodliwe porozumie-
nia horyzontalne (zmowy cenowe, podziały rynków, kolektywne bojkoty) 
oraz praktyki polegające na nadużywaniu pozycji dominującej mające za 
cel lub skutek eliminację konkurencji163. Naruszenia poważne to pozostałe 
porozumienia horyzontalne, porozumienia wertykalne dotyczące cen (poza 
tymi, w których jedno z przedsiębiorstw pełni rolę nadzorcy – wtedy jest to 
naruszenia bardzo poważne) lub warunków oferowania produktów, a także 
przypadki nadużywania pozycji dominującej mające na celu lub prowa-
dzące do istotnego ograniczenia konkurencji lub dotkliwej eksploatacji 
kontrahentów lub konsumentów164. Do pozostałych naruszeń zaliczane są 
porozumienia wertykalne, które nie dotyczą cen lub warunków oferowania 
produktów oraz przypadki nadużywania pozycji dominującej o mniejszej 
wadze165. Prezes UOKiK zastrzega, że natura praktyki może spowodować 
zakwalifikowanie praktyki do innej kategorii, niż wynikałoby to z prostego 
zastosowania powyższych reguł. Kwoty wyjściowe w zależności od zakwa-
lifikowania praktyki do jednej z powyższych kategorii naruszeń wynoszą: 
od 1 do 3% przychodu dla naruszeń bardzo poważanych, od 0,2 do 1% 
przychodu dla poważnych oraz od 0,1 do 0,2% przychodu dla pozostałych.

Następnie Prezes UOKiK ustalał specyfikę rynku oraz działalność przed-
siębiorstwa. W wyniku dokonanych ustaleń kwota wyjściowa może zostać 
zmniejszona lub powiększona maksymalnie o 80%. Tak zmodyfikowana 
kwota wyjściowa stanowiła kwotę bazową. Na tym etapie Prezes UOKiK 
oceniał negatywny wpływ praktyki na rynek oraz ewentualne korzyści, jakie 
przedsiębiorstwo czerpie z praktyki. Na tym etapie Prezes UOKiK brał pod 
uwagę między innymi: charakterystykę produktu i jego dostępność (zna-
czenie dla odbiorców, dla innych gałęzi gospodarki, etc.), struktura rynku, 
bariery wejścia, potencjał ekonomiczny naruszyciela, negatywne skutki dla 
innych uczestników rynku, nieodwracalność skutków naruszenia, wprowa-
dzenie naruszenia w życie (przy porozumieniach jedynie antykonkurencyjny 
cel, przy czym z Wyjaśnień wynika, że to naruszyciel musi wykazać, że 

163 Zob. pkt 2.1 lit. a) Wyjaśnień.
164 Zob. pkt 2.1 lit. b) Wyjaśnień.
165 Zob. pkt 2.1 lit. c) Wyjaśnień.
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praktyka nie była stosowana!), niewielki zasięg geograficzny w stosunku do 
zasięgu działania przedsiębiorstwa, niewielki udział przychodów z praktyki, 
w stosunku do przychodu ogólnego przedsiębiorstwa.

Tak ustalona kwota bazowa ulegała dalszym modyfikacjom. Na następ-
nym etapie mogła ona zostać powiększona o 200% (w przypadku porozu-
mień) lub o 100% (w przypadku nadużywania pozycji dominującej), gdy 
były one stosowane dłużej niż rok oraz zwielokrotniały przez to negatywny 
ich skutek, tj. wysokość korzyści uzyskanych przez przedsiębiorstwo lub/i 
szkody ponoszone przez innych użytkowników rynku. Zastosowanie dwóch 
odmiennych progów jest uzasadnione tym, zdaniem Prezesa UOKiK, że 
porozumienia mają najczęściej charakter niejawny, przez co ich negatywne 
skutki mogą być utrzymywane na rynku dłużej, niż praktyki polegające na 
nadużywaniu pozycji dominującej.

Na ostatnim etapie Prezes UOKiK mógł powiększyć lub pomniejszyć 
uzyskaną kwotę o 50% w zależności od występujących w danej sprawie 
okoliczności łagodzących i obciążających. Za okoliczności łagodzące Prezes 
UOKiK uznawał166: bierną rolę w naruszeniu, w tym unikanie przez przed-
siębiorcę wprowadzenia porozumienia w życie, działanie pod przymusem, 
dobrowolne usunięcie skutków naruszenia, zaniechanie stosowania praktyki 
przed wszczęciem postępowania antymonopolowego lub podjęcie starań 
służących jej zaprzestaniu, aktywną współpracę z Prezesem Urzędu w toku 
postępowania. Natomiast za okoliczności obciążające Prezes UOKiK uzna-
wał: rolę lidera lub inicjatora praktyki, przymuszanie, wywieranie presji lub 
stosowanie środków odwetowych w stosunku do innych przedsiębiorstw, 
mające na celu wprowadzenie w życie lub kontynuowanie naruszenia, recy-
dywę (uprzednie naruszenie zakazów wynikających z prawa konkurencji), 
umyślność.

Podkreślenia wymaga, że Wyjaśnienia Prezesa UOKiK do okoliczności 
obciążających zaliczają „uprzednie naruszenie zakazu praktyk ograniczających 
konkurencje”167, natomiast w przepisie art. 111 (także w dotychczasowym 
brzmieniu) wymienione zostało: „uprzednie naruszenie przepisów ustawy”. 
Ustawa pozwala na uwzględnienie wszelkiego naruszenia przepisów ustawy, 
tj. np. dopuszczenie się w nieoznaczonej przeszłości naruszenia jakichkol-
wiek przepisów ustawy168, natomiast z treści Wyjaśnień należało wnioskować, 

166 Zob. pkt 4.2. Wyjaśnień.
167 Zob. pkt 4.2 lit. c) Wyjaśnień.
168 Por. Piszcz, A., Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, Białystok 2013, s. 309 

i powołane tam: Krüger, J., Komentarz do art. 111 ustawy o ochronie konkurencji i kon-
sumentów, [w:] Stawicki, A. (red.), Stawicki, E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji 
i konsumentów. Komentarz, SIP Lex 2011, pkt 2.5, Banasiński, C. (red.), Piontek, E. 
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że Prezes UOKiK to kryterium zawęża. Zawężenie to polega na ogranicze-
niu traktowania jako recydywę przypadków naruszenia przepisów ustawy 
polegających na dopuszczeniu się praktyk ograniczających konkurencję, 
natomiast nie na dopuszczeniu się innych naruszeń przepisów ustawy, czyli 
np. naruszeń formalnych, czy naruszeń zakazu praktyk naruszających zbio-
rowe interesy konsumentów169. Ponadto, chodzi tylko o takie naruszenie 
przepisów ustawy, które zostało stwierdzone prawomocną decyzją170. Należy 
zwrócić uwagę, że także w tym wypadku nie ma w Wyjaśnieniach mowy 
o tym, jak daleko w przeszłość należy patrzeć, gdy uwzględnia się recydywę.

Należy jeszcze w tym miejscu zaznaczyć, że oba wyżej wymienione kata-
logi miały charakter otwarty, co oznacza, że w zależności od okoliczno-
ści sprawy Prezes UOKiK mógł uznać, że inne niż wymienione w tych 
katalogach okoliczności mają zmniejszać lub zwiększać odpowiedzialność 
przedsiębiorstwa za dane naruszenie171.

Grzywna zostawała nałożona w tak ustalonej wysokości z dwoma zastrze-
żeniami. Po pierwsze, wysokość grzywny nie mogła (i nie może) przekroczyć 
progów ustawowych (10% przychodu). Jeżeli próg ten zostanie przekro-
czony, to grzywna zostaje nałożona w maksymalnej wysokości172. Po drugie, 
Prezes UOKiK mógł nałożyć karę w szczególnie niskiej wysokości, jeśli 
w jego ocenie uzasadnione jest twierdzenie, że kara spełni swoje cele173. 
Praktyka pokazuje, że Prezes UOKiK może także odstąpić od nałożenia 
kary (ze względu na jej fakultatywny charakter), gdy kara miałaby swoich 
celów nie spełnić (np. ponieważ przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość)174.

W przypadku antykonkurencyjnych porozumień umownych Prezes 
UOKiK mógł (i może) także odstąpić od nałożenia kary lub zmniejszyć 

(red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009, s. 1025, 
Sachajko, M., Modzelewska-Wąchal, E., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie…, 
wyd. 2, op. cit., s. 1382 i n., Kohutek, K., Sieradzka, M., [w:] Kohutek, K., Sieradzka, M., 
Ustawa o ochronie…, wyd. 1, op. cit., komentarz do art. 111, pkt 5.

169 Por. Piszcz, A., Sankcje…, op. cit., s. 310 oraz powołaną tam decyzję Prezesa UOKiK 
z dnia 23 listopada 2011 r., nr DOK-8/2011, uokik.gov.pl.

170 Tak słusznie zob. Piszcz, A., Sankcje…, op. cit., s. 309 oraz Krüger, J., Komentarz do 
art. 111…, op. cit., pkt 2.5. Odmiennie, acz niesłusznie zob. Banasiński, C. (red.), Pion-
tek, E. (red.), Ustawa o ochronie…, op. cit., s. 1026.

171 Por. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 27 czerwca 2014 r., nr DOK-1/2004 i powołany tam 
wyrok SOKiK z dnia 24 maja 2006 r., sygn. XVII Ama 17/05, Dz. Urz. UOKiK Nr 3, 
poz. 48.

172 Por. pkt 5. Wyjaśnień oraz decyzję Prezesa UOKiK z dnia 8 grudnia 2009 r., 
nr DOK-7/2009, uokik.gov.pl.

173 Por. pkt 6. Wyjaśnień.
174 Por. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 27 czerwca 2014 r., nr DOK-1/2004.
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jej wysokość, gdy będą się stosowały przepisy dotyczące polityki leniency175. 
Do 18 stycznia 2015 r.176 był to przepis art. 109 u.o.k.k., a po tej dacie są 
to przepisy Rozdziału 2 u.o.k.k. (art. 113a i n.).

Wysokość kary pieniężnej nałożonej przez Prezesa UOKiK przypadku 
dokonania koncentracji podlegającej zgłoszeniu była i jest ustalana w oparciu 
o kryteria zawarte w przepisie art. 111 u.o.k.k.

3.2.3.  Sposób ustalania wysokości grzywny za pozostałe naruszenia przepisów ustawy, 
stan sprzed nowelizacji u.o.k.k. z 10 czerwca 2014 r.

W przypadku pozostałych naruszeń przepisów ustawy, tj. naruszeń mate-
rialnych polegających na niezgłoszeniu dokonania koncentracji, naruszeń for-
malnych, dopuszczenia się czynów, za które grozi okresowa kara pieniężna, 
czy dopuszczenie się czynów zabronionych przez osoby fizyczne, które mogą 
podlegać karze określonej w przepisach ustawy (art. 108 u.o.k.k.) wytyczne 
pozwalające na ustalenie wysokości kary znajdują się w art. 111 u.o.k.k., 
przepisach określających maksymalne progi wysokości kary pieniężnej177 
oraz w zasadach ogólnych prawa. Prezes UOKiK w tych wypadkach posta-
nowił nie wydawać żadnego dokumentu, który miałby ułatwić obliczenie 
ewentualnej grzywny Przedsiębiorstwom pozostaje zatem, poza kierowaniem 
się literą ustawy oraz zasadami ogólnymi prawa, badanie dotychczasowej 
praktyki administracyjnej i sądowej178. Kryteria umieszczone przez polskiego 
prawodawcę w art. 111 u.o.k.k., w brzmieniu obowiązującym do 18 stycz-
nia 2015 r., były w założeniu uniwersalne, tj. znajdowały zastosowanie we 
wszystkich przypadkach, w których Prezes UOKiK nakładał kary pieniężne 
(tj. na podstawie przepisów art. 106–108 u.o.k.k.). W przypadku niektórych 
naruszeń formalnych, nie wszystkie stanowiły dostatecznie dobrą wskazówkę. 
Okres naruszenia był przesłanką, której nie dało się uwzględnić w przypadku 
jednorazowych zachowań stanowiących tylko punkt na osi czasu. Trudno 

175 Zob. np. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 21 sierpnia 2013 r., nr. DOK-2/2013.
176 Jest to data wejścia w życie nowelizacji u.o.k.k. z dnia 10 czerwca 2014 r., tj. ustawy 

z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 2014 r., poz. 945.

177 Dla naruszeń materialnych próg polegających na niezgłoszeniu dokonania koncentracji 
próg 10% przychodu (art. 106 ust. 1), dla naruszeń formalnych próg 50 milionów euro 
(art. 106 ust. 2), dla czynów zagrożonych nałożeniem okresowej kary pieniężnej próg 
10 000.

178 Por. np. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 21 grudnia 2012 r., nr DKK-138/2012, czy decyzję 
Prezesa UOKiK z dnia 1 grudnia 2010 r., nr DKK-127/2010, decyzję Prezesa UOKiK 
z dnia 10 lipca 2014 r., nr RLU 12/14, uokik.gov.pl, wyrok SN z dnia 7 kwietnia 2004 r., 
sygn. III SK 31/2004, Dz. Urz. UOKiK z 2004 r., Nr 4, poz. 329.
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jest bowiem wskazać, jaki jest okres naruszenia w przypadku gdy naruszenie 
polega na nieudzieleniu informacji, lub podaniu informacji nieprawdziwych 
(stąd kryterium to po nowelizacji z 10 czerwca 2015 r. nie odnosi się do 
naruszeń formalnych, o czym poniżej). W przypadku powtarzających się 
zdarzeń tego rodzaju może być wszczęte kolejne postępowanie przeciwko 
jednemu przedsiębiorstwu, to znaczy zostanie nałożona kara za każde z tych 
zachowań. Biorąc pod uwagę stopień naruszenia przepisów ustawy, to kry-
terium po 18 stycznia 2015 r. także nie odnosi się do naruszeń formal-
nych, w doktrynie179 podnosiło się, że w zależności od rodzaju naruszenia 
przepisów ustawy uwzględnieniu będą podlegały inne okoliczności, które 
z punktu widzenia ustalenia wysokości kary pieniężnej Prezes UOKiK może 
uznać za istotne180. Dla przykładu można było sądzić, że stopień narusze-
nia w przypadku zachowań określonych w art. 106 ust. 2 pkt 2 i 3 u.o.k.k. 
zależał będzie od zakresu nieudzielonych informacji (ilości nieprzekaza-
nych dokumentów), które przedsiębiorstwo było zobowiązane udostępnić 
na podstawie wezwania Prezesa UOKiK181. W przypadku nałożenia kary za 
nieudzielenie informacji lub udzielenie informacji wprowadzających w błąd, 
uwzględnienia wymagała istotność udzielonych (nieudzielonych) informacji 
oraz ich możliwość wpłynięcia na rozstrzygnięcie sprawy. Jeżeli nie dało się 
stwierdzić choćby abstrakcyjnej możliwości wpłynięcia tych informacji na 
rozstrzygnięcie sprawy, nie tylko miało to wpływać na wysokość kary, ale 
w ogóle powinno eliminować możliwość jej nałożenia, ze względu na brak 
spełnienia ratio legis art. 106 ust. 2 u.o.k.k. polegającego na zabezpieczeniu 
prawidłowości rozstrzygnięć w postępowaniach toczących się przed Preze-
sem UOKiK182, a zarazem działanie wbrew zasadzie proporcjonalności183. 
W przypadku zaś dopuszczenia się zachowania, za które grozi okresowa 
kara pieniężna, czyli polegającym na niezastosowaniu się do decyzji Pre-
zesa UOKiK, czy też orzeczenia sądu, stopień naruszenia zależał od ilości 
obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwo w decyzji lub wyroku oraz 
zakresu ich wypełnienia, tj. wypełnienia niektórych z nich, czy żadnych, 

179 Zob. Kohutek, K., Sieradzka, M., [w:] Kohutek, K., Sieradzka, M., Ustawa o ochronie…, 
wyd. 2, op. cit., komentarz do art. 111, pkt 4.

180 Por. np. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 10 lipca 2014 r., nr RLU 12/14, decyzję Prezesa 
UOKiK z dnia 9 września 2013 r., nr DKK-117/2013, decyzję Prezesa UOKiK z dnia 
7  listopada 2013 r., nr RKT-36/2013, uokik.gov.pl.

181 Zob. ibidem.
182 Por. Król-Bogomilska, M., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie…, wyd. 2, op. cit., 

s. 1332.
183 Por. Banasiński, C. (red.), Piontek, E. (red.), Ustawa o ochronie…, op. cit., s. 1015.
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podejmowanie działań z nimi sprzecznych, nie zaniechanie stwierdzonej 
praktyki w ogóle, czy w części184.

Ze względu na to, że sposób ustalania wysokości grzywny za omawiane 
naruszenia nie został w żadnym akcie prawa, czy to powszechnie obowią-
zującego, czy to miękkiego, uszczegółowiony, należy mieć na względzie, że 
w tym wypadku pojawi się problem, co należy rozumieć pod wymienionym 
w treści art. 111 u.o.k.k. „uprzednim naruszeniem przepisów ustawy” (to 
kryterium nie zmieniło się po nowelizacji u.o.k.k. i nadal stosuje się także 
do naruszeń formalnych). Jak zostało powiedziane powyżej za „recydywę” 
będzie uważane wszelkie naruszenie przepisów ustawy, tj. nieograniczone 
w czasie, ani nieograniczone co do charakteru naruszenia (naruszenie 
przepisów prawa materialnego, czy naruszenie formalne). Innymi słowy, 
za recydywistę może zostać uznane przedsiębiorstwo, co do którego została 
wydana decyzja o nałożeniu kary, np. za udzielenie niepełnych informacji, 
mimo że obecnie zarzuca mu się niezgłoszenie zamiaru koncentracji (choć 
orzecznictwo idzie w innym kierunku185).

3.2.4. Nowelizacja u.o.k.k. z 10 czerwca 2014 r. – lepsze podstawy karania?

Nowelizacja u.o.k.k. z 10 czerwca 2014 r.186, która weszła w życie dnia 
18 stycznia 2015 r., o której piszę szerzej w Rozdziale I niniejszej pracy, 
zakłada liczne zmiany w u.o.k.k. W tym miejscu chciałbym wskazać zmiany, 
które mogą mieć znaczenie w świetle omawianej zasady.

Nowelizacja zakłada między innymi zmianę przepisu art. 111 u.o.k.k., 
w którym pojawiają się dodatkowe przesłanki ustalenia wysokości kar pie-
niężnych. Jednym z, wydaje się, głównych założeń nowego art. 111 jest 
częściowe przeniesienie treści Wyjaśnień Prezesa UOKiK do treści ustawy. 
W ten sposób znacznie poszerzony zostaje art. 111. Dodano do niego dodat-
kowe przesłanki ustalenia wysokości kar pieniężnych, a ponadto znalazł 
się tam katalog okoliczności łagodzących i katalog okoliczności zaostrzają-
cych odpowiedzialność za naruszenie materialnych przepisów ustawy. Usta-
wodawca postanowił, w przeciwieństwie do obecnego brzmienia przepisu 
art. 111, uwzględniać różne przesłanki wpływające na wymiar kary w zależno-
ści od rodzaju czynu niedozwolonego. Architektura nowego przepisu art. 111 

184 Por. Kohutek, K., Sieradzka, M., [w:] Kohutek, K., Sieradzka, M., Ustawa o ochronie…, 
wyd. 1, op. cit., komentarz do art. 111.

185 Por. cytowaną wyżej decyzję Prezesa UOKiK nr DOK-8/2011 oraz zob. Piszcz, A., Sank-
cje…, op. cit., s. 310 i powołane tam orzecznictwo.

186 Zob. ustawę z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i kon-
sumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 2014 r., poz. 945.
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jest dość zawiła. Przesłanki, które mają być uwzględnione w zależności od 
czynu niedozwolonego zostały dobrze przedstawione w postaci tabeli przez 
A. Piszcz187, która zresztą postulowała zmianę projektu w tym zakresie188. 
Ustawodawca postanowił przy wymiarze kary pieniężnej:
• w przypadku naruszeń przepisów prawa materialnego oraz odpowiedzial-

ności osób pełniących funkcje kierownicze za niezgłoszenie zamiaru kon-
centracji uwzględniać okres, stopień, okoliczności naruszenia przepisów 
ustawy oraz skutki rynkowe naruszenia189, przy czym oceniając stopień 
naruszenia przepisów ustawy należy brać pod uwagę naturę naruszenia 
oraz działalność przedsiębiorcy, która stanowiła przedmiot naruszenia, 
a także specyfikę rynku, na którym doszło do naruszenia (z wyłączeniem 
naruszenia przepisów prawa materialnego polegającego na naruszeniu 
zbiorowych interesów konsumentów)190,

• w przypadku dopuszczenie się naruszeń formalnych oraz odpowie-
dzialności osób zajmujących stanowiska kierownicze za utrudnianie 
kontroli uwzględnić okoliczności naruszenia oraz wpływ naruszenia na 
przebieg i termin zakończenia postępowania, którego te naruszenia do-
tyczą191,

• przy ustalaniu wysokości okresowej kary pieniężnej za niewykonanie 
decyzji organu, postanowienia organu o zajęciu lub wyroku sądu lub 
kary pieniężnej dla osoby zajmującej stanowisko kierownicze, która 
nie wykonała tych decyzji, postanowień lub wyroków, brać pod uwagę 
okoliczności naruszenia oraz skutki rynkowe niewykonania tych decyzji, 
postanowień lub wyroków192.

• przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych osób zarządzających (o czym 
poniżej) uwzględniać okres naruszenia, skutki rynkowe naruszenia, sto-
pień wpływu zachowania tej osoby na naruszenie przez przedsiębiorcę 
zakazów porozumień umownych oraz przychody uzyskane przez osobę 
zarządzającą u danego przedsiębiorcy, z uwzględnieniem okresu trwania 
naruszenia.
Jeżeli chodzi o katalogi okoliczności łagodzących i obciążających to są one 

w dużej mierze przepisane z Wytycznych Prezesa UOKiK, z tym że są one 
podzielone między różne praktyki193. W tym miejscu warto tylko zaznaczyć, 

187 Zob. Piszcz, A., Zasady ustalania wysokości kar…, op. cit., s. 36.
188 Zob. ibidem, s. 37.
189 Zob. nowy art. 111 ust. 1 u.o.k.k.
190 Zob. nowy art. 111 ust. 2 u.o.k.k.
191 Zob. nowy art. 111 ust. 4 u.o.k.k.
192 Zob. nowy art. 111 ust. 5 u.o.k.k.
193 Zob. nowy art. 111 ust. 6–8 u.o.k.k.
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że mimo iż art. 111 u.o.k.k. zawiera przesłankę: „uprzedniego naruszenia 
przepisów ustawy” to katalog okoliczności obciążających zwiera przesłankę: 
„uprzedniego podobnego naruszenia przepisów ustawy”194. Czy można zatem 
założyć, że tylko naruszenie podobne, w przypadku dopuszczenia się naru-
szenia przepisów prawa materialnego, a nie wszelkie naruszenia przepisów 
ustawy, wpłynie negatywie na wymiar kary? W doktrynie podnosi się, że 
oba te kryteria powinny zostać uwzględnione, tj. uwzględnić będzie nale-
żało wszelkie uprzednie naruszenie przepisów ustawy, a gdy – w przypadku 
naruszenia przepisów prawa materialnego – naruszenie będzie podobne, to 
dodatkowo negatywnie wpłynie na wymiar kary195. Ponadto, w dalszym ciągu 
nie ma mowy o ograniczeniu przesłanki recydywy w czasie. Zaznaczyć także 
należy, że katalog okoliczności łagodzących pozostał katalogiem otwartym, 
natomiast katalog okoliczności obciążających jest katalogiem zamkniętym. 
Należy ponadto zaznaczyć, że katalogi okoliczności łagodzących i zaostrza-
jących odpowiedzialność będą odnosiły się do wszelkich naruszeń przepisów 
prawa materialnego, czyli także do niezgłoszenia zamiaru koncentracji, czy 
naruszeń, których dopuściła się osoba zarządzająca. Nie będą one natomiast 
odnosiły się do naruszeń formalnych.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami inna będzie podstawa obliczania 
kary pieniężnej (w tym jej górnego pułapu)196. Zrezygnowano bowiem ze 
stosowania przychodu jako podstawy obliczania wysokości kar pieniężnych, 
za to w ustawie znalazła się definicja roku obrotowego (nowy art. 4 pkt 16a), 
a podstawą obliczenia wysokości kary pieniężnej (i jej górnych procentowych 
pułapów) jest obrót obliczony za rok obrotowy poprzedzający rok nałoże-
nia kary (nowy art. 106 ust. 1). Sposób obliczania obrotu został wskazany 
w  art. 106 ust. 3 u.o.k.k. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub 
inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany 
również do celów podatkowych197. Obrotem natomiast jest suma przychodów 
wskazanych w rachunku zysków i strat sporządzonym na podstawie przepi-
sów o rachunkowości198. W przypadku podmiotów, które nie sporządzają 
rachunku zysków i strat, bierze się pod uwagę sumę przychodów wskazanych 

194 Zob. nowy art. 111 ust. 8 pkt 1) lit. c), pkt 2 lit. a), pkt 3) lit. c) i pkt 4) lit. a).
195 Por. Kohutek, K., Sieradzka, M., [w:] Kohutek, K., Sieradzka, M., Ustawa o ochronie…, 

wyd. 2, op. cit., komentarz do art. 111, pkt 3.
196 Szerzej zob. Kosiński, E., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie…, wyd. 2, op. cit., 

s. 202 i n. i Król-Bogomilska, M., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie…, wyd. 2, 
op. cit., s. 1315 i n.

197 Art. 3 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 
2013  r., poz. 330, z późn. zm.) do którego odsyła nowy art. 4 ust. 16a u.o.k.k.

198 Zob. art. 106 ust. 3 pkt 1 u.o.k.k.
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w ich sprawozdaniu finansowym lub w innym dokumencie podsumowują-
cym ich przychody w roku obrotowym, w tym w sprawozdaniu z wykonania 
budżetu199. Ustawa wskazuje ponadto sposób obliczania obrotu w przypadku 
braku wymienionych wyżej dokumentów. W takim wypadku obrót oblicza 
się jako sumę udokumentowanych przychodów uzyskanych w roku obrotowym 
w szczególności ze sprzedaży produktów, sprzedaży towarów i materiałów, przy-
chodów finansowych oraz przychodów z działalności realizowanej na podstawie 
statutu lub innego dokumentu określającego zakres działania przedsiębiorcy 
a także wartości uzyskanych przez niego dotacji przedmiotowych200. Obrót zde-
finiowany został inaczej dla jednostek samorządu terytorialnego, dla których 
obrotem jest suma dochodów własnych pomniejszona o wpływy z podatków201. 
Ponadto w znowelizowanych przepisach u.o.k.k. inaczej uregulowano sytu-
ację, w której przedsiębiorstwo nie osiągnęło obrotu lub osiągnęło obrót 
nieprzekraczający 100.000 euro. W takim wypadku bierze się pod uwagę 
średni obrót osiągnięty przez przedsiębiorstwo w trzech kolejnych latach 
obrotowych poprzedzających rok nałożenia kary202. Jeśli obrót liczony 
w powyższy sposób nie przekroczy kwoty 100.000 euro lub obrót wykazuje 
wartości zerowe kara pieniężna nie może przekraczać równowartości 10.000 
euro203. Ponadto, art. 106 ust. 7 stanowi, że należy brać pod uwagę obrót 
osiągnięty w roku obrotowym poprzedzającym rok obrotowy poprzedza-
jący rok nałożenia kary (czy odpowiednio średni obrót osiągnięty w trzech 
kolejnych latach poprzedzających ten rok), w sytuacji gdy przedsiębiorstwo 
nie dysponuje danymi finansowymi niezbędnymi do ustalenia obrotu za rok 
obrotowy poprzedzający rok nałożenia kary.

Wydaje się, że sam sposób obliczenia kary z podziałem na etapy nie 
powinien ulec zmianie. Prezes UOKiK zapewne nadal będzie obliczał kwotę 
bazową, a potem ją obniżał i podwyższał o odpowiedni procent (uwzględnia-
jąc oczywiście zmiany wprowadzone nowelizacją u.o.k.k.). Na dzisiaj nie ma 
niestety ani jednej decyzji Prezesa UOKiK wydanej po 18 stycznia 2015 r., 
która mogłaby posłużyć za przykład, ponieważ – co do zasady – do spraw, 
w których postępowanie wszczęto przed dniem wejścia w życie nowelizacji 
u.o.k.k. stosuje się przepisy dotychczasowe204.

199 Zob. art. 106 ust. 3 pkt 2 u.o.k.k.
200 Zob. art. 106 ust. 3 pkt 3 u.o.k.k.
201 Zob. art. 106 ust. 3 pkt 4 u.o.k.k.
202 Zob. art. 106 ust. 5 u.o.k.k.
203 Zob. art. 106 ust. 6 u.o.k.k.
204 Zob. art. 3 nowelizacji u.o.k.k.
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Ustawa wprowadza ponadto odpowiedzialność osób fizycznych (osób 
zarządzających)205, które w ramach sprawowania swojej funkcji umyślnie206 
dopuściły do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu określonego w art. 6 ust. 1 
pkt 1–6207, w zakresie niewyłączonym na podstawie art. 7 i 8 ustawy lub art. 101 
ust. 1 lit. a–e TFUE208 (nowy art. 106a)209. Jest to wprowadzenie w Polsce, 
znanej w części innych państw UE czy w Stanach Zjednoczonych, odpowie-
dzialności karnej osób zarządzających za dopuszczenie się przez przedsię-
biorstwo, którym kierują, niedozwolonych porozumień umownych210.

4.  Określenie naruszeń przepisów prawa materialnego w unijnym i polskim 
prawie konkurencji

Przedstawienia w tym miejscu wymaga jeszcze samo określenie naru-
szeń prawa materialnego w unijnym i polskim prawie konkurencji. Kary 
pieniężne mogą zostać bowiem nałożone tylko w wypadku stwierdzenia 
dopuszczenia się niedozwolonej praktyki (w przypadku naruszeń przepisów 
prawa materialnego). Dlatego też istotne będzie wskazanie, w jaki sposób 
naruszenia prawa materialnego zostały określone w prawie stanowionym 
i na jaką pozwalają interpretację przez organy stosujące prawo. Pozwoli to 

205 Definicja osoby zarządzające została uregulowana w art. 4 pkt 3a u.o.k.k. Szerzej zob. 
Piszcz, A., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie…, wyd. 2, op. cit., s. 110 i n. oraz 
tej samej autorki „Osoba zarządzająca” w rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę 
o ochronie konkurencji i konsumentów, IKAR 2013, nr 7(2), s. 23 i n., Kulesza, M., Zakres 
podmiotowy pojęcia osoby zarządzającej w znowelizowanej ustawie o ochronie konkurencji 
i konsumentów, IKAR 2015, nr 4(4), s. 104 i n., Król-Bogomilska, M., Najnowsze zmiany 
w zakresie sankcji penalnych w polskim prawie antymonopolowym a prawo unijne – kolejne 
podobieństwa i różnice, EPS 2015, nr 7, s. 8 i n.

206 Pogrubienie – A.D.
207 Pogrubienie – A.D.
208 Pogrubienie – A.D.
209 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jest to poprawiona wersja tego przepisu. Pierwotna 

wersja przewidywała odpowiedzialność osób zarządzających za zachowanie, nawet nie-
umyślne, w tym niedopełnienie obowiązków w zakresie nadzoru, polegające na dopusz-
czeniu przez przedsiębiorcę zakazów określonych w art. 6 i art. 9 u.o.k.k. oraz art. 101 
lub art. 102 TFUE. Zmiana projektowanego przepisu nastąpiła po jego uzasadnionej 
krytyce, także ze względu na niezgodność rozwiązania z zasadą nullum crimen sine lege: 
zob. Opinię Grupy Roboczej ds. nowelizacji uokik z 2007 r. przy Centrum Studiów 
Antymonopolowych i Regulacyjnych, http://www.cars.wz.uw.edu.pl/tresc/doradztwo/06/
Opinia_GR_CARS-fin.pdf, s. 51 i n.

210 Szerzej zob. Rozdział VII.
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w dalszej części ocenić, czy takie określenie naruszeń nie stanowi zagrożenia 
dla zasady pewności prawa.

4.1. Określenie naruszeń przepisów prawa materialnego w prawie unijnym

Uregulowanie w art. 101 ust. 1 TFUE oraz art. 102 TFUE antymonopo-
lowych praktyk zakazanych jest niezmiernie szerokie. Przepisy te posługują 
się katalogami przykładowych naruszeń, jednakże są to katalogi otwarte211. 
Ponadto użyte w tych przepisach określenia także pozostawiają miejsce na 
interpretację. Dotychczasowy dorobek orzeczniczy Komisji i sądów unijnych 
pokazuje, że przepisy zakazujące antykonkurencyjnych zachowań dają pod-
stawę niezwykle szerokiej interpretacji212. Doprecyzowania w orzecznictwie 
wymagało nie tylko to, co można uznać za antykonkurencyjną praktykę, 
ale także inne przesłanki odpowiedzialności, takie jak „przedsiębiorstwo”, 
„porozumienie”213, „pozycja dojmująca”, „nadużywanie pozycji dominu-
jącej”214, etc. Niezwykle różna może być także interpretacja przesłanek 
wyłączjących naruszanie z art. 101 ust. 1 TFUE opisanych w  art. 101 
ust.  3 TFUE. W tym wypadku również orzecznictwo pokazuje, że różne 
porozumienia, nawet takie, które mają charakter porozumień horyzontal-
nych polegających na ustalaniu cen, mogą zostać uznane za nienarusza-
jące art. 101 ust. 1 TFUE215. Jeżeli chodzi o stosowanie art. 102 TFUE, 
często wysoce niejasne jest, gdzie przebiega granica między posiadaniem, 
a nadużywaniem pozycji dominującej – kiedy zachowanie przedsiębiorstwa 
dominującego przestaje być „normalne”?216 Praktyka pokazuje, że coraz to 
nowe zachowania mogą zostać uznane za zachowania niezgodne z wyżej 
wymienionymi przepisami. Przykładem takiej nowej interpretacji jest np. 
sprawa AC-Treuhand, w której SUE zastanawiał się nad wykładnią pojęcia 
„porozumienie między przedsiębiorstwami”217. Interpretacja tego pojęcia 
doprowadziła ten sąd do wniosku, że stroną porozumienia, która może 
zostać ukarana za dopuszczenie się antykonkurencyjnej praktyki może być 
także przedsiębiorstwo doradcze, które pomagało w wykonywaniu niedo-
zwolonego kartelu, a same nie działało na rynku właściwym. SUE uznał, 

211 Por. art. 101 ust. 1 i art. 102 TFUE.
212 Por. Whish, R., Competition Law, 6. ed., Oxford 2008, s. 81 i n.
213 Por. ibidem.
214 Por. ibidem, s. 173 i n.
215 Por. ibidem, s. 600 i n.
216 Por. ibidem, s. 189 i n.
217 Zob. wyrok SUE z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie T-99/04 AC-Treuhand AG p-ko Komisji, 

EU:T:2008:256, Zb. Orz. 2008 r., s. II-01501, pkt 116 i n.
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że pojęcie porozumienia między przedsiębiorstwami nie musi się ograni-
czać do „sprawcy” naruszenia, a może obejmować właśnie przedsiębiorstwo 
„współuczestniczące” w porozumieniu218.

4.2. Określenie naruszeń przepisów prawa materialnego w prawie polskim

W przypadku prawa polskiego sytuacja wygląda w znacznej mierze 
podobnie do prawa unijnego. Katalogi antykonkurencyjnych praktyk zawarte 
w przepisach art. 6 i art. 9 u.o.k.k. mają charakter otwarty i pozostawiają 
wiele miejsca na interpretację. W ten sposób przepisy te zachowują ela-
styczność i pozwalają organowi ochrony konkurencji reagować na nowe 
zjawiska rynkowe, które mogą naruszać konkurencję. Aktualność zachowuje 
także to, co zostało powiedziane powyżej w stosunku do prawa unijnego. 
W niektórych przypadkach przedsiębiorstwa mogą nie mieć pewności, czy 
ich zachowanie zostanie uznane za sprzeczne z przepisami art. 6, czy art. 9 
u.o.k.k.219. Niepewność może dotyczyć między innymi spełnienia przesłanek 
opisanych w art. 8 u.o.k.k.220, czy też kwestii posiadania i nadużywania 
pozycji dominującej (szczególnie, że katalog zakazanych przykładowych 
praktyk polegających na nadużywaniu pozycji dominującej odwołuje się do 
nadużywania pozycji dominującej przez przeciwdziałanie ukształtowania się 
warunków niezbędnych do powstania lub rozwoju konkurencji221, co należy 
uznać za bardzo szerokie). Pomimo że pojęcia „porozumienia”, „przedsię-
biorstwa”, czy „pozycji dominującej” w prawie polskim posiadają definicje 
legalne, definicje te również dają miejsce na dość szeroką ich interpretację.

5. Kary pieniężne a wymogi ochrony zasady pewności prawa

W tej części chciałbym dokonać zestawienia omówionej na wstępie zasady 
pewności prawa, zasad się na nią składających i wymogów związanych z jej 
stosowaniem z uregulowaniem i praktyką stosowania kar pieniężnych w unij-

218 Zob. szerzej Król-Bogomilska, M., Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i kar-
nym, Warszawa 2013, s. 105 i n.

219 Zob. art. 6 i art. 9 u.o.k.k. i szerzej zob. Jurkowska-Gomułka, A., [w:] Skoczny, T. 
(red.), Ustawa…, wyd. 2., op. cit., s. 245 i n. oraz Skoczny, T., Szwedziak-Bork, I., [w:] 
Skoczny, T. (red.), Ustawa…, wyd. 2., op. cit., s. 426 i n.

220 Zob. art. 8 u.o.k.k. i szerzej zob. Piszcz, A., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa…, wyd. 2., 
op. cit., s. 331 i n.

221 Zob. art. 9 ust. 2 pkt 5 u.o.k.k. i por. Modzelewska-Wąchal, E., [w:] Skoczny, T. (red.), 
Ustawa…, wyd. 2., op. cit., s. 491 i n.
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nym i polskim prawie konkurencji. Postaram się także sformułować pewne 
wnioski w przedmiocie dokonania ewentualnych zmian w istniejących syste-
mach. Zastanowię się także, czy składająca się na zasadę pewności prawa 
zasada określoności czynów zabronionych i kar nie jest zagrożona przez 
szerokie określenie naruszeń prawa materialnego.

5.1. Brak dostatecznie jasnych i kompletnych przesłanek odpowiedzialności

Jak wskazywałem powyżej, na zasadę pewności prawa składa się między 
innymi zasada określoności czynu zabronionego i kary. Zasada ta stawia 
wymóg jasności i kompletności norm dających podstawę do nałożenia sank-
cji za dopuszczenie się czynów niedozwolonych pod groźbą kary, a także 
przewidywalności rozstrzygnięć wydanych na podstawie tych norm.

W mojej ocenie, ani przepisy prawa unijnego, ani przepisy prawa pol-
skiego dotyczące odpowiedzialności za naruszenie zakazów antykonkurencyj-
nych praktyk nie spełniają tego wymogu. W przypadku naruszeń przepisów 
prawa materialnego zarówno unijny jak i polski organ posiłkuje się aktami 
o charakterze soft law, które mają na celu wzmocnienie zasady pewności 
prawa. Należy zaznaczyć, że żadne z wymienionych wytycznych nie odnoszą 
się do naruszeń przepisów prawa materialnego związanych z kontrolą kon-
centracji, ani do naruszeń o charakterze formalnym (w tym do uregulowanej 
w prawie polskim odpowiedzialności osób fizycznych za te naruszenia), czy 
do obliczania okresowej kary pieniężnej. Innymi słowy, w przypadkach, do 
których wytyczne się nie odnoszą podmiot, który ma być ukarany, może 
opierać się tylko na treści przepisów prawa oraz ewentualnym orzecznic-
twie sądów.

Ponadto sposób regulacji obrotu, który jest podstawą obliczania kary 
pieniężnej oraz jej górnego pułapu w prawie unijnym pozostawia wiele do 
życzenia. Podobne zastrzeżenia można było postawić regulacji przychodu 
w polskiej ustawie do nowelizacji z 10 czerwca 2014 r.

Art. 23 ust. 3 rozporządzenia nr 1/2003 ogranicza się do wskazania, że 
przy ustalaniu wysokości kary bierze się pod uwagę ciężar i czas trwania 
naruszenia, natomiast ust. 1 i ust. 2 dodają, że zachowanie ma być umyślne 
lub być wynikiem zaniedbania222. Art. 24 rozporządzenia nr 1/2003 w ogóle 
nie odwołuje się do żadnych przesłanek, które będą stanowiły podstawę 
obliczenia wysokości kary pieniężnej, ani nawet do winy przedsiębiorstwa, 
a jedynie wskazują górny pułap tej kary. Podobnie przepisy art. 111 u.o.k.k. 

222 Podobnie zob. art. 14 i art. 15 rozporządzenia nr 139/2004, z tym że art. 14 ust. 3 
nakazuje uwzględnić jeszcze rodzaj naruszenia.
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w brzmieniu do 18 stycznia 2015 r. wskazywały jedynie, że przy nakładaniu 
kary pieniężnej należy uwzględniać w szczególności okres, stopień oraz oko-
liczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów 
ustawy.

5.1.1. Obrót/przychód – wada regulacji

Wskazane wyżej przepisy prawa unijnego odwołują się do obrotu uzy-
skanego w poprzedzającym roku obrotowym i nie jest jasne czy chodzi tu 
o  obrót podmiotu, który dopuścił się naruszenia, czy ewentualnie grupy 
kapitałowej, do której należy, a ponadto nie ma jasności, czy chodzi o obrót 
za rok obrotowy poprzedzający dopuszczenie się naruszenia, czy poprzedza-
jący dzień wydania decyzji223. Podobne zastrzeżenia do określenia przychodu 
można było uczynić w stosunku do polskiej regulacji. Istniała w niej bowiem 
nieścisłość między definicją przychodu (uchylony art. 4 pkt 15) u.o.k.k.), 
a przychodem, który miał być liczony na potrzeby ustalenia maksymalnej 
kary pieniężnej (dotychczasowy art. 106 ust. 1 i art. 109 ust. 3 u.o.k.k.). Nie 
było wiadome, czym ma się różnić rok rozliczeniowy (dotychczasowy art. 106 
ust. 1 i art. 109 ust. 3 u.o.k.k.) od roku obrotowego (uchylony art. 4 pkt 15) 
u.o.k.k.) oraz niejasne było czy przychód ten ma być liczony za rok poprze-
dzający nałożenie kary, czy poprzedzający wszczęcie postępowania. Dlatego 
należy podkreślić, że istniejąca uprzednio w u.o.k.k. definicja przychodu, do 
której odwoływały się przepisy regulujące sposób ustalenia kary pieniężnej 
w przypadku naruszeń przepisów prawa materialnego oraz w przypadku 
korzystania z programu łagodzenia kar naruszały omawianą zasadę. Ze 
względu na to, że przychód stawał się podstawą ustalenia wysokości maksy-
malnej kwoty grzywny, to przepisy regulujące sposób rozumienia i obliczania 
przychodu powinny były być jasne i nie budzić wątpliwości, w ten sposób 
by podmiot, który mógł zostać ukarany, miał podstawę do dokonania jasnej 
oceny grożącej mu odpowiedzialności. Takie ukształtowanie odpowiedzial-
ności wprowadzało nieusuwalne wątpliwości co do rzeczywistych podstaw 
odpowiedzialności. Nie zostało nigdzie w ustawie zdefiniowane, ani nie było 
odwołania do innej regulacji do definicji roku rozliczeniowego. Nie było 
jasne, czym rok rozliczeniowy ma się różnić od roku podatkowego. Ponadto, 
skoro zgodnie z definicją przychodu liczyło się go za rok poprzedzający 
rok wszczęcia postępowania, to odwołanie się w przepisach regulujących 
sposób ustalenia wysokości kary pieniężnej do roku poprzedzającego rok 
nałożenia kary pozbawione było sensu. EKPCz dopuszcza w swoim orzecz-

223 Por. Schwartze, J., Bechtold, R., Bosch, W., Deficiencies in European…, s. 16 i n.
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nictwie tworzenie podstaw odpowiedzialności, które zawierają określenia 
nieostre oraz podstaw, które mogą być interpretowane w orzecznictwie 
sądowym224. Niemniej jednak, takie ukształtowanie odpowiedzialności nie 
było celowym działaniem prawodawcy, które ma za zadanie usunąć kazu-
istykę i dać podstawę do jasnej oceny ewentualnej odpowiedzialności, a było 
wynikiem oczywistego niedopatrzenia, które z  punktu widzenia omawia-
nej zasady jest niedopuszczalne. Dlatego też fakt, że praktyka „poradziła 
sobie” z tak uregulowaną podstawą odpowiedzialności, nie było w mojej 
ocenie dozwoloną interpretacją sądową, a jedynie doraźnym sposobem na 
rozwiązanie problemu spowodowanego niedopatrzeniem, którego dopuścił 
się ustawodawca. Na szczęście, problem ten został już dostrzeżony przez 
ustawodawcę i wskazana wyżej niespójność została usunięta w nowelizacji 
u.o.k.k. Zgodnie z nowymi przepisami, podstawą obliczenia górnego progu 
kar pieniężnych jest obrót, który co do zasady będzie obliczany za rok 
obrotowy poprzedzający rok nałożenia kary225.

W przypadku przepisów unijnych również należy szukać rozumienia 
obrotu oraz wskazówek co do roku, za który będzie obliczany w orzecz-
nictwie. Uwagi poczynione w stosunku do prawa polskiego są tutaj także 
jak najbardziej aktualne. Nie może być tak, że orzecznictwo ma być reme-
dium na brak precyzji prawodawcy. Posługiwanie się określeniami nieostrymi 
ma usuwać z przepisów kazuistykę oraz służyć dostosowaniu rozumienia 
danego przepisu do zmieniającej się rzeczywistości, jednakże nie ma ono 
być remedium na niedopatrzenia prawodawcy, które w efekcie podważają 
pewność prawa. Innymi słowy, ETPCz w swoim orzecznictwie dopuszcza 
posługiwanie się pojęciami nieostrymi, nie ma jednak mowy o przyzwoleniu 
na wady i brak precyzji prawodawczej.

Ponadto, brak precyzji w regulacji definicji obrotu (przychodu) narusza 
zasadę określoności kary, ponieważ nie jest możliwe określenie maksymalnej 
wysokości grożącej kary za dopuszczenie się zachowania antykonkurencyj-
nego, jeśli nie zna się podstaw jej obliczania.

5.1.2. Wytyczne/wyjaśnienia – od soft law do hard law

Na brak dostatecznej precyzji i jasności przepisów regulujących sposób 
ustalenia wysokości kary pieniężnej wskazuje sam fakt posługiwania się tak 
przez organ unijny, jak i przez organ polski, aktami typu soft law, które 
dają istotne wskazówki co do sposobu liczenia kar pieniężnych. Po pierw-

224 Zob. powyżej.
225 Zob. powyżej.
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sze, należy zaznaczyć, że ani w prawie krajowym, ani w prawie unijnym nie 
ma podstaw do wydawania tego rodzaju aktów prawa, które regulowałyby 
sposób ustalania wysokości kary pieniężnej za naruszenie prawa konkuren-
cji226. Właściwym organem do wydania tego typu aktów prawnych, prawnie 
wiążących w Unii Europejskiej jest Rada, a nie Komisja (art. 103 TFUE)227. 
W Polsce organem właściwym byłaby Rada Ministrów, z zastrzeżeniem, że 
w ustawie znalazłoby się odpowiednie odesłanie, a w przypadku jego braku 
Sejm i Senat. W związku z tym postanowienia ujęte w wytycznych powinny 
zostać skonkretyzowane w aktach prawa o charakterze powszechnie obo-
wiązującym przez powołane do tego organy, co byłoby pożądane z punktu 
widzenia omawianej zasady. Ponadto, uzupełnienia wymagają również prze-
słanki, na jakich ma się opierać organ nakładający karę w  przypadkach 
w wytycznych/wyjaśnieniach nieujętych. Na zasadność tej tezy wskazuje 
nowelizacja u.o.k.k., w której zostały doprecyzowane przesłanki liczenia 
kar pieniężnych za wszelkie naruszenia przepisów u.o.k.k. Bez względu 
na ocenę jakości tego uregulowania228, na pewno należy ocenić je jako 
krok w dobrą stronę. W tę stronę powinien w mojej ocenie pójść także 
prawodawca unijny.

Ponadto, za takim uregulowaniem przemawia fakt, iż wytyczne/wyja-
śnienia wskazują katalogi okoliczności łagodzących i obciążających, które 
mają być uwzględnianie w procesie ustalania wysokości kary. Katalogi te 
stanowią rozszerzenie, a nie doprecyzowanie istniejących w prawie stanowio-
nym przesłanek, jakie mają być uwzględnianie. Jedną z takich okoliczności 
jest recydywa. Jest to okoliczność obciążająca wymieniona tak w polskich 
wyjaśnieniach (oraz samej u.o.k.k.), jak i w unijnych wytycznych. Moim 
zdaniem, recydywa w prawie unijnym nie zawiera się w żadnej z przesłanek 
określonych w prawie stanowionym (art. 23 ust. 3 rozporządzenia nr 1/2003, 
art. 14 ust. 3 rozporządzenia nr 139/2004) i stanowi dodatkową przesłankę, 
na której opiera się Komisja licząc karę. Ponadto jest to przesłanka, któ-
rej uregulowanie w Wytycznych z 2006 r. nie spełnia warunków jasności, 
kompletności i przewidywalności. Podmiot ukarany nie ma pewności, które 
naruszenia prawa konkurencji z przeszłości będą brane pod uwagę, czy 
te za ostatnie 10 lat, czy może za ostatnie 50. Dlatego też przesłanka ta 
powinna trafić do prawa stanowionego i powinna w tym zakresie zostać 
doprecyzowana (ograniczona w czasie). W prawie polskim już sama ustawa 

226 Por. Schwartze, J., Bechtold, R., Bosch, W., Deficiencies in European…, s. 17.
227 Por. Król-Bogomilska, M., Glosa do wyroku SPI z dnia 8 października 2008 r., T-69/04. 

Sposób określenia wysokości kar we wspólnotowym prawie ochrony konkurencji a zasada 
legalności z art. 7 EKPCz, SIP LEX.

228 Por. Piszcz, A., Zasady ustalania wysokości kar…, op. cit., s. 36 i n.
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określa recydywę229, jednakże robi to zdecydowanie za szeroko, ponieważ 
odnosi się do wszelkich poprzednich naruszeń ustawy (co doprecyzowy-
wały wyjaśnienia Prezesa UOKiK, zgodnie z którymi chodzi o dopuszczenie 
się antykonkurencyjnych praktyk, a nie jakichkolwiek naruszeń ustawy). 
Wątpliwości te nie zostały usunięte nowelizacją u.o.k.k. W  odniesieniu 
do naruszenia przepisów prawa materialnego zmieniony art.  111 stanowi 
w ust.  4 pkt 1) lit. c) o uwzględnianiu dokonania uprzednio podobnego 
naruszenia jako okoliczności obciążającej (do pkt 1) lit. c), który dotyczy 
naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję, odsyłają także 
punkt 2–4 tego ustępu, które dotyczą pozostałych naruszeń przepisów prawa 
materialnego). Zgodnie zaś z ust. 1 art. 111 u.o.k.k., Prezes UOKiK ma 
uwzględniać uprzednie naruszenie przepisów ustawy. Przepisy te wydają się 
dawać podstawę do podwójnego wpływu przesłanki recydywy na wymiar 
kary w przypadku naruszenia przepisów prawa materialnego, które będzie 
podobne do poprzedniego naruszenia. W takim wypadku najpierw Prezes 
UOKiK weźmie pod uwagę, że miało miejsce naruszenie przepisów ustawy, 
a na następnym etapie dodatkowo weźmie pod uwagę, że to naruszenie 
było podobne. Nie usunięto tych wątpliwości, tym bardziej w  stosunku 
do naruszeń formalnych, ponieważ uregulowany w ar. 111 ust. 4 u.o.k.k. 
katalog okoliczności obciążających nie odnosi się do naruszeń formalnych. 
Ponadto, ani w znowelizowanych przepisach u.o.k.k., ani w tych przepisach 
w brzmieniu obowiązującym do 18 stycznia 2015 r., nie znajdujemy ograni-
czenia czasowego, tj. nie ma pewności co do tego, które naruszenia z jak 
dalekiej przeszłości będą brane pod uwagę przez organ ochrony konkuren-
cji, co przekreśla jasność i przewidywalność regulacji instytucji związanej 
z możliwością modyfikacji sankcji w procesie konkretyzacji kary, na etapie 
jej indywidualizacji230.

Negatywnie należy ocenić także fakt, że katalogi okoliczności obcią-
żających uwzględnianych w procesie ustalania wysokości kary pieniężnej 
uregulowane zarówno w Wytycznych z 2006 r., jak i Wyjaśnieniach Pre-
zesa UOKiK są katalogami otwartymi. W mojej ocenie, takie uregulowa-
nie również podważa omawianą zasadę ze względu na eliminację jasności 
i przewidywalności przesłanek, jakimi może pokierować się organ ochrony 
konkurencji na etapie indywidualizacji kary, ponieważ daje mu to podstawę 
do stosowania wykładni rozszerzającej. Podmiot ukarany nie ma żadnej 
możliwości przewidzieć jaki jeszcze okoliczności mogą być wzięte pod uwagę 

229 Zob. art. 111 u.o.k.k.
230 Por. Burzyński, P., Ustawowe określenie…, op. cit., s. 109 oraz Schwartze, J., Bechtold, R., 

Bosch, W., Deficiencies in European…, s. 17.
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jako okoliczności obciążające. Problem ten także został dostrzeżony przez 
polskiego ustawodawcę i w u.o.k.k. w nowym brzmieniu katalog ten jest 
katalogiem zamkniętym.

5.2. Leniency – brak podstaw systemu łagodzenia kar w prawie unijnym

W sprzeczności z zasadą pewności prawa stoi także uregulowanie w pra-
wie unijnym procedury leniency231. Cała procedura została pozostawiona 
wolnemu uznaniu organu wykonawczego, który ma swobodę w ustalaniu 
wysokości kary pieniężnej232. Innymi słowy, prawodawca nie stworzył pra-
wie żadnej jasnej i precyzyjnej podstawy postępowania dającego możliwość 
obniżenia lub uchylenia kary. Stworzenie całej procedury, w ramach której 
decyduje się o wysokości ewentualnej kary pieniężnej, stanowiącej sankcję 
o charakterze penalnym pozostawia się podmiotowi będącemu organem 
administracji. Oczywiście organ administracyjny może mieć pewien margines 
swobodnego uznania, jednakże w tym wypadku organ ten nie tylko decyduje 
o wysokości ewentualnej kary, ale także ustala całą procedurę i wymagania, 
jakie muszą być spełnione przez przedsiębiorstwa, które chciałby skorzystać 
z obniżenia kary. Takie uregulowanie, a właściwie jego brak, należy ocenić 
z punktu widzenia omawianej zasady negatywnie. Jest tutaj bowiem mowa 
o instytucji wpływającej na wymiar kary (jej obniżenie), a tworzenie takiej 
instytucji także podlega wymogowi kompletności, jasności i przewidywalności 
podstawy prawnej233, natomiast w tym wypadku – nie oceniając samej pro-
cedury leniency – w ogóle nie ma mowy o jakiejkolwiek podstawie prawnej.

5.3.  Problem ustalenia maksymalnego progu kary przez odwołanie się
do ułamka obrotu/przychodu

Poza wadliwym uregulowaniem kwestii liczenia obrotu (przychodu), 
należy ponadto zwrócić uwagę, że samo wyznaczenie maksymalnego progu 
kary pieniężnej poprzez odwołanie się do udziału procentowego w obro-
cie (przychodzie) zasługuje także na naganną ocenę z punktu widzenia 
omawianej zasady. Jak zostało wyżej wyjaśnione, w prawie unijnym próg 
ten ustalany jest za pomocą procenta przychodu w przypadku ustalania 

231 Prawo polskie nie budzi tych zastrzeżeń ze względu na istnienie regulacji ustawowej 
uzupełnionej aktem podustawowym.

232 Por. Schwartze, J., Bechtold, R., Bosch, W., Deficiencies in European…, s. 26.
233 Por. Burzyński, P., Ustawowe określenie…, op. cit., s. 109.
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wysokości maksymalnej kary pieniężnej tak w przypadku grzywien za naru-
szenia przepisów prawa materialnego, za naruszenia formalne (odpowied-
nio 10% i 1% obrotu)234, jak i okresowej kary pieniężnej (5% dziennego 
obrotu)235. Polski ustawodawca ograniczył stosowanie tego progu tylko 
do naruszeń przepisów prawa materialnego236, co nie uległo zmianie po 
nowelizacji u.o.k.k. z 10 czerwca 2014 r. (którą jedynie zmieniono prze-
słankę, do której należy się odwołać z przychodu na obrót)237. Wnioski 
takie płyną z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2004 r. 
(sygn. K 18/03)238. Trybunał co prawda nie zajmował się oceną zgodności 
przepisów u.o.k.k. z Konstytucją, jednakże zajmował się regulacją, która 
również za podstawę obliczenia górnej granicy grzywny wskazywała, a mia-
nowicie kwestią zgodności przepisów ustawy z dnia z dnia 28 października 
2002 r. o  odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary (dalej: u.o.p.z.). Ustawa ta – bardzo ogólnie rzecz ujmu-
jąc – reguluje odpowiedzialność podmiotów zbiorowych (osób prawnych, 
ułomnych osób prawnych, spółek kapitałowych w organizacji, przedsiębior-
ców niebędących osobami fizycznymi etc.)239 za przestępstwa osób z tym 
podmiotem związanych, z których podmioty te odniosły korzyści240. Ustawa 
ta w zakresie już nieobowiązującym241 – ze względu na treść omawianego 
wyroku TK – przewidywała, że podmioty zbiorowe mogą zostać ukarane karą 
pieniężną w wysokości 10% przychodu określonego w przepisach o podatku 
dochodowym od osób prawnych, a w przypadku gdy przychód był niższy 
niż milion zł, podstawą obliczenia kary były wydatki poniesione w roku 
poprzedzającym wydanie orzeczenia. Kara ta nigdy nie mogła być niższa 
niż pięć tysięcy zł. TK w omawianym wyroku stwierdził, że takie przepisy 
dotyczące nakładania kar pieniężnych są niezgodne z art. 2 Konstytucji, 
tj. wynikającej z niego zasadzie dostatecznej określoności i są sprzeczne 
ze standardami obowiązującymi w państwie prawnym, ponieważ „przepisy 
dotyczące wymiaru kary pieniężnej pozostawiają zbyt szeroki margines niepew-
ności po stronie podmiotu zbiorowego, a także stwarzają poważne trudności 

234 Zob. art. 23 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia nr 1/2003 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozpo-
rządzenia nr 139/2004.

235 Zob. art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 1/2003 oraz art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 139/2004.
236 Zob. art. 106 ust. 1 u.o.k.k.
237 Zob. projektowany art. 106 ust. 1 u.o.k.k. oraz §13-16 Projektowanego Rozporządzenia.
238 Dz. U. 2004, Nr 243, poz. 2442.
239 Zob. art. 2 ust. 1 i ust. 2 u.o.p.z.
240 Zob. w szczególności art. 3–5 u.o.p.z.
241 Zob. ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Dz. U. 2005, nr 180, poz. 1492 oraz 
art. 7 u.o.p.z.
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interpretacyjne i praktyczne, z którymi musiałyby się zmierzyć organy stosujące 
prawo”. Niepewności ta wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, »w praktyce 
ustalenie przychodu podmiotu niepodlegającego ustawie o podatku dochodo-
wym od osób prawnych „w trybie przepisów o podatku dochodowym od osób 
prawnych” może nastręczać trudności, zwłaszcza w wypadku podmiotów, na 
których nie ciąży obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych«. Po drugie, 
przepisy te prowadziły do sytuacji, w której dopiero w trakcie prowadzenia 
postępowania, i to przy pomocy osoby posiadającej wiedzę specjalistyczną, 
można było określić zakres odpowiedzialności karnej podmiotu zbiorowego, 
co TK uznał za niedopuszczalne. A po trzecie, „związanie wymiaru kary pie-
niężnej z przychodem (wydatkami) podmiotu zbiorowego za rok poprzedzający 
wydanie orzeczenia zasługuje na negatywną  ocenę”, ponieważ „[t]ak określona 
konstrukcja wymiaru kary całkowicie zrywa związek pomiędzy popełnionym 
czynem a wysokością kary”. Trybunał podkreśla, że „[w]ymiar kary, nieskorelo-
wany z sytuacją  gospodarczą  podmiotu zbiorowego w chwili popełnienia czynu, 
ale uzależniony od przyszłych zdarzeń gospodarczych, nie pozwala przewidzieć 
konsekwencji zachowania niezgodnego z prawem”, a  z  drugiej strony daje 
także danemu podmiotowi możliwość manipulacji przyszłym przychodem. 
Obecnie art. 7 u.o.p.z. przewiduje sztywne widełki, w jakim ma się zmieścić 
orzeczona kara pieniężna, a ponadto określa ona karę maksymalną w wyso-
kości 3% rocznego przychodu za rok, w którym popełniono czyn zabroniony 
(co ma zapewnić uwzględnienie siły ekonomicznej tego podmiotu i przez 
to osiągnąć odpowiedni skutek odstraszający).

Również w doktrynie podnosi się, że ustalenie górnej granicy kary pie-
niężnej za pomocą odsetka obrotu (przychodu) stoi w sprzeczności z zasadą 
określoności kary. Takie uksztaltowanie górnej wysokości kary pieniężnej 
nie pozwala na ustalenie przez podmiot, który dopuszcza się naruszenia, jej 
maksymalnej wysokości w czasie tego naruszenia, a taki jest właśnie sens 
gwarancyjny zasady określoności kary. Nie chodzi tu bynajmniej o możliwość 
wyliczenia co do złotówki wysokości kary pieniężnej, która może zostać 
nałożona, a chodzi o możliwość określenia zagrożenia karnego, które grozi 
za dopuszczenie się danego zachowania242.

W związku z tym, że przepisy u.o.k.k. regulujące wysokość kar pienięż-
nych za naruszenia przepisów prawa materialnego (oraz przepisy regulu-
jące politykę leniency) w brzmieniu obowiązującym do 18 stycznia 2015  r. 
odwoływały się do przychodu liczonego zgodnie z ustawami o podatku 
dochodowym (art. 4 pkt 15) u.o.k.k.), a przychód liczył się za rok obrotowy 
poprzedzający rok nałożenia kary pieniężnej, należało uznać je za niezgodne 

242 Zob. Król-Bogomilska, M., Glosa do wyroku SPI…, op. cit.
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z art. 2 Konstytucji i wyrażoną w nim zasadzie dostatecznej określo-
ności, z tych samych powodów, dla których za takie zostały uznane przepisy 
u.o.p.z.

Nowelizacja u.o.k.k. co prawda wyeliminowała problem liczenia przy-
chodu – wprowadzono obrót (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), jako 
podstawę obliczenia górnego progu kary pieniężnej za naruszenia przepisów 
prawa materialnego243, co stanowi postulowane w literaturze ujednolicenie 
przesłanek, z przesłankami obowiązującymi w prawie unijnym244, jednakże 
nie rozwiązała ona wskazanego w wyroku TK problemu istniejącej niepew-
ności co do wysokości maksymalnej grożącej kary pieniężnej w momencie 
dopuszczenia się antykonkurencyjnej praktyki (czyli w ostatnim dniu jej 
trwania). Dlatego też obecną regulację także można uznać za niezgodną 
z wyrażoną w art. 2 Konstytucji zasadą dostatecznej określoności.

Nie podlega dyskusji, że odwołanie się do procenta obrotu (przychodu) 
pozwala na odzwierciedlenie ekonomicznej wielkość przedsiębiorstwa i w ten 
sposób organ ochrony konkurencji może ustalić karę, która będzie spełniała 
cel odstraszający, bo będzie ona rzeczywiście dolegliwa. Jednakże istnieją 
inne sposoby uregulowania tej odpowiedzialności, tj. np. przez wskazanie 
odpowiednio wysokiego progu kwotowego takiej kary, które nie będą powo-
dowały wątpliwości z punktu widzenia zasady pewności prawa (określoności 
kary). Progi te mogą zostać uzupełnione górnym pułapem, który uzależniony 
będzie np. od obrotu, jednakże osiągniętego w roku obrotowym dopusz-
czenia się naruszenia (ostatniego dnia trwania naruszenia), a gdy ten się 
jeszcze nie skończył, to w ostatnim pełnym roku obrotowym poprzedzającym 
wydanie decyzji karzącej dopuszczenie się naruszenia245. Jeżeli się z czasem 
okaże, że pułap ten stanie się na tyle niski, że nie będzie gwarantował już 
nakładania kar, które będą spełniały swoje cele, to prawodawca będzie 
mógł go podnieść.

243 Oraz w przypadku progów kary pieniężnej ustalanych w procedurze leniency.
244 Zob. Kosiński, E., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie…, wyd. 1, op. cit., s. 280.
245 Najprawdopodobniej częściej pojawią się sytuacje, w których dzień zakończenia naru-

szenia (czyli dopuszczenia się praktyki) będzie przypadał w roku wydania decyzji, stąd 
obrót powinien być liczony za ostatni pełny rok obrotowy poprzedzający jej wydanie, 
jednakże takie określenie obrotu, tj. za rok obrotowy popełnienia naruszenia będzie 
miał znaczenie dla praktyk, które już zostały zaniechane. W takim wypadku obrót za 
ten rok obrotowy będzie dobrze odzwierciedlał siłę ekonomiczną przedsiębiorstwa, która 
może być wynikiem stosowania danej praktyki, a ponadto zachowana zostanie funkcja 
gwarancyjna zasady określoności kar, ponieważ znana będzie górna granica odpowie-
dzialności.
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5.4. Przedsiębiorstwo – definicja, problem przypisania odpowiedzialności

Ze względu na to, że określona w orzecznictwie unijnym definicja przed-
siębiorstwa daje podstawy do przypisania danemu podmiotowi (np. spółce-
matce, następcy prawnemu) odpowiedzialności za cudze czyny (spółki-córki, 
poprzednika prawnego) z punktu widzenia zasady pewności prawa pożądane 
jest uregulowanie definicji przedsiębiorstwa w akcie prawa o charakterze 
powszechnie obowiązującym246. Potrzebne są przepisy jasno wskazujące, co 
będziemy uznawali za przedsiębiorstwo i jakie są w takim wypadku zasady 
odpowiedzialności za w rzeczywistości cudze czyny.

Jeżeli chodzi o możliwość przypisania odpowiedzialności danemu pod-
miotowi, to nie można wymagać, aby możliwość przypisania przedsię-
biorstwu antykonkurencyjnej praktyki była uzależniona od konieczności 
ustalenia, że to osoby uprawnione na podstawie przepisów regulujących 
działalność spółek, czy działalność gospodarczą zachowywały się niezgod-
nie z prawem konkurencji247. Nie widzę takiego uzasadnienia w żadnej 
z  zasad mających na celu ochronę praw człowieka. Na pewno na organie 
ochrony konkurencji musi ciążyć obowiązek udowodnienia, że dana osoba 
działała w imieniu danego przedsiębiorstwa i na jego rzecz. Nie musi to 
być wyraźne pełnomocnictwo do takiego działania, a jakiekolwiek dowody 
potwierdzające istnienie okoliczności takiego działania. Wymaganie, żeby 
przypisanie odpowiedzialność danemu przedsiębiorstwu było możliwe tylko 
w przypadku, gdy działały za nie osoby do tego formalnie uprawnione 
(ujawnione w stosownym rejestrze lub posiadające wyraźne pełnomocnictwo) 
przekreślałoby w znaczniej mierze efektywność prawa konkurencji. Celem 
przedsiębiorstwa dopuszczającego się niedozwolonej praktyki (zwłaszcza, 
jeśli chodzi o porozumienia umowne) jest jego ukrycie. W praktyce bardzo 
rzadko będzie się zdarzało, żeby np. zarząd podpisywał umowę zobowią-
zującą do antykonkurencyjnego zachowania. Przecież o istnieniu takiego 
porozumienia może świadczyć wymiana maili między pracownikami, a nawet 
uczestniczenie w spotkaniach. Co więcej, w przypadku praktyk równoległych 
w ogóle nie ma mowy o jakimkolwiek dokumencie. Natomiast należy się 
zgodzić, że przypisanie działania określonych osób danemu przedsiębiorstwu 
należy łączyć z możliwością przypisania mu winy oraz jej stopniowaniem. 
W ślad za ustaleniem, że zachowanie danej osoby można przypisać przed-
siębiorstwu, powinno iść ustalenie, czy było to działanie umyślne, czy też 
nieumyślne, czy może będące wynikiem błędu co do prawa. Ponadto nie 

246 Por. Schwartze, J., Bechtold, R., Bosch, W., Deficiencies in European…, s. 51 i n.
247 Odmiennie: Schwartze, J., Bechtold, R., Bosch, W., Deficiencies in European…, s. 49.
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zmienia to faktu, że w prawie stanowionym powinny się znaleźć przepisy 
to regulujące, tzn. wskazujące jakie są warunki przypisania odpowiedzialno-
ści danemu przedsiębiorstwu. Należy także wskazać, że przepisy te różnią 
się od przepisów o reprezentacji. Takie uregulowanie byłoby wskazane tak 
z  punktu widzenia zasady dostatecznej określoności prawa, jak i zasady 
nullum crimen sine culpa. Potrzebne są jasne zasady pozwalające wskazać za 
czyje czyny odpowiedzialne będzie przedsiębiorstwo oraz dające możliwość 
ekskulpowania się poprzez wykazanie, że dana osoba nie działała w imieniu 
i na rzecz przedsiębiorstwa248.

Bez względu na to, że pożądane jest, aby uregulować w prawie pozytyw-
nym zasady odpowiedzialności przedsiębiorstw, rozumianych jako jednostki 
gospodarcze, potrzebne jest także takie uregulowanie ich odpowiedzialno-
ści, które wyeliminuje stosowanie domniemań niewzruszalnych. Jak zostało 
powiedziane powyżej, zasada odpowiedzialności osobistej oraz zasada winy 
sprzeciwiają się istnieniu domniemań niewzruszalnych. Domniemania takie 
występują obecnie w prawie unijnym w orzecznictwie dotyczącym ustalenia 
odpowiedzialności za cudze czyny, tj. w przypadku ustalenia, że spółka-matka 
miała decydujący wpływ na swoją spółkę-córkę, nie ma ona możliwości 
ekskulpowania się przez wykazanie, że w rzeczywistości nie miała wpływu 
na dopuszczenie się przez spółkę-córkę antykonkurencyjnego zachowania, 
czyli że sama nie była sprawcą249. Podobnie jest w przypadku wykorzystania 
koncepcji ciągłości gospodarczej. Przyjęcie, że poprzednik przestał istnieć 
w sensie prawnym lub przestał istnieć w sensie gospodarczym, a występowały 
między nim a następcą powiązania strukturalne, wystarczy do przypisania 
odpowiedzialności za działania poprzednika, bez konieczności wykazania 
przez Komisję, że przejęcie zostało dokonane w warunkach naruszenia 
i bez możliwości ekskulpowania się przez następcę przez wykazanie, że do 
przejęcia nie doszło w warunkach naruszenia250. W obu wskazanych wyżej 
przypadkach stosowane są niewzruszalne domniemania, które wykluczają 
przeprowadzenie dowodu przeciwnego przez dane przedsiębiorstwo. Taki 
stan rzeczy należy uznać za sprzeczny z zasadą odpowiedzialności indywidu-

248 Ten postulat jest aktualny także w stosunku do prawa polskiego.
249 Por. Bombois, T., La protection des droit fondamentaux…, op. cit., s. 102 i n.
250 Nawet wiedza o prowadzonej przez poprzednika działalności antykonkurencyjnej, w przy-

padku przejęcia, nie pozawala na przyjęcie, że przejęcie działalności zostało dokonane 
w warunkach naruszenia. Zasada odpowiedzialności indywidualnej sprzeciwia się takiemu 
przypisaniu odpowiedzialności, jednakże nie wyklucza konfiskaty zysków osiągniętych 
przez następcę w związku z naruszeniem prawa konkurencji. Por. Bombois, T., La pro-
tection des droit fondamentaux…, op. cit., s. 114 i powołane tam orzecznictwo.
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alnej i zasadą winy251. Stosowanie domniemań wzruszalnych w tych wypad-
kach można uznać za uzasadnione celem ochrony konkurencji na rynku 
wewnętrznym, jednakże nie wyklucza to zapewnienia prawa do obrony, 
które pozwalałoby na realizację zasady odpowiedzialności indywidualnej 
i winy. W  większości wypadków przeprowadzenie takiego dowodu prze-
ciwnego będzie bardzo trudne i tym bardziej z punktu widzenia prawnego 
powinna istnieć taka możliwość252. Stosowanie w tych wypadkach domnie-
mań niewzruszalnych, należy zatem uznać za niedopuszczalne.

5.5. Wyłączenie winy – błąd co do oceny prawnej

Ponadto należy zaznaczyć, że z punktu widzenia omawianej zasady pożą-
dane jest uregulowanie kwestii błędu wyłączającego winę. Przedsiębiorstwo 
musi mieć możliwość przewidzenia, jakie okoliczności będą wyłączały pocią-
gnięcie go do odpowiedzialności ze względu na brak winy. Jak wskazuje RG 
Kokott253 potrzebne jest uregulowanie kwestii błędu co do zakazu – czy 
był możliwy, czy niemożliwy do uniknięcia – według jednolitych unijnych 
kryteriów. Innymi słowy, rzecznik generalna postuluje, aby na poziomie 
unijnym uregulować kwestię możliwości uniknięcia odpowiedzialności ze 
względu na brak winy. Taka regulacja ma obejmować swoim zakresem tak 
postępowania prowadzone przez Komisję, jak i postępowania prowadzone 
prze organy krajowe. Polska u.o.k.k. również oparta jest na zasadzie winy, 
jednakże nie ma w niej mowy o możliwości i warunkach jej wyłączenia. 
Dlatego też również w prawie polskim powinno się takie uregulowanie 
znaleźć. Ponadto, powinno zostać przewidziane, że błąd zarzucalny (czyli 

251 Zdania tego nie podziela TS UE: zob. wyrok TS z dnia 29 marca 2011 r. w sprawach 
połączonych Arcelor Mittal Luxembourg SA i inni p-ko Komisji, C-201/09 P, C-216/09 P, 
Zb. orz. 2011, s. I-02239, pkt 100, wyrok TS z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie C-36/12 P 
Armando Álvarez SA p-ko Komisji, EU:C:2014:349, niepublikowany, pkt 16 i n. będący 
wynikiem wniesienia odwołania od wyroku SUE z dnia 16 listopada 2011 r., w sprawie 
T-78/06 Armando Álvarez SA p-ko Komisji, EU:T:2011:673, Zb. Orz. z 2011 r., s. II-00404 
(tylko streszczenie), zob. pkt 22 i n., a także wyrok SUE z dnia 17 maja 2011 r. w spra-
wie T-299/08 Elf Aquitaine SA p-ko Komisji, Zb. orz. 2011, s. II-02149, pkt 122 i 180.

252 Por. opinię rzecznika generalnego Mengozzi przedstawioną w dniu 17 lutego 2011 r. 
w sprawie C-521/09 P, Elf Aquitaine SA p-ko Komisji, EU:C:2011:89, Zb. Orz. 2011, 
s. I-08947, pkt 62 oraz opinię rzecznik generalnej Kokott przedstawioną w dniu 23 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie C-97/08 P, Akzo Nobel NV i inni p-ko Komisji, EU:C:2009:262, 
Zb. orz. 2009, s. I-08237, pkt 67.

253 Zob. opinię RG Kokott w sprawie C – 681/11 Schenker, pkt 48.
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nieuzasadniony) powinien wpływać na wymiar kary (powinna być ona niższa, 
ze względu na istnienie po stronie naruszyciela nieumyślności)254.

5.6.  Określenie naruszeń przepisów prawa materialnego w prawie unijnym i polskim 
a zasada określoności czynów zabronionych i kar

5.6.1.  Określenie naruszeń przepisów prawa materialnego w prawie unijnym a zasada 
określoności czynów zabronionych i kar

Praktyka Komisji i sądów unijnych pokazuje, że zakazanie zachowań, 
które zostają uznane za zachowania antykonkurencyjne, a wcześniej nie 
występowały lub nie były zakazane łączy się z ograniczeniem się Komisji 
do stwierdzenia praktyki i zrezygnowania z kary lub przyjęcia kary symbo-
licznej255. W przypadku gdy zakazane zachowanie będzie się powtarzało, 
nie będzie już przeszkód do nałożenia kary w pełnej wysokości256. Należy 
jednak pamiętać, że wskazane wyżej orzecznictwo ETPCz zezwala tylko 
na karanie zachowań, których niezgodność z prawem wynika z interpre-
tacji sądowej, a nie dokonywanej przez organ administracji. Ponadto sąd 
dokonując interpretacji przepisów nie może tworzyć nowego typu czynu 
zabronionego, który byłby zupełnie oderwany od zamierzenia prawodawcy 
(byłby niezgodny z naturą czynu zabronionego). W związku z tym, że zda-
rzały się przypadki, że karane było zachowanie, które polegało – posługując 
się terminologią prawnokarną – nie na sprawstwie lecz na pomocnictwie, 
pojawia się pytanie, czy można ukaranie takich praktyk uznać za niena-
ruszające zasady określoności czynów i kar. W świetle wskazanego wyżej 
orzecznictwa ETPCz ugruntowanie rozumienia przepisów określających 
typ czynów w orzecznictwie będzie spełniało wymagania określoności czy-
nów i kar, pod warunkiem, że interpretacja sądu nie spowoduje powstania 
nowego typu czynu. W sprawie AC-Treuhand mieliśmy do czynienia z sytu-
acją, w której przepisy pozwalały na taką ich interpretację257. Choć należy 

254 Por. Kowalik-Bańczyk, K., O słuchaniu złych rad – nulla poena sine culpa w unijnym 
prawie konkurencji – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 18.06.2013 r. w sprawie 
C-681/11 Bundeswettbewerbsbehörde i Bundeskartellanwalt przeciwko Schenker & Co. AG 
i inni, EPS nr 11/2014, s. 42 i n.

255 Zob. Król-Bogomilska, M., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i kon-
sumentów. Komentarz, wyd. 2., Warszawa 2014, s. 1322 oraz np. wyrok SUE z dnia 
8  lipca 2008 r. w sprawie T-99/04 AC-Treuhand AG p-ko Komisji, EU:T:2008:256, Zb. 
Orz. 2008  r., s. II-01501.

256 Zob. wyrok SUE z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie T-27/10 AC-Treuhand AG p-ko 
Komisji, EU:T:2014:59, niepublikowany, pkt 43 i n.

257 Por. wyrok SUE w sprawie T-99/04 AC-Treuhand, pkt 115 i n.
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się zgodzić z SUE, że zgodnie z orzecznictwem ETPCz nie jest wymagane, 
żeby odpowiedzialność sprawcy czynu, współsprawców i pomocników była 
odrębnie uregulowana, jeżeli interpretacja typu czynu pozwala na przyjęcie 
odpowiedzialności także innych osób niż sprawca, w literaturze zwraca się 
uwagę, że pożądane jest uregulowanie form uczestnictwa w niedozwolo-
nej praktyce, by nie narazić się na zarzut naruszenia zasady określoności 
czynów zabronionych i kar, a przez to także wzmocnić pewność prawa258.

5.6.2.  Określenie naruszeń przepisów prawa materialnego w prawie polskim a zasada 
określoności czynów zabronionych i kar

Podobnie szerokie uregulowanie niedozwolonych praktyk w prawie pol-
skim, co w prawie unijnym również łączy się z koniecznością zapewnienia, 
że nie będą karane naruszenia, które mają charakter nowy i nie były dotąd 
karane przez organ antymonopolowy (i potwierdzone w orzecznictwie sądo-
wym). Zasada określoności czynów zabronionych i kar wymaga, żeby nie 
karać za zachowania, co do których nie istnieją wykształcone reguły inter-
pretacyjne wskazujące na ich bezprawność. Dotyczy to zarówno tzw. praktyk 
nienazwanych, jak i praktyk tylko pozornie określonych259. Polskie prawo 
zna natomiast przypadki, w których SOKiK orzekł o nienałożeniu kary pie-
niężnej ze względu na to, że sprawa miała charakter niespotykany w orzecz-
nictwie krajowym260. Choć należy zaznaczyć, że w sprawie tej SOKiK uznał, 
że postępowanie Prezesa UOKiK było dopuszczalne w świetle przepisów 
u.o.k.k., jednakże uznał on je za zbyt surowe. SOKiK w ogóle nie zauważył 
kwestii ewentualnej niezgodności decyzji Prezesa UOKiK z art. 7 EKPCz. 
Bez względu na jakość uzasadnienia tego wyroku, należy uznać, że był on 
zasadny w świetle wymogów zasady określoności czynów zabronionych i kar. 
M. Bogomilska podnosi, że – podobnie jak w prawie unijnym – w prawie 
polskim istnieje potrzeba uregulowania odpowiedzialności za pomocnictwo, 
podżeganie czy tzw. sprawstwo kierownicze. Z jednej strony zapewni to 
należyte gwarancje określoności naruszeń, a z drugiej strony pozwoli także 
karać podmioty, które np. będą nakłaniały do zawarcia niedozwolonego 
porozumienia, a potem same nie będą w nim uczestniczyły261. Może się to 
zdarzyć np. w sytuacji, w której przedsiębiorstwo będzie chciało wykorzystać 
organ antymonopolowy w celu osłabienia pozycji rynkowej konkurentów.

258 Por. Król-Bogomilska, M., Zwalczanie karteli…, op. cit., s. 122.
259 Król-Bogomilska, M., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa…, wyd. 2., op. cit., s. 1321.
260 Zob. ibidem, s. 1322 i powołany tam wyrok SOKiK z dnia 29 maja 2006 r., sygn. XVII 

Ama 9/05, Dz. Urz. UOKiK z 2006 r., Nr 4 poz. 58.
261 Zob. Król-Bogomilska, M., Zwalczanie karteli…, op. cit., s. 122.
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6. Podsumowanie

Z przeprowadzonej wyżej analiza wynika, że system stosowania kar pie-
niężnych tak w unijnym, jak i w polskim prawie ochrony konkurencji nie 
spełnia wymogów ochrony zasady pewności prawa.

Już sama regulacja podstaw obliczania kar pieniężnych jest niedosko-
nała. Potrzebne jest precyzyjniejsze uregulowanie w kwestii liczenia obrotu 
przedsiębiorstwa oraz precyzyjne wskazanie roku obrotowego w prawie 
unijnym. Niezbędne jest także doprecyzowanie i uzupełnienie przesłanek 
stanowiących podstawę obliczenia wysokości kary pieniężnej. Pożądane jest 
przeniesienie istniejącej regulacji o charakterze soft law do aktu prawnego 
powszechnie obowiązującego, jak to zrobił polski prawodawca (regulacja 
weszła w życie 18 stycznia 2015 r.). Ponadto, przesłanki te powinny znaleźć 
zastosowanie do wszystkich naruszeń prawa konkurencji, tj. naruszeń prze-
pisów prawa materialnego i naruszeń formalnych. Wreszcie, katalogi oko-
liczności obciążających powinny mieć charakter zamknięty (to także zostało 
już zapewnione w polskiej u.o.k.k.). Przesłanka recydywy powinna zostać 
ograniczona w czasie. Ponadto większy nacisk powinien zostać położony 
na kwestię winy. Jej słabsza forma powinna skutkować niższym wymiarem 
kary.

Ze względu na sprzeczność z zasadą określoności kar, inaczej powinny 
zostać określone progi maksymalnych kar pieniężnych, niż przez odwoła-
nie się do danego procenta obrotu. Można to zrobić przez wprowadzenie 
progów kwotowych z ewentualnym pomocniczym procentem obrotu, który 
wyznaczałby górny pułap kary, liczonego za rok obrotowy poprzedzający 
rok dopuszczenia się niedozwolonej praktyki.

Również definicja przedsiębiorstwa powinna zostać uregulowana w pra-
wie unijnym, szczególnie, że pozwala ona na przypisanie odpowiedzialności 
za cudze czyny, co również powinno zostać jasno określone.

Uregulowanie definicji przedsiębiorstwa oraz określenie jasnych zasad 
odpowiedzialności za cudze czyny (czy to związanej z zastosowaniem kon-
strukcji single economic entity, czy też zasadą ciągłości gospodarczej) musi 
łączyć się także z uregulowaniem domniemań, które obecnie wynikają 
z  orzecznictwa TSUE. Regulacja ta powinna na każdym etapie przypisa-
nia odpowiedzialności za cudze czyny wykluczyć stosowanie domniemań 
niewzruszalnych, ponieważ ich stosowanie stoi w sprzeczności z zasadą 
odpowiedzialności indywidualnej i zasadą winy.

Ponadto pożądane jest uregulowanie tak w prawie unijnym jak i w prawie 
polskim – w sposób jednolity – możliwości wyłączenia odpowiedzialności 
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ze względu na brak winy spowodowany wystąpieniem błędu co do oceny 
prawnej.

Jeżeli chodzi o określenie naruszeń prawa materialnego i stosowanie 
przepisów prawa materialnego do zachowań, których osoba rozsądna nawet 
z pomocą profesjonalisty nie jest w stanie uznać za niezgodne z tymi przepi-
sami, należy podkreślić, że dotychczasowa praktyka Komisji i sądów unijnych 
jest zadawalająca z punktu widzenia przestrzegania zasady określoności 
czynów i kar. Również pojawiające się orzecznictwo sadów polskich idzie 
w dobrym kierunku, jednakże wymaga ono jeszcze wzbogacenia o wła-
ściwe uzasadnienie. Należy jednak zgodzić się w tym względzie z M. Król-
-Bogomilską, że zarówno w prawie unijnym, jak i prawie polskim zasada 
pewności prawa zostałaby wzmocniona w przypadku uregulowania kwestii 
odpowiedzialności za podżeganie, pomocnictwo, czy sprawstwo kierownicze.



Rozdział III

Kary pieniężne w prawie konkurencji
a zasada równości wobec prawa

1. Uwagi wprowadzające

Drugą z zasad, która wymagała będzie omówienia i analizy pod kątem 
zagrożeń dla jej obowiązywania przez stosowania kar pieniężnych w unijnym 
i polskim prawie konkurencji jest zasada równości1. Zagrożenie dla jej sto-
sowania może pojawić się na kilku etapach postępowania z zakresu ochrony 
konkurencji, które kończy się nałożeniem kar pieniężnych. W niniejszym 
rozdziale postaram się wskazać, na których etapach postępowania z zakresu 
ochrony konkurencji dochodzi do zagrożenia poszanowania zasady równości 
oraz czy jest ona rzeczywiście respektowana. Jeśli odpowiedź na to pytanie 
będzie negatywna, postaram się wskazać pożądane zmiany.

2. Zasada równości w prawie polskim i unijnym – źródła i znaczenie zasady

Zasad równości obowiązuje zarówno w prawie polskim, jak i unijnym oraz 
oczywiście międzynarodowym2. Jej źródłem są KPP, polska Konstytucja, ale 
także EKPCz oraz TFUE. Jest ona uznawana w wielu innych europejskich 
i międzynarodowych dokumentach dotyczących ochrony praw człowieka3, jak 

1 Szerzej na temat zasady zob. np. Tridimas, T., The Genaral Principles of EU Law, 2nd 

ed., Oxford University Press New York 2007, s. 59 i n.
2 Zob. Maliszewska-Nienartowicz, J., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych 

Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2013 oraz SIP Legalis, komentarz do art. 20, 
pkt V. A.

3 Zob. EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights (dalej: EUNIEFR), 
Commentary of the Charter of Fundamental Rights of The European Union, June 2006, 
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na przykład: w Karcie Narodów Zjednoczonych4, Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka5, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycz-
nych6, a także innych Konwencjach Narodów Zjednoczonych odnoszących 
się do walki z dyskryminacją7 oraz innych niż EKPCz Konwencjach Rady 
Europy8.

Zasada równości wobec prawa w ujęciu teoretycznym rozumiana jest 
w różny sposób9. Wyróżnia się z jednej strony równość wobec prawa i rów-
ność w prawie. Ponadto można wyróżnić równość formalną i materialną. 
Równość wobec prawa oznacza, że będziemy stosować obowiązujące normy 
prawne wobec wszystkich jednakowo i bezstronnie. Nie ma znaczenia, jaką 
treść mają przepisy prawne, byle były stosowane tak samo względem osób, 
które posiadają daną cechę relewantną10. Zgodnie z koncepcją równości 
w prawie normy prawne nie będą zawierały przywilejów lub postanowień 
dyskryminujących pewne grupy obywateli. Koncepcja ta nawiązuje do filo-
zofii Arystotelesa, któremu przypisuje się twierdzenie, iż „rzeczy podobne 
winny być traktowane podobnie, rzeczy niepodobne powinny być traktowane 
różnie, proporcjonalnie do ich zróżnicowania”11. Takie jednak podejście 

dostępny na http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/networkcommentaryfi-
nal_en.pdf, s. 183 i n.

 4 Zob. art. 1 pkt 3 oraz art. 55 lit. c) Karty Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 r., 
Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90

 5 Zob. akapit 1 preambuły oraz art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej 
i proklamowanej rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) dnia 10 grudnia 
1948 r.

 6 Zob. art. 3 oraz art. 26 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych 
z 19 grudnia 1966 r., Dz. U. z 1977 r., nr 38, poz. 167.

 7 Zob. Konwencję w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej otwarta 
do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r., Dz. U. z 1969 r., nr 25, poz. 187, 
Konwencję w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet przyjęta przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r., Dz. U. z 1982 r. 
Nr 10, poz. 71., Konwencję o prawach dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku, Dz. U. 1991 r., nr 120 poz. 526, 
Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych z 13 grudnia 2006 r., Dz. U. z 2012 r., 
nr 0, poz. 1169.

 8 Zob. np. Konwencję ramowa o ochronie mniejszości narodowych z 1 lutego 1995 r., 
Dz. U. z 2002 r., nr 22, poz. 209, Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej z 11 maja 2011 r.

 9 Zob. Maliszewska-Nienartowicz, J., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych 
Unii…, op. cit., komentarz do art. 20, pkt II i III.

10 Por. Maliszewska-Nienartowicz, J., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych 
Unii…, op. cit., komentarz do art. 20, pkt II. 1.

11 Definicja za Pogodzińska, P., Metody interpretacji zasady równości przez Trybunały euro-
pejskie i ich zastosowanie w sprawach dyskryminacji osób LGBT, Problemy Współczesne-
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wymaga ustalenia, jakie cechy można uznać za podobne, a jakie nie, oraz 
jakie różnice mają znaczenie. Należy arystotelesowską formułę potraktować 
jedynie jako punkt wyjścia12. Koncepcji tej zarzuca się bowiem, że jest jak 
puste naczynie, ponieważ ani nie jest wypełnione treścią moralną, ani nie 
zawiera wskazówek pozwalających ustalić podobieństwo, co może stanowić 
zagrożenie uzasadniania na jej podstawie różnych form dyskryminacji13. 
Równość formalna (numeryczna) nawiązuje do arystotelesowskiej koncep-
cji równości w prawie, gdyż zgodnie z nią należy zapewnić sprawiedliwość 
jednostkom, które będziemy traktować jednakowo ze względu na porów-
nywalność sytuacji, w której się znaleźli. Tej koncepcji zarzuca się między 
innymi możliwość przeciwdziałania tylko dyskryminacji bezpośredniej oraz 
osiąganie przez jej zastosowanie wyników nie tylko pozytywnych (np. przez 
traktowanie danej grupy osób jednakowo źle)14. Ponadto jej zastosowanie 
wymaga wybrania porównywalnego podmiotu, kryterium porównawczego 
(ang. comparator)15. Dokonanie wyboru porównywalnego podmiotu wiąże 
się z ryzykiem kierowania się stereotypami, co może prowadzić do wyboru 
podmiotu dominującego w przeszłości (mężczyzna, biały, heteroseksualny, 
etc.)16. Wskazuje się także na statyczny charakter tej koncepcji i dążenie 
do poprawy sytuacji jednostki, a nie danej grupy. Ze względu na ograni-
czenia równości formalnej wykształciło się pojęcie równości materialnej 
(faktycznej, substancjalnej), która pozwala przeciwdziałać tak dyskryminacji 
bezpośredniej, jak i ukrytej. Koncepcja ta jest oparta na zasadzie słusz-
ności i nawiązuje do idei sprawiedliwości społecznej17. W przeciwieństwie 
do koncepcji równości formalnej nie koncentruje się ona na dążeniu do 
poprawy sytuacji jednostki a na dążeniu do poprawy sytuacji całej grupy, 
do której ta jednostka należy, a przez to także do poprawy sytuacji tej 
jednostki – jest to model sprawiedliwości grupowej18. Daje ona także moż-

go Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, Vol. VII, A.D. MMIX 
Numer specjalny – ochrona praw człowieka, s. 51.

12 Por. Maliszewska-Nienartowicz, J., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych 
Unii…, op. cit., komentarz do art. 20, pkt II. 1.

13 Zob. Pogodzińska, P., Metody interpretacji…, op. cit., s. 51 oraz Maliszewska-Nienarto-
wicz,  J., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii…, op. cit., komentarz 
do art. 20, pkt II. 2. i powołana tam literaturę.

14 Por. Maliszewska-Nienartowicz, J., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych 
Unii…, op. cit., komentarz do art. 20, pkt III. 2.

15 Zob. ibidem, pkt. III. 3. oraz Pogodzińska, P., Metody interpretacji…, op. cit., s. 54.
16 Por. Maliszewska-Nienartowicz, J., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych 

Unii…, op. cit., komentarz do art. 20, pkt III. 3.
17 Zob. ibidem, pkt III. 4.
18 Por. ibidem.
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liwość walki z różnego rodzaju stereotypami, np. uznawaniem kobiet za 
płeć słabszą, etc.19. Koncepcja ta godzi arystotelesowską równość formalną 
z możliwością zagwarantowania równości poszczególnym grupom jednostek, 
które wyróżnia dana cecha, a nie da jej się porównać z żadną inną grupą 
(np. sytuacji kobiety w ciąży nie da porównać się z sytuacją mężczyzn)20. 
Zakłada ona nawet uzasadnione uprzywilejowanie poszczególnych grup ze 
względu na daną cechę wyróżniającą (np. macierzyństwo, niepełnospraw-
ność), co ma zagwarantować równość rzeczywistą, także przez podejmo-
wanie działań pozytywnych21. W literaturze wyróżnia się ponadto czasem 
koncepcję równości szans, którą można określić jako koncepcję pośrednią 
pomiędzy równością materialną i formalną22. Zakłada ona bowiem podej-
mowanie pewnych czynności pozytywnych w stosunku do pewnych grup 
w celu zapewnienia „równego startu”, co nie koniecznie będzie prowadziło 
do określonego celu23.

Z zasadą równości łączy się nieodzownie zakaz dyskryminacji. Można 
powiedzieć, że jest to jedna i ta sama zasada ujęta w od różnych stron, to 
jest pozytywnie (zasada równości) lub negatywnie (zakaz dyskryminacji)24. 
Są jednak autorzy, którzy tego zdania nie podzielają i podnoszą, że zakaz 
dyskryminacji jest tylko wycinkiem zasady równości25 – zakaz dyskryminacji 
wynika z zasady równości i ją dopełnia26. Na podobnym stanowisku stoi 
TSUE, który w swoim ugruntowanym orzecznictwie stoi na stanowisku, że 
zakaz dyskryminacji jest tylko konkretnym wyrazem ogólnej zasady równości, 
która wynika z podstawowych zasad prawa unijnego27, jednakże nie zawsze 
w jego orzecznictwie ta różnica jest widoczna28.

19 Zob. ibidem.
20 Zob. ibidem, pkt III. 5.
21 Zob. ibidem.
22 Zob. ibidem, pkt III. 6.
23 Zob. ibidem.
24 Tak zob. Kopczyk, R., Zakaz dyskryminacji w sporcie w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 

2013, s. 111 i powołaną tam literaturę.
25 Por. Pogodzińska, P., Metody interpretacji…, op. cit., s. 51 i powołaną tam literaturę oraz 

Kopczyk, R., Zakaz dyskryminacji…, op. cit., s. 111 i powołaną tam literaturę oraz Wró-
bel, A., [w:] Miąsik, D., Półtorak, N., Wróbel, A. (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej. Komentarz. Tom I, Warszawa 2012 oraz SIP Lex, komentarz do art. 18, pkt 18.3.

26 Por. EUNIEFR, Commentary of the Charter…, op. cit., s. 188.
27 Por. wyrok TS z dnia 12 października 2004 r. w sprawie C-313/02 Wippel p-ko Peek 

& Cloppenburg, EU:C:2004:607, Zb. Orz. z 2004 r., s. I-09483, pkt 56 i powołane tam 
orzecznictwo.

28 Por. Tridimas, T., The Genaral Principles…, op. cit., s. 64 i powołany tam wyrok TS z dnia 
8 października 1980 r. w sprawie 810/79 Peter Überschär p-ko Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte, EU:C:1980:228, Zb. Orz. z 1980 r., s. 02747, pkt 16.
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2.1. Zasada równości w EKPCz

Art. 14 EKPCz stanowi:
„Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej konwencji powinno 

być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak płeć, 
rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie 
narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, 
urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn”.

Zasada równości została ujęta w Konwencji jako zakaz dyskryminacji, 
czyli – jak wskazywałem powyżej – wycinek zasady równości. W literaturze 
podnosi się, że nie jest jasne, czy w tym przepisie zawarto zasadę równego 
traktowania, czy zasadę niedyskryminacji, wskazując, że zasada równości 
zakazuje nierównego traktowania, a zakaz dyskryminacji zakazuje różnego 
traktowania ze względu na określone (niedozwolone) kryteria29. Ponadto 
zakaz ten ma charakter akcesoryjny, tzn. art. 14 EKPCz ogranicza stosowanie 
zasady równości do korzystania z praw i wolności wymienionych w EKPCz. 
Z drugiej strony, przepis ten ani nie definiuje dyskryminacji oraz pozosta-
wia katalog kryteriów różnicujących otwartym (przykładowym). Stosowanie 
zakazu dyskryminacji zostało natomiast rozszerzone w Protokole nr 12 do 
EKPCz z 4 listopada 2000 r., który już w preambule odwołuje się do zasady, 
zgodnie z którą wszystkie osoby są równe wobec prawa oraz są uprawnione 
do równej ochrony przez prawo. Art. 1 tegoż Protokołu stanowi, że:

„1. Korzystanie z każdego prawa ustanowionego przez prawo powinno 
być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak płeć, 
rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne lub inne, pochodzenie 
narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, 
urodzenie lub z jakichkolwiek innych przyczyn.

2. Nikt nie może być dyskryminowany przez jakiekolwiek władze publiczne 
z któregokolwiek z powodów wymienionych w ustępie 1”.

Protokół nr 12 rozszerza zatem zastosowanie zasady równości do korzy-
stania z każdego prawa przewidzianego przez prawo, czyli nie ogranicza 
stosowania tej zasady do korzystania z praw zagwarantowanych w EKPCz, 
a odnosi się do praw przewidzianych przez prawo państw stron oraz prawo 
międzynarodowe30. Na marginesie, należy jeszcze zaznaczyć, że Polska jest 
jednym z państw członkowskich Rady Europy, które nie ratyfikowało jesz-

29 Zob. Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Pod-
stawowych Wolności. T. 1, Komentarz do artykułów 1–18, Warszawa 2011, s. 756.

30 Szerzej zob. ibidem, s. 758 oraz Nowicki, M. A., Komentarz do art. 14 Konwencji o ochro-
nie praw człowieka i podstawowych wolności, [w:] Nowicki, M. A., Wokół Konwencji 
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cze wyżej wspomnianego Protokołu, co oznacza, że w stosunku do Polski 
on nie obowiązuje31.

Przepisy EKPCz dotyczące zasady równości były wielokrotnie interpreto-
wane w orzecznictwie ETPCz. Trybunał wyjaśniał, między innymi, wątpliwo-
ści związane z ujęciem zasady niedyskryminacji jako zasady równości oraz 
z  akcesoryjnością art. 14 EKPCz. Należy zaznaczyć, że Trybunał w wielu 
swoich orzeczeniach nie rozróżnia zasady niedyskryminacji od zasady rów-
ności i odwołując się do art. 14 EKPCz posługuje się sformułowaniem 
„zasada równego traktowania”32. Ponadto w literaturze wskazuje się, że prze-
pis art.  14 może, według ujęcia funkcjonalnego, być interpretowany jako 
zawierający zasadę równości. Na chwilę obecną również UE nie przystąpi 
do tego protokołu z momentem przystąpienia do EKPCz33.

Badanie przez Trybunał naruszenia art. 14 EKPCz odbywa się etapami. 
Trybunał stawia kolejno pytania, na których odpowiedź będzie przesądzała 
o istnieniu naruszenia art. 1434. Najpierw Trybunał stara się ustalić, czy 
stan faktyczny sprawy wchodzi w zakres jednego lub więcej innych niż 
art. 14 materialnych przepisów Konwencji (lub Protokołów)35. Odpowiedź 
negatywna przesądza o braku naruszenia art. 14. Trybunał podkreśla, że 
inny przepis Konwencji nie musi zostać naruszony, jednakże stan faktyczny 
sprawy musi pod taki przepis podpadać. Z drugiej strony, jeśli inny prze-
pis Konwencji został naruszony, Trybunał będzie badał zarzut naruszenia 
art.  14 EKPCz tylko w wyjątkowych wypadkach36, ze względu na subsy-
diarny charakter art. 1437. Następnie ETPCz stara się ustalić, czy nastąpiła 
różnica w traktowaniu podmiotów znajdujących się w sytuacji podobnej/

Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. VI, Warszawa 
2013 i SIP Lex, pkt 26.2.

31 Por. Final report to the CDDH, Fifth negotiation meeting between the CDDH ad hoc 
negotiation group and the European Commission on the accession of the European 
Union to the European Convention on Human Rights, document z 5 kwietnia 2013 r., 
załącznik nr V, pkt III, dostępny na stronie: www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpoli-
cy/Accession/Meeting_reports/47_1%282013%29008rev2_EN.pdf, ostatnio odwiedzanej 
12 września 2014 r.

32 Zob. Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 757 i powołany tam 
wyrok ETPCz z dnia 26 lutego 1993 r. w sprawie nr 13023/87 Salesi p-ko Włochom, 
§ 19.

33 Por. Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 757 i powołaną tam 
literaturę.

34 Por. ibidem, s. 759 oraz zob. wyrok ETPCz z dnia 28 listopada 1984 r. w sprawie 
Rasmussen p-ko Danii, skarga nr 8777/79, § 29 i n.

35 Zob. wyrok ETPCz w sprawie Rasmussen, § 29–33.
36 Por. Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 759.
37 Por. ibidem, s. 765 i n.
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analogicznej („placed in analogous situations”38). Jeżeli nastąpiła różnica 
w traktowaniu, to Trybunał będzie ustalał, czy różnica jest uzasadniona 
legitymowanym celem i jeśli jest, to następnie będzie sprawdzał czy takie 
nierówne traktowanie jest proporcjonalne do osiągnięcia tego celu. Na 
ten etap kładzie się w orzecznictwie ETPCz największy nacisk, uważając 
badanie proporcjonalności za element najistotniejszy39.

Problematyka zakresu zastosowania art. 14 łączy się z kwestią jego akce-
soryjnego charakteru. Ze względu na to, że stan faktyczny sprawy powinien 
wchodzić w zakres jednego lub więcej innych niż art. 14 materialnych prze-
pisów EKPCz, żeby można było mówić o naruszeniu art. 14, ETPCz starał 
się w orzecznictwie ustalić, kiedy stan faktyczny będzie w ten zakres wcho-
dzić. Orzecznictwo ETPCz idzie w kierunku dość luźnego interpretowania 
poszczególnych przepisów Konwencji, żeby ten związek ustalić, a nawet 
w kierunku rezygnacji z akcesoryjności tego przepisu40. Warto zwrócić w tym 
względzie na wyrok w sprawie Zarb Adami41, w którym ETPCz stwierdził, 
iż: „pojęcie dyskryminacji obejmuje zasadniczo przypadki, w których osoba lub 
grupa jest traktowana, bez właściwego uzasadnienia, w sposób mniej korzystny 
od innej osoby lub grupy, nawet wtedy, gdy korzystniejsze traktowanie nie jest 
wymagane przez Konwencję”. W literaturze podnosi się, że to orzeczenie 
wskazuje, iż art. 14 EKPCz zawiera autonomiczne gwarancje, „ponieważ 
nawet gdy materialny przepis Konwencji nie został naruszony, to jego szeroka 
interpretacja powoduje, że okoliczności sprawy są uznawane jako mieszczące 
się w zakresie jego stosowania, co uzasadnia z kolei zastosowanie art. 14”42. 
Niestety nie jest wiadome, czy wspomniany wyżej wyrok jest początkiem 
linii orzeczniczej przekreślającej akcesoryjność art. 14 EKPCz, a zatem 
odejściem od dotychczasowej, czy jest to jedynie orzeczenie wyjątkowe43. 
Natomiast, z punktu widzenia kar pieniężnych nakładanych w postępowa-
niach z zakresu ochrony konkurencji, warto zwrócić uwagę na wyrok ETPCz 
w sprawie Mamidakis44. W wyroku tym ETPCz uznał, że kara pieniężna 

38 Zob. wyrok ETPCz w sprawie Rasmussen, § 35 i powołane tam orzecznictwo.
39 Por. Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 759 oraz Nowicki, M. A., 

Komentarz do art. 14…, op. cit., pkt 26.1.
40 Por. Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 762 i n. i powołane 

tam orzecznictwo.
41 Zob. wyrok ETPCz z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie Zarb Adami p-ko Malcie, skarga 

nr 17209/02, § 73.
42 Zob. Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 764 i powołaną tam 

literaturę oraz Nowicki, M. A., Komentarz do art. 14…, op. cit., pkt 26.1.
43 Por. Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 764.
44 Zob. wyrok ETPCz z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie nr 35533/04 Mamidakis p-ko 

Grecji, skarga nr 35533/04.
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nałożona na jednostkę stanowi ingerencję w jej prawo własności zagwa-
rantowane w art. 1 Protokołu nr 1 do EKPCz45. Mimo że taka ingerencja 
przewidziana jest w al. 2 tego przepisu, to między nałożoną karą, a celem, 
dla którego zostaje ona nałożona musi istnieć stosunek proporcjonalności46. 
Innymi słowy, z naruszeniem prawa własności będziemy mieli do czynienia, 
jeśli nałożona kara będzie stanowiła nadmierne obciążenie, lub jeśli będzie 
w  istotnie pogarszała sytuację finansową jednostki47. Jeżeli uznać akceso-
ryjny charakter art. 14 EKPCz, to w przypadku kar nakładanych w  spra-
wach z  zakresu ochrony konkurencji, będzie można podnosić, że mamy 
do czynienia z naruszeniem prawa własności, zagwarantowanego w  art. 1 
Protokołu nr 1 do EKPCz.

ETPCz w swoim orzecznictwie interpretował również pojęcie dyskrymi-
nacji. ETPCz stoi na stanowisku, że zakazane nie jest różne traktowanie 
sytuacji faktycznie i prawnie zróżnicowanych, natomiast utrwaliło się orzecz-
nictwo48, zgodnie z którym środek ma charakter dyskryminujący, gdy49:
1) rozróżnia między osobami lub grupami znajdującymi się w porównywalnej 

sytuacji przy zastosowaniu niedozwolonych kryteriów różnicujących,
2) rozróżnia w sposób arbitralny, czyli bez obiektywnych i racjonalnych 

podstaw usprawiedliwiających,
3) osoba lub grupa osób jest mniej korzystnie traktowana od osoby lub 

grupy osób znajdujących się w porównywalnej sytuacji,
4) jest nieproporcjonalny do zamierzonego celu, który jest celem legitymi-

zowanym.
Art. 14 EKPCz nie dotyczy jedynie równości w znaczeniu formalnym, 

czyli równego traktowania osób w sytuacji istotnie porównywalnej, ale także 
równości materialnej, tj. „nierównego traktowania sytuacji istotnie nieporówny-
walnych stosownie do ich nieporównywalności”50. Nieistotne różnice faktyczne 
również mogą być brane pod uwagę przy ocenie czy nierówne traktowanie 
było w danym wypadku usprawiedliwione51. Ponadto koncepcja równości 
materialnej, która zakłada dążenie do równości także przez nierówne trak-
towanie, jest zgodna z art. 14 EKPCz52.

45 Por. ibidem, § 44.
46 Por. ibidem.
47 Por. ibidem, § 45.
48 Zob. np. wyrok ETPCz z dnia 28 maja 1985 r. w sprawach połączonych Abdulaziz, 

Cabales i Balkandali p-ko Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 9214/80, 9473/81, 9474/81.
49 Zob. Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 769 i powołane tam 

orzecznictwo oraz Nowicki, M. A., Komentarz do art. 14…, op. cit., pkt 26.1.
50 Zob. Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 770.
51 Zob. ibidem.
52 Zob. supra oraz ibidem.
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Niestety, koncepcja sytuacji porównywalnej nie jest doskonała, nie 
pozwala bowiem stwierdzić np. nierówności ze względu na płeć, ponieważ 
mężczyzna i kobieta nigdy nie będą w sytuacji porównywalnej, gdy weź-
mie się pod uwagę możliwość urodzenia dziecka, dlatego koncepcja ta jest 
krytykowana53.

Art. 14 EKPCz obejmuje swoim zakresem również tzw. dyskryminację 
pośrednią, tzn. sytuację, w której zastosowanie pozornie neutralnego kryte-
rium prowadzi do nieproporcjonalnie negatywnych skutków dla grupy osób54. 
W przypadku dyskryminacji pośredniej zastosowany, środek nie jest oparty 
na żadnym z zakazanych przez art. 14 EKPCz kryteriów, natomiast zasto-
sowanie danego środka wywołuje nieproporcjonalnie negatywne skutki dla 
pewnej grupy osób (najczęściej tzw. grupy sensytywnej)55. Bardzo często 
dany środek nie jest kierowany do (oraz pozornie nie ma dotyczyć) grupy 
osób, których sytuację pogarsza56.

Organy państwowe mogą dopuszczać się dyskryminacji stosując różnego 
rodzaju środki dyskryminacyjne, do których należą w rozumieniu art. 14 
EKPCz tak akty stosowania prawa (decyzje, wyroki, etc.), jak i akty sta-
nowienia prawa (akty normatywne). Do takich środków należy zaliczyć 
także utrzymywanie stanu faktycznego powstałego w wyniku długotrwałej 
praktyki57.

Jeżeli chodzi o niedozwolone kryteria różnicujące, to sporne jest czy 
dyskryminacja może polegać tylko na stosowaniu takich kryteriów różnicu-
jących, które odnoszą się do cech osobowych, czy też może to być nierówne 
traktowanie na podstawie jakichkolwiek kryteriów58.

Należy pamiętać, że art. 14 EKPCz nie zostanie naruszony przez każde 
nierówne traktowanie ze względu na kryteria w nim wymienione (i nie-
wymienione). Nierówne traktowanie będzie nosiło cechy dyskryminacji, 
w przypadku gdy nie będzie ono usprawiedliwione przez dążenie do osią-
gnięcia legitymowanego celu (racjonalne i obiektywne usprawiedliwienie)59. 
Natomiast, nawet jeśli będzie ono usprawiedliwione przez dążenie do osią-
gnięcia takowego celu, to nadal może ono nosić znamiona dyskryminacji, 
gdy między zamierzonym celem a zastosowanymi środkami o charakterze 

53 Zob. ibidem.
54 Zob. ibidem, s. 772 i n. oraz powołaną tam literaturę.
55 Por. ibidem, s. 773 oraz Nowicki, M. A., Komentarz do art. 14…, op. cit., pkt 26.1.
56 Por. Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 773 i powołane tam 

orzecznictwo.
57 Zob. ibidem, s. 776 i powołane tam orzecznictwo
58 Zob. ibidem, s. 777 i n. oraz powołane tam orzecznictwo.
59 Por. Nowicki, M. A., Komentarz do art. 14…, op. cit., pkt 26.1.
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różnicującym nie będzie istniał racjonalny stosunek proporcjonalności60. 
W literaturze pojawiały się pewne wątpliwości co do wzajemnego stosunku 
testu legitymowanego celu i testu proporcjonalności61. Obecnie ETPCz 
przyjmuje wskazaną powyżej zależność obu testów, to jest uznanie danego 
celu za legitymowany nie wyklucza dyskryminacyjnego traktowania, gdy 
użyte środki nie będą proporcjonalne do osiągnięcia tegoż celu62. Zdarzają 
się także orzeczenia, w których zaciera się granica między legitymowanym 
celem a proporcjonalnością, tj. ETPCz przyjmuje, że dany środek jest nie-
proporcjonalny i dlatego nie stanowi legitymowanego celu63.

Art. 14 EKPCz nie zawiera katalogu legitymowanych celów, które uspra-
wiedliwiały będą nierówne traktowanie, dlatego też państwa członkowskie 
mają szeroki margines swobody w ich wyznaczaniu. Katalog ten możemy 
odnaleźć w orzecznictwie, jednakże nie jest on ani stały, ani zamknięty64. 
ETPCz bardzo rzadko kwestionuje legitymowany cel, na który powołuje 
się państwo członkowskie65, przede wszystkim skupia się zaś na badaniu 
proporcjonalności. Dlatego też kryterium legitymizowanego celu uważa się 
za mało użyteczne, a nawet zbędne kryterium oceny66.

Najczęściej badanie przez ETPCz usprawiedliwienia nierównego trakto-
wania skupia się na badaniu proporcjonalności67. Koncepcja proporcjonal-
ności wykorzystywana na potrzeby stosowania art. 14 EKPCz odpowiada 
ogólnej koncepcji proporcjonalności wynikającej z użytej w art. 8–11 EKPCz 
klauzuli: „konieczne w społeczeństwie demokratycznym” powiązanej z testem 
„fair balance”68. ETPCz bada, czy dany środek jest proporcjonalny z punktu 
widzenia marginesu uznania pozostawionego państwo członkowskiemu69. 
Dokonując tego badania ETPCz stosuje różną miarę oceny konieczności 
użycia danego środka w zależności od dobra chronionego70.

60 Zob. Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 784 i powołany tam 
wyrok ETPCz z 18 czerwca 1994 r. w sprawie Karlheinz Schmidt p-ko Niemcom, skarga 
nr 13580/88, § 24.

61 Por. Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 784 i n.
62 Por. wyrok ETPCz z 3 października 2000 r. w sprawie Camp i Bourimi p-ko Niemcom, 

skarga nr 28369/95, § 39.
63 Por. Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 786 i powołane tam 

orzecznictwo.
64 Por. ibidem, s. 785 i n.
65 Zob. ibidem.
66 Zob. ibidem, s. 786.
67 Por. Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 786.
68 Zob. ibidem.
69 Zob. ibidem, s. 787.
70 Zob. ibidem i powołane tam orzecznictwo.
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Warto w tym miejscu jeszcze zwrócić uwagę na to, w jaki sposób kształ-
tuje się rozkład ciężaru dowodu w sprawach dotyczących dyskryminacji. 
Istnieje już utrwalone orzecznictwo ETPCz, zgodnie z którym skarżący musi 
wykazać, że:
a) nastąpiła w stosunku do niego różnica w taktowaniu,
b) w oparciu o niedozwolone kryterium różnicujące,
c) która doprowadziła do „pokrzywdzenia”71,
d) wskazać grupę porównawczą (grupę osób o sytuacji porównywalnej lub 

znacząco różnej) oraz
e) wykazać podleganie jednemu z praw lub wolności chronionych przez 

Konwencję.
Natomiast to skarżone państwo będzie musiało udowodnić, że ta różnica 

była uzasadniona72.
Istotne jest, w jaki sposób będziemy rozumieli pojęcie „pokrzywdzenia”. 

Są poglądy, według których z pokrzywdzeniem będziemy mieli do czynienia 
tylko wtedy, gdy skarżący zostanie potraktowany w sposób naruszający jego 
godność lub w inny opresyjny sposób73. Orzecznictwo ETPCz i brzmienie 
art. 14 EKPCz zdają się wskazywać na takie rozumienie pokrzywdzenie, 
które nie ogranicza się do naruszenia godności. Innymi słowy, za wystar-
czające do stwierdzenia dyskryminacji należało będzie uznać takie nierówne 
traktowanie, które doprowadziło do braku zagwarantowania skarżącemu 
niedyskryminacyjnego korzystania z praw i wolności zagwarantowanych 
w EKPCz74.

Ponadto, jeżeli chodzi o rozkład ciężaru dowodu, dodatkowe utrudnienie 
pojawi się w przypadku występowania dyskryminacji pośredniej, kiedy skar-
żący będzie musiał wykazać, że zastosowano w stosunku do niego pozornie 
neutralne prawo z dyskryminującym skutkiem a także wskazać przyczynę 
lub uzasadnienie tego skutku75.

Ocena dyskryminacyjnego charakteru danego środka dokonywana przez 
ETPCz odbywa się ustalonymi etapami. Najpierw ETPCz ustala sytuacje, 
które są podstawą zarzutu dyskryminacji. Na następnym etapie ETPCz 
ustala czy sytuacje te są podobne, czy zróżnicowane, co za każdym razem 
wymaga ustalenia okoliczności faktycznych i prawnych, gdyż nie jest fak-
tem obiektywnym. ETPCz stwierdzi naruszenie zakazu dyskryminacji, gdy 

71 Por. ibidem, s. 788.
72 Zob. wyrok ETPCz z 5 czerwca 2008 r. w sprawie Sampanis i in. p-ko Grecji, skarga 

nr 32526/05, § 71 i powołane tam orzecznictwo.
73 Por. Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 788.
74 Por. ibidem.
75 Por. ibidem, s. 791 oraz Nowicki, M. A., Komentarz do art. 14…, op. cit., pkt 26.1.
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nierówno traktowane będę osoby znajdujące się w „relewantnie podobnych” 
sytuacjach76.

Należy ponadto pamiętać, że możliwość usprawiedliwienia dyskryminacyj-
nego traktowania uzależniona jest także od marginesu oceny państwa, które 
znając najlepiej lokalne potrzeby i warunki, muszą mieć możliwość różnego 
traktowania w sensie prawnym danych sytuacji77. Rozmiar marginesu oceny 
oraz ocena czy nie został przekroczony będzie zależała od natury celu uspra-
wiedliwiającego nierówne traktowanie, natury zaangażowanej aktywności, 
natury sprawy (okoliczności, przedmiotu i tła) i zaangażowanych intere-
sów, etc.78. Jednymi z czynników bardziej sprecyzowanych i wymagających 
wyszczególnienia ze względu na przedmiot niniejszej pracy, które należy brać 
pod uwagę przy precyzowaniu marginesu oceny państwa są: ogólne środki 
strategii społecznej i gospodarczej państwa podejmowane w interesie publicz-
nym79 oraz istnienie lub nieistnienie wspólnej podstawy między systemami 
państw-stron EKPCz lub europejskiego konsensusu80. Przy czym w wypadku, 
gdy w grę wchodzą ogólne środki strategii społecznej i gospodarczej państwa, 
margines uznania państwa będzie zdecydowanie szerszy, niż w wypadku, gdy 
sprawa będzie dotyczyła np. intymnej sfery życia seksualnego jednostki81.

2.2. Zasada równości w UE

Zasada równości jest jedną z zasad ogólnych prawa unijnego. Została 
ona zapisana w traktatach oraz rozwinięta w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości82. Najpierw, podobnie do innych zasad, służyła głownie 

76 Zob. Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 792 i powołane tam 
orzecznictwo.

77 Por. ibidem.
78 Por. ibidem, s. 793 i powołane tam orzecznictwo oraz Nowicki, M. A., Komentarz do 

art. 14…, op. cit., pkt 26.1.
79 Zob. Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 793 i powołany tam 

wyrok ETPCz z 23 października 2003 r. w sprawie National & Provincial Building Society 
i in. p-ko Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 21319/93, 21449/93 i 21675/93, § 80 oraz 
wyrok ETPCz z dnia 21 lutego 1986 r. w sprawie James p-ko Zjednoczonemu Królestwu, 
skarga nr 8793/79, § 46.

80 Por. ibidem i powołany tam wyrok ETPCz z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie Zaunegger 
p-ko Niemcom, skarga nr 22028/04, § 60.

81 Por. Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 794 i powołane tam 
orzecznictwo.

82 Szerzej na temat ewolucji zasady równości w prawie unijnym zob. Maliszewska-Nienar-
towicz, J., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii…, op. cit., komentarz 
do art. 20, pkt IV.
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za instrument tworzenia wspólnego rynku, a następnie – ze względu na 
ewolucję i pogłębianie integracji europejskiej – stała się zasadą niezależną, 
służącą ochronie praw podstawowych83. Została ona także zapisana w Kar-
cie Praw Podstawowych, a ponadto skonkretyzowana w wielu aktach prawa 
pochodnego84. Obecnie w TUE możemy ją znaleźć już w preambule, jako 
wartość wynikającą z kulturowego, religijnego i humanistycznego dziedzic-
twa Europy, a także w art. 2, gdzie została opisana jako jedna z wartości, 
na której opiera się Unia. Jest to jedna z wartości wspólnych państwom 
członkowskim, w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, 
tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i męż-
czyzn85. Ponadto Unia stawia sobie za cel zwalczanie dyskryminacji86 oraz 
zmierzanie we wszystkich swoich działaniach do zniesienia nierówności87. 
Równość pojawia się w Traktatach także np. w kontekście równości kobiet 
i mężczyzn88, równości i niedyskryminacji obywateli89, czy jako jedna z zasad, 
których realizację Unia będzie w wspierać w ramach polityki zewnętrznej90, 
ponadto od strony negatywnej Unia stawia sobie za cel walkę z wszelką 
dyskryminację ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną91. Zakaz 
dyskryminacji podkreślany jest także w przepisach dotyczących swobód rynku 

83 Zob. ibidem i powołaną tam literaturę.
84 Zob. np. Dyrektywę Rady z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady 

równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia 
i awansu zawodowego oraz warunków pracy, Dz. U. L 39 z 14 lutego 1976 r., s. 40 i n., 
Polskie wydanie specjalne: Rozdział 05, Tom 01, s. 187 i n., Dyrektywę Rady 2000/43/WE 
z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez 
względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, Dz. U. L 180 z 19 lipca 2000 r., s. 22 i n., 
z późn. zm., Polskie wydanie specjalne: Rozdział 20, Tom 01, s. 23 i n., Dyrektywę Rady 
2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dz. U. L 303 z  2 grudnia 2000  r., s. 16 
i n., Polskie wydanie specjalne: Rozdział 05, Tom 04, s. 79 i n., Dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 97/52/WE z dnia 13 października 1997 r. zmieniająca dyrektywy: 
92/50/EWG, 93/36/EWG i 93/37/EWG dotyczące koordynacji procedur udzielania zamó-
wień publicznych, odpowiednio: na usługi, dostawy i roboty budowlane, Dz. U. L 328 
z 28 listopada 1997 r., s. 1 i n., Polskie wydanie specjalne: Rozdział 06, Tom 03, s. 3 i n.

85 Por. art. 2 TUE.
86 Por. art. 3 TUE.
87 Por. art. 8 TFUE.
88 Por. ibidem, art. 3 TUE, art. 153, 157 TFUE oraz deklarację nr 19.
89 Por. art. 9 TUE i art. 18 TFUE oraz por. art. 37 TFUE, art. 45 TFUE.
90 Por. art. 21 TUE. W tym także w ramach współpracy z państwami trzecimi w formie 

stowarzyszenia (art. 199 i art. 200 TFUE) oraz pomocy humanitarnej (art. 214 ust. 2 
TFUE).

91 Por. art. 10 TUE oraz art. 19 TFUE.
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wewnętrznego92, wspólnej polityki rolnej93, transportu wewnątrzunijnego94, 
kontroli koncentracji95 i innych96. Równość w Traktatach ujęta jest w prze-
ważającej części w sposób formalny, z kilkoma wyjątkami dotyczącymi rów-
ności kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym97.

W utrwalonym już orzecznictwie TSUE powtarza się twierdzenie, zgodnie 
z którym zasada równego traktowania jako ogólna zasada prawa unijnego 
wymaga, aby podobne sytuacje nie były traktowane w odmienny sposób, 
a odmienne sytuacje nie były traktowane jednakowo, chyba że takie trak-
towanie jest obiektywnie uzasadnione98. Odmienne traktowanie zakłada, że 
sytuacje, do których się odnosi, są podobne z uwzględnieniem ich całościowej 
charakterystyki99. Do organów władzy należy ocena, czy dane sytuacje są 
podobne, czy odmienne oraz czy ewentualne odmienne traktowanie sytuacji 
podobnych jest w danym wypadku uzasadnione, przy czym dysponują one 
pewnym marginesem uznania100. Warto zwrócić uwagę, że TSUE w swoim 
orzecznictwie traktuje zasadę równości i zakaz dyskryminacji jako jedną 
zasadę, zwracając uwagę na jej aspekt pozytywny (równość) lub negatywny 
(dyskryminacja) w zależności od danego przypadku101, czasem podkreślając 
węższy charakter zakazu dyskryminacji102.

 92 Por. art. 36, art. 65 i art. 114 ust. 6 TFUE.
 93 Zob. art. 40 ust. 2 al. 2 w zw. z art. 39 TFUE.
 94 Por. art. 95 ust. 1 i 4 TFUE.
 95 Por. art. 107 TFUE
 96 Tutaj można np. zaliczyć przepisy dotyczące równego traktowania państw członkowskich, 

jak np. art. 327 TFUE.
 97 Zob. Maliszewska-Nienartowicz, J., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych 

Unii…, op. cit., komentarz do art. 20, pkt IV. 6.
 98 Zob. wyrok TS z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie C-127/07 Société Arcelor Atlantique 

et Lorraine i in. p-ko Premier ministre, Ministre de l’Écologie et du Développement durable, 
Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, EU:C:2008:728, Zb. Orz. 2008, 
s.  I-09895, pkt 23 i powołane tam orzecznictwo.

 99 Zob. ibidem, pkt 25.
100 Por. EUNIEFR, Commentary of the Charter…, op. cit., s. 187.
101 Zob. Maliszewska-Nienartowicz, J., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych 

Unii…, op. cit., komentarz do art. 20, pkt IV. 1. i powołany tam wyrok TS z dnia 27 stycz-
nia 2005 r. w sprawie C-422/02 P Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH p-ko Radzie, 
w którego punkcie 33 TSUE stwierdził, iż: „nie jest istotne, czy zasada […] została określona 
jako „zasada równego traktowania”, czy jako „zasada niedyskryminacji”. Chodzi tutaj bowiem 
o dwa określenia tej samej zasady ogólnej prawa wspólnotowego, która z jednej strony zabra-
nia odmiennego traktowania sytuacji podobnych, z drugiej zaś traktowania w ten sam sposób 
sytuacji różnych, chyba że zaistniały obiektywne przesłanki uzasadniające takie traktowanie”.

102 Por. wyrok TS z dnia 12 października 2004 r. w sprawie C-313/02 Wippel p-ko Peek 
& Cloppenburg, EU:C:2004:607, Zb. Orz. z 2004 r., s. I-09483, pkt 56 i powołane tam 
orzecznictwo.
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Równość jako zasada, którą można uznać za konkretyzację wymienio-
nych wyżej postanowień traktatowych, stanowiących o równości jako jednej 
z wartości, na których opiera się Unia i jednym z celów Unii w stosunku do 
jednostek103, została uregulowana w art. 20 KPP. Stanowiący jej wycinek104 
zakaz dyskryminacji w art. 21 KPP. Przepisy te stanową:

„Artykuł 20
Równość wobec prawa

Wszyscy są równi wobec prawa.

Artykuł 21
Niedyskryminacja

1. Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, 
rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, 
język, religię  lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, 
przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnospraw-
ność, wiek lub orientację  seksualną .

2. W zakresie zastosowania Traktatów i bez uszczerbku dla ich postanowień 
szczególnych zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przyna-
leżność państwową.”

Zasada równości została uregulowana od strony pozytywnej i negatywnej 
(pamiętając oczywiście, że zakaz dyskryminacji jest częścią zasady równości), 
co odróżnia tę regulację od regulacji dokonanej w EKPCz, gdzie regulacja 
ma jedynie aspekt negatywny i – na co wskazywałem wyżej – węższy (zakaz 
dyskryminacji). Wydaje się, że art. 21 KPP bliższy jest w swojej treści ure-
gulowaniu dokonanym w Protokole nr 12 do EKPCz, niż w art. 14 EKPCz 
ze względu na brak jakiegokolwiek ograniczenia jego zastosowania do praw 
i wolności zagwarantowanych w KPP (czyli ma charakter autonomiczny, 
a nie akcesoryjny jak przepis art. 14 EKPCz). Należy jednakże pamiętać, 
że przepis ten powinno się czytać łącznie z przepisem art. 51 ust. 1 KPP, co 
oznacza, że jego zastosowanie również doznaje ograniczenia w zastosowaniu 
do przypadków, w których stosuje się prawo unijne105.

103 Por. Maliszewska-Nienartowicz, J., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych 
Unii…, op. cit., komentarz do art. 20, pkt V. B.

104 Por. supra oraz EUNIEFR, Commentary of the Charter…, op. cit., s. 187.
105 Por. art. 51 ust. 1 KPP.
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Zgodnie z wyjaśnieniami do KPP przepis art. 20 KPP ma status zasady, 
a nie wolności czy prawa. Jest to o tyle istotne, że przepisy, które zawierają 
zasady nie mogą stanowić podstawy samodzielnych roszczeń dochodzonych 
przed sądami krajowymi106. Zgodnie bowiem z art. 52 ust. 5 KPP, postano-
wienia KPP zawierające zasady mogą być wprowadzone w życie przez akty 
prawne instytucji unijnych i organy państw członkowskich, natomiast można 
się na nie powoływać w sądzie tylko w celu wykładni tych aktów i kontroli 
ich legalności107. Jeżeli chodzi o pozostałe postanowienia Tytułu III KPP, to 
stanowią one uzupełnienie i konkretyzację art. 20108. Art. 21 ma natomiast 
status prawa. Zakaz dyskryminacji, podobnie jak zasada równości, zaliczany 
był do zasad ogólnych prawa unijnego, natomiast po ostatniej nowelizacji 
Traktatów należy zauważyć, że art. 21 KPP zawiera regulację o  strukturze 
analitycznej prawa podmiotowego publicznego109. Zakaz zawarty w treści 
przepisu art. 21 KPP rodzi dla adresatów tego zakazu, zwłaszcza Unii i państw 
członkowskich, obowiązek niedyskryminacyjnego traktowania „każdego”, któ-
remu odpowiada podmiotowe prawo „każdego” żądania od podmiotów zobo-
wiązanych takiego działania lub zaniechania110.

Art. 20 KPP nawiązuje do koncepcji równości formalnej. Nakazuje on, 
zgodnie z orzecznictwem TSUE, porównywalnych sytuacji nie traktować 
w sposób różny111, bez wskazywania na jakiekolwiek powody dyskryminacyj-
nego traktowania (niedozwolone kryteria różnicujące), czy grupy narażone 
na dyskryminację. Należy zwrócić uwagę, że przepis ten kierowany jest do 
„wszystkich”, obejmuje zatem nie tylko osoby fizyczne będące obywatelami 
UE, ale także osoby fizyczne pochodzące spoza Unii, a także osoby prawne 
z i spoza UE, jednakże jeśli chodzi o osoby pochodzące spoza UE doznaje 
ona pewnych ograniczeń112. Jeżeli chodzi o zakres przedmiotowy tego prze-
pisu, to nakazuje on równe traktowanie w odniesieniu do praw i obowiązków 

106 Por. Maliszewska-Nienartowicz, J., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych 
Unii…, op. cit., komentarz do art. 20, pkt VI. 2.

107 Por. art. 52 ust. 5 KPP oraz Maliszewska-Nienartowicz, J., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta 
Praw Podstawowych Unii…, op. cit., komentarz do art. 20, pkt VI. i powołaną tam lite-
raturę.

108 Zob. Maliszewska-Nienartowicz, J., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych 
Unii…, op. cit., komentarz do art. 20, pkt V oraz EUNIEFR, Commentary of the Char-
ter…, op. cit., s. 187.

109 Zob. Wróbel, A., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii…, op. cit., 
komentarz do art. 21, pkt I.

110 Zob. ibidem, pkt I, lit. D.
111 Por. Maliszewska-Nienartowicz, J., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych 

Unii…, op. cit., komentarz do art. 20, pkt VII.
112 Por. ibidem.
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wynikających z przepisów obowiązującego prawa113, bez względu na ich 
źródło, czyli oznacza to, że powinny one być stosowane w ten sam sposób 
do podmiotów znajdujących się w porównywalnej sytuacji114.

Oczywiście zasada równości nie ma charakteru absolutnego. Możliwe 
jest odstępstwo od jej stosowania, pod warunkiem, że istnieje obiektywne 
i  rozsądne uzasadnienie tego odstępstwa115, przyświeca mu legitymowany 
cel i  między użytymi środkami a tym celem zachodzi stosunek propor-
cjonalności, przy czym należy pamiętać, że władze mają pewien margines 
uznania116.

Art. 21 KPP zakazuje natomiast nierównego traktowania ze względu 
na wymienione i niewymienione w nim kryteria różnicujące (katalog jest 
otwarty i pozwala na konstruowanie innych kryteriów). Katalog kryteriów 
różnicujących jest otwarty, a same kryteria zostały uporządkowane w sposób 
przypadkowy, tj. kolejność ich wymienienia w przepisie nie stanowi o  ich 
hierarchii – każde kryterium jest równie ważne117. Podobnie do art.  20 
KPP, w przeciwieństwie do art. 14 EKPCz w jego literalnym brzmieniu, 
art. 21 KPP jest przepisem o charakterze autonomicznym, tj. nie wymaga 
powoływania się na łączne naruszenie innego prawa wynikającego z innego 
przepisu KPP118. Zakazuje on „wszelkiej dyskryminacji” bez względu na jej 
źródło. Przepis ten zakazuje, podobnie jak art. 14 EKPCz, dyskryminacji 
bezpośredniej oraz pośredniej, tj. takiej, która jest wynikiem stosowania 
takich przepisów, kryteriów czy praktyk z pozoru neutralnych, które stawiają 
w sytuacji niekorzystnej osoby posiadające szczególne cechy, bez obiek-
tywnego uzasadnienia, legitymowanego celu i stosunku proporcjonalności 
pomiędzy użytymi środkami a pożądany celem119. W literaturze podnosi 
się, że przepis art. 21 KPP ma skutek tak wertykalny, jak i horyzontalny, 
ponieważ nie jest skierowany do władz publicznych, w przeciwieństwie do 
Protokołu nr 12 EKPCz120. Również z orzecznictwa TSUE wynika, że zasada 
niedyskryminacji wiąże zarówno w stosunkach wertykalnych, jak i horyzon-

113 Przepis stanowi o równości wobec prawa a nie o równości szans czy warunków. Zob. 
EUNIEFR, Commentary of the Charter…, op. cit., s. 187.

114 Por. ibidem.
115 Por. ibidem.
116 Por. EUNIEFR, Commentary of the Charter…, op. cit., s. 187 i 194.
117 Por. Wróbel, A., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii…, op. cit., komen-

tarz do art. 21, pkt II, A.
118 Por. EUNIEFR, Commentary of the Charter…, op. cit., s. 192.
119 Zob. ibidem.
120 Por. ibidem.
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talnych121 (choć w niektórych stosunkach prawnych jej zastosowanie może 
być ograniczone122).

Podobnie do naruszenia w art. 14 EKPCz123, naruszenie zakazu zawartego 
w art. 21 KPP następuję tak w przypadku różnego traktowania sytuacji iden-
tycznych lub porównywalnych oraz w przypadku identycznego traktowania 
sytuacji różnych bez rozsądnego i obiektywnego uzasadnienia (legitymowa-
nym celem, przy użyciu środków proporcjonalnych do jego osiągnięcia)124.

2.3. Zasada równości w Konstytucji RP

Zasada równości została uregulowana w art. 32 Konstytucji, który sta-
nowi:
„1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego trak-

towania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 

gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”
W polskiej Konstytucji zasada równości, podobnie do uregulowania 

zawartego w KPP, także została przedstawiona od strony pozytywnej (zasada 
równości wobec prawa) oraz negatywnej (będący jej wycinkiem i dopełnie-
niem zakaz dyskryminacji).

Podobnie do art. 20 KPP także art. 31 ust. 1 Konstytucji ma charakter 
lex generalis w stosunku do innych norm dotyczących zasady równości i ją 
konkretyzujących (tj. art. 6, 32 ust. 2, art. 33, 60, 68 ust. 2, art. 70 ust. 4, 
art. 96 ust. 2, art. 127, 169 ust. 2 Konstytucji)125. Jest on z jednej strony 
skierowany do „każdego”, czyli daje prawo nie tylko obywatelom, ale także 
wszystkim innym osobom znajdującym się pod jurysdykcją Państwa Pol-
skiego. Ponadto dotyczy on zarówno osób fizycznych, jak i prawnych126 (czy 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej). Adresa-

121 Por. Kopczyk, R., Zakaz dyskryminacji…, op. cit., s. 113 i powołane tam: wyrok TS z dnia 
20 marca 1997 r. w sprawie C-57/95 Republika Francuska p-ko Komisji, EU:C:1997:164, 
Zb. Orz. 1997 s. I-01627 oraz wyrok TS z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie C-555/07 
Seda Kücükdeveci p-ko Swedex GmbH & Co. KG, EU:C:2010:21, Zb. Orz. 2010, s. I-00365.

122 Por. wyrok TS z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie C-147/08 Jürgen Römer p-ko Freie und 
Hansestadt Hamburg, EU:C:2011:286, Zb. Orz. z 2011 r., s. I-03591.

123 Por. wyrok ETPCz z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie Thlimmenos p-ko Grecji, skarga 
nr 34369/97, § 44.

124 Por. EUNIEFR, Commentary of the Charter…, op. cit., s. 193.
125 Por. Banaszak, B., Komentarz do art. 32 Konstytucji, [w:] Banaszak, B., Konstytucja Rze-

czypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012 oraz SIP Legalis.
126 Por. wyrok TK z dnia 24 lutego 1999 r., sygn. SK 4/98, OTK 1999, Nr 2, poz. 24.
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tem obowiązków wynikających z omawianej regulacji jest szeroko pojęta 
„władza publiczna”. W literaturze podnosi się, że przeciwnie do tendencji 
występujących w orzecznictwie innych europejskich sądów konstytucyjnych 
oraz bez względu na zachęty przedstawicieli nauki, TK podkreśla wertykalny 
charakter zasady równości127. Z drugiej strony konkretyzacja zasady równo-
ści, którą można odnaleźć w aktach niższego szczebla, ma także charakter 
horyzontalny128. Natomiast nie stanowi ona jedynie obowiązku równego 
traktowania, a jest nakazem wprowadzania regulacji ten nakaz realizujących.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TK przepis art. 32 ust. 1 ma cha-
rakter akcesoryjny. Zasada równości nazywana jest w orzecznictwie „meta-
prawem”, czy „prawem drugiego stopnia”129. Zgodnie z tym orzecznictwem, 
zasada równości nie może być samoistną podstawą skargi konstytucyjnej, 
ponieważ „nie jest bezpośrednim źródłem konstytucyjnych praw podmiotowych. 
Aby mogła ona stanowić wzorzec kontroli, konieczne jest wskazanie innego 
prawa lub wolności konstytucyjnych, w związku z którymi zasada ta została 
naruszona”130. „Mamy tu do czynienia z sytuacją “współstosowania” dwóch 
przepisów Konstytucji, a więc nie tylko z prawem do równego traktowania, ale 
ze skonkretyzowanym prawem do równej realizacji określonych wolności i praw 
konstytucyjnych. W skardze konstytucyjnej należy powołać oba przepisy Kon-
stytucji, dopiero one wyznaczają bowiem konstytucyjny status jednostki, który 
przez regulację ustawową lub podustawową został naruszony”131. Orzecznictwo 
to jest krytykowane w literaturze, a także przez niektórych sędziów TK. 
B. Banaszak podkreśla, że według wykładni językowej art. 32 ust. 1 usta-
nawia prawo podmiotowe. Odmienne twierdzenie TK nie zostało poparte 
odpowiednim uzasadnieniem, tj. o zdecydowanie większym stopniu szcze-
gółowości. Ponadto, twierdzenie TK przeczy jednocześnie zasadzie racjo-
nalnego ustawodawcy, ponieważ użyte przez ustawodawcę słowa „prawo do 
równego traktowania” wyraźnie wskazują na wolę umieszczenia w tym prze-
pisie prawa podmiotowego132. J. Stępień podkreśla, że nie tylko wykładnia 
językowa ale także wykładnia systemowa oraz celowościowa wskazują, że 
art. 32 ust. 1 Konstytucji zawiera uregulowanie o charakterze prawa pod-

127 Por. Banaszak, B., Komentarz do art. 32 Konstytucji, op. cit.
128 Por. art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii 

Europejskiej w zakresie równego traktowania, Dz. U. 2010 r., Nr 254, poz. 1700 z późn. 
zm.

129 Zob. postanowienie TK z dnia 24 października 2001 r., sygn. SK 10/01, OTK Z.U. 
2001/7/225.

130 Zob. wyrok TK z dnia 17 grudnia 2013 r., sygn. akt SK 29/12, OTK Z.U. 138/9/A/2013.
131 Zob. postanowienie TK z dnia 24 października 2001 r., sygn. SK 10/01, OTK Z.U. 

2001/7/225.
132 Zob. Banaszak, B., Komentarz do art. 32 Konstytucji, op. cit.
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miotowego. Zdanie to podzielają J. Trzciński, M. Safian, L. Garlicki, oraz 
K. Kolasiński133. B. Banaszak podkreśla ponadto, że tworzenie przez TK 
kategorii metaprawa prowadzi do wyodrębnienia z praw i wolności zagwa-
rantowanych w Konstytucji praw pierwszej i drugiej kategorii. Taki podział 
nie znajduje oparcia ani w Konstytucji ani w doktrynie prawa, a sam TK 
w swoim orzecznictwie niedostatecznie uzasadnia taki podział. Natomiast 
pozbawienie jakiejś grupy praw waloru praw podstawowych, posiadających naj-
wyższą moc prawną  konieczna byłaby wyraźną decyzja ustrojodawcy, a takiej 
w Konstytucji brak134.

Jeżeli chodzi o znaczenie zasady równości, to ugruntowało się orzecz-
nictwo TK135, zgodnie z którym z wyrażonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji 
zasady równości wynika, że wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się 
w równym stopniu daną cechą istotną (relewantną) powinny być traktowane 
równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskrymi-
nujących jak i faworyzujących. Oceniając zasadność zarzutu naruszenia zasady 
równości należy ustalić:
1) czy w ogóle mamy do czynienia z podmiotami podobnymi,
2) kryterium, na podstawie którego zostało dokonane zróżnicowanie oraz
3) czy to zróżnicowanie było uzasadnione.

Zasada równości nie ma oczywiście charakteru absolutnego. Zgodnie 
z orzecznictwem TK odstępstwa od równego traktowania przez prawo sytuacji 
podobnych są dopuszczalne, ale pod warunkiem spełnienia pewnych przesłanek, 
a mianowicie relewantności (bezpośredniego związku z celem i zasadniczą tre-
ścią przepisów, w których zawarta jest kontrolowana norma), proporcjonalności 
(waga interesu, któremu służyć ma różnicowanie sytuacji adresatów normy, 
musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów naruszonych przez 
nierówne potraktowanie podmiotów podobnych) oraz związku z innymi nor-
mami, zasadami lub wartościami konstytucyjnymi uzasadniającymi odmienne 
traktowanie podmiotów podobnych (jedną z takich zasad jest zasada sprawie-
dliwości społecznej). Przy spełnieniu tych przesłanek zróżnicowania prawnego 
nie można traktować jako – konstytucyjnie zakazanej – dyskryminacji136.

133 Zob. zdania odrębne J. Stępnia, M. Safiana, J. Trzcińskiego, K. Kolasińskiego i L. Gar-
lickiego do postanowienia TK z dnia 24 października 2001 r., sygn. SK 10/01, OTK Z.U. 
2001/7/225.

134 Zob. Banaszak, B., Komentarz do art. 32 Konstytucji, op. cit.
135 Zob. wyroki TK z dnia: 3 grudnia 2013 r., sygn. akt P 40/12, OTK ZU 133/9/A/2013, 

23  października 2001 r., sygn. akt K 22/01, OTK ZU nr 7/2001, poz. 215; 15 lipca 
2010  r., sygn. akt K 63/07, OTK ZU nr 6/A/2010, poz. 60; 29 maja 2012 r., sygn. SK 
17/09, OTK ZU nr 5/A/2012, poz. 53.

136 Zob. wyrok TK z dnia 29 września 1997 r., sygn. K 15/97, OTK 1997/3-4/37 i powołane 
tam orzecznictwo. 
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Trybunał podkreśla, że z jednej strony z zasady równości wynika obo-
wiązek równego traktowania przez władzę publiczną, a z drugiej nakaz 
tworzenia treści prawa zgodnie z zasadą równości137, czyli hołduje równości 
w ujęciu materialnym. Ponadto, TK nie wyklucza traktowania uprzywile-
jowanego pewnych grup, które ma doprowadzić do równości rzeczywistej 
(dyskryminacja pozytywna)138. Jeżeli chodzi o realizację zasady równości, 
to dnia 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa o wdrożeniu niektórych 
przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania139. Ustawa 
ta określa obszary i sposoby przeciwdziałania naruszeniom zasady równego 
traktowania oraz organy właściwe w tym zakresie, niestety ogranicza zakres 
obowiązywania do zamkniętego katalogu przyczyn nierównego traktowania 
(tj. płci, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, religii, wyznania, świa-
topoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej)140.

3. Zasada równości w unijnym i polskim prawie konkurencji

Zasada równości pojawia się w prawie konkurencji w różnych kontek-
stach. Od aktów prawnych tak powszechnie obowiązujących, jak i soft law, po 
orzecznictwo organów ochrony konkurencji i sądów. Postaram się wskazać 
uregulowanie zasady równości w aktach prawnych dotyczących postepowania 
z zakresu ochrony konkurencji oraz pokazać, w jaki sposób orzecznictwo 
z tego zakresu odwołuje się do zasady równości, a także, jak i czy wywiera 
ona wpływ na treść tego orzecznictwa, a zwłaszcza na ustalenie wysoko-
ści kary pieniężnej. Już na wstępie należy zaznaczyć, że zasada równości 
pojawia się w orzecznictwie tak sądów unijnych, jak i polskich w sposób 
bardzo nieuporządkowany. Sądy te nie analizują poszczególnych przesłanek, 
które muszą być spełnione, żeby strona mogła się na naruszenie zasady 
równości powołać, a po prostu najczęściej przechodzą do analizy zarzutu 
pod kątem występowania odmiennego traktowania, czasem bardzo różnie 
uzasadniając najczęściej brak naruszenia zasady równości. W orzecznictwie 
tym brakuje pewnego schematu, który można zaobserwować np. we wspo-
mnianym wyżej orzecznictwie ETPCz dotyczącym zakazu dyskryminacji, czy 
orzecznictwie polskiego TK dotyczącym naruszenia zasady równości. Odpo-

137 Zob. Banaszak, B., Komentarz do art. 32 Konstytucji, op. cit. i powołany tam wyrok TK 
z dnia 31 marca 1998 r., sygn. akt K 24/97, OTK Z.U. z 1998 r., Nr 2 poz. 13.

138 Zob. np. wyrok TK z dnia 29 września 1997 r., sygn. K 15/97, OTK 1997/3-4/37.
139 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r., Dz. U. 2010 r., Nr 254, poz. 1700 z późn. zm.
140 Zob. art. 1 ustawy o wdrożeniu niektórych….
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wiedź na zarzuty stron jest często niepoukładana, czy nawet chaotyczna, 
a zdarza się, że bardzo (czy zbyt) oszczędna.

3.1. Zasada równości w unijnym prawie konkurencji

Odwołanie do zasady równości możemy odnaleźć w wytycznych Komi-
sji dotyczących sposobu ustalania wysokości grzywien z 1998 r.141 (dalej: 
Wytyczne 1998), które w preambule stanowią, iż: „decyzja taka (decyzja 
Komisji ustalająca wysokość grzywny – A.D.) musi być podjęta zgodnie z kon-
sekwentną i niedyskryminacyjną polityką, która jest spójna z celami nakładania 
grzywien za naruszenia zasad konkurencji”. Co ciekawe, odwołanie to nie 
znalazło kontynuacji w Wytycznych 2006142. Trudno powiedzieć, czy był to 
zabieg zamierzony. Być może można to tłumaczyć wejściem w życie roz-
porządzenia nr 1/2003, które zgodnie z puntem 37 preambuły „respektuje 
podstawowe prawa i uznaje zasady przyjęte w szczególności w Karcie Podsta-
wowych Praw Unii Europejskiej” i „powinno być odpowiednio interpretowane 
i stosowane zgodnie z tymi zasadami i prawami”143. Innymi słowy, już w roz-
porządzeniu nr 1/2003 Komisja została zobowiązana do przestrzegania praw 
podstawowych i zasad, w szczególności tych zapisanych w KPP, pomimo że 
nie należała ona jeszcze do źródeł prawa pierwotnego. Być może dlatego, 
Komisja uznała podkreślanie w Wytycznych 2006 obowiązku przestrzegania 
praw podstawowych za zbędne.

Zgodnie z orzecznictwem sądów unijnych: „Wytyczne z 1998 r. stano-
wią normy postępowania dla pożądanej praktyki administracyjnej, od której 
administracja nie może odstąpić w konkretnym przypadku bez podania powo-
dów, które byłyby zgodne z zasadą równego traktowania”144. Szerzej na temat 
wytycznych i możliwości odstąpienia od nich oraz zaskarżalności decyzji, 
które zostały podjęte z ich wykorzystaniem wypowiedział się TS w wyroku 
z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawach połączonych C-189/02 P, C-202/02 P, 
C-205/02 P do C-208/02 P oraz C-213/02 P145 Dansk Rørindustri et al. TS 

141 Zob. wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 15 ust. 2 
rozporządzenia nr 17 oraz art. 65 ust. 5 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Węgla i Stali, Dz. U. C nr 9 z 14 stycznia 1998 r, s. 3.

142 Zob. wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 
lit. a) rozporządzenia 1/2003 (z zastosowaniem dla Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego), Dz. U. C nr 210, z 1 września 2006 r., s. 2.

143 Zob. pkt 37 preambuły rozporządzenia nr 1/2003.
144 Zob. wyrok TS z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie C-501/11 P Schindler Holding Ltd et 

al. p-ko Komisji, EU:C:2013:522, niepublikowany, pkt 67 i powołane tam orzecznictwo.
145 EU:C:2005:408, Zb. Orz. z 2005 r., s. I-05425.
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podkreślił, iż: „odnośnie do środków wewnętrznych przyjętych przez admini-
strację […] nie można uznać ich za normę prawną, której w każdym razie 
musi przestrzegać administracja, lecz za normę postępowania, która stanowi 
pewną wskazówkę dla praktyki administracyjnej i od której administracja nie 
może odstąpić w konkretnym przypadku bez podania powodów, które byłyby 
zgodne z zasadą równego traktowania. Środki takie stanowią zatem akt o cha-
rakterze generalnym, którego niezgodność z prawem mogą przywoływać zainte-
resowani urzędnicy i inni pracownicy na poparcie skargi skierowanej przeciwko 
indywidualnym decyzjom wydanym na ich podstawie […]. Takie orzecznictwo 
ma tym bardziej zastosowanie do norm dotyczących postępowania, których 
celem jest wywołanie zewnętrznych skutków, jak w przypadku wytycznych, które 
skierowane są do podmiotów gospodarczych. Przyjmując takie normy postę-
powania i  ogłaszając poprzez publikację, że będzie je stosować od tej pory 
do przypadków w nich przewidzianych, dana instytucja sama sobie wyznacza 
granice uznania i nie może odejść od tych norm bez narażania się na sankcję 
lub naruszenie ogólnych zasad prawa takich jak zasada równego traktowania 
lub zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań”146. Oczywiście twierdzenie to 
zachowuje swoją aktualność w stosunku do Wytycznych 2006147. Ponadto, 
należy jeszcze zaznaczyć, iż z orzecznictwa SUE wynika, że: „[c]hoć Komisja 
przy określaniu kwoty każdej grzywny dysponuje swobodnym uznaniem i nie ma 
obowiązku stosowania określonej formuły matematycznej […]Uwzględniając, 
że wytyczne stanowią narzędzie mające wyjaśnić – przy jednoczesnym prze-
strzeganiu norm prawnych wyższego rzędu – kryteria stosowane przez Komisję 
przy korzystaniu z przysługującego jej swobodnego uznania w zakresie ustalania 
grzywien, Komisja powinna rzeczywiście uwzględniać wytyczne przy ustalaniu 
kwoty grzywien, w szczególności zaś ich bezwzględnie wiążące elementy”148. 
Orzecznictwo daje zatem Komisji możliwość odstąpienia od swojej prak-
tyki administracyjnej, której wyraz można odnaleźć w stosowanych przez 
Komisję wytycznych, pod warunkiem, że to odstąpienie odbędzie się m.in. 

146 Zob. wyrok TS w sprawach połączonych C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P do C-208/02 P 
oraz C-213/02 P Dansk Rørindustri et al., pkt 209–211.

147 Tak SUE w wyroku z dnia 2 lutego 2012 r., T-83/08 Denki Kagaku Kogyo Kabushiki 
Kaisha i Denka Chemicals GmbH p-ko Komisji, EU:T:2012:48, opublikowanym w elek-
tronicznym Zb. Orz., pkt 107.

148 Zob. wyrok SUE z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie T-26/02 Daiichi Pharmaceutical Co. 
Ltd p-ko Komisji, EU:T:2006:75, Zb. Orz. z 2006 r., s. II-00713, pkt 49 i powołane tam 
orzecznictwo oraz wyrok SUE z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawach połączonych T-67/00, 
T-68/00, T-71/00 i T-78/00 JFE Engineering Corp. et al. p-ko Komisji, EU:T:2004:221, Zb. 
Orz. z 2004 r., s. II-02501, pkt 527 i powołane tam orzecznictwo.
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z poszanowaniem zasady równego traktowania. To samo powinno odnosić 
się do Wytycznych leniency149.

Z drugiej jednak strony, trzeba zestawić powyższe twierdzenie z innym 
twierdzeniem, które pojawia się także w ugruntowanym orzecznictwie150. 
Zgodnie z tym orzecznictwem: „[w]cześniejsza praktyka decyzyjna Komisji nie 
stanowi sama w sobie ram prawnych dla grzywien nakładanych w dziedzinie 
konkurencji. W ramach rozporządzenia nr 1/2003 Komisja dysponuje zakresem 
uznania przy ustalaniu wysokości grzywien celem doprowadzenia do tego, aby 
zachowania przedsiębiorstw były zgodne z regułami konkurencji. Dlatego też 
fakt, iż Komisja wymierzała w przeszłości grzywny w określonej wysokości za 
określone rodzaje naruszeń, nie może pozbawić jej możliwości podwyższenia tej 
wysokości w granicach wyznaczonych w rozporządzeniu nr 1/2003, jeśli jest to 
konieczne, aby zapewnić realizację wspólnotowej polityki konkurencji. Wymóg 
skutecznego stosowania wspólnotowych reguł konkurencji oznacza przeciwnie, 
że Komisja ma prawo dostosowania w każdym czasie poziomu grzywien do 
potrzeb tej polityki. Wynika stąd, że przedsiębiorstwa uczestniczące w postępo-
waniu administracyjnym, które może zakończyć się nałożeniem grzywny, nie 
mogą mieć uzasadnionych oczekiwań co do tego, że grzywny wymierzane przez 
Komisję nie przekroczą wysokości wcześniej nakładanych grzywien. W konse-
kwencji przedsiębiorstwa te muszą brać pod uwagę możliwość, że w każdej 
chwili Komisja postanowi podnieść wysokość grzywien w stosunku do poziomu 
stosowanego w przeszłości”151. Należy dojść do wniosku, że mimo to, że 
Komisja nie ustala sobie ram prawnych swoją praktyką, nie może odejść 
od stosowania wytycznych bez uzasadnienia. Czyli może zwiększyć pułap 
nakładanych kar pieniężnych, jednakże musi to zrobić zgodnie z wytycznymi 
lub – jeśli będzie łączyło się to z odejściem od dotychczasowej praktyki – 
zmienić sposób postępowania odpowiednio to uzasadniając.

Z orzecznictwa TS nadto wynika, że do przestrzegania zasady równości, 
w przypadku orzekania o wysokości nałożonej kary pieniężnej, zobowiązany 

149 Por. wyrok SUE z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie T-110/07 Siemens AG p-ko Komisji, 
EU:T:2011:68 Zb. Orz. z 2011 r., s. II-00477, pkt 375, w którym SUE uznał, iż: „Jak 
wskazano w pkt 29 komunikatu w sprawie zwolnienia z grzywien oraz zmniejszania grzywien 
w przypadkach karteli, daje on podstawę do uzasadnionych oczekiwań przedsiębiorstwom 
chcącym poinformować Komisję o istnieniu kartelu. Zważywszy na uzasadnione oczeki-
wania, jakie przedsiębiorstwa chcące współpracować z Komisją mogły mieć na podstawie 
tego komunikatu, Komisja jest zobowiązana stosować się do niego, gdy ocenia – w ramach 
określenia kwoty grzywny nałożonej na dane przedsiębiorstwo – współpracę tego przedsię-
biorstwa”.

150 Zob. wyrok SUE w sprawie T-110/07 Siemens AG p-ko Komisji, pkt 290 i 291 i powołane 
tam orzecznictwo.

151 Por. ibidem.
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jest także SUE, gdy korzysta z nieograniczonego prawa orzekania, orzekając 
o wysokości nałożonych kar152. Co do zasady, jego orzeczenia nie mogą 
być w tym zakresie oceniane przez TS pod względem ich sprawiedliwości, 
jednakże korzystanie przez SUE z nieograniczonego prawa orzekania nie 
może prowadzić do dyskryminacji przedsiębiorstw, które były stronami anty-
konkurencyjnego porozumienia153. TS w swoim orzecznictwie dodaje, „że 
konieczne jest, jeśli Sąd zamierza odstąpić szczególnie wobec jednego z  tych 
przedsiębiorstw od stosowanej przez Komisję metody obliczania, której nie 
podważył, aby wyjaśnił to w zaskarżonym wyroku”154. Można przypuszczać, 
że takiemu założeniu przyświeca domniemanie, że przedsiębiorstwa będące 
stronami jednego porozumienia znajdują się w sytuacji podobnej.

W unijnych postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji na zasadę 
równości strony powołują się najczęściej w dwóch przypadkach dotyczących 
nałożenia kary pieniężnej. Są to albo zarzuty dotyczące ustalenia wysoko-
ści kary pieniężnej na określonym poziomie (bez korzystania z procedury 
leniency) albo zarzuty dotyczące niewłaściwego, w ocenie stron, zastosowania 
Wytycznych leniency i przez to niedostateczne obniżenie kary. Oczywiście 
zarzuty te mogą dotyczyć każdego z elementów, który może mieć wpływ 
na zastosowania zasady równości. Poniżej postaram się przedstawić kilka 
przykładowych orzeczeń, które będą obrazowały w mojej ocenie istotne 
zarzuty stron związane z zastosowaniem zasady równości.

W kontekście stosowania zasady równości warto zwrócić uwagę na 
treść cytowanego wyżej wyroku TS w sprawach połączonych C-189/02 P, 
C-202/02 P, C-205/02 P do C-208/02 P oraz C-213/02 P Dansk Rørindustri 
et al. W wyroku tym strony podnosiły między innymi naruszenia zasady rów-
ności na kilku etapach postępowania. Część zarzutów już straciła na aktual-
ności, ze względu na to, że dotyczyła zmienionych już Wytycznych z 1998 r., 
natomiast część zachowuje swoją aktualność. W mojej ocenie, jednym 
z ważniejszych zarzutów był zarzut naruszenia zasady równości, ponieważ 
„dostosowania kwoty podstawowej bezwzględnie lub względnie korzystne dla 
przedsiębiorstw [skarżących – przyp. A.D.] nie wpłynęły na ostateczną kwotę, 
ponieważ dotyczyły kwoty przekraczającej górną granicę, chociaż w przypadku 
innych przedsiębiorstw uczestniczących w kartelu dostosowania te rzeczywiście 
znalazły odzwierciedlenie w ostatecznej kwocie grzywny, która została na nie 

152 Por. art. 31 rozporządzenia nr 1/2003 oraz zob. rozdział IV niniejszej pracy.
153 Por wyrok z 16 listopada 2000 r. w sprawie C-280/98 P Weig p-ko Komisji, EU:C:2000:627, 

Zb. Orz. z 2000 r., s. I-09757, pkt 62 i 63.
154 Zob. wyrok TS w sprawach połączonych C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P do C-208/02 P 

oraz C-213/02 P Dansk Rørindustri et al., pkt 337 i powołane tam orzecznictwo.
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nałożona”155. Zarzut ten został podniesiony przez dwa przedsiębiorstwa, 
których kwota grzywny przekroczyła próg 10% obrotu, dlatego TS uznał 
go za nieuzasadniony. TS dodał także, że „taki rezultat, […], nie może być 
podważony z punktu widzenia zasady równego traktowania, albowiem jest 
zwykłą konsekwencją zastosowania górnej granicy do ostatecznej kwoty grzyw-
ny”156. TS odwoływał się w ten sposób do swojego wcześniejszego wywodu, 
w którym stwierdził, iż: „[j]eśli po dokonaniu obliczeń okaże się, że ostateczna 
kwota grzywny powinna zostać zmniejszona o kwotę przekraczającą tę górną 
granicę, fakt, że niektóre czynniki takie jak waga i czas trwania naruszenia 
nie wpływają rzeczywiście na kwotę nałożonej grzywny, jest tylko zwykłą konse-
kwencją zastosowania do tej ostatecznej kwoty owej górnej granicy.[…]Chodzi 
zatem o granicę mającą jednolicie zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw 
i uzależnioną od wielkości każdego z nich, która służy uniknięciu nadmiernych 
i nieproporcjonalnych grzywien. Górna granica, w przeciwieństwie do kryteriów 
wagi i czasu trwania naruszenia, służy zatem odrębnemu i niezależnemu celowi. 
Jej jedyną możliwą konsekwencją jest to, że kwota grzywny obliczona na pod-
stawie tych kryteriów zostaje obniżona do dozwolonej maksymalnej wysokości. 
Jej zastosowanie oznacza, że zainteresowane przedsiębiorstwo nie płaci grzywny, 
która w zasadzie byłaby należna zgodnie z oceną opartą na tych kryteriach”157. 
Można z tego wywodu wywnioskować, że nie ma znaczenia, jakie prze-
słanki i w jakiej proporcji zostały wzięte pod uwagę, jeżeli tylko kara dla 
danego przedsiębiorstwa wyniosła więcej niż dozwolony próg przewidziany 
prawem. Innymi słowy, kara nałożona na poszczególne przedsiębiorstwa 
mogłaby wynieść odpowiednio po 10%, 15% i 25% obrotu, ale mogłaby 
zostać nałożona dla wszystkich przedsiębiorstw równo po 10% obrotu. Jedno 
z przedsiębiorstw, które zostało ukarane karą poniżej 10% wartości obrotu 
podnosiło, że naruszono zasadę równego traktowania, ponieważ należało 
do jednej z dwóch grup przedsiębiorstw, w stosunku do których Komisja 
ustaliła taki sam punkt wyjścia obliczeń kary, który na już na etapie jego 
ustalenia należało obniżyć w stosunku do drugiej z grup, ze względu na 
przekroczenie progu 10%. Również ten element obliczania kary pieniężnej 
nie jest obecnie stosowany ze względu na zmianę wytycznych, jednakże 
istotne jest, że także w tym wypadku TS stanął na stanowisku, że takiego 
zróżnicowania nie można uznać za dyskryminację, ponieważ, jak podniósł 
przy rozpatrywaniu zarzutu przedsiębiorstw, których kary zostały obniżone 
ze względu na przekroczenie progu 10%, „[z]różnicowane traktowanie jest 

155 Zob. ibidem, pkt 321.
156 Zob. ibidem, pkt 323, pogrubienie moje.
157 Zob. ibidem, pkt 279–283.
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tylko bezpośrednią konsekwencją określonej w rozporządzeniu maksymalnej 
granicy grzywien, której zgodność z prawem nie została zakwestionowana”158.

Ponadto w wyroku tym jedna ze stron podniosła, iż SUE naruszył zasadę 
równości, gdyż nie uznał, że Komisja w sposób niewłaściwy wzięła pod uwagę 
czas trwania naruszenia ustalając wysokość grzywny159. Skarżący wskazał, że 
SUE w swoim orzeczeniu dotyczącym tego samego porozumienia odwoły-
wał się do odpowiedniego liniowego zwiększania, czy zmniejszania kwoty 
grzywny w zależności od czasu trwania naruszenia, natomiast w wypadku 
strony skarżącej ta metoda nie została zastosowana, przez co kwota grzywny 
została zwiększona w stopniu większym, niż miałoby to miejsce przy zasto-
sowaniu metody liniowej160. Sama metoda jest tutaj nieistotna i dlatego nie 
będę jej w tym miejscu przybliżał, tym bardziej, że została ona zmieniona 
w Wytycznych z 2006 r., istotne jest jak TS potraktował zarzut takiego 
naruszenia zasady równości. Uznał on, że nie można tu mówić o naru-
szeniu tej zasady między innymi dlatego, że grzywna nałożona na stronę 
skarżącą, została ustalona przez Komisję, a w porównywanym przypadku 
grzywna została obniżona przez SUE w ramach nieograniczonego prawa 
orzekania161. Nie zauważył więc TS sprzeczności z powołaną wyżej tezą, 
iż SUE musi wyjaśnić każde odstąpienie od metody obliczania kary stoso-
wanej przez Komisję, jeśli jej nie podważa, w stosunku do jednej ze stron 
porozumienia, ponieważ – zdaniem TS – to nie SUE w tym wypadku ustalił 
kwotę grzywny, natomiast w porównywanym przypadku to on ją obniżył, 
co zostało uzasadnione, jednakże także od tej metody nie odstąpił162. Nie 
są to jedyne argumenty, TS podnosi także, że sytuacja obu przedsiębiorstw 
nie jest podobna, choć jego argumentacja ma w tym przedmiocie charakter 
ograniczony163. Nie zmienia to jednak faktu, że dla TS istotne jest, iż ocena 
postępowania Komisji przez SUE może się różnić w zależności od tego, czy 
to Komisja wyznacza kwotę grzywny, czy też SUE dokonuje korekty kwoty 
grzywny w ramach nieograniczonego prawa orzekania w oparciu o tę samą 
przesłankę (w tym wypadku czasu trwania naruszenia).

W orzecznictwie pojawił się jeszcze problem nierównego traktowania 
stron jednej i tej samej decyzji, które ze względu na etap postępowania 

158 Por. ibidem, pkt 346.
159 Zob. ibidem, pkt 328 i n.
160 Zob. ibidem.
161 Por. ibidem, pkt 338 i 339.
162 Por. ibidem, pkt 339 i powołany tam wyrok SUE z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie 

T-21/99 Dansk Rørindustri A/S p-ko Komisji, EU:C:1999:508, Zb. Orz. z 2002 r., s II-01681, 
pkt 215.

163 Zob. ibidem, pkt 340 i n.
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jest trudne do usunięcia. Takie naruszenia zasady równości pojawiły się 
np. w sprawie JFE Engineering164 i w sprawie Guardian165. W pierwszej ze 
spraw pojawił się problem nierównego traktowania przedsiębiorstw, które 
pochodziły spoza UE (Japonia). W sprawie tej w stosunku do przedsię-
biorstw europejskich jednego z antykonkurencyjnych zachowań Komisja nie 
uznała za naruszenie i nie uwzględniła przy kalkulacji wysokości grzywny, 
w ten sposób przedsiębiorstwa japońskie zostały nierówno potraktowane, 
gdyż one nie dopuściły się tego zachowania, więc Komisja sytuacje różne 
potraktowała w ten sam sposób. SUE uznał, że Komisja dopuściła się 
naruszenia zasady równości, gdyż przedsiębiorstwa japońskie zostały nie-
równo potraktowane166. W takim wypadku idealnym remedium na zaistniałą 
sytuacją byłoby zwiększenie kary pieniężnej nałożonej na przedsiębiorstwa 
europejskie, ponieważ kara nałożona na przedsiębiorstwa japońskie została 
prawidłowo skalkulowana, jednakże takiej możliwości nie było, ponieważ 
Komisja w sprawach dotyczących przedsiębiorstw europejskich, które zostały 
połączone tylko na etapie procedury ustnej, nie zwróciła się z wnioskami 
o podniesienie tych kar167. W związku z tym przedsiębiorstwa europejskie 
nie miały możliwości odnieść się do takich wniosków, a SUE nie mógł 
orzec podniesienia wysokości grzywny168. W związku z tym SUE uznał, że 
powstałą nierówność między przedsiębiorstwami japońskimi i europejskimi 
da się naprawić przez proporcjonalne obniżenie kar pieniężnych nałożo-
nych na przedsiębiorców japońskich, co też uczynił169. Natomiast w spra-
wie Guardian Komisja uznała, że w przypadku stron porozumienia, które 
są przedsiębiorstwami zintegrowanymi pionowo przy obliczaniu wysokości 
kary pieniężnej nie będzie brała pod uwagę tzw. sprzedaży wewnętrznych, 
co SUE uznał za właściwe. Przedsiębiorstwo, które nie było zintegrowane 

164 Zob. wyrok SUE z 8 lipca 2004 r. w sprawach połączonych T-67/00, T-68/00, T-71/00 
i T-78/00 JFE Engineering Corp. i in. p-ko Komisji, Zb. Orz. z 2004 r., s. II-02501.

165 Zob. opinię RG Watheleta z dania 29 kwietnia 2014 r. w sprawie C-580/12 P Guardian 
Industreis i Guardian Europe p-ko Komisji, EU:C:2014:272, niepublikowaną oraz wyrok 
SUE z dnia 27 września 2012 r. w sprawie T-82/08 Guardian Industreis i Guardian Europe 
p-ko Komisji, ECLI:EU:T:2012:494, niepublikowany.

166 Zob. wyrok SUE w sprawach połączonych T-67/00, T-68/00, T-71/00 i T-78/00 JFE Engi-
neering, pkt 573.

167 Zob. wyrok SUE w sprawach połączonych T-67/00, T-68/00, T-71/00 i T-78/00 JFE Engi-
neering, pkt 575-578.

168 Zob. wyrok SUE w sprawach połączonych T-67/00, T-68/00, T-71/00 i T-78/00 JFE Engi-
neering, pkt 578.

169 Zob. wyrok SUE w sprawach połączonych T-67/00, T-68/00, T-71/00 i T-78/00 JFE Engi-
neering, pkt 579. Podobnie orzekł SUE w wyroku z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie 
T-395/09 Gigaset AG p-ko Komisji, EU:T:2014:23, niepublikowany, pkt 181 i n.
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wertykalnie uznało takie postępowanie Komisji za nierówne traktowanie. 
SUE nie podzielił jednak zdania strony skarżącej. RG Wathelet uważa 
natomiast, że Komisja dopuściła się nierównego traktowania, gdyż w danym 
wypadku nie ma żadnego uzasadnienia nierównego traktowania przedsię-
biorstw w zależności od tego czy są, czy też nie są zintegrowane pionowo. 
Ze względu na to, że na obecnym stadium postępowania nie ma możliwo-
ści podwyższenia kary przedsiębiorstwom, na które została nałożona kara 
niższa170, niż powinna była zostać nałożona, RG Wathelet proponuje taki 
sam sposób postępowania, jak w sprawie JFE Engineering, to jest obniżenie 
kary stronie skarżącej, której kara została skalkulowana właściwie i przez 
to wyrównanie powstałej nierówności, jednakże w tym wypadku wyrok ma 
wydać TS na podstawie art. 61 Statutu TSUE171. Taki sposób postępowania 
jest, zdaniem RG Watheleta, zgodny z Wytycznymi z 2006 r., ponieważ 
obniżenie kary stronie skarżącej spowoduje, iż w sposób właściwy zostanie 
odzwierciedlone znaczenie przedsiębiorstw na rynku właściwym172.

W powołanych wyżej orzeczeniach nie pojawia się natomiast twier-
dzenie, na które powoływał się w swoim ugruntowanym orzecznictwie 
SUE przy innych okazjach, oddalając zarzut naruszenia zasady równości. 
Zgodnie z tym twierdzeniem: „poszanowanie zasady równego traktowania 
lub niedyskryminacji musi iść w parze z poszanowaniem zasady legalności, 
co oznacza, że nikt nie może powoływać się na swoją korzyść na niezgodne 
z  prawem działanie podjęte na rzecz innej osoby”173. W tym orzecznictwie 
za niezgodne z prawem działanie podjęte na rzecz innej osoby sądy unijne 
uważały niewłaściwe obliczenie kary przez Komisję ze względu na błędne 
uwzględnienie przesłanek wpływających na jej wysokość. W orzecznictwie 
tym był to argument pomocniczy i we wszystkich cytowanych przez SUE 
w wyroku Siemens orzeczeniach174 zarzut naruszenia zasady został oddalony 

170 Przedsiębiorstwa te nie skarżyły decyzji Komisji, więc w stosunku do nich stała się ona 
ostateczna. Zob. opinię RG w sprawie C-580/12 P, Guardian, pkt 83.

171 Zob. załączony do traktatów Protokół nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w brzmieniu nadanym rozporządzeniem PE i Rady z dnia 11 sierpnia 
2012 r. nr 741/2012, Dz. U. L 228 z 23 sierpnia 2012, s. 1 i art. 9 Aktu dotyczące-
go warunków przystąpienia Republiki Chorwacji oraz dostosowań w Traktacie o Unii 
Europejskiej, Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktacie ustanawiającym 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Dz. U. L 112 z 24 kwietnia 2012 r., s. 21. 
RG Wathelet podnosi, że obecny etap sprawy pozwala na wydanie wyroku ostatecznego 
przez TS i nie ma potrzeby przekazywania sprawy do ponownego rozpoznania przez 
SUE. Zob. opinię RG w sprawie C-580/12 P, Guardian, pkt 81.

172 Zob. opinię RG w sprawie C-580/12 P, Guardian, pkt 90.
173 Por. wyrok SUE w sprawie T-110/07 Siemens, pkt 358 i powołane tam orzecznictwo.
174 Por. ibidem.
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przede wszystkim dlatego, że sytuacje skarżącego i porównywanego przed-
siębiorstwa nie były podobne175, natomiast pierwsze z cytowanych przez 
SUE orzeczeń w ogóle nie dotyczyło prawa konkurencji, przy czym także 
w tamtym wypadku powyższe twierdzenie miało charakter subsydiarny176.

Opisaną wyżej sytuację należy odróżnić od sytuacji, w której skarżące 
decyzję Komisji przedsiębiorstwo powołuje się na naruszenie zasady równo-
ści, ponieważ zostało ono ukarane grzywną, a na inne przedsiębiorstwo, znaj-
dujące się – zdaniem skarżącego – w sytuacji podobnej, nie została w ogóle 
nałożona grzywna. W orzecznictwie powtarza się teza, zgodnie z którą, jeżeli 
przedsiębiorstwo naruszyło swoim zachowaniem art. 101 ust. 1 TFUE lub 
102 TFUE to nie może ono uniknąć sankcji na tej podstawie, że na inne 
przedsiębiorstwo, którego sąd unijny nie rozpatruje, nie została nałożona 
grzywna177. Twierdzenie to nie może być powoływane na wyrost w każdym 
wypadku, gdy mamy do czynienia z zarzutem naruszenia zasady równości, 
ponieważ nie zawsze pasuje do oceny danej sytuacji, na co zwraca uwagę TS 
upominając SUE w wyroku w sprawie Bolloré178. W sprawie tej TS wskazał, 
że w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku SUE słusznie argumentował, iż 
podmioty nie są w sytuacji podobnej, ze względu na występujące w sprawie 
okoliczności, dlatego – zdaniem TS – SUE zasadnie uznał, że nie doszło do 
naruszenia zasady równości. W związku z tym TS doszedł do wniosku, że 
przytaczanie przez SUE dodatkowo wskazanej wyżej tezy było przesadą179.

3.2. Zasada równości w polskim prawie konkurencji

W polskiej u.o.k.k. oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy, a także 
w wyjaśnieniach Prezesa UOKiK dotyczących ustalenia wysokości kar pie-

175 Tak samo np. w wyroku SUE z dnia 8 października 2008 r. w sprawie T-73/04 Le Car-
bon-Lorraine p-ko Komisji, EU:T:2008:416, Zb. Orz. z 2008 r., s. II-02661, pkt 292 i n.

176 Por. wyrok TS z dnia 9 października 1984 r. w sprawie 188/83 Hermann Witte p-ko PE, 
EU:C:1984:309, Zb. Orz. 1984 r., s. 03465, pkt 15.

177 Por. wyrok TS z dnia 31 marca 1993 r. w sprawach połączonych C-89/85, C-104/85, 
C-114/85, C-116/85, C-117/85 i od C-125/85 do C-129/85 Ahlström Osakeyhtiö i in. p-ko 
Komisji, EU:C:1993:120, Zb. Orz. z 1993 r., s. I-1307, pkt 197, wyrok SUE z dnia 14 lipca 
1994 r. w sprawie T-77/92 Parker Pen p-ko Komisji, EU:T:1994:85, Zb. Orz. z 1994 r., 
s. II-549, pkt 86, wyrok SUE z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie T-303/02 Westfalen 
Gassen Nederland p-ko Komisji, EU:T:2006:374, Zb. Orz. z 2006 r., s. II-4567, pkt 141; 
wyrok SUE z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie T-276/04 Compagnie maritime belge p-ko 
Komisji, EU:T:2008:237, Zb. Orz. z 2008 r., s. II-1277, pkt 94.

178 Por. wyrok TS z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie C-414/12 P Bolloré p-ko Komisji, 
EU:C:2014:301, niepublikowany, pkt 98.

179 Por. ibidem.
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niężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję brak odwołania 
do zasady równości, czy innych praw człowieka. W orzecznictwie sądów oraz 
Prezesa UOKiK powtarzane jest twierdzenie, zaczerpnięte z komentarza 
do u.o.k.k. autorstwa K. Kohutka i M. Sieradzkiej180, dotyczące obowiązku 
stosowania przez Prezesa UOKiK, gdy ustala on wysokość kary pienięż-
nej za niedozwolone praktyki antykonkurencyjne, zasady równości i zasady 
proporcjonalności, ze względu na działanie w ramach uznania administra-
cyjnego, czego nie można utożsamiać z dowolnością181. W dalszej części 
komentarza K. Kohutek i M. Sieradzka, ani też żaden z sądów w cytowa-
nych orzeczeniach, nie rozwijają – poza jedną wzmianką –znaczenia zasady 
równości, natomiast podkreślają znaczenie zasady proporcjonalności, której 
uwzględnienie może prowadzić np. do obniżenia wysokości kary lub jej nie-
nałożenia, gdy nie będzie to celowe: przedsiębiorca usunął naruszenie, nie 
odniósł korzyści z naruszenia, nie jest w stanie zapłacić kary, brak istotności 
naruszenia, krótki okres naruszenia, albo istnieje potrzeba innego wyważenia 
wysokości kary w zależności od potencjału ekonomicznego sprawcy narusze-
nia i korzyści, jakie z niego odniósł182. W jednym ze swoich wyroków SA 
w Warszawie kwestionuje sposób ustalenia wysokości kary pieniężnej przez 
Prezesa UOKiK, ze względu na jej obniżenie przez ten organ w mniejszej 
wysokości, niż czynił to w podobnych sprawach, ze względu na nieuzasad-
nione odejście od swojej dotychczasowej linii orzeczniczej183. Nie pojawia 
się jednak w uzasadnieniu wyroku żadne odwołanie do zasady równości.

K. Kohutek i M. Sieradzka zwracają uwagę, że zasada równości będzie 
istotna przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych za dopuszczenie się naru-
szenia prawa materialnego, tzn. kar pieniężnych o charakterze komplemen-
tarnym184, o których mowa w art. 106 ust. 1 u.o.k.k. Ustalenie wysokości tych 

180 Zob. Kohutek, K., Sieradzka, M., [w:] Kohutek, K., Sieradzka, M., Ustawa o ochronie 
konkurencji i konsumentów. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2014 i SIP LEX 2014, komen-
tarz do art. 106, pkt 3.

181 Por. np. wyrok SA w Warszawie z dnia 1 marca 2012 r., sygn. VI ACa 1033/11, wyrok 
SA w Warszawie z dnia 16 lipca 2013 r., sygn. akt VI ACa 1454/12, wyrok SOKiK z dnia 
8  stycznia 2013 r., sygn. XVII AmA 55/11, wyrok SOKiK z dnia 25 czerwca 2012 r., 
sygn. XVII AmA 179/11, wszystkie opublikowane na stronie: orzeczenia.ms.gov.pl oraz 
decyzję Prezesa UOKiK z dnia 13 lutego 2009 r., nr RWR-1/2009, Dz. U. UOKiK 
z 2009  r., nr 2, poz. 10.

182 Por. Kohutek, K., Sieradzka, M., [w:] Kohutek, K., Sieradzka, M., Ustawa o ochronie…, 
wyd. 2, op. cit., komentarz do art. 106, pkt 3.

183 Zob. wyrok SA w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2010 r., sygn. VI ACa 116/10, www.waw.
sa.gov.pl.

184 Zob. Kohutek, K., Sieradzka, M., [w:] Kohutek, K., Sieradzka, M., Ustawa o ochronie…, 
wyd. 2, op. cit., komentarz do art. 106, pkt 1.
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kar odbywa się przy uwzględnieniu ułamka wysokości łącznego przychodu 
(a  zgodnie nowelizacją u.o.k.k.: „obrotu”185) przedsiębiorstwa, a zasada 
równości wymaga żeby w podobnych wypadkach za te same lub podobne 
naruszenia Prezes UOKiK wyznaczał ułamek osiągniętego przez przedsiębiorcę 
przychodu (np. 0,2%, 1%, 5%, 9%) w zbliżonej wysokości186. To samo powinno 
się odnieść do pozostałych kar pieniężnych, bez względu na to, czy ich 
wysokość w jakikolwiek sposób odwołuje się do wysokości obrotu187, tzn. 
w takich samych lub podobnych przypadkach, za takie same lub podobne 
czyny Prezes UOKiK powinien ustalić wysokość kary na podobnym pułapie.

W orzecznictwie Prezesa UOKiK oraz sądów odwoławczych zasada 
równości nie jest powoływana zbyt często. Dokonana analiza orzecznictwa 
wskazuje, że poza wskazaną wyżej formułką powtarzającą się w decyzjach 
Prezesa UOKiK oraz w wyrokach wydanych w wyższych instancjach, nie 
ma zbyt wielu decyzji i wyroków, w których czy to strony, czy organ, czy 
sąd odwoływałyby się do zasady równości, o przeprowadzaniu jej dogłębnej 
analizy nie wspominając188. Ze względu na dość oszczędne wypowiadanie się 
przez sądy w kwestii respektowania zasady równości przez organ ochrony 
konkurencji, a także sądy odwoławcze, nie ma zbyt wielu wyroków, które 

185 Zob. art. 4 pkt 16a oraz art. 106 ust. 1 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 10 czerwca 
2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego, Dz. U. z 2014 r., poz. 945, (dalej: nowelizacja u.o.k.k.).

186 Zob. Kohutek, K., Sieradzka, M., [w:] Kohutek, K., Sieradzka, M., Ustawa o ochronie…, 
wyd. 2, op. cit., komentarz do art. 106, pkt 4.1.

187 Wysokość obrotu (czy wysokość dochodu w przypadku kar nakładanych na osoby fizyczne) 
jest za to kryterium, które może mieć znaczenie w przypadku stosowania zasady propor-
cjonalności. Może być pomocne przy ustaleniu czy kara osiągnie skutek odstraszający 
oraz czy nie będzie ona zbyt wysoka, czyli czy w ogóle będzie efektywna.

188 Dokonałem analizy orzeczeń SN i SA w Warszawie oraz SOKiK opublikowanych w nastę-
pujących bazach danych: mojepanstwo.pl, sn.pl, orzeczenia.ms.gov.pl oraz systemach 
informacji prawnej Lex i Lex Polonica, które zostały wydane na skutek wniesienia środków 
odwoławczych od decyzji Prezesa UOKiK, a także Prezesa UKE a następnie od wyroków 
SOKiK. Sprawy, w których pojawił się i był analizowany problem naruszenia zasady 
równości w kontekście nałożenia kary pieniężnej przez organ, znalazły się w  tekście. 
Niestety zasada ta nie była zbyt często powoływana, a jak już była, to albo ze względu 
na wadliwie skonstruowany zarzut (tak np. wyrok SA w Warszawie z 13 grudnia 2012 r. 
sygn. VIA Ca 967/12, opublikowany na orzeczenia.waw.sa.gov.pl) albo ze względu na 
uwzględnienie zarzutu głównego dotyczącego niedopuszczenia się niedozwolonej praktyki 
(tak wyrok SA w Warszawie z dnia 15 mara 2012 r., sygn. VIA Ca 1274/11 opubliko-
wany na: orzeczenia.waw.sa.gov.pl) nie została przez sąd przeanalizowana lub została 
tylko skomentowana w kilku zdaniach lub wcale (por. wyrok SOKiK z dnia 12 listopada 
2008  r., sygn. XVII Ama 109/07, czy wyrok SOKiK z dnia 22 sierpnia 2013 r., sygn. 
XVII AmE 2/12, wyrok SOKiK z dnia 6 listopada 2011 r., AmT 34/11, wyrok SOKiK 
z dnia 25 września 2012 r., sygn. XVII AmA 45/11, opublikowane na orzeczenia.gov.pl).
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zasługiwałyby na obszerniejszy komentarz. Poniżej szerzej przedstawię tylko 
jeden taki wyrok, który takiego komentarza wymaga.

Jest to wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego 2013 r. 
(sygn. akt VI ACa 1021/12)189, który co prawda dotyczy nałożenia kary 
przez Prezesa UOKiK za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, 
jednakże twierdzenia zawarte w tym wyroku można z powodzeniem odnieść 
także do spraw z zakresu niedozwolonych porozumień umownych oraz nad-
używania pozycji dominującej. W wyroku tym przedsiębiorstwo ukarane za 
naruszenie zbiorowych interesów konsumentów kwestionowało zasadność 
wydanego przez SOKiK wyroku utrzymującego w mocy decyzję Prezesa 
UOKiK, m.in. ze względu na naruszenie zasady równości. SA odwołał się do 
wcześniejszego wyroku SN z 21 kwietnia 2011 r. (sygn. akt III SK 45/10)190, 
zgodnie z którym „gdy dochodzi do wymierzenia przedsiębiorcy kary pienięż-
nej, zasady sądowej weryfikacji prawidłowości orzeczenia organu regulacyjnego 
w  tym zakresie, powinny odpowiadać wymogom analogicznym do tych, jakie 
obowiązują sąd orzekający w sprawie karnej”. W związku z powyższym sąd 
ten stwierdził, iż przy wymierzaniu przedsiębiorstwu kary pieniężnej należy 
uwzględniać zasady indywidualizacji odpowiedzialności sprawcy i indywidu-
alizacji wymiaru kary. Zdaniem sądu zasady te sprzeciwiają się takiemu 
stosowaniu zasady równości, które doprowadziłoby do stosowania określo-
nego schematu w orzekaniu. Dalej sąd podnosi, iż: „[j]akie były okoliczności 
dopuszczenia się przez inne podmioty podobnego do popełnionego przez powoda 
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i jakie okoliczności związane 
z osobą sprawcy naruszenia w tych innych sprawach występowały, jaką kwotę 
bazową do swoich wyliczeń przyjął Prezes UOKiK i jakie okoliczności obcią-
żające oraz łagodzące wymiar kary uwzględnił, nie sposób było w niniejszej 
sprawie ustalać i oceniać (podane w tabeli apelującego wartości wskazują 
procent przychodu przedsiębiorcy, wyliczony z uwzględnieniem okoliczności 
podwyższających i obniżających karę). Tym samym nie sposób było porówny-
wać kar nałożonych na tych przedsiębiorców z karą wymierzoną powodowi 
w zaskarżonej decyzji”. Z uzasadnienia cytowanego wyroku wynika, że uka-
rane przedsiębiorstwo podnosiło wcześniejszą praktykę Prezesa UOKiK, 
jednakże dla SA tekst uzasadnień dwóch wcześniejszych decyzji okazał się 
niewystarczający, aby móc ustalić podobieństwo do przedmiotowej sprawy. 
Ponadto sąd ten podniósł, że powołanie się przez powoda na dwie wcze-
śniejsze decyzje Prezesa UOKiK „nie może stanowić właściwego wykład-

189 Opublikowany na orzeczenia.waw.sa.gov.pl. Od wyroku tego powód wniósł skargę kasa-
cyjną, jednakże została ona oddalona przez SN wyrokiem z dnia 4 marca 2014 r., sygn. 
III SK 34/13, Lex nr 1463897.

190 Opubl. na sn.pl.
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nika do określenia dotychczasowego dorobku orzeczniczego Prezesa UOKiK 
w sprawach dotyczących nakładania kar pieniężnych za naruszenie zbiorowych 
interesów konsumentów”. Ponadto, cytowane decyzje zostały wydane jeszcze 
przed wydaniem przez Prezesa UOKiK wytycznych w sprawie ustalenia 
wysokości kar pieniężnych, co SA uznał za istotne. Innymi słowy, SA w tej 
sprawie w ogóle nie badał czy istnieje podobieństwo miedzy sytuacją uka-
ranego podmiotu a sytuacją podmiotów ukaranych w powołanych przez 
niego przypadkach. W odpowiedzi na zarzut naruszenia zasady równości 
sąd doszedł do wniosku, że nie da się go zbadać ze względu na brak danych 
dotyczących okoliczności wcześniejszych spraw, a powołane przez powoda 
argumenty nie uwzględniają konieczności ochrony zasad indywidualizacji 
odpowiedzialności sprawcy i indywidualizacji wymiaru kary.

Niestety nie udało mi się dotrzeć do innego orzecznictwa, które zasługi-
wałoby na komentarz. W uzasadnieniu wyroku – również z zakresu ochrony 
zbiorowych praw konsumentów – z dnia 25 września 2012 r. (sygn. XVII 
AmA 45/11) SOKiK przytoczył zarzut strony dotyczący naruszenia zasady 
równości, przez brak wszczęcia postępowania w stosunku do innych uczest-
ników rynku, które stosują identyczną praktykę i znajdują się w sytuacji 
podobnej. Badając ten zarzut SOKiK stwierdził, że: „[n]a ocenę zaskarżonej 
decyzji nie ma też wpływu zarzut dyskryminacji […] SA względem jego konku-
rentów rynkowych”. Niestety nie jesteśmy w żaden sposób w stanie ustalić, 
dlaczego zarzut ten nie ma wpływu na ocenę zaskarżonej decyzji, ponieważ 
uzasadnienie wyroku SOKiK w tym względzie kończy się na zacytowanym 
zdaniu (wyrok jest prawomocny).

3.3. Podstawa zarzutu i ciężar dowodu – zasada równości, czy zakaz dyskryminacji?

Powołane wyżej orzecznictwo zarówno unijne, jak i polskie wskazuje, 
że w sprawach z zakresu ochrony konkurencji będziemy mieli do czynie-
nia w  znakomitej większości przypadków z ogólną zasadą równości, a nie 
z  zakazem dyskryminacji. Jest to uwarunkowane tym, że w tych postępo-
waniach trudno będzie doszukać się dyskryminacji ze strony kompetent-
nych organów ze względu na jakieś kryterium różnicujące. Jest to o tyle 
istotne, że w większości wypadków niemożliwe będzie zatem wykazanie, 
że doszło do dyskryminacji, natomiast możliwe będzie wykazanie nierów-
nego traktowania zgodnie z formułą, którą posługuje się TSUE, tj. żeby 
porównywalnych sytuacji nie traktować w sposób różny. W mojej ocenie 
ponadto nie będzie możliwe obarczenie podmiotu powołującego się na 
zasadę równości ciężarem dowodu, że został potraktowany inaczej od osoby 
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znajdującej się w podobnej sytuacji ze względu na jakieś kryterium różni-
cujące. Możliwe będzie jedynie wykazanie, że znajduje się on w podobnej 
sytuacji do innych podmiotów (np. wcześniej ukaranych), jednakże z nie-
znanych sobie przyczyn został on potraktowany w sposób różny. Oczywi-
ście, w każdym przypadku będzie należało ocenić, czy mamy do czynienia 
z sytuacją podobną. W  sprawach z zakresu ochrony konkurencji zawsze 
będziemy mieli do czynienia z przedsiębiorstwami, wobec których najczę-
ściej będą wymierzane kary pieniężne. Po stronie ukaranego przedsiębior-
stwa będzie wykazanie, że mamy do czynienia z sytuacją porównywalną do 
sytuacji innego przedsiębiorstwa oraz że doszło do różnego traktowania. 
Po stronie organu będzie zaś wykazanie, że nie były to sytuacje podobne, 
a w przypadku nieudanego zaprzeczenia różnego traktowania podmiotów 
w sytuacjach podobnych, wskazanie legitymowanego celu, który by takie 
traktowanie uzasadniał (wraz z proporcjonalnością podjętych środków).

W związku z tym trudno będzie się powoływać na naruszenie art. 14 
EKPCz, ponieważ ustanawia on zakaz dyskryminacji, co łączy się z koniecz-
nością wykazania spełnienia cytowanych wyżej przesłanek wskazujących na 
tę dyskryminację. Stronom pozostaje powoływanie się na naruszenie zasady 
równości uregulowaną w KPP oraz w Konstytucji RP191, w zależności od 
tego, który z tych aktów prawnych będzie mógł znaleźć zastosowanie.

Najważniejszym będzie w takim wypadku pytanie, gdzie należy się doszu-
kiwać podobieństwa sytuacji danego podmiotu do sytuacji innego podmiotu, 
czy to będącego stroną tego samego czy to wcześniejszego postępowania. 
Stwierdzenie, czy dane okoliczności sprawiają, że sprawa jest podobna do 
innej, zawsze będzie wymagało ustalenia a casu ad casum. Za każdym 
razem będziemy mieli do czynienia z przedsiębiorstwami, które dopuściły się 
antykonkurencyjnej praktyki lub dopuściły się naruszenia proceduralnego192. 
Zarzuty mogą dotyczyć, np. powołania się na daną pojedynczą okoliczność 
(np. poszczególne okoliczności wymienione w Wytycznych 2006, Wytycznych 
leniency, czy Wyjaśnieniach Prezesa UOKiK), co powinno być najczęściej 

191 Należy przy tym zwrócić uwagę, że z punktu widzenia postępowań z zakresu ochrony 
konkurencji nie ma znaczenia cytowane wyżej orzecznictwo TK, zgodnie z którym zasa-
da równości stanowi metazasadę, ponieważ orzecznictwo to odnosi się do możliwości 
wniesienia skargi konstytucyjnej, a nie powołania się na nią w postępowaniu admini-
stracyjnym, czy przed sądem powszechnym. Natomiast z drugiej strony, w przypadku 
konieczności powołania się przez przedsiębiorstwo, ukarane na podstawie przepisów 
prawa konkurencji, na naruszenia zasady równości może ono powołać się na cytowany 
wyżej wyrok ETPCz w sprawie Mamidakis p-ko Grecji i podnosić naruszenie prawa do 
własności, zapewnionego w art. 64 Konstytucji.

192 Poza oczywiście występującą w prawie polskim możliwością nałożenia kary pieniężnej 
na osobę fizyczną.
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uwzględniane w sposób jednolity, ale nie zawsze będzie to takie proste. 
Zastosowanie niektórych z przesłanek będzie łatwiejsze do porównania, 
innych niestety trudniejsze, gdyż może zależeć od swoistych okoliczności 
sprawy. Łatwiejsze jest zawsze porównanie np. czasu trwania naruszenia 
i  związanego z tą okolicznością podniesienia wysokości kary o dany pro-
cent, niż porównanie np. oceny czy kara osiągnie efekt odstraszający, gdy 
w tym celu należy uwzględnić wiele okoliczności i różnych danych. Trzeba 
będzie ustalić w każdej sprawie, jakie okoliczności będą istotne z punktu 
widzenia znalezienia się w sytuacji podobnej. Przy czym na pewno będzie 
łatwiej stronom jednej decyzji (w przypadku karania za zawarcie antykon-
kurencyjnego porozumienia), a trudniej w porównaniu do wcześniejszych 
postępowań. Łatwym do porównania kryterium może być np. nieuznanie 
przez Komisję w danej sprawie, że nie można uznać za okoliczność obcią-
żającą faktu, że dane przedsiębiorstwo naruszyło przepisy prawa konkuren-
cji piętnaście lat przed dopuszczeniem się ocenianego obecnie naruszenia. 
W takim wypadku o znalezieniu się w sytuacji podobnej przemawiał będzie 
sam fakt, że dane przedsiębiorstwo dopuściło się innej praktyki np. pięt-
naście lat temu, dlatego też powinno zostać potraktowane w ten sposób, 
że nie zostanie to uznane także w postępowaniu toczącemu się przeciwko 
niemu za okoliczność obciążającą. Porównanie ponadto będzie na pewno 
łatwiejsze, jeśli chodzi o strony jednej decyzji. W takim jednak wypadku 
też nie zawsze będą one w sytuacji podobnej. Zdaniem Komisji, fakt, że 
członek kartelu jest wertykalnie zintegrowany, może odróżniać jego sytu-
ację od sytuacji tych stron kartelu, które wertykalnie zintegrowane ze sobą 
nie są i może to być podstawą do odmiennego ich traktowania w pewnym 
zakresie193. Ponadto, odmiennie należy traktować spółki matki, które są 
pociągane do odpowiedzialności za zachowania spółek zależnych, w zależ-
ności od tego, czy same brały udział w naruszeniu194. Na pewno istotne jest, 
żeby można było ustalić na podstawie wcześniej wydanych decyzji organu 
ochrony konkurencji, że dana sytuacja jest podobna. Oczywiście znaczącą 
podpowiedzią w tej kwestii będą wytyczne w sprawie ustalenia wysokości 

193 Może to mieć przełożenie na kalkulowanie kwoty bazowej przez np. niezaliczenie do 
dóbr lub usług związanych z naruszaniem tzw. sprzedaży wewnętrznej, która nie zali-
czy się do obrotu przedsiębiorstwa. Choć, jeśli chodzi o zaliczenie do kwoty bazowej 
sprzedaży wewnętrznej, w zależności czy strony kartelu są wertykalnie zintegrowane, to 
zdaniem RG Watheleta również sprzedaż wewnętrzna powinna zostać wzięta pod uwagę 
przy kalkulacji kwoty bazowej, gdyż wertykalne zintegrowanie nie ma w tym wypadku 
znaczenia i strony wertykalnie nie połączone są w sytuacji podobnej. Zob. opinię RG 
Watheleta w sprawie C-580/12 P Guardian, pkt 21 i n.

194 Por. wyrok TS w sprawie C-414/12 P Bolloré, pkt 93 i n.
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kar, jednakże nie zawsze one będą miały zastosowanie, a z drugiej strony 
stanowią one tylko pewien punkt wyjścia dla określenia jakiejś przyjętej prak-
tyki administracyjnej. Kluczem do porównania sytuacji podmiotów innych 
postępowań będzie odwołanie się do wcześniejszej decyzji, która musi być 
w takim razie uzasadniona w sposób pełny i wyczerpujący, tj. w taki żeby 
dało się ustalić całokształt okoliczności, które zostały wzięte pod uwagę 
przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej oraz w jaki sposób te okoliczności 
wpłynęły na ustalenie kary określonej wysokości. Nie bez znaczenia będzie 
także orzecznictwo sądów, które również będzie stanowiło ważny punkt 
odniesienia dla stron przyszłych postępowań, ponieważ to ono będzie tę 
praktykę modyfikowało.

4.  Sposób ustalania wysokości kar pieniężnych w unijnych i polskich 
postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji

W tej części przybliżenia będzie wymagał sposób ustalania wysokości kary 
przez Komisję oraz Prezesa UOKiK w postępowaniach z zakresu ochrony 
konkurencji. Przedstawione zostaną etapy postępowania, na których może 
pojawić się problem naruszenia zasady równości. Zagrożenia naruszania 
zasady równości oraz ewentualne postulaty zmian zostaną wskazane w kolej-
nej części. Ze względu na to, że sposób ustalania wysokości kary pieniężnej 
przez Komisję i Prezesa UOKiK zostało już dość szczegółowo opisane 
w  rozdziale I i II niniejszej pracy, w tym rozdziale zostaną jedynie poka-
zane niektóre elementy tego procesu, żeby uniknąć powtórzeń. Postaram 
się zaprezentować także zastosowanie omówionych procedur w praktyce 
orzeczniczej administracyjnych organów ochrony konkurencji i sądów.

4.1. Prawo unijne

Jak wyżej wspominałem, ramy prawne, w których Komisja porusza się 
wyznaczając wysokość kary pieniężnej za naruszenia prawa materialnego i za 
naruszenia proceduralne w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji 
zostały już szczegółowo omówione w Rozdziale II niniejszej pracy. W tym 
miejscu gwoli przypomnienia zaznaczę istotne elementy procesu wyznaczania 
kary pieniężnej oraz pewną praktykę orzeczniczą Komisji i sądów unijnych, 
która może mieć znaczenie dla stron przyszłych postępowań z punktu widze-
nia porównania swojej sytuacji ze względu na konieczność poszanowania 
zasady równości. Komisja wyznaczając karę za naruszenia prawa material-
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nego kieruje się przesłankami wymienionymi w art. 23 i 24 rozporządze-
nia nr 1/2003 oraz art. 14 i art. 15 rozporządzenia nr 139/2003. Ponadto 
ograniczona ona jest orzecznictwem sądów unijnych i ogólnymi zasadami 
prawa. W przypadku naruszeń prawa materialnego, które są karane grzywną 
na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 1/2003 Komisja ponadto 
kieruje się Wytycznymi z 2006 r.195 W przypadku pozostałych naruszeń 
prawa materialnego (art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 139/2004) oraz w przy-
padku naruszeń formalnych nie ma takich wytycznych, zatem Komisja działa 
w  ramach określonych przepisami prawa, orzecznictwem sądów unijnych 
i ogólnymi zasadami prawa. Podobnie w przypadku nakładania okresowej 
kary pieniężnej, przy czym w tym wypadku ani rozporządzenie nr 1/2003, 
ani rozporządzenie nr 139/2004 nie odwołuje się do żadnych przesłanek 
decydujących o wysokości kary, a jedynie ustalają jej maksymalny pułap, 
tj. na 5% średniego dziennego obrotu w poprzedzającym roku obrotowym 
za każdy dzień naruszenia196.

Jeżeli chodzi o ustalanie wysokości kary za naruszenia prawa material-
nego polegającego na zawarciu niedozwolonego porozumienia lub na nad-
używaniu pozycji dominującej, Komisja w swoich decyzjach konsekwentnie 
rozpatruje po kolei kolejne punkty Wytycznych z 2006 r., również omówione 
szczegółowo w Rozdziale II niniejszej pracy. Komisja przeprowadza dwie 
fazy postępowania, najpierw oblicza tzw. kwotę bazową, którą następnie 
pomniejsza lub powiększa w zależności od występowania okoliczności łago-
dzących lub obciążających.

Tak ustalona grzywna zostaje następnie obniżona do pułapu 10% rocz-
nego obrotu uzyskanego za poprzedni rok obrotowy przedsiębiorstwa, jeśli 
go przekracza. W związku z tym, że kara za naruszenie prawa materialnego 
nie może przekroczyć tego pułapu, prowadzi to czasem do sytuacji, w których 
w ramach jednego postępowania obniża się karę jednemu tylko uczestni-
kowi niedozwolonego porozumienia tak, aby nie przekraczała dopuszczal-
nego prawem limitu, natomiast kary pozostałych uczestników porozumienia 
pozostają niezmienione197. Podobną sytuację można by było sobie wyobrazić 
w przypadku dokonania niezgodnej ze wspólnym rynkiem koncentracji przez 

195 Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia 1/2003, Dz. U. C 210, z 1 września 2006 r., s. 2 i n.

196 Por. art. 24 rozporządzenia nr 1/2003 i art. 15 rozporządzenia nr 139/2004.
197 Zob. np. decyzję Komisji z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie COMP/39.600 – Sprężar-

ki chłodnicze, tekst decyzji dostępny na stronie: ec.europa.eu/competition, streszczenie 
decyzji opublikowane w Dz. U. C nr 122 z 27 kwietnia 2012 r., s. 6 i n., pkt 8.5., czy 
decyzję Komisji z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie COMP/B/37.766 – Niderlandzki 
rynek piwa, streszczenie decyzji opublikowane w Dz. U. C nr 122 z 2008, str. 1–3., pkt 21.
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dwa lub więcej podmiotów, z których jeden byłby finansowo zdecydowanie 
silniejszy, a jego kara zostałaby obniżona do pułapu zgodnego z prawem, 
zaś pozostałym podmiotom nie. Może to także prowadzić np. do sytuacji, 
w której kara pieniężna zostaje obliczona dla stron niedozwolonego poro-
zumienia np. w wysokości 15, 25 i 35% obrotu, a na końcu i tak wszyscy 
otrzymają karę w wysokości 10% obrotu.

Po uwzględnieniu przez Komisję 10% progu, w przypadku nakładania 
kar za niedozwolone porozumienia bierze ona pod uwagę zastosowanie 
Wytycznych leniency198. Oznacza to, że kara pieniężna obliczona zgodnie 
z Wytycznymi z 2006 r., a po uwzględnieniu progu maksymalnego kary może 
jeszcze zostać obniżona199 w przypadku współpracy przedsiębiorstwa z Komi-
sją, która spełnia przesłanki wskazane w Wytycznych leniency, a nie kwa-
lifikuje przedsiębiorstwa do zwolnienia z kary200. Kara, która miała zostać 
nałożona, może zostać obniżona maksymalnie o dalsze 50%201. Wytyczne 
leniency pozwalają również na całkowite zwolnienie z kary, jeżeli przedsię-
biorstwo spełni warunki w nich wskazane (przekaże Komisji jako pierwsze 
informacje i dowody, które w jej opinii umożliwią przeprowadzenie celowej 
kontroli w związku z domniemaniem istnienia kartelu lub umożliwią jej 
wykrycie naruszenia art. 101 ust. 1 TFUE)202.

Wreszcie, w przypadku postepowania prowadzonego w sprawie narusze-
nia art. 101 ust. 1 TFUE, zgodnie z Obwieszczeniem Komisji w sprawie pro-
wadzenia postępowań ugodowych w związku z przyjęciem decyzji na mocy 
art. 7 i 23 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawach kartelowych 
(dalej: Wytyczne settlement)203 Komisja może w określonych przypadkach 
przeprowadzić postępowanie ugodowe, w wyniku którego może obniżyć 
karę, którą miała nałożyć na dane przedsiębiorstwo o dalsze 10%204.

Inną z okoliczności, która może zostać wzięta pod uwagę jest niemożli-
wość zapłacenia kary pieniężnej w danej wysokości, ponieważ jej zapłacenie 
„zagroziłoby nieodwracalnie rentowności danego przedsiębiorstwa oraz dopro-
wadziłoby do pozbawienia jego aktywów wszelkiej wartości”205. Uwzględnienie 
tej okoliczności także może prowadzić do obniżenia obliczonej kary pie-

198 Zob. obwieszczenie Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien 
w  sprawach kartelowych, Dz. U. C nr 298 z 08 grudnia 2006, s. 17 i n., z późn. zm.

199 Zob. pkt 34 Wytycznych z 2006 r.
200 Por. pkt 23 i n. Wytycznych leniency.
201 Zob. pkt 26 Wytycznych leniency.
202 Por. pkt 8 Wytycznych leniency.
203 Dz. U. C nr 167 z 2 lipca 2008 r., s. 1.
204 Zob. pkt 32 Wytycznych settlement.
205 Por. pkt 37 Wytycznych 2006.
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niężnej np. jednej tylko ze stron niedozwolonego porozumienia. W takim 
wypadku Komisja obniża karę w ramach uznania administracyjnego, która 
jej zdaniem będzie proporcjonalna, będzie miała skutek odstraszający, jed-
nakże nie będzie groziła przedsiębiorstwu bankructwem206. W orzecznictwie 
sądów unijnych podkreśla się, iż: „przy określaniu kwoty grzywny Komisja nie 
ma obowiązku uwzględnienia deficytowej sytuacji finansowej danego przedsię-
biorstwa, gdyż uznanie istnienia takiego obowiązku prowadziłoby do przyznania 
przedsiębiorstwom najmniej przystosowanym do warunków rynku nieuzasad-
nionej przewagi konkurencyjnej […], co nie oznacza, że nie może ona tego 
uczynić”207. Komisja może odstąpić od wymierzenia kary także w  innych, 
wyjątkowych okolicznościach danego przypadku208 lub w przypadku poja-
wienia się konieczności zapewnienia w ten sposób efektu odstraszają-
cego209.

Komisja może ponadto nałożyć karę symboliczną210, co ma miejsce np. 
wtedy, gdy nakłada karę za zachowanie, które jest nowe i do tej pory nie 
było penalizowane.

Jeżeli chodzi o możliwość ustalenia pewnej praktyki administracyjnej, 
w zakresie ustalenia wysokości kary pieniężnej, to decyzje są publikowane 
na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji211. Decyzje 
te często zawierają dokładny opis postępowania Komisji i sposób w jaki 
oceniła ona poszczególne przesłanki odpowiedzialności i jaki one – jej zda-
niem – miały wpływ na wysokość kary, choć oczywiście jest to tylko opis, 
a nie przedstawienie wszystkich dokładnych danych i dowodów, na których 
Komisja się oparła oraz sposób ich oceny212. Ponadto, niestety w przypadku 
decyzji dotyczących porozumień umownych nie tylko części decyzji, istotne 
z  puntu widzenia ustalenia wysokości kary pieniężnej, są utajniane, ale 

206 Por. decyzję Komisji z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie COMP/39.600 – Sprężarki chłod-
nicze, opublikowana na stronie ec.europa.eu/competition/, streszczenie opublikowane 
w Dz. U. C nr 122 z 2012 r., s. 6 i n., pkt 8.8. (pkt 2.4.6. streszczenia).

207 Zob. wyrok SUE w sprawie T-73/04 Le Carbon-Lorraine p-ko Komisji, pkt 314.
208 Zob. np. decyzję Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawach połączonych COMP/34.579 

– MasterCard, COMP/36.518 – EuroCommerce i COMP/38.580 – Commercial Cards, 
ec.europa.eu/competition.

209 Por. pkt 37 Wytycznych 2006 oraz wyrok TS z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie C-439/11 P 
Ziegler SA p-ko Komisji, EU:C:2013:513, niepublikowany, pkt 163 i n.

210 Por. pkt 36 Wytycznych z 2006 r.
211 ec.europa.eu/competition/index_en.html
212 Por. np. decyzje Komisji: z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie COMP/39.600 – Sprężarki 

chłodnicze, z dnia 19 października 2011 r. w sprawie COMP/39605 CRT Glass bulbs, 
z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie COMP/39579 – Consumer Detergents, czy z dnia 
23 stycznia 2013 r. w sprawie AT.39839 Telefonica/Portugal Telecom, dostępne na stronie 
ec.europa.eu/competition.
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zdarza się, że nawet przez kilka lat nie ma „publicznej” wersji decyzji, ze 
względu na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wielość 
stron, które mogą wnosić zastrzeżenia co do danych objętych tą tajemnicą213. 
Ponadto, Komisja nie jest zobowiązana do publikacji wszystkich danych, 
na podstawie których dokonała obliczeń kary pieniężnej. Ma to miejsce 
zwłaszcza przy ustalaniu wymiaru kary by zapewnić jej efekt odstraszający. 
Zgodnie z orzecznictwem sądów unijnych: „[j]eżeli chodzi o obliczanie kwoty 
grzywien nakładanych przez Komisję za naruszenie wspólnotowego prawa kon-
kurencji, istotne wymogi formalne, do których należy obowiązek uzasadnienia, 
są spełnione wtedy, gdy Komisja wskaże w swej decyzji elementy oceny, które 
umożliwiły jej zmierzenie wagi i czasu trwania naruszenia, przy czym nie ma ona 
obowiązku umieszczania w niej bardziej szczegółowego wyjaśnienia lub danych 
liczbowych dotyczących sposobu obliczenia grzywny. W szczególności wskazanie 
danych liczbowych, którymi Komisja kierowała się, zwłaszcza w  odniesieniu 
do zamierzonego skutku odstraszającego, korzystając ze swobodnego uzna-
nia przy określaniu grzywien, jest uprawnieniem, którego wykorzystanie przez 
Komisję jest pożądane, ale które to wskazanie wykracza poza wymogi wyni-
kające z obowiązku uzasadniania”214. Brak istnienia obowiązku publikowa-
nia wspomnianych wyżej danych liczbowych może stanowić przeszkodę do 
ustalenia praktyki administracyjnej w kwestii ustalania wysokości kary pie-
niężnej.

Ze względu na brak wytycznych w pozostałych wypadkach, w których 
Komisja może nałożyć kary pieniężne w postępowaniach z zakresu ochrony 
konkurencji, ustalenie praktyki administracyjnej, zgodnie z którą ma miejsce 
ustalenie wysokości kar pieniężnych jest trudniejsze. Brak wytycznych nie 
jest jedynym problemem, ale największym problemem jest po prostu brak 
praktyki. W przypadku kar za naruszania prawa materialnego karane na 
podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia nr 139/2004 ustalenie praktyki jest 
bardzo trudne, ponieważ nie było jeszcze postępowań, które zakończyły 
się wydaniem decyzji na podstawie tego przepisu215, a na podstawie obo-

213 Zob. np. decyzję Komisji z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie COMP/ AT. 39226 – 
Lundbeck, decyzję Komisji z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie COMP/39748 – Automotive 
Wire Harnesses, czy decyzję Komisji z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie AT.39801 – PU 
Foam, informacja o utajnieniu dostępna na stronie ec.europa.eu/competition.

214 Por. wyrok SUE w sprawie T-110/07 Siemens, pkt 311 i 312 i powołane tam orzecznictwo.
215 Do chwili obecnej było jedno postępowanie, które toczyło się po wejściu w życie roz-

porządzenia nr 139/2004, ale ze względu na zastosowanie art. 26 ust. 2 tego rozporzą-
dzenia, stosowało się do niego przepisy poprzedniego rozporządzenia. Zob. decyzję 
Komisji z 10 czerwca 2009 r. w sprawie COMP/M.4994 Electrabel/Compagnie Nationale 
du Rhône, decyzja dostępna na stronie: ec.europa.eu/competition
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wiązującego wcześniej art. 14 ust. 2 rozporządzenia nr 4064/89216 wydano 
tych decyzji trzy217. Podobnie jest w przypadku naruszeń proceduralnych. 
W przypadku tych karanych na podstawie art. 23 ust. 1 rozporządzenia 
nr 1/2003 do tej pory Komisja wydała trzy takie decyzje218, a na podstawie 
przepisów o kontroli koncentracji kilka. W przypadku zaś naruszeń kara-
nych okresową karą pieniężną była tylko jedna taka sprawa219. Jeżeli chodzi 
o decyzje, w których Komisja nakłada kary za naruszenie proceduralne, to 
widać w nich pewną powtarzalność elementów wpływających na wysokość 
nałożonej kary, tj.: ocenę naruszenia proceduralnego (np. bardzo poważne 
naruszenie), przytoczenie okoliczności popełnienia naruszenia, a  co naj-
ważniejsze pojawia się w nich odniesienie do procenta wysokości obrotu 
ukaranego przedsiębiorstwa, więc mogą one stanowić jakiś punkt odnie-
sienia220.

Należy oczywiście pamiętać, że kary nałożone przez Komisję podlegają, 
w przypadku wniesienia skargi, ocenie SUE, który korzystając ze swojego 
nieograniczonego prawa orzekania, może uchylić, obniżyć lub podwyższyć 
nałożoną grzywnę lub okresową karę pieniężną221

, a jego wyroki dalej oce-
nie TS. Orzecznictwo sądów unijnych jest więc istotnym źródłem oceny 
w jakim kierunku może iść praktyka administracyjna, ponieważ sądy unijne 
z ocenami Komisji mogą się często nie zgadzać.

216 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4064/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw, Dz. U. L 395 z 30 grudnia 1989 r., str. 1 i n., z późn. zm., 
Polskie wydanie specjalne: Rozdział 08 Tom 001 s. 31 i n.

217 Zob. powołaną wyżej decyzję w sprawie Electrlabel/Companie Nationale du Rhône, decyzję 
Komisji z 18 lutego 1998 r. w sprawie IV/M.920 – SAMSUNG/AST oraz decyzję Komisji 
z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie IV/M.969 – A.P. Møller, dostępne na ec.europa.eu/
competition.

218 Zob. decyzję Komisji z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie COMP/B-1/39.326 – E.ON 
Energie AG, decyzję Komisji z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie COMP/39.796 – Suez 
Environnement breach of seal oraz decyzję Komisji z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie 
COMP/39793 EPH et al., dostępne na ec.europa.eu/competition.

219 Zob. decyzje Komisji: z dnia 10 listopada 2005 r. oraz z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie 
COMP/C-3/37.792 Microsoft, dostępne na stronie ec.europa.eu/competition.

220 Por. np. decyzję Komisji z 30 stycznia 2008 r. w sprawie COMP/B-1/39.326 – E.ON Energie 
AG, ec.europa.eu/competition oraz zob. Stolarski, K., Fines for the lack of cooperation 
within antitrust proceedings – the ultimate weapon for antitrust authorities? Yearbook of 
Antitrust and Regulatory Studies 2011, 4(5), s. 67 i n.

221 Zob. art. 31 rozporządzenia nr 1/2003 i art. 16 rozporządzenia nr 139/2004.
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4.2. Prawo polskie

Ramy prawne w jakich porusza się Prezes UOKiK, podobnie jak to 
miało miejsce w przypadku prawa unijnego, zostały szczegółowo omówione 
w Rozdziale II. W tym miejscu chciałbym tylko nakreślić najistotniejsze 
elementy procesu ustalania wysokości kary pieniężnej przez Prezesa UOKiK 
oraz praktykę orzeczniczą, które mogą mieć znaczenie dla stron przyszłych 
postępowań z punktu widzenia ochrony zasady równości.

Prezes UOKiK wydając decyzje na podstawie art. 106 do 108 u.o.k.k. 
kieruje się przesłankami określonymi w art. 111, interesem publicznym, 
zasadami ogólnymi prawa oraz progami maksymalnymi określonymi dla 
poszczególnych kar222.

Ponadto, w przypadku naruszeń prawa materialnego polegających na 
zawarciu antykonkurencyjnych porozumień lub nadużywaniu pozycji domi-
nującej, Prezes UOKiK, podobnie do Komisji, wydał z datą obowiązywania 
od 1 stycznia 2009 r. Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pienięż-
nych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję223, co doprowa-
dziło do częściowego ujednolicenia praktyki w zakresie ustalania wysokości 
kar przez Prezesa UOKiK. Praktyka ta po uchwaleniu nowelizacji u.o.k.k. 
z 10  czerwca 2014 r.224, a zwłaszcza częściowe inkorporowanie z wytycz-
nych Prezesa UOKiK do przepisu art. 111 u.o.k.k. przesłanek dotyczących 
ustalenia wysokości kary pieniężnej, powinna się utrzymać. Z uzasadnienia 
większości decyzji nakładających karę pieniężną za naruszenia prawa mate-
rialnego wynika, jakie okoliczności zostały wzięte pod uwagę oraz jaki miały 
wpływ na ustalenie wymiaru kary. Uzasadnienia decyzji Prezesa UOKiK są 
bardzo różne, jeżeli chodzi o formę ich uzasadnień – brak im konsekwencji 
w zachowaniu porządku rozpatrywanych kolejno aspektów danej sprawy – 
co może być spowodowane tym, że często wydawane są przez dyrektorów 
poszczególnych delegatur z upoważnienia Prezesa UOKiK. Uzasadnienie 
w części dotyczącej nałożenia kary uwzględnia stale przesłanki, które muszą 
być uwzględnione zgodnie z wytycznymi oraz ugruntowanym orzecznictwem. 
W uzasadnieniach tych decyzji pojawiają się, omówione wcześniej, stałe ele-
menty dotyczące ustalenia wysokości kary pieniężnej225. Prezes ustala kwotę 
bazową, której podstawą obliczenia jest przychód (a w nowym brzmieniu 

222 Szerzej zob. rozdział II niniejszej pracy.
223 Opubl. w Dz. Urz. UOKIK nr 1/2009 i dostępne na stronie uokik.gov.pl
224 Zob. rozdział I i II niniejszej pracy.
225 Por. np. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 31 grudnia 2013 r., nr DOK – 7/2013 oraz 

decyzję Prezesa UOKiK z dnia 25 października 2013 r., nr RWR 31/2013, dostępne na: 
uokik.gov.pl.
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u.o.k.k. będzie to obrót, stąd taka adnotacja przy kolejnych odwołaniach 
do obrotu226), potem kwota ta ulega modyfikacjom w zależności od okresu 
trwania naruszenia, czy wreszcie uwzględnienia okoliczności łagodzących 
i obciążających. Tak ustalona grzywna zostaje nałożona w maksymalnej 
wysokości, jeśli przewyższałaby próg ustawowy (10% przychodu).

W przypadku antykonkurencyjnych porozumień, przedsiębiorstwo może 
uniknąć nałożenia kary, jeśli spełnia przesłanki określone w art. 113b 
u.o.k.k. (procedura leniency – do czasu wejścia w życie nowelizacji u.o.k.k. 
z 10 czerwca 2014 r. uregulowana w art. 109 u.o.k.k.). Kara może także 
zostać obniżona, jeśli przedsiębiorstwo tych przesłanek nie spełnia, jednakże 
zaprzestało uczestnictwa w porozumieniu i przedstawiło dowód, który ma 
istotne znaczenie dla rozpatrywanej sprawy, którego Prezes UOKiK jeszcze 
nie posiadał227. W takim wypadku górna granica zagrożenia, w zależności 
od okoliczności, może zmaleć o od 50 do 20% wysokości kary, która zosta-
łaby nałożone, gdyby przedsiębiorcy nie złożyli wniosku228. Postępowanie 
w tym wypadku obecnie uregulowane jest rozporządzaniem Rozporządzenie 
Rady Ministrów z 23 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie sposobu i trybu 
postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej 
lub jej obniżenie229, pomocne są także Wytyczne Prezesa UOKiK w spra-
wie programu łagodzenia kar (tryb składania i postępowania z wnioskami 
o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie kary pieniężnej – „wnio-
skami leniency”)230, będące aktem prawa miękkiego. Ponadto, nowelizacja 
u.o.k.k. uwzględnia możliwość obniżenia kary o 30% przedsiębiorstwu, które 
poinformuje Prezesa UOKiK o innym porozumieniu, którego był stroną231.

Nowelizacja u.o.k.k. przewiduje także procedurę dobrowolnego poddania 
się karze, dzięki której przedsiębiorstwo będzie mogło obniżyć karę o 10%232.

W przypadku pozostałych decyzji nakładających kary pieniężne strony 
muszą się kierować praktyką orzeczniczą Prezesa UOKiK, jeśli takowa 
w  danym wypadku występuje. W przypadku decyzji o nałożeniu kary za 
dokonanie koncentracji bez jej zgłoszenia z dotychczasowych decyzji Prezesa 
UOKiK, choć nie było ich zbyt wiele, można wyczytać pewną prawidłowość. 

226 Zob. rozdział II niniejszej pracy.
227 Por. art. 113c ust. 1 u.o.k.k. Przed nowelizacją przedsiębiorca (na podstawie art. 109 

ust. 2) miał przedstawić dowód, który przyczyniał się w sposób istotny do wydania decyzji 
przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 10 lub art. 11 u.o.k.k.

228 Por. art. 113c ust. 2 u.o.k.k. Uchylony art. 109 ust. 2–4 u.o.k.k. przewidywał obniżenie 
kary do wysokości od 8% do 5% przychodu (obrotu).

229 Dz. U. z 2015 r., poz. 81.
230 Dostępne na: uokik.gov.pl
231 Zob. art. 113d u.o.k.k.
232 Zob. art. 89a u.o.k.k.
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Z decyzji tych wynika, jakie okoliczności Prezes UOKiK wziął pod uwagę233. 
Nie jest niestety jasne, w jaki sposób poszczególne okoliczności wpłynęły 
na wymiar kary, a można zobaczyć jedynie, jak całokształt tych okoliczności 
na niego wpłynął. Przychód przedsiębiorstw, brany pod uwagę przy ustala-
niu wysokości kary, jest utajniony i nie da się go ustalić, jeśli nie zostało 
wniesione odwołanie (o czym niżej), więc nie jest wiadome, jaki procent 
przychodu stanowi kara. W każdym razie w żadnej z decyzji wydanych 
w  2013  r. kara nie przekroczyła 60 000 zł. W decyzji z dnia 17  czerwca 
2013 r. kara została nałożona na dwa podmioty, a zróżnicowanie jej wyso-
kości zostało dokonane w oparciu o przychód (15 tys. zł i 60 tys. zł), czyli 
zdaniem Prezesa UOKiK, zapewnienie efektu odstraszającego, ze względu 
na potencjał ekonomiczny przedsiębiorstwa. Kary nałożone na podstawie 
decyzji z 21 grudnia 2012 r. nr DKK – 132/2012 również są zróżnicowane 
(odpowiednio 37 i 11 tys. zł), ale Prezes UOKiK w tym wypadku nie uza-
sadnił dlaczego. Podobnie w przypadku decyzji z dnia 9 sierpnia 2012 r. 
nr DKK 78/2012 (kary to 9 i 75 tys. zł). We wszystkich wyżej wymienio-
nych decyzjach kara stanowi niewielki procent przychodu przedsiębiorstw 
i ma z założenia, jak wynika z ich treści, przede wszystkim dyscyplinować 
przedsiębiorstwa do przestrzegania przepisów ustawy.

Jeżeli chodzi o naruszenia proceduralne polegające na nieudzieleniu 
informacji, to istotne będzie także uwzględnienie znaczenia tych informacji, 
tj. możliwości wpłynięcia tych informacji na wynik sprawy, ilości nieprzekaza-
nych dokumentów, uporczywości w braku odpowiedzi na wezwania Prezesa 
UOKiK234, czy wcześniejszy brak współpracy z Prezesem UOKiK235. Mamy 
tu np. kary rzędu 15 tys. zł ze względu na trzykrotne, umyślne nieudzielenie 
odpowiedzi236, 41 tys. zł również za brak odpowiedzi na trzykrotne wezwa-
nie237, 10 tys. zł z podobnym uzasadnieniem238, wszystkie trzy nałożone 
w  2010 r., czy 17 667 zł w roku 2012 r. już z bogatszym uzasadnieniem, 
które kładzie nacisk na wartość żądanych informacji z punktu widzenia 
prowadzonego postępowania239, czy także z podkreśleniem znaczenia żąda-
nych informacji 150 tys. nałożone decyzją z dnia 11 czerwca 2010  r.240 

233 Por. np. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 22 października 2013 r., nr DKK – 132/2013, 
uokik.gov.pl.

234 Por. Rozdział II niniejszej pracy.
235 Por. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 11 czerwca 2010 r., nr RWA – 4/2010, uokik.gov.pl
236 Zob. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 30 kwietnia 2010 r., nr RPZ 3/2010, uokik.gov.pl.
237 Zob. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 1 lipca 2010 r., nr RKT-14/2010, uokik.gov.pl.
238 Por. decyzję Prezesa UOKiK 10 maja 2010 r., nr RPZ 5/2010, uokik.gov.pl.
239 Por. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 26 listopada 2012 r., nr RWA-29/2012, uokik.gov.pl.
240 nr RWA – 4/2010, uokik.gov.pl
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W uzasadnieniu żadnej z powołanych wyżej decyzji, poza ostatnią, nie 
ma odwołania do wysokości przychodu, więc widać tu pewien brak kon-
sekwencji. Warto także zwrócić uwagę na dwie decyzje nakładające kary 
za utrudnianie przeprowadzenia kontroli. Są to decyzje, których stronami 
były Polkomtel S.A.241 oraz Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.242 W obu 
przypadkach kary były bardzo wysokie (odpowiednio: 130.689.900,00 zł oraz 
123.246.000,00 zł) – oscylowały w okolicach 60% wysokości kary maksy-
malnej. W obu przypadkach Prezes UOKiK wskazywał naganny charakter 
postępowania spółek oraz wpływ, jaki utrudnianie przeprowadzenia kontroli 
będzie miało na wynik prowadzonego postępowania, podkreślając „znaczny 
stopień naruszenia interesu publicznego”. Co ciekawe, w obu przypadkach, 
żeby kara spełniła swoje główne funkcje (represyjną i prewencyjną)243, Pre-
zes UOKiK postanowił uwzględnić przy ustalaniu wysokości kary przychód 
spółek, chociaż podkreślał, że kara ta nie jest zależna od osiąganych przez 
przedsiębiorcę przychodów.

W przypadku nałożenia okresowej kary pieniężnej stopień naruszenia 
będzie zależał od ilości obowiązków nałożonych w decyzji, czy wyroku na 
przedsiębiorstwo, a także np. od współpracy z Prezesem UOKiK, recydywy, 
faktu zakończenia naruszenia, opieszałości w wykonaniu obowiązku, etc.244 
Te kary wyniosły przykładowo 100 i 120 euro za każdy dzień zwłoki245 w przy-
padku niewykonania decyzji nakładającej obowiązek zaprzestania stosowania 
wzorca umownego (sprawa z zakresu ochrony zbiorowych praw konsumen-
tów), 5000 euro za każdy dzień za niewykonanie decyzji w sprawie koncen-
tracji (decyzja wymienia okoliczności wzięte przez Prezesa pod uwagę)246, 
od 140 do 500 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji nakazującej 
zaniechania nadużywania pozycji dominującej247, a także 10 euro za każdy 
dzień zwłoki w dwóch innych248 przypadkach zwłoki także w wykonaniu 
decyzji nakazującej zaniechania naruszania pozycji dominującej. W uza-

241 Zob. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 24 lutego 2011 r., nr DOK-1/2011, ukik.gov.pl.
242 Zob. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 4 listopada 2010 r., nr DOK-9/2010, uokik.gow.pl.
243 W decyzji nr DOK-1/2011 Prezes UOKiK posługuje się określeniami „charakter repre-

syjno-prewencyjny i dyscyplinujący”, natomiast w decyzji nr DOK-9/2010 zdaje się mylić 
funkcję represyjną z prewencyjną – odwołuje się do funkcji represyjnej, a opisuje funkcję 
prewencyjną.

244 Por. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 28 sierpnia 2009 r. nr DKK – 58/2009, uokik.gov.pl.
245 Zob. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 31 października 2011 r., nr RWA-15/2011, uoik.

gov.pl. W tym wypadku był to tyko obowiązek zaprzestania stosowania wzorca.
246 Por. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 28 sierpnia 2009 r. nr DKK – 58/2009, uokik.gov.pl.
247 Zob. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 26 lipca 2012 r. nr DOK – 4/2012.
248 Zob. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 12 marca 2013 r., nr RŁO 6/2013 oraz decyzję 

Prezesa UOKiK z dnia 12 marca 2013 r., nr RŁO 5/2013.
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sadnieniu tych decyzji Prezes UOKiK przytacza okoliczności, wspomniane 
wyżej, wzięte pod uwagę przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej, a także 
zwraca uwagę na konieczność ustalenia potencjału ekonomicznego sprawcy 
naruszenia żeby zapewnić spełnienie karze pieniężnej przypisywanych jej 
celów. Sprowadza się to przede wszystkim do ustalenia przychodu (ale nie 
w każdym wypadku)249, którego wysokość nie jest publikowana. Wysokość 
okresowej kary pieniężnej także w tym wypadku jest wypadkową oceny tych 
wszystkich przesłanek i trudno jest ustalić, w jakim stopniu każda z nich 
ma wpływ na tę wysokość.

Nie można oczywiście zapominać, że decyzja w przypadku odwołania 
trafia do SOKiK, który rozpatruje sprawę de novo i może wydać wyrok 
reformatoryjny, a ten może trafić do sądów wyższej instancji, które również 
mogą go zmienić250. Przy analizie praktyki orzeczniczej pod kątem ustalenia 
wysokości kary pieniężnej nie można zatem pomijać orzecznictwa sądów 
odwoławczych, choć w przypadku oceny naruszenie zasady równości jest 
ono dość ubogie.

5. Kary pieniężne a wymogi ochrony zasady równości

W tej części chciałbym dokonać zestawienia omówionej na wstępie zasady 
równości i wymogów związanych z jej stosowaniem z uregulowaniem i prak-
tyką stosowania kar pieniężnych w unijnym i polskim prawie konkurencji. 
Postaram się także sformułować pewne wnioski w przedmiocie dokonania 
ewentualnych zmian w istniejących systemach.

5.1. Prawo unijne

Analiza unijnego system nakładania kar pieniężnych w postępowaniach 
z zakresu ochrony konkurencji prowadzi do wniosku, iż niesie on ze sobą 
pewne zagrożenia dla zasady równości.

Jeżeli chodzi o możliwość ustalenia praktyki administracyjnej przez 
ustalenie metody, jaką kierowała się Komisja wyznaczając wysokość kary 
pieniężnej w poprzednich postępowaniach, to można się zgodzić z sądami 
unijnymi, że obowiązek uzasadnienia decyzji Komisji ogranicza się do obo-
wiązku publikowania w swej decyzji elementów oceny, które umożliwiły jej 
zmierzenie wagi i czasu trwania naruszenia, przy czym nie ma ona obo-

249 Por. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 26 lipca 2012 r. nr DOK – 4/2012.
250 Zob. Rozdział IV niniejszej pracy.
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wiązku umieszczania w niej bardziej szczegółowego wyjaśnienia lub danych 
liczbowych dotyczących sposobu obliczenia grzywny, lecz wskazanie danych 
liczbowych, którymi Komisja kierowała się, w szczególności w odniesie-
niu do zamierzonego skutku odstraszającego, korzystając ze swobodnego 
uznania przy określaniu grzywien, jest uprawnieniem, którego wykorzysta-
nie przez Komisję jest pożądane, ale które to wskazanie wykracza poza 
wymogi wynikające z obowiązku uzasadniania251. Jednakże z punktu widze-
nia respektowania zasady równości powinny one być publikowane, jeśli 
nie ma przeciwwskazań wynikających z konieczności ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa. Oczywiście porównanie, czy sytuacja przedsiębiorstwa 
jest podobna i musi zostać potraktowana podobnie, będzie w przypadku 
oceny konieczności zapewnienia efektu odstraszającego niezmiernie trudne, 
jednakże Komisja nie powinna tej trudności pogłębiać. Można się zgodzić 
także z tezami pojawiającymi się w orzecznictwie sądów unijnych, zgod-
nie z  którymi wcześniejsza praktyka decyzyjna Komisji nie stanowi sama 
w sobie ram prawnych dla grzywien nakładanych w dziedzinie konkurencji. 
Dlatego też fakt, iż Komisja wymierzała w przeszłości grzywny w określonej 
wysokości za określone rodzaje naruszeń, nie może pozbawić jej możliwości 
podwyższenia tej wysokości w granicach wyznaczonych w rozporządzeniu 
nr 1/2003, jeśli jest to konieczne, aby zapewnić realizację wspólnotowej 
polityki konkurencji252. Jednakże, z drugiej strony, Komisja powinna prze-
strzegać ram, które na siebie nałożyła uchwalając Wytyczne 2006 i nie może 
od nich odejść naruszając zasady ogólne prawa unijnego, w tym zasadę 
równości, bez uzasadnienia253. Oczywiście kwestia wysokości grzywien jest 
tu bardziej kwestią sposobu stosowania tych Wytycznych, a nie odejścia 
od nich, jednakże, w mojej ocenie, odejście od pewnego pułapu grzywien 
w sytuacjach podobnych powinno być połączone z obowiązkiem rzetelnego 
i obiektywnego uzasadnienia, żeby Komisja nie naruszyła zasady równości. 
Twierdzenie dotyczące odstąpienia od wytycznych powinno ponadto dotyczyć 
całej praktyki Komisji, czyli będzie ona mogła odstąpić od swojej ustalo-
nej praktyki, pod warunkiem przedstawienia odpowiedniego uzasadnienia, 
ponieważ w przeciwnym razie może narazić się na zarzut potraktowania 
takich samych sytuacji odmiennie i przez to naruszenia zasady równości.

W mojej ocenie, za niezgodną z zasadą równości należy uznać praktykę 
Komisji polegająca na obniżaniu kary pieniężnej tylko tym uczestnikom 
postępowania, dla których przekraczała ona maksymalny próg 10% obrotu 

251 Por. wyrok SUE w sprawie T-110/07 Siemens, 311 i 312 i powołane tam orzecznictwo.
252 Por. wyrok SUE w sprawie T-110/07 Siemens, pkt 296.
253 Por. wyrok TS w sprawach połączonych C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P do C-208/02 P 

oraz C-213/02 P Dansk Rørindustri et al., pkt 209–211.
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określony w przepisach rozporządzeń nr 1/2003 oraz nr 139/2004254. W takim 
wypadku mamy do czynienia z podmiotami znajdującymi się w  sytuacji 
podobnej. Jedyną okolicznością, która odróżnia sytuację tych podmiotów 
jest to, że kara ustalona w stosunku do jednego z nich przekracza próg okre-
ślony przepisami prawa. Natomiast nadal znajdują się w sytuacji podobnej, 
w stosunku do wszystkich podmiotów próg jest taki sam, choć w stosunku 
do jednego podmiotu kara go przekracza. Oczywiście określenie górnej 
wysokości kary jest konieczne, chociażby ze względu na wymogi ochrony 
zasady pewności prawa. Trudno jest w tym wypadku polemizować z TS, który 
uważa, że obniżenie kary dla danego przedsiębiorstwa stanowi po prostu 
zwykłą konsekwencję istnienia progu255, ponieważ nie uzasadnia on w żaden 
sposób odstąpienia od zastosowania zasady równości. W tym wypadku takie 
obniżenie można by było uznać za uzasadnione legitymizowanym celem, 
jednakże czy można mówić o legitymizowanym uzasadnieniu różnego trak-
towania pozostałych podmiotów? Czy jest to okoliczność uzasadniająca 
potraktowanie pozostałych przedsiębiorstw w sposób odmienny? W mojej 
ocenie nie. Wręcz przeciwnie. Takie obniżenie powoduje, że podmiot, który 
po uwzględnieniu wszystkich okoliczności wpływających na wymiar kary 
„zasłużył sobie” na karę tak wysoką, że przewyższa ona próg przewidziany 
prawem, natomiast pozostali – tylko dlatego, że ich zachowanie można oce-
nić „lepiej” – nie zostaną w taki sposób nagrodzeni. Można sobie wyobrazić 
sytuację, w której mamy dwa przedsiębiorstwa, np. A i B, których obrót 
oraz wartość sprzedaży dóbr lub usług mających związek z naruszeniem są 
porównywalnej wysokości. Kwota podstawowa grzywny przy porównywalnym 
czasie trwania naruszenia i porównywalnej sile rynkowej obu przedsiębiorstw 
zostaje ustalona dla A i B w podobnej wysokości (np. 500 milionów euro)256. 
W przypadku A uwzględnienie wszystkich okoliczności wpływających na 
wysokość kary powoduje, że kwota podstawowa zostaje obniżona (redukcja 
np. o 30%, czyli do 350 milionów euro). Natomiast B nie współpracowało 
z Komisją, występuje recydywa i inne okoliczności obciążające, zatem kwota 
bazowa wzrasta (np. o 70%, czyli do 750 milionów euro). Przy założeniu, 

254 Biorąc pod uwagę znikomą ilość spraw, w których Komisja nakładała karę za naruszenie 
przepisów o kontroli koncentracji przykład ten w stosunku do powołanego przepisu jest 
obecnie czysto teoretyczny.

255 Zob. wyrok TS w sprawach połączonych C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P do C-208/02 P 
oraz C-213/02 P Dansk Rørindustri et al., pkt. 279.

256 Przy założeniu, że wartość sprzedaży dla obu wynosi ok. 1 miliarda euro, czas trwania 
naruszenia to 3 lata, a ze względu na ciężar naruszenia dodano jeszcze 20% wartości 
sprzedaży. Czyli otrzymujemy kwotę 100 milionów x 3 + 200 milionów = 500 milionów. 
Zakładamy, że obrót obu przedsiębiorstw waha się w granicach 4 miliardów euro.
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że 10% obrotu obu przedsiębiorstw wynosi 400 milionów euro (4 miliardy 
obrotu), to kara A zostanie ustalona bez zmian na 350 milionów euro, a kara 
dla B zostanie obniżona o 350 milionów euro, czyli o prawie połowę, tylko 
dlatego, że przekracza ona próg określony prawem. Oczywiście przykład 
ten jest niedoskonały i czysto teoretyczny, jednakże pokazuje, że możemy 
mieć do czynienia z pewną nierównością traktowania pomimo „lepszego” 
zachowania np. jednej ze stron porozumienia. W mojej ocenie także przed-
siębiorstwu A należałoby zmniejszyć karę np. proporcjonalnie do zmniej-
szenia kary dla B, czyli o ok. 47%. Oczywiście należało będzie przy takim 
zabiegu wziąć pod uwagę zasadę proporcjonalności i zastanowić się, czy tak 
obniżona kara spełni swój cel. Można zaproponować inną redukcję kary 
niekoniecznie o taki sam procent, oceny jednak będzie trzeba dokonywać 
osobno dla każdego przypadku257.

Sytuację tę należy odróżnić od obniżenia spowodowanego niemożliwością 
zapłacenia kary ze względu na nieodwracalne zagrożenie dla rentowności. 
W mojej ocenie, niemożliwość zapłacenia kary jest okolicznością odróżnia-
jącą sytuację danego podmiotu od sytuacji pozostałych podmiotów. Jeżeli 
przyjąć, że okoliczność niemożliwości zapłacenia kary nie powoduje, że 
sytuację tego przedsiębiorstwa należy traktować za różną w stosunku do 
pozostałych uczestników postępowania, to obniżenie kary w tym wypadku 
także uzasadnione jest legitymowanym celem. W takim bowiem jedynie 
wypadku kara spełni swój cel i będzie proporcjonalna. Nie widzę natomiast 
podstaw do obniżenia kary pozostałym uczestnikom postępowania. Nawet, 
jeśli takie obniżenie zostanie zastosowane w stosunku do przedsiębiorstwa, 
którego kara byłaby najwyższa ze względu na wielkość sprzedaży i pozostałe 
okoliczności wpływające na podwyższenie kwoty podstawowej, to nie zmie-
nia faktu, że nadal to przedsiębiorstwo zostałoby zagrożone bankructwem 
w przypadku nieobniżenia tej kary, a pozostałym takie ryzyko nie grozi, co 
stanowi obiektywne uzasadnienie różnicowania258. Podobnie należy ocenić 
odstąpienie od nałożenia kary lub jej obniżenie ze względu na wyjątkowe 
okoliczności, czy konieczność zapewnienia efektu odstraszającego w ten 
sposób, choć wydaje się, że w większości przypadków, skoro odstąpienie 
ma charakter wyjątkowy i jest spowodowane wyjątkowymi okolicznościami, 
stronie pokrzywdzonej przez brak takiego odstąpienia lub obniżenia kary 
trudno będzie wykazać, że znajduje się w sytuacji podobnej.

257 Por. Turno, B., Leniency. Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony 
konkurencji, Warszawa 2013 oraz SIP Lex, s. 523 i n.

258 Wysokość obniżenia, czy zwolnienia z grzywny będzie już kwestią proporcjonalności.
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Podobnie negatywnie należy ocenić opisany wyżej wywód TS259, zgodnie 
z którym istnieje podstawa różnego traktowania nawet uczestników tego 
samego porozumienia, w zależności od tego, czy to Komisja ustalała wyso-
kość kary pieniężnej, czy też SUE dokonywał jej modyfikacji ze względu 
na zasadność podniesionego w skardze zarzutu. W mojej ocenie praktyka 
powinna być jedna. Jeżeli SUE proponuje ustalenie, czy modyfikację wyso-
kości kary biorąc pod uwagę daną przesłankę w określony sposób, to nie 
można przyjąć, że dokonanie diametralnie innych obliczeń przez Komisję na 
podstawie tej samej przesłanki może spotkać się z jego akceptacją. W mojej 
ocenie, przy założeniu, że sytuacja jest podobna, dana przesłanka powinna 
być stosowana w sposób jednolity, chyba że uzasadnione jest w danym 
przypadku odejście od takiego jej stosowania. Tym bardziej, jeśli dotyczy to 
stron jednego porozumienia, nie można stwierdzić, że może istnieć różnica 
w zależności od tego, czy kwotę grzywny ustala SUE w ramach nieograni-
czonego prawa orzekania, czy też robi to Komisja. SUE powinien również 
konsekwentnie stosować daną przesłankę w ten sam sposób do sytuacji 
podobnych, czyli negatywnie ocenić inną ocenę tej przesłanki przez Komisję, 
a w konsekwencji zmienić wysokość kary pieniężnej. W przeciwnym razie 
naruszałby on zasadę równości. W ten sposób powinno się zapewnić jed-
nolitość praktyki, gdyż takie orzecznictwo SUE będzie powodowało zmianę 
w praktyce orzeczniczej Komisji.

Pozytywnie należy ocenić postępowanie SUE w sprawie JFE Engine-
ering260 oraz proponowany przez rzecznika Watheleta w sprawie Guardian261 
sposób naprawienia naruszenia zasady równości w stosunku do przedsię-
biorstwa, którego kara została ustalona na właściwym poziomie, jednakże 
kara pozostałych stron porozumienia została skalkulowana w sposób nie-
dostatecznie wysoki, a nie ma możliwości podniesienia kary pozostałym 
stronom porozumienia, ze względu na to, że decyzja w stosunku do niech 
stała się ostateczna. W takim wypadku należy obniżyć karę przedsiębiorstwu, 
które doznało naruszenia, w sposób proporcjonalny do niedoszacowania 
kary nałożonej na pozostałych. Możliwe, że w ten sposób kara nałożona 
na przedsiębiorstwo, która została wyznaczona właściwie, nie będzie miała 
dostatecznie silnego efektu odstraszającego, co podnosi Komisja w sprawie 
Guardian262, jednakże nie ma innej możliwości, żeby wyrównać powstałą 

259 Zob. wyrok TS w sprawach połączonych C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P do C-208/02 P 
oraz C-213/02 P Dansk Rørindustri et al., pkt 337–339.

260 Zob. wyrok SUE w sprawach połączonych T-67/00, T-68/00, T-71/00 i T-78/00 JFE Engi-
neering.

261 Zob. opinię RG w sprawie C-580/12 P.
262 Zob. opinię RG w sprawie C-580/12 P, pkt 85.
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nierówność. To Komisja jest odpowiedzialna za dopuszczenie się naru-
szenia zasady równości. Gdyby nie jej niewłaściwe postępowanie, to nie 
trzeba by było zmieniać wydanej decyzji. Ze względu na to, że przepisy 
nie przewidują możliwości podniesienia wysokości kary przedsiębiorstwom, 
na które została nałożona kara pieniężna o niedostatecznej wysokości, to 
jedynym remedium na naruszenie ogólnej zasady prawa unijnego jest wła-
śnie obniżenie kary przedsiębiorstwom, których kara została skalkulowana 
prawidłowo, jednakże doznały one nierównego traktowania. Jak wskazuje 
rzecznik Wathelet, będzie to także zgodne z Wytycznymi 2006, ponieważ 
w ten sposób zostanie właściwie odzwierciedlona siła oddziaływania przed-
siębiorstw na rynku właściwym.

Negatywnie należy za to ocenić powoływanie się w orzecznictwie sądów 
unijnych na twierdzenie, zgodnie z którym: „zasadę równego traktowania 
należy godzić z zasadą legalności, zgodnie z którą nikt nie może powoływać 
się na swoją korzyść na niezgodne z prawem działanie, którego dopuszczono 
się na rzecz innej osoby”263. Na szczęście w wyrokach tych istniały inne 
podstawy do oddalenia zarzutu naruszenia zasady równości i zostało ono 
powołane tylko pomocniczo. Gdyby one jednak nie istniały, to posługując 
się tym twierdzeniem bardzo często można by było bez uzasadnienia odda-
lić zarzut naruszenia zasady równości i przez to usprawiedliwić wadliwe 
postępowanie Komisji. Można by było powołać się na to twierdzenie np. 
we wspominanych wyżej sprawach JFE Engineering oraz Guardian, przez 
co naprawienie naruszenia zasady równości byłoby niemożliwe. Dlatego 
też, mam nadzieję, że twierdzenie to odejdzie w niepamięć i nie będzie 
stosowane w odniesieniu do ustalania kwoty grzywny przez Komisję.

W tym miejscu należy jeszcze wspomnieć o twierdzeniu pojawiającym się 
w orzecznictwie sądów unijnych, zgodnie z którym, jeżeli przedsiębiorstwo 
naruszyło swoim zachowaniem art. 101 ust. 1 TFUE lub 102 TFUE to nie 
może się ono uniknąć sankcji na tej podstawie, że na inne przedsiębiorstwo, 
którego sąd unijny nie rozpatruje, nie została nałożona grzywna. Musi ono 
być powoływane przez sady unijne dość ostrożnie, na co zwraca też uwagę 
TS w wyroku w sprawie Bolloré�, ponieważ nie zawsze będzie ono adekwatne 
do odparcia zarzutu naruszenia zasady równości. W mojej ocenie, konieczne 
jest zawsze przeprowadzenie oceny, czy zasada równości nie została naru-
szona, jak miało to miejsce w sprawie Compagnie maritime belge264, gdzie 
SUE dokonał analizy sytuacji przedsiębiorstw i stwierdził, że nie jest ona 
podobna. Niestety nie zawsze takie badanie ma miejsce i zarzut naruszenia 

263 Zob. wyroku SUE T-73/04 Le Carbon-Lorraine p-ko Komisji, pkt 305.
264 Por. wyrok SUE w sprawie T-276/04 Compagnie maritime belge, pkt 94.
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zasady równości zostaje oddalony tylko z powołaniem się na tę tezę265. 
Z drugiej jednak strony, w przypadku gdyby się okazało, że nastąpiłoby 
jej naruszenie, ponieważ bez uzasadnienia nierówno zostały potraktowane 
podmioty znajdujące się w podobnej sytuacji, to należałoby szukać jakiegoś 
remedium. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wszczęcie postępowania prze-
ciwko przedsiębiorstwom, które nie zostały ukarane, ponieważ niezasadne 
byłoby uchylenie kary właściwie obliczonej. Takie twierdzenie sądu unij-
nego powinno zobowiązywać Komisję do wszczęcia postępowania przeciwko 
przedsiębiorstwom, na które nie została nałożona kara. Gdyby zaś z jakichś 
powodów nie było to możliwe, to sąd unijny powinien rozważyć obniżenie, 
a nawet uchylenie, kary nałożonej z naruszeniem zasady równości.

5.2. Prawo polskie

W polskich postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji zasada rów-
ności powoływana jest przez strony stosunkowo rzadko. Z analizy orzecz-
nictwa wynika, że zarzutów zbudowanych w oparciu o zasadę równości jest 
bardzo mało. Zaś analiza tych zarzutów dokonywana przez sądy pozostawia 
wiele do życzenia.

Za przykład takiej właśnie analizy powinien posłużyć cytowany wyżej 
wyrok SA w Warszawie z dnia 5 lutego 2013 r. (sygn. akt VI ACa 1021/12)266, 
z którego uzasadnieniem nie sposób się zgodzić. Sąd ten w sposób wybiór-
czy zacytował wcześniejsze orzecznictwo SN, czym uzasadnił niemożliwość 
oceny zaskarżonego wyroku SOKiK oraz decyzji Prezesa UOKiK z punktu 
widzenia zasady równości. Cytując wcześniejsze orzecznictwo SN sąd pomi-
nął istotny fragment uzasadnienia wyroku267 SN z dania 21 kwietnia 2011 r., 
w którym SN podkreśla, dlaczego zasady sądowej weryfikacji kary pieniężnej 
nałożonej na przedsiębiorstwo przez organ regulacyjny powinny odpowiadać 
wymogom analogicznym do tych, które obowiązują sąd orzekający w spra-
wie karnej. W wyroku tym SN uzasadnia, że: „w sprawach z  odwołania 
od decyzji nakładającej karę pieniężną na przedsiębiorcę obowiązuje wyższy 
standard ochrony praw przedsiębiorcy ze względu na konieczność zapewnienia 
skuteczności w polskim porządku prawnym przepisom Europejskiej Konwencji 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”. Trudno doszukać 
się w uzasadnieniu wyroku SA wyższego standardu ochrony praw przed-
siębiorcy. Nie można oczywiście nie zgodzić się z SA, że przy wydawaniu 

265 Por. wyrok SUE w sprawie T-303/02 Westfalen, pkt 140 i n.
266 Opublikowany na orzeczenia.waw.sa.gov.pl.
267 Sygn. III SK 45/10, dostępny na http://mojepanstwo.pl/dane/sn_orzeczenia/14066.
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decyzji należy uwzględnić zasadę odpowiedzialności indywidualnej, jednakże 
tok rozumowania SA przeczy dostrzeżonej przez SN potrzebie stosowania 
standardów ochrony obowiązujących w sprawach karnych. Jedną z podstawo-
wych zasad wyrażonych w EKPCz, której koniczność skutecznego stosowania 
SN podnosi, jest między innymi zasada niedyskryminacji. Bez względu na 
trudności na powołanie się na wynikający z EKPCz zakaz dyskryminacji 
w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, o których wspominałem powyżej, 
zasada równości wynika przecież także z polskiej Konstytucji. Jeżeli przyjąć 
rozumowanie SA za właściwe, to jakiekolwiek powoływanie się przez przed-
siębiorstwo ukarane przez Prezesa UOKiK grzywną na naruszenie zasady 
równości (czy zakaz dyskryminacji) byłoby niemożliwe do udowodnienia.

Wadliwość tego uzasadnienia polega, moim zdaniem, także na tym, że SA 
powinien był negatywnie ocenić decyzję Prezesa UOKiK z punktu widzenia 
wadliwie zbudowanego uzasadnienia tej decyzji w części dotyczącej elemen-
tów wpływających na wymiar kary. Zamiast tego SA postanowił oddalić 
zarzut naruszenia zasady równości ze względu na – między innymi – nie-
możliwość zbadania praktyki administracyjnej, tj. okoliczności wpływających 
na wymiar kary we wcześniejszych postępowaniach. Z uzasadnienia tego 
wyroku wynika, że powód starał się porównać swoją sytuację do sytuacji 
podmiotów ukaranych wcześniej przez Prezesa UOKiK za taką samą prak-
tykę, jednakże dla SA było to niewystarczające. Skoro na podstawie wcze-
śniejszych decyzji Prezesa UOKiK nie jest możliwe ustalenie okoliczności, 
które wpłynęły na wymiar kary, w takim razie zagadką pozostaje, w  jaki 
sposób strona powołując się na naruszenie zasady równości miałaby to 
naruszenie udowodnić. Moim zdaniem punktem wyjścia do ustalenia oko-
liczności wcześniejszych spraw, które miały wpływ na wysokość nałożonej 
kary pieniężnej, jest właśnie decyzja. To właśnie w tekście jej uzasadnienia 
powinny znaleźć się wszelkie okoliczności sprawy, które organ wziął pod 
uwagę stwierdzając praktykę i ustalając wysokość kary pieniężnej. Takie 
ukształtowanie odwołania stanowiłoby punkt wyjścia do porównania swo-
jej sytuacji z sytuacją innych podmiotów. Niestety SA nie wskazał innego 
źródła wiedzy, które mogłoby posłużyć za uzasadnienie zarzutu, a wskazał 
jedynie, że „jaką kwotę bazową do swoich wyliczeń przyjął Prezes UOKiK 
i jakie okoliczności obciążające oraz łagodzące wymiar kary uwzględnił, nie 
sposób było w niniejszej sprawie ustalać i oceniać268”. Biorąc pod uwagę, że 
powód w przedmiotowej sprawie powołał się na wcześniejsze decyzje Prezesa 
UOKiK, niemożliwość wywnioskowania z ich treści kwoty bazowej oraz 
okoliczności obciążających i łagodzących nie najlepiej świadczą o jakości 

268 Pogrubienie moje.
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uzasadnień tych decyzji. Z drugiej strony, z uzasadnienia wyroku wynika, że 
powód wskazał w jaki sposób okoliczności porównywanych spraw wpłynęły 
na podniesienie i obniżenie kary, co obrazował procent przychodu ukara-
nych przedsiębiorstw. Możliwe zatem, że uzasadnienie decyzji zawierało 
okoliczności, które wpłynęły na wymiar kary, jednakże nie były one dla 
SA źródłem porównania, co wskazywałoby, że jakiekolwiek porównanie 
wcześniejszej praktyki byłoby – przyjmując rozumowanie SA – niemożliwe.

Zdecydowanie negatywnie należy ocenić uzasadnienie wyroku SOKiK 
z dnia 25 wrzenia 2012 r.269, w którym sąd ograniczył się do stwierdzenia, 
że zarzut naruszenia zasady równości nie ma wpływu na ocenę zaskarżonej 
decyzji. Takie uzasadnienie nie przedstawia żadnej wartości i zupełnie mija 
się z celem. Ani strona, ani tym bardziej sąd apelacyjny, nie mówiąc już 
o stronach przyszłych decyzji, nie są w stanie ustalić, dlaczego zarzut ten 
SOKiK uznał za niezasadny. Strona wskazała, że przedsiębiorstwa stosu-
jące identyczną praktykę nie zostały za nie ukarane. Tak postawiony zarzut 
wymagał od sądu głębszego uzasadnienia, albo przez wskazanie, że nie ma 
mowy o sytuacji podobnej, albo że z innego powodu zasada równości nie 
ma tu zastosowania. Sąd mógł posiłkować się np. orzecznictwem sądów 
unijnych i stwierdzić, że skoro przedsiębiorstwo dopuściło się zakazanej 
praktyki, to nie może ono uniknąć sankcji na tej podstawie, że na inne 
przedsiębiorstwo, którego sąd nie rozpatruje, nie została nałożona grzywna, 
co łączyłoby się z koniecznością bardziej wyczerpującego uzasadnienia, dla-
czego nie zostanie naruszona zasada równości. SOKiK jednak zdecydował 
się niezasadności zarzutu nie uzasadniać.

Decyzje wydawane przez Prezesa UOKiK, żeby zapewnić stronom przy-
szłych postępowań możliwość powołania się na zasadę równości powinny 
zawierać w uzasadnieniu ujęcie wszelkich okoliczności, które miały wpływ na 
wyliczenie przez Prezesa UOKiK kary pieniężnej w ostatecznej wysokości. 
Zasada równości będzie mogła być respektowana, gdy wszystkie elementy, 
które miały wpływ na wyliczenie wysokości kary będą uwzględniane w spo-
sób podobny. Oczywiście, organ w zależności od badanej przesłanki musi 
mieć pole manewru, ale jeżeli wykształci się dana praktyka, czy stosowane 
będą Wyjaśnienia to organ będzie to musiał za każdym razem uzasadnić, 
dlaczego od praktyki odchodzi.

Niestety brak konsekwencji w odniesieniu do formy decyzji sprawia, 
że decyzje te są często trudne do porównania ze sobą. Nie jest to jednak 
z tej przyczyny niemożliwe. Problem natomiast dotyczy objęcia tajemnicą 
(usunięcia przed opublikowaniem decyzji) niektórych danych, których 

269 Sygn. XVII AmA 45/11.
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brak uniemożliwia ich porównanie, np. procent, o jaki została zwiększona/
zmniejszona kara pieniężna na kolejnych etapach obliczania jej wysokości, 
w przypadku decyzji nakładającej grzywnę za dopuszczenie się praktyki 
ograniczającej konkurencję270, a w każdym wypadku wysokości obrotu, 
choć często – w przypadku złożenia odwołania – ze względu na publikację 
wysokości obrotu w  uzasadnieniach wyroków sądów odwoławczych, któ-
rych anonimizacja nie wyklucza możliwości ustalenia stron decyzji, ustalenie 
wysokości obrotu przedsiębiorstwa jest dość proste. Zilustrowany wyżej brak 
konsekwencji w uzasadnieniach decyzji nakładających kary za naruszenia 
proceduralne (odwołanie lub nie do wysokości przychodu przedsiębior-
stwa), również może sprawiać trudności przy ustaleniu sposobu ustalania 
wysokości tych kar i budzić wątpliwości, co do braku ich przypadkowo-
ści. Podobnie w przypadku decyzji nakładających okresową karę pieniężną 
można odnieść wrażenie, że wysokość kary pieniężnej jest przypadkowa, 
natomiast ze względu na brak publikacji m.in. wysokości przychodu trudno 
je ze sobą porównać pod kątem „potencjału ekonomicznego sprawcy naru-
szenia”. Dlatego też, forma uzasadnienia decyzji powinna być stosowana 
bardziej konsekwentnie. Prezes UOKiK powinien wewnętrznie ustalić, które 
elementy uzasadnienia dotyczące ustalenia wysokości kary powinny się poja-
wić w określonej kolejności. Oczywiście już w tej chwili widać konsekwencję, 
jeśli chodzi o poszczególne elementy tego uzasadnienia, jednakże również 
sama cześć zawierająca uzasadnienie w przedmiocie ustalenia wysokości 
kary pieniężnej powinna być uporządkowana, co ułatwiłoby dokonywanie 
porównań miedzy poszczególnymi decyzjami i ułatwiłoby ustalenie istnienia 
określonej praktyki administracyjnej, czyli w efekcie umożliwiłoby stronie 
danego postępowania ustalenie, czy jej sytuacja jest podobna do sytuacji 
stron wcześniejszych postępowań i czy przez to powinna zostać potrakto-
wana w ten sam sposób. Nie jest oczywiście powiedziane, że w każdym 
wypadku porównanie swojej sytuacji z sytuacją przedsiębiorstw poprzednich 
postępowań będzie możliwe, natomiast Prezes UOKiK poprawiając jakość 
uzasadnień decyzji, powinien to ułatwić.

Powyżej opisana zmiana jest zmianą pożądaną, natomiast zdecydowanie 
niezbędne – jeżeli chodzi o naruszenia prawa materialnego, w przypadku 
których przychód (obrót) stanowi podstawę obliczenia kary pieniężnej271 – 

270 Zob. decyzję Prezesa UOKiK z 25 października 2013 r., nr RWR 31/2013.
271 Chodzi tu o antykonkurencyjne praktyki polegające na zawieraniu niedozwolonych poro-

zumień oraz nadużywaniu pozycji dominującej (czy niebędącym przedmiotem niniejszej 
pracy naruszaniem zbiorowych praw konsumentów), natomiast nie można tu zaliczyć kar 
za dokonanie koncentracji bez zgody Prezesa UOKiK. Szerzej zob. Rozdział I i Roz-
dział  II niniejszej pracy.
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jest ustalenie, które dane nieobjęte tajemnicą podlegają publikacji, a które 
muszą zostać niejawne. Zrozumiałe jest, że Prezes UOKiK zobowiązany 
jest chronić tajemnicę przedsiębiorstwa stron postępowania. Jedną z infor-
macji, która nie podlega ujawnieniu w decyzji jest wysokość przychodu 
(obrotu) danego przedsiębiorstwa, co może być zrozumiałe (jeśli stanowi 
tajemnicę przedsiębiorstwa, choć będzie to przypadek raczej rzadki272). 
Niestety opisana wyżej praktyka pokazuje, że nie tylko przychód (obrót) 
zostaje utajniony, czasem wszelkie dane dotyczące procentowej obniżki, czy 
podniesienia wysokości kary pieniężnej są utajnione, mimo że ich podanie 
nie pozwalałoby na ustalenie wysokości przychodu (obrotu), a ewentualnie 
na ustalenie wysokości kwoty bazowej, ze względu na podanie ostatecznie 
ustalonej wysokości kary273. Takie decyzje są bezwartościowe dla ustalenia 
praktyki administracyjnej w tym zakresie i dla późniejszego porównania 
okoliczności, tj. ustalenie czy była to sytuacja podobna, przez odwołują-
cego się od decyzji, czy sąd odwoławczy. Są też decyzje274, których uza-
sadnienie zawiera informacje o wysokości kwoty bazowej, która zawiera 
się w  określonym przedziale procentowym ustalonym w Wytycznych dla 
danego naruszenia, jednakże nie jest podany dokładny procent przychodu 
(obrotu), któremu ta kwota odpowiada. Natomiast dalsza część uzasadnienia 
zawiera odpowiednie informacje o wysokości procenta, o jaki zostanie pod-
wyższona bądź obniżona kwota bazowa, co określone jest także kwotowo, 
a na końcu podana jest ostateczna wysokość kary pieniężnej określona 
kwotowo i informacja, że nie przekracza ona progu ustawowego. Takie 
ujawnienie toku ustalenia wysokości kary pieniężnej pozwala na ewentualne 
porównanie prawie wszystkich okoliczności, których wystąpienie ma wpływa 
na wymiar kary pieniężnej i sposobu określenia ich wpływu na wysokość tej 
kary. Nie pozwala to jedynie na porównanie na jakim poziomie procentowo 
została ustalona tzw. kwota bazowa. Moim zdaniem pożądanym rozwiąza-
niem, z punktu widzenia poszanowania zasady równości, w postępowaniach 
będących następstwem naruszenia prawa materialnego byłaby publikacja 
jedynie danych pozwalających na ustalenie, jaki procent obrotu (przychodu) 
przedsiębiorstwa stanowi dana kara, a nie publikowanie jej wysokości (ze 
względu na mogącą się pojawić konieczność ochrony tajemnicy przedsię-
biorstwa). Tylko opublikowanie takich danych pozwalałoby na porównanie, 

272 Por. Kohutek, K., [w:] Kohutek, K., Sieradzka, M., Ustawa o ochronie…, wyd. 2, op. cit., 
komentarz do art. komentarz do art. 4, pkt 16 i art. 69 i n. ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości, tj. Dz. U. 2013 r., poz. 330, z późn. zm.

273 Por. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 25 października 2013 r., nr RWR 31/2013, uokik.gov.pl.
274 Zob. np. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 31 grudnia 2013 r., nr RŁO 63/2013, uokik.

gov.pl.
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w jaki sposób dane wystąpienie danych okoliczności wpłynęło na ustalenie 
wysokości kwoty bazowej oraz jej dalszych modyfikacji. Ostateczna wyso-
kość kary nie ma w takim wypadku znaczenia. Publikacja wysokości kar 
pieniężnych służy na pewno pokazaniu opinii publicznej, że Prezes UOKiK 
jest skuteczny oraz może mieć pewną wartość prewencyjną. Podobny efekt 
można moim zdaniem osiągnąć przez publikację danych zbiorczych, które 
nie będą pozwalały na ustalenie, na które przedsiębiorstwa dana kara została 
nałożona, tzn. przez np. określenie, że Prezes UOKiK w roku 2014 r. za 
dopuszczenie się określonej praktyki nałożył kary w wysokościach od x do y. 
Ewentualnie Prezes UOKiK mógłby publikować informację, że dana kara 
nałożona na określone przedsiębiorstwo mieściła się w jakimś przedziale 
kwotowym, żeby umożliwić opinii publicznej wyobrażenie sobie wielkości 
tej kwoty, nie ujawniając informacji chronionych.

Należy jeszcze na marginesie dodać, że może się zdarzyć, iż przychód 
(obrót) przedsiębiorstwa, który został utajniony w decyzji Prezesa UOKiK 
i  tak zostanie ujawniony w przypadku złożenia przez przedsiębiorstwo 
odwołania, a następnie apelacji. Tak się stało np. w przypadku ujawnienia 
przychodu Spółdzielni Mieszkaniowej „Chojny” w Łodzi. W decyzji Prezesa 
UOKiK z dnia 16 września 2010 r.275 nakładająca karę na to przedsiębiorstwo 
za nadużywanie pozycji dominującej odnajdziemy informację, że przychód 
nie został ujawniony ze względu na to, że stanowi on tajemnicę przedsiębior-
stwa (informacja standardowo nieujawniana). Z informacji opublikowanej na 
stronie UOKiK wynika, że zostało złożone w tej sprawie odwołanie, które już 
zostało rozpatrzone przez SOKiK, a sąd ten nadał mu sygnaturę XVII AmA 
226/10. Wpisując zaś tę sygnaturę w wyszukiwarkę orzeczeń udostępnioną 
na publicznym Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych pod hasłem: „Wpisz 
szukaną frazę” odnajdziemy wyrok SA w tej sprawie, z którego uzasadnienia 
możemy wyczytać, jaka jest wysokość przychodu tej spółdzielni, pomimo 
że jej nazwa się tam nie pojawia. Podobnie może postąpić osoba, która 
odnalazła w wyroku SA informację o wysokości przychodu – posługując 
się nadal tym samym przykładem – jakiejś spółdzielni z miejscowości: „Ł”. 
W takim wypadku uzasadnienie wyroku zawiera informację o dacie wydania 
decyzji nakładającej karę, a decyzję tę można właśnie kierując się datą jej 
wydania i faktem, że dotyczy nadużywania pozycji dominującej odnaleźć na 
stronie internetowej UOKiK. Podany przykład, który nie jest przykładem 
odosobnionym276, pokazuje, że zarówno anonimizacja wyroków wydanych 

275 Nr RŁO-22/2010, opubl. na stronie uokik.gov.pl.
276 Podobne ustalenia można poczynić np. w przypadku Gminy Miasta Olsztyna (w treści 

uzasadnienia wyroku SA podano: „Gminy Miasta O.”), co prawda wyrok SA w War-
szawie z dnia 5 marca 2013 r. sygn. akt VI A Ca 1204/12 nie zawiera wysokości przy-
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w następstwie wniesienia odwołania od decyzji Prezesa UOKiK a następ-
nie apelacji, jest pozorna, a także, że ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, 
którą objęty jest przychód (obrót) przedsiębiorstwa jest bardzo słaba. Jeżeli 
ta praktyka nie zmieni się, to tym bardziej lepszym rozwiązaniem będzie 
nieujawnianie w decyzjach wysokości kary, a jedynie wskazywanie procenta 
wysokości obrotu, który ta kara stanowi (oczywiście przy zachowaniu także 
wysokości obrotu w tajemnicy).

Podobnie będzie w wypadku pozostałych kar, tj. tych, w przypadku któ-
rych wysokość przychodu (obrotu) nie jest podstawą ustalenia ich wysokości. 
Chodzi tu o naruszenie przepisów prawa materialnego polegającego na 
niezgłoszeniu Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji, naruszenia formalne, 
naruszenia zagrożone okresową karą pieniężną. W wypadku tych kar pożą-
dane jest także ustalenie wysokości przychodu (obrotu) przedsiębiorstw. 
Prezes UOKiK w decyzji stwierdza, że kara odniesie skutek represyjny i pre-
wencyjny, jednakże bez odwołania się do siły ekonomicznej przedsiębiorstwa 
takie twierdzenie wydaje się być bezpodstawne. Wysokość przychodu może 
służyć ustaleniu czy kara będzie proporcjonalna, a zarazem spełni swój cel 
represyjny i prewencyjny. Żeby ustalić, że kara spełni swoje cele Prezes 
UOKiK musi oprzeć się na jakichś liczbach, które pozwolą mu stwierdzić, 
jaka jest siła ekonomiczna danego przedsiębiorstwa. W związku z tym, bez 
ujawnienia procenta wysokości przychodu jaki kara stanowi, a przy ujaw-
nieniu wysokości kary, właściwie nie ma możliwości porównania, czy kara 
została nałożona w podobnej wysokości, przy założeniu, że okoliczności są 
również podobne. W wypadku pojawienia się rozbieżności między wysoko-

chodu, jednakże zawiera informację wskazującą, że kara pieniężna stanowi 0,26% kary 
maksymalnej (czyli 0,026% przychodu). A znając wysokość tej kary, możemy łatwo ten 
przychód policzyć. Stosując opisany w tekście sposób postępowania udało mi się ustalić, 
że chodzi właśnie o Gminę Miasta Olsztyn, w której sprawie SOKiK wydał wyrok z dnia 
22 czerwca 2012 r. sygn. akt XVII AmA 7/11, który został wydany na skutek złożenia 
odwołania od decyzji Prezesa UOKiK z dnia 20 października 2010 r., nr RBG-16/2010. 
Zresztą na stronie UOKiK przy tej decyzji zostały podane sygnatury wyroków sądów 
odwoławczych. Być może nie jest ujawnieniem tajemnicy ujawnienie przychodu gminy, 
jednakże takie same dane można ustalić w stosunku do przedsiębiorstw, które gminami 
nie są. Zob. np. wyroki SA w Warszawie z dnia 8 listopada 2013 r., sygn. akt VI ACa 
427/13, 13 grudnia 2012 r. sygn. akt VIA Ca 967/12, 2 sierpnia 2012 r., sygn. akt VIA 
Ca 334/1217 listopada 2011 r., sygn. akt VI ACa 552/11, z dnia 10 listopada 2011 r., 
sygn. akt VI ACa 528/11, wyrok SOKiK z dnia 26 czerwca 2012 r., sygn. akt XVII AmA 
230/09. Takich wyroków zostało wydanych dość dużo w sprawach z zakresu naruszenia 
zbiorowych interesów konsumentów np.: wyrok SA w Warszawie z dnia 13 października 
2013 r., sygn. akt VI ACa 147/13, wyrok SA w Warszawie z dnia 18 marca 2013 r., sygn. 
VI A Ca 1265/12, wyrok SA w Warszawie z dnia 9 lutego 2011 r., akt VIA Ca 694/10. 
Wszystkie powołane wyroki są dostępne na stronie: orzeczenia.ms.gov.pl.
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ściami nakładanych kar, Prezes UOKiK będzie mógł powiedzieć w danej 
sprawie, że ze względu na inną w danym wypadku wysokość przychodu, przy 
czym ta wysokość w porównywanej sprawie nie może zostać ujawniona, kara 
osiągnie swój cel i będzie proporcjonalna. Dlatego też ujawnianie w decy-
zjach, jaki procent przychodu dana kara stanowi, umożliwiłoby jej porów-
nanie. Opisana wyżej praktyka Prezesa UOKiK nie wskazuje w dostateczny 
sposób, jakimi wytycznymi kieruje się on przy wyznaczaniu wysokości kary 
za wskazane wyżej naruszenia. Nie chodzi tu o nieuwzględnienie przesła-
nek ustawowych, które oczywiście w uzasadnieniach decyzji się pojawiają, 
a o konkretne wyznaczenie kary pieniężnej na określonym poziomie. Kara 
staje się w tych decyzjach wypadkową wszystkich wziętych pod uwagę oko-
liczności, więc ewentualne ustalenie praktyki a zarazem podobnego trak-
towania sytuacji podobnych i różnego różnych będzie niezmierne trudne.

Należy jeszcze zaznaczyć, że także w stosunku do prawa polskiego 
aktualność zachowują wszelkie postulaty proporcjonalnego obniżenia kary 
pozostałym stronom postępowania, jeśli jednej z nich zostaje obniżona kara 
ze względu na występowanie ustawowo określonej górnej granicy tej kary, 
wysunięte w stosunku do postepowań prowadzonych na postawie przepisów 
rozporządzenia nr 1/2003. Podobnie, jak na gruncie prawa unijnego, jeżeli 
będzie można stwierdzić, że w stosunku do przedsiębiorstwa znajdującego 
się w sytuacji podobnej nie wszczęto postępowania, powinno się to łączyć 
z  obowiązkiem Prezesa UOKiK wszczęcia postępowania, a nie obniżenia 
kary skarżącemu. Natomiast, także na gruncie prawa polskiego, nie powinno 
się obniżać kary pozostałym uczestnikom postępowania w wypadku obni-
żenia kary lub rezygnacji z jej nałożenia, jeśli takie nałożenia będzie bez-
celowe ze względu na brak możliwości jej zapłacenia lub ze względu na 
wystąpienie wyjątkowych okoliczności.

6. Podsumowanie

Powyżej przeprowadzona analiza wskazuje, że zarówno polski, jak i unijny 
system stosowania kar pieniężnych częściowo nie spełnia wymogów ochrony 
zasady równości.

Ze względu na wymóg poszanowania zasady równości zarówno organ 
unijny, jaki o organ polski powinny w przypadku konieczności zastosowania 
obniżenia obliczonej kary ze względu na przekroczenie progu ustalonego 
w przepisach prawa277 rozważyć konieczność obniżenia kary pozostałym 

277 Czyli najczęściej przekroczenie progu 10% obrotu w przypadku nakładania kary za 
niedozwolone porozumienie umowne.
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stronom postępowania. Może to być obniżenie w takiej samej proporcji, 
w jakiej obniża się karę przedsiębiorstwu, którego kara przekracza próg, 
z uwzględnieniem zasady proporcjonalności i zapewnienia efektu odstra-
szającego. Można także obliczać karę już w granicach 10% progu. Choć 
wydaje się, że bardziej zasadne byłoby obniżenie proporcjonalne pozosta-
łym stronom porozumienia, przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności 
i zapewnieniu karze skuteczności oraz ewentualne przemyślenie konieczności 
zwiększenia obowiązującego progu278.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, że zarówno administracyjne organy 
ochrony konkurencji, jak i sądy powinny stosować jednolitą praktykę orzecz-
niczą. Nie powinno mieć znaczenia, czy to organ wyznacza wysokość kary 
pieniężnej, czy to sąd odwoławczy tę karę modyfikuje. Jeżeli sąd, modyfiku-
jąc wysokość kary pieniężnej, postanowił stosować daną przesłankę inaczej 
niż zrobił to organ, to w sytuacjach podobnych powinien tę przesłankę 
stosować tak samo, chyba że istnieje obiektywne uzasadnienie odstąpienia 
od takiego stosowania. Takie ujednolicenie orzecznictwa powinno również 
wpłynąć na sposób ustalanie kary przez organ, a przez to wzmocnić pew-
ność prawa i dać stronom przyszłych postępowań możliwość odwołania się 
do tej praktyki.

Zarówno Komisja, jak i Prezes UOKiK powinny zawierać w decyzji jak 
najwięcej danych, na których się oparli wyznaczając wysokość kary pienięż-
nej. Ze względu na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa nie 
wszystkie dane będą mogły być opublikowane, jednakże jeżeli mogą być 
opublikowane, a stanowią podstawę obliczenia kary pieniężnej, to powinny 
być publikowane, by ułatwić stronom przyszłych postępowań porównanie 
swojej sytuacji.

Należy ponadto zaznaczyć, że dotychczasowa praktyka organów w zakre-
sie ustalania wysokości kar pieniężnych powinna także stanowić ramy prawne 
dla przyszłych postępowań. Każde odstąpienie od tej praktyki w sytuacjach 
podobnych powinno odbywać się z poszanowaniem zasady równości.

Na pochwałę zasługuje praktyka sądów unijnych polegająca na obniżeniu 
kary przedsiębiorstwu, które doznało nierównego traktowania, nawet jeśli 
kara ta została ustalona właściwie, a naruszenie zasady równości polega na 
ustaleniu kary zbyt niskiej stronom tej samej decyzji, jednakże z przyczyn 
proceduralnych podwyższenie kary tym stronom jest niemożliwe. Jeżeli 
zaś chodzi o niewszczęcie postępowania w stosunku do przedsiębiorstw 
znajdujących się w sytuacji podobnej, to remedium powinno być wszczęcie 

278 Por. Turno, B., Leniency. Program łagodzenia kar…, op. cit., s. 523 i n.
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takiego postępowania (jeśli to możliwe), a nie uchylenie kary pieniężnej 
przedsiębiorstwu, które dopuściło się naruszenia.

W przypadku polskiego organu, potrzebne jest ujednolicenie praktyki 
w przedmiocie publikacji poszczególnych elementów decyzji. Na pewno 
w przypadku decyzji nakładających kary z uwzględnieniem Wyjaśnień Pre-
zesa UOKiK konieczna jest publikacja informacji o jaki procent zostaje 
zwiększona, czy zmniejszona kwota bazowa w zależności od wziętych pod 
uwagę okoliczności. W przypadku za to wszelkich kar wydaje się zasadne 
publikowanie nie wysokości danej kary, a tego, jaki dana kara stanowi 
procent przychodu (obrotu) przedsiębiorstwa, chyba że jego potencjał eko-
nomiczny został ustalony w inny sposób.

W przypadku polskich sądów, konieczne jest bardziej dogłębne uzasad-
nienie oceny zasadności zarzutu naruszenia zasady równości. Czyli przepro-
wadzenie dokładnej analizy, czy mamy do czynienia z podobną sytuacją, 
odmiennym traktowaniem, a jeśli tak, to dlaczego jest to uzasadnione, jeśli 
jest. Nie można się ponadto zgodzić z rozumowaniem SA, które prowa-
dzi do uniemożliwienia respektowania zasady równości z powołaniem się 
na konieczność przestrzegania zasady indywidualizacji odpowiedzialności 
karnej.

Zmianie powinien ulec stosowany w Polsce system anonimizacji wyro-
ków przed ich publikacją w Internecie. Należy się przede wszystkim zasta-
nowić, czemu ten zabieg ma służyć. Na chwilę obecną można w prosty 
sposób ustalić zarówno strony postepowania (utajnione w treści wyroku), 
jak i wysokość przychodu, która nie była publikowana w decyzji Prezesa 
UOKiK ze względu na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa 
(jeżeli ten przychód taką tajemnicę stanowił). Oznacza to, że taki zabieg 
anonimizacji jest bezcelowy, a tajemnica przedsiębiorstwa nie jest chroniona, 
zatem zmiana tej praktyki jest konieczna.



Rozdział IV

Kary pieniężne w prawie konkurencji
a prawo do sądu

1. Uwagi wprowadzające

Jednym z istotnych praw człowieka, których realizacja może być poten-
cjalnie zagrożona w unijnym i polskim prawie konkurencji, jest prawo 
dostępu do bezstronnego i niezawisłego (niezależnego) sądu powołanego 
na podstawie ustawy. Ze względu na to, że postępowania z zakresu ochrony 
konkurencji toczą się w pierwszej instancji przed organami o charakterze 
administracyjnym, które to mają kompetencje do nakładania sankcji o cha-
rakterze karnym, pojawiają się pytania o dopuszczalność takiego stanu 
rzeczy oraz o ewentualne warunki, jakie muszą być spełnione, żeby organ 
administracyjny mógł nakładać takie sankcje. Czyli z jednej strony należy 
rozważyć, czy taki organ, który ponadto łączy w jednym ręku funkcje oskar-
życielskie, dochodzeniowe i orzecznicze może nakładać tego rodzaju sank-
cje, a jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, to będzie należało 
zbadać, czy istnieje postępowanie odwoławcze, w ramach którego decyzje 
organu administracyjnego zostaną poddane kontroli ze strony organu sądo-
wego posiadającego odpowiednio szerokie kompetencje. Z drugiej strony 
należy się zastanowić, czy kontrola organu sądowego może być ograniczona 
pod warunkiem, że organ administracyjny sam będzie spełniał określone 
standardy.

W niniejszym rozdziale postaram się najpierw pokrótce opisać istotę 
prawa dostępu do bezstronnego i niezawisłego sądu, powołanego na pod-
stawie ustawy, wskazać jego źródła w unijnym i polskim prawie konkurencji, 
spojrzeć na sposób uregulowania postępowania odwoławczego w unijnych 
i polskich postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji, by następnie 
sprawdzić, czy spełniają one standardy wyznaczone w orzecznictwie ETPCz 
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w przedmiocie realizacji prawa do sądu, a jeżeli odpowiedź na to pytanie 
będzie negatywna, to postaram się wysunąć postulaty koniecznych zmian.

Z problemem dostępu do niezawisłego i bezstronnego sądu powołanego 
na podstawie ustawy w prawie konkurencji łączy się jeszcze problem zaskar-
żalności decyzji organów ochrony konkurencji przez osoby, które nie były 
stroną postępowania, nie będzie on jednak przedmiotem analizy, ponieważ 
wykracza on poza temat niniejszej pracy1.

2. Prawo do sądu w prawie unijnym i polskim – źródła, znaczenie zasady

Prawo dostępu do bezstronnego, niezawisłego sądu powołanego na 
podstawie ustawy służy ochronie praw i wolności zagwarantowanych przez 
przepisy prawa. Prawo do sądu stanowi jedno z praw konkretyzujących 
prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem2, które to składa się 
na szeroko pojmowaną zasadę sprawiedliwości proceduralnej3. Zasada ta 
wywodzi się natomiast z zasady demokratycznego państwa prawnego oraz 
zasady praworządności4. Prawo do sądu zagwarantowane jest tak w EKPCz5, 
jak i w KPP6 oraz w polskiej Konstytucji7.

Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich rozdziałach w stosunku 
do tam omawianych zasad postaram się nakreślić jedynie trzon rozumienia 
prawa do sądu we wszystkich omawianych systemach, ze względu na to, 
że na potrzeby przeprowadzonej analizy jest to wystarczające, a prawo to 
jest generalnie pojmowane w tych systemach w sposób tożsamy. Wskażę 
oczywiście różne źródła omawianej zasady, z zastrzeżeniem ich różnego 
obowiązywania w unijnym i polskim prawie konkurencji, poczynionym 
w Rozdziale I niniejszej pracy. Najistotniejsze będzie jednak ustalenie rozu-
mienia tego prawa na gruncie EKPCz, ponieważ posłuży ono następnie 

1 Szerzej na temat zaskarżalności decyzji Komisji przez osoby niebędące stroną postępowa-
nia zob. Andreangeli, A., EU Competition Enforcement And Human Rights, Cheltenham/
Northampton 2008, s. 154 i n.

2 Zob. Półtorak, N., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. 
Komentarz, Warszawa 2013 oraz SIP Legalis, komentarz do art. 47, pkt II. A. 1.

3 Zob. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony 
konkurencji, Warszawa 2011, s. 54 i n. Prawo do rzetelnego procesu i inne wybrane 
gwarancje się na nie składające zostaną omówione szerzej w rozdziale następnym.

4 Zob. Półtorak, N., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii…, op. cit., 
komentarz do art. 47 i powołane tam orzecznictwo.

5 Art. 6 ust. 1 EKPCz.
6 Ar. 47 akapit 2 KPP.
7 Art. 45 ust. 1 Konstytucji.
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za wzorzec kontroli w  stosunku do procedury nakładania kar pieniężnych 
w unijnym i  polskim prawie konkurencji, a także ponieważ orzecznictwo 
ETPCz w kwestii ustalenia zakresu tego prawa jest niezmiernie rozbudo-
wane8, a ponadto respektowane i powtarzane tak w orzecznictwie TS UE, 
jak i polskiego TK, o czym poniżej.

2.1. Prawo do sądu w EKPCz

Prawo do sądu, pomiędzy innymi prawami, składającymi się na zasadę 
sprawiedliwości proceduralnej, zostało uregulowane w art. 6 ust. 1 EKPCz, 
który stanowi:

„Art. 6 ust. 1 zd. 1 EKPCz stanowi, że: „[k]ażdy ma prawo do sprawiedli-
wego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez nieza-
wisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach 
i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia 
w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej”.

Jak zostało wcześniej powiedziane, prawo do sądu stanowi konkretyzację 
prawa do skutecznego środka prawnego przed sądem, które na gruncie 
EKPCz nazwane jest prawem do skutecznego środka ochrony prawnej, 
które zostało uregulowane w art. 13 EKPCz9. Art. 6 ust. 1 EKPCz stanowi 
w stosunku do art. 13 EKPCz lex specialis, ponieważ wymagania zawarte 
w art. 13 EKPCz są mniej wymagające i dlatego zostają pochłonięte przez 
standardy ustanowione na gruncie art. 6 EKPCz10. Prawo do sądu obej-
muje prawo dostępu do sądu, czyli organu, który musi spełniać określone 
w orzecznictwie ETPCz warunki (pojęcie sądu jest autonomicznym pojęciem 

 8 Por. szerzej Hofmański, P., Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. T. 1, Komentarz do artykułów 1–18, Warszawa 
2011, s. 249.

 9 „Artykuł 13 Prawo do skutecznego środka odwoławczego. Każdy, czyje prawa i wolności 
zawarte w niniejszej konwencji zostały naruszone, ma prawo do skutecznego środka do 
właściwego organu państwowego także wówczas, gdy naruszenia dokonały osoby wykonujące 
swoje funkcje urzędowe”. Polska wersja językowa odwołuje się do skutecznego środka 
odwoławczego, co jest znacznym ograniczeniem zastosowania tego przepisu. Bardziej 
szczęśliwym określeniem dla oddania pełnego zakresu tego prawa byłoby określenie 
„efektywny środek ochrony prawnej”, ponieważ przepis ten nie gwarantuje jedynie moż-
liwości zaskarżenia danego aktu stosowania prawa, czy odwołania się od takiego aktu, 
ale gwarantuje środek prawny, który umożliwi rozpatrzenie sprawy. Por. Hofmański, P., 
Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 728.

10 Zob. Półtorak, N., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii…, op. cit., 
komentarz do art. 47, H. 1. 4. i powołane tam orzecznictwo.
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Konwencji)11, sąd ten musi być niezawisły i bezstronny, a także powołany 
na podstawie ustawy.

Zgodnie z orzecznictwem ETPCz, za sąd uznaje się organ, który rozstrzyga 
w sposób prawnie wiążący spory należące do jego kompetencji zgodnie 
z zasadą rządów prawa i w postępowaniu prowadzonym zgodnie z ustaloną 
przez prawo procedurą12. Rozstrzygnięcia te nie mogą podlegać uchyleniu, 
czy pozbawieniu skuteczności przez żadną instytucję pozasądową13.

Musi to być ponadto organ niezawisły („independent”), zwłaszcza od wła-
dzy wykonawczej14. Należy podkreślić, że cecha niezawisłości w rozumieniu 
EKPCz zawiera w sobie rozróżniane w polskim systemie prawnym zarówno 
niezawisłość, jak i niezależność15. „Niezawisłość” ustalana jest w oparciu – 
między innymi – o sposób wybierania sędziów, długość oraz trwałość ich 
kadencji, zapewnienie mechanizmów zabezpieczających przed zewnętrznymi 
naciskami oraz fakt, czy organ posiada zewnętrzne atrybuty niezależności16. 
Nie musi być to organ złożony wyłącznie z sędziów zawodowych17 (wyklu-
czone jest jednak żeby w składzie sądu zasiadała osoba służbowo podległa 
władzy wykonawczej, czy też sędziego wizytatora, który na polecenie wła-
dzy wykonawczej dokonuje oceny pracy sędziów składu)18 oraz może być 
złożony z osób powoływanych przez legislatywę19 oraz egzekutywę (co jest 
regułą)20. Powoływanie sędziów np. przez parlament, czy władzę wykonaw-
czą nie ma znaczenia dla niezawisłości (niezależności) tego organu, jeżeli 
sędziowie będą odpowiednio chronieni przed naciskami – nie będą mogli 

11 Zob. Hofmański, P., Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 309.
12 Zob. Nowicki, M. A., Komentarz do art. 6 EKPCz, [w:] Nowicki, M. A., Wokół Konwencji 

Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. 5., Warszawa 
2010, SIP LEX, pkt 6.1.4.

13 Zob. Hofmański, P., Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 312.
14 Zob. wyrok ETPCz z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie Kostka p-ko Polsce, skarga 

nr 29334/06, § 61.
15 Zob. Hofmański, P., Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 314.
16 Zob. m in. wyrok ETPCz z 22 czerwca 1989 r. w sprawie Langborger p-ko Szwecji, 

skarga nr 11179/84, § 32, wyrok ETPCz z 22 listopada 1995 r. w sprawie Bryan p-ko 
Zjednoczonemu Królestwu, skarg nr 19178/91, § 37, wyrok ETPCz z 25 lutego 1997 r. 
w  sprawie Findlay p-ko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 22107/93 § 73.

17 Zob. wyrok ETPCz z 24 października 2006 r. w sprawie Martin p-ko Zjednoczonemu 
Królestwu, skarga nr 40426/98, § 51 i powołane tam orzecznictwo.

18 Zob. Hofmański, P., Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 318 
i powołane tam orzecznictwo.

19 Zob. decyzję ETPCz z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie Filippini p-ko San Marino, 
skarga nr 10562/02 i powołane tam orzecznictwo.

20 Zob. Hofmański, P., Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 314 
i powołane tam orzecznictwo.
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otrzymywać żadnych instrukcji od organu ich powołującego, będą powoły-
wani na odpowiednio długą kadencję i będą nieusuwalni (poza oczywiście 
przypadkami popełnienia przestępstwa o odpowiedniej wadze, rezygnacji, 
śmierci, czy złego stanu zdrowia). Sądem zatem nie będzie organ, któ-
rego członkowie powoływani są przez władze wykonawczą, która może ich 
w każdym czasie odwołać, a podczas pełnienia funkcji są jej hierarchicznie 
podlegli21.

Poza niezawisłością (niezależnością) musi to być organ bezstronny. Bez-
stronność, która jest gwarancją rządów prawa i źródłem zaufania, którym 
sądy muszą się cieszyć w demokratycznym społeczeństwie22, ustalana jest 
w oparciu o dwa jej aspekty. ETPCz wyróżnia bezstronność subiektywną 
i bezstronność obiektywną23. Wyróżniał on także bezstronność funkcjonalną, 
ale odszedł od tej koncepcji24. Żeby ustalić bezstronność subiektywną, bada 
się osobiste przekonania danego sędziego w danej sprawie25, to znaczy 
bada się, czy nie wykazywał się on jakimiś uprzedzeniami w danej sprawie 
lub stronniczością oraz, czy nie ma w tej sprawie interesu26. Jeżeli chodzi 
o bezstronność obiektywną, to bada się, czy sędzia daje dostateczne gwa-
rancje, które wykluczają wszelkie uzasadnione wątpliwości w kwestii jego 
bezstronności27 (czy nie ma jakichś hierarchicznych powiązań między sędzią 
a stronami postępowania). Istotne jest też istnienie w prawie krajowym 
regulacji pozwalających na wykluczenie sędziego28. Sam fakt uczestniczenia 
sędziego w różnych postępowaniach lub fazach postępowania nie budzi 
zastrzeżeń co do jego bezstronności29. Jednakże w wyjątkowych przypad-
kach mogą powstać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności takiego 
sędziego. W swoim orzecznictwie ETPCz zwraca uwagę, że fakt, iż sędzia 
brał udział w ściganiu danego przestępstwa pełniąc funkcję prokuratora, 
a następnie brał udział w osądzeniu tej sprawy, budzi poważne wątpliwości 

21 Por. wyrok ETPCz z 3 marca 2005 r. w sprawie Brudnicka i in. p-ko Polsce, skarga 
nr 54723/00, § 41.

22 Zob. Nowicki, M. A., Komentarz do art. 6…, op. cit., pkt 6.1.4.
23 Zob. wyrok ETPCz w sprawie Langborger p-ko Szwecji, § 32 oraz wyrok ETPCz w sprawie 

Pohoska, § 34 i n.
24 Zob. Hofmański, P., Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 320.
25 Zob. ibidem.
26 Zob. wyrok ETPCz w sprawie Pohoska, § 35 oraz por. Nowicki, M. A., Komentarz do 

art. 6…, op. cit., pkt 6.1.4.
27 Zob. wyrok ETPCz w sprawie Langborger p-ko Szwecji, § 32.
28 Zob. Nowicki, M. A., Komentarz do art. 6…, op. cit., pkt 6.1.4.
29 Zob. Hofmański, P., Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 322 

i powołane tam orzecznictwo.
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co do jego bezstronności30. Takie same wątpliwości budzi fakt, że sędzia 
uczestniczył w tej samej sprawie w podwójnej roli, tj. sędziego śledczego 
i przewodniczącego składu orzekającego31.

Sąd musi być także organem ustanowionym ustawą, czyli aktem praw-
nym wydanym przez władzę ustawodawczą, co ma także gwarantować jego 
niezawisłość i niezależność względem egzekutywy32.

Należy zaznaczyć, że prawo do sądu będzie przysługiwało przy rozstrzy-
ganiu o prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym oraz o zasadności 
oskarżenia w sprawie karnej. Pojęcie sprawy cywilnej, jak i sprawy karnej 
na gruncie EKPCz są pojęciami autonomicznymi, to znaczy o ustalonym 
w  orzecznictwie ETPCz znaczeniu, często inaczej rozumianym niż w sys-
temach prawnych państw członkowskich. Pojęcia te należy interpretować 
niezależnie od prawa wewnętrznego państw konwencji, uwzględniając jednak 
jego ogólne zasady33. Jeżeli chodzi o pojęcie sprawy karnej, to zostało ono 
szerzej opisane w Rozdziale I niniejszej pracy, natomiast jeżeli chodzi 
o  zastosowanie art. 6 EKPCz do postępowań, w których rozstrzyga się 
o prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym, to muszą być kumula-
tywnie spełnione następujące przesłanki34:
• musi chodzić o prawo lub obowiązek wywodzące się z prawa krajowego,
• musi istnieć rzeczywisty i poważny spór, którego wynik jest bezpośredni 

rozstrzygający dla tego prawa lub obowiązku,
• prawo lub obowiązek ma charakter cywilnoprawny.

Przy interpretacji pojęcia: „praw i obowiązków o charakterze cywilnym” nie 
ma znaczenia, kim są strony tego postępowania (czy jedną ze stron nie jest 
organ państwa legitymujący się imperium oraz posiadającym szeroki zakres 
uznania), ani według jakiej procedury toczy się postępowanie (administracyj-
nej, cywilnej, sądowoadministracyjnej, karnej). Na ocenę charakteru danej 
sprawy ma wpływ jej przedmiot – jaki skutek będzie miało rozstrzygniecie 
w danej sprawie, tj. czy w wyniku dokonania rozstrzygnięcia przez kompe-
tentny organ dojdzie do orzeczenia o prawach i obowiązkach o charakterze 
cywilnym, czyli rozstrzygnięcie sporu dotyczącego „prawa cywilnego”35. Dla 

30 Zob. wyrok ETPCz z 23 listopada 2004 r. w sprawie Puolitaival i Pirttiaho p-ko Finlandii, 
skarga nr 54857/00, § 45 i powołane tam orzecznictwo.

31 Zob. np. wyrok ETPCz z 27 listopada 1987 r. w sprawie Ben Yaacoub p-ko Belgii, skar-
ga nr 9976/87, § 15 oraz wyrok ETPCz z 15 grudnia 2005 r. w sprawie Kyprianou p-ko 
Cyprowi, skarga nr 73797, § 34 i n.

32 Szerzej zob. Hofmański, P., Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., 
s. 311 i n.

33 Zob. Nowicki, M. A., Komentarz do art. 6…, op. cit., pkt 6.1.1.
34 Zob. Hofmański, P., Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 254 i n.
35 Szerzej zob. ibidem.
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ustalenia czy mamy do czynienia z prawem lub obowiązkiem o charak-
terze cywilnym istotne znaczenie ma treść i skutki odnośnego prawa lub 
obowiązku, a nie ich prawna klasyfikacja w prawie krajowym36. Zgodnie 
z orzecznictwem ETPCz taki charakter będą miały na przykład decyzje 
administracyjne dotyczące interesów gospodarczych jednostki37.

2.2. Prawo do sądu w prawie unijnym

W prawie unijnym prawo do sądu zostało uregulowane w art. 47 akapit 2 
zd. 1 KPP, który stanowi, że:

„Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy 
w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio 
na mocy ustawy”.

Prawo to obowiązywało w prawie unijnym długo przed wejściem w życie 
KPP. W orzecznictwie TSUE zostało ono wyrażone jako element zasady 
praworządności, na której oparta jest Unia38. Oznacza to, że dostęp do sądu 
w celu dochodzenia roszenia unijnego zapewnia z jednej strony efektywność 
prawa UE, a z drugiej strony daje gwarancję praworządności39.

Przepis art. 47 akapit 2 jest prawie kalką art. 6 ust. 1 EKPCz i gwarantuje 
(między innymi) prawo dostępu do sądu w celu dochodzenia uprawnień 
unijnych. Oczywiście występują tu pewne różnice. Poza oczywistymi różni-
cami systemowymi, tj. dostęp do sądu oznacza w tym wypadku dostęp do 
sądów unijnych, czyli sądów państw członkowskich stosujących prawo unijne 
oraz dostęp do TSUE, w zależności od przedmiotu sprawy40. Natomiast 
istotną różnicą jest to, że nie ma w tym przepisie mowy o ograniczeniu się 
do spraw o charakterze cywilnym, czy karnym. Ochrona prawa dostępu do 
sądu jest zatem pod tym względem szersza niż ochrona wynikająca z art. 6 

36 Zob. ibidem, s. 262.
37 Zob. ibidem, s. 267 i powołane tam wyroki ETPCz: z dnia 17 lipca 1995 r. w sprawie 

British-American Tabacco Company LTD. p-ko Niderlandom, skarga nr 19589/92, § 67, 
z dnia 21 października 2003 r. w sprawie Credit and Industrial Bank p-ko Czechom, 
skarga nr 29010/95, § 64, z dnia 8 lipca 1986 r. w sprawach połączonych Lithgow i in. 
p-ko Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 9006/80, 9262/81, 9263/81, 9265/81, 9266/81, 
9313/81, 9405/81, § 192.

38 Zob. Półtorak, N., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii…, op. cit., 
komentarz do art. 47, II. B. 1. oraz powołany tamże wyrok TS z dnia 23 kwietnia 1986 r. 
w sprawie 294/83 Parti écologiste „Les Verts” p-ko Parlamentowi, EU:C:1986:166, Zb. Orz. 
z 1986 r., s. 01339, pkt 23.

39 Por. ibidem.
40 Por. Półtorak, N., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii…, op. cit., 

komentarz do art. 47, II. B.1.
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ust. 1 EKPCz, obejmuje bowiem dostęp do sądu dla dochodzenia praw 
i wolności zagwarantowanych przez prawo UE41. Pojęcie „praw i wolności 
zagwarantowanych przez prawo UE” jest pojęciem autonomicznym, inter-
pretowanym w orzecznictwie TSUE42. Z prawa do sądu korzysta osoba, 
która jest beneficjentem danego uprawnienia unijnego43.

Pojęcie sądu ustalone na potrzeby stosowania art. 47 KPP należy odróżnić 
od pojęcia sądu ustalanego na potrzeby stosowania art. 267 TFUE (pytanie 
prejudycjalne)44. Oczywiście, ustalone w orzecznictwie TSUE przesłanki 
uznania danego organu za sąd na potrzeby stosowania art. 267 TFUE mogą 
być pomocne, jednakże nie należy ich wszystkich traktować jako bezwzględ-
nie koniecznych do spełniania. W szczególności nie można wymagać, by 
postępowanie było kontradyktoryjne, a jurysdykcja sądu obowiązkowa45.

Jeżeli zaś chodzi o powołanie sądu na podstawie ustawy, to wymagania są 
tu analogiczne do tych, które przewidziane zostały w orzecznictwie ETPCz46. 
Również jeśli chodzi o wymogi niezawisłości (niezależności) i bezstronno-
ści, to orzecznictwo unijne pokrywa się w tym względzie z orzecznictwem 
ETPCz47.

Należy zaznaczyć, że prawo to nie jest absolutne i może podlegać ogra-
niczeniom w przypadku konfliktu z innymi prawami podstawowymi. Konflikt 
ten powinien być rozwiązywany zgodnie z zasadą proporcjonalności48. Jed-
nym ze standardowych ograniczeń prawa do sądu jest ograniczenie docho-
dzenia roszczenia unijnego przed sądem odpowiednim terminem. Termin 
ten musi jednak być rozsądny i pozwalający poszkodowanym na stwierdzenie 
zakresu ich praw i ich skuteczne dochodzenie49.

Jeżeli chodzi o kompetencje sądu, zwłaszcza tego, który kontroluje 
decyzje instytucji UE, to sąd ten powinien mieć pełną jurysdykcję. Zda-
niem TSUE intensywność tej kontroli spełnia warunki skutecznej ochrony 
sądowej50. Zakres kognicji w sprawach z zakresu prawa konkurencji oraz 
spełnienie przesłanki pełnej jurysdykcji będzie przedmiotem poniższych 
rozważań.

41 Por. ibidem.
42 Zob. ibidem, II. B. 6.
43 Zob. ibidem, II. B. 7.
44 Zob. ibidem, II. C. 1.
45 Zob. ibidem.
46 Zob. ibidem.
47 Zob. ibidem i powołane tam oraz powyżej orzecznictwo.
48 Por. ibidem, II. B. 8.
49 Por. ibidem i powołane tam orzecznictwo.
50 Zob. ibidem, II. C. 6. i powołane tam orzecznictwo.
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2.3. Prawo do sądu w Konstytucji RP51

Prawo do sądu zostało uregulowane także w przepisie art. 45 ust. 1 
Konstytucji RP, który stanowi, że:

„Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez 
nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”.

Ponadto, należy przepis ten czytać łącznie z przepisem art. 77 ust. 2 
Konstytucji, który gwarantuje, że żadna ustawa nie może zamykać nikomu 
drogi sądowej do dochodzenia naruszonych wolności lub praw oraz z prze-
pisami gwarantującymi niezawisłość i bezstronność sędziów i niezależność 
sądów (art. 173 i n. Konstytucji).

Zgodnie z orzecznictwem TK: „Prawo do sądu jest jednym z podstawo-
wych praw jednostki i jedną z fundamentalnych gwarancji praworządności”52. 
Prawo to obejmuje w szczególności:
1) prawo dostępu do sądu, tj. prawo uruchomienia procedury przed sądem 

– organem o określonej charakterystyce (niezależnym, bezstronnym i nie-
zawisłym);

2) prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej, zgodnie 
z wymogami sprawiedliwości i jawności;

3) prawo do wyroku sądowego, tj. prawo do uzyskania wiążącego rozstrzy-
gnięcia danej sprawy przez sąd53.
Prawo do sądu na gruncie polskiej Konstytucji obejmuje prawo „każ-

dego”, osoby fizycznej i prawnej, obywateli, cudzoziemców i bezpaństwow-
ców. Podobnie, jak ma to miejsce na gruncie KPP, prawo do sądu nie 
ogranicza się jedynie do spraw cywilnych czy karnych, a obejmuje ochronę 
interesów jednostki we wszelkich sprawach. Nie ma tutaj mowy o żadnym 
ograniczeniu przedmiotowym i nie ma znaczenia, normy jakiej gałęzi prawa 
regulują dany stan faktyczny oraz to, czy prawo podmiotowe, które chce 
chronić dana jednostka, ma podstawę w normach prawnych54. Oznacza to, że 
prawo to obejmuje również sprawy rozstrzygane przez sądy administracyjne55.

51 Szerzej zob. np. Banaszak, B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsza-
wa 2012 oraz SIP Legalis, Komentarz do art. 45, Łazarska, A., Rzetelny proces cywilny, 
Warszawa 2012 oraz SIP Lex, s. 181 i n., Grego-Hoffmann, M., Rola pełnomocnika 
w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa 2012 oraz SIP Lex, s. 57 i n., Pią-
tek, W., Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa 
2011 oraz SIP Lex, s. 97.

52 Zob. wyrok TK z dnia 9 czerwca 1998 r., sygn. K 28/97, OTK 1998, nr 4, poz. 50.
53 Zob. ibidem.
54 Zob. postanowienie SN z 19 grudnia 2003 r., sygn. III CK 319/03, OSNC 2005, Nr 2, 

poz. 31.
55 Zob. wyrok NSA z dnia 20 sierpnia 2008 r., sygn. I FSK 981/07, LEX nr 485302.



210 ROZDZIAŁ IV

Sąd natomiast jest to zespół osób sądzących zgodnie z prawem56. Jeżeli 
chodzi o wymogi właściwości, niezawisłości i bezstronności, to „Art. 45 ust. 1 
Konstytucji musi być interpretowany w kontekście regulacji zawartej w Rozdziale 
VIII Konstytucji (...) Jeżeli zatem art. 45 ust. 1 Konstytucji wymaga sprawie-
dliwego rozpatrzenia sprawy przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły 
sąd to pojęcia określające wymagane cechy należy rozumieć tak, jak to wynika 
z przepisów Rozdziału VIII Konstytucji”57. Pojęcia niezawisłość i bezstronność 
rozumiane są w orzecznictwie TK w sposób identyczny z ich rozumieniem 
w orzecznictwie ETPCz, wskazanym powyżej58. Jeżeli chodzi o wymóg wła-
ściwości, to za właściwy należy uznać sąd, któremu Konstytucja lub ustawy 
powierzają kompetencje do rozpatrzenia określonej sprawy59.

Istotną różnicą między uregulowaniem prawa do sądu w KPP i EKPCz, 
jest wprowadzenia w polskiej Konstytucji wymogu dwuinstancyjności60.

3.  Prawo do sądu w orzecznictwie ETPCz a postępowania z zakresu ochrony 
konkurencji

3.1.  Prawo do sądu a wydawanie decyzji przez organy ochrony konkurencji
w pierwszej instancji

ETPCz w swoim orzecznictwie dokonywał wykładni przepisu art. 6 ust. 1 
EKPCz między innymi ze względu na to, że w różnego rodzaju sprawach 
w państwach członkowskich Rady Europy rozstrzygnięcia o cywilnych pra-
wach i obowiązkach jednostek oraz o zasadności oskarżeń w sprawach 
karnych były dokonywane przez różnego rodzaju organy, które nie były bez-
stronnymi i niezawisłymi sądami powołanymi na podstawie ustawy. Zgodnie 
z ugruntowanym już orzecznictwem ETPCz „nawet jeśli organ rozstrzygający 
spory o prawa cywilne lub zobowiązania nie spełnia w jakimś stopniu wymogów 
art. 6 § 1 [EKPCz – A.D.], to nie można mówić o naruszeniu Konwencji, 
jeśli postępowanie przed tym organem jest poddane późniejszej kontroli przez 
organ sądowniczy, który ma pełną jurysdykcję i zapewnia spełnienie gwarancji 

56 Zob. Banaszak, B., Konstytucja Rzeczypospolitej…, op. cit., Komentarz do art. 45.
57 Zob. ibidem i powołany tam wyrok z TK z 24 października 2007 r., sygn. SK 7/06, 

OTK-A 2007, Nr 9, poz. 108.
58 Zob. wyrok TK z dnia 24 czerwca 1998 r., sygn. K 3/98, OTK 1998, nr 4, poz. 52, s. 334.
59 Zob. Banaszak, B., Konstytucja Rzeczypospolitej…, op. cit., Komentarz do art. 176 ust. 2 

oraz do art. 177.
60 Zob. art. 176 ust. 1 Konstytucji oraz Banaszak, B., Konstytucja Rzeczypospolitej…, op. cit., 

Komentarz do art. 176 ust. 1.
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określonych w art. 6 § 1”61. Oznacza to, że dla realizacji prawa jednostki do 
rzetelnego procesu rozstrzygnięcia może dokonywać nawet organ admini-
stracyjny, jeśli dotyczy ono praw i obowiązków o charakterze cywilnym62. 
Innymi słowy, ETPCz dopuszcza rozstrzyganie o prawach i obowiązkach 
o  charakterze cywilnym przez organ, który nie spełnia wymogów niezawi-
słości i bezstronności, pod warunkiem że orzecznictwo tego organu będzie 
poddane późniejszej kontroli przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony 
ustawą posiadający pełną jurysdykcję.

Zdaniem EKPCz63, „pełna jurysdykcja” oznacza, że organ sądowy będzie 
władny ocenić w każdej części, czy to faktycznej czy prawnej, orzeczenie 
wydane przez organ podrzędny. Ciekawe jest w tej kwestii zdanie odrębne 
sędziego P. Pinto de Albuquerque zgłoszone do wyroku ETPCz w sprawie 
A. Menarini. Sędzia ten stoi na stanowisku, że: „[z]naczenie wyrażenia »pełna 
jurysdykcja« w domenie karnej ma znaczenie powiększone i nieograniczone, 
ponieważ zawiera w sobie nie tylko kontrolę podstawy sankcji administracyjnej 
(czy orzeczone sankcje były przewidziane przez ustawę?) i kontrolę wysokości 
tej sankcji (czy orzeczone sankcje były proporcjonalne do ciężaru zarzucanych 
naruszeń?), ale także kontrolę faktu dopuszczenia się deliktu administracyjnego 
(czy osoby dopuściły się, przez działanie lub zaniechanie, w sposób bezprawny 
i zawiniony czynu zabronionego przez ustawę). Pełność jurysdykcji zakłada, że 
sędzia wychodzi poza prostą kontrolę rażących (czy »nielogicznych«, »niespój-
nych«, »nierozsądnych«) [pogrubienie – A.D.] błędów oceny i może odrzucić 
błędy w ocenie, które nie są rażące (»nielogiczne«, »niespójne«, »nierozsądne«). 
Cała operacja oceny materiału dowodowego, ustalenia i kwalifikacji faktów, 
interpretacji zastosowanych przepisów prawa i dostosowania sankcji do cię-
żaru naruszenia może zostać uchylona i dokonana ponownie przez sędziego, 
niezależnie od tego, czy natury sankcji przewidzianej przez ustawę jest zmienna 
czy ustalona, sąd nie ma żadnego obowiązku odsyłać sprawy do organów 
administracyjnych. Używając pojęć klasycznych, stosowanie »pełnej jurysdyk-
cji« nie jest zwykłym reformatio (zmianą) zaskarżonej decyzji administracyj-
nej, a jest raczej revisio (ponownym rozpatrzeniem) sprawy”. Reszta składu 
orzekającego nie do końca zgadza się z tak pojętą „pełną jurysdykcją”. 
Z uzasadnienia wyroku ETPCz wynika, że sąd kontrolujący rozstrzygniecie 
organu administracyjnego nie musi mieć możliwości zastępowania ustaleń 

61 Zob. wyrok ETPCz z 27 października 2009 r. w sprawie Crompton p-ko Zjednoczonemu 
Królestwu, skarga nr 42509/05, § 70 i powołany tam wyrok ETPCz z 10 lutego 1983 r. 
w spawie Albert and Le Compte p-ko BELGIUM, skarga nr 7299/75, § 29, tłum. A.D.

62 Zob. Nowicki, M. A., Komentarz do art. 6 EKPCz, op. cit.
63 Por. wyrok ETPCz z dnia 27 września 2011 r. w sprawie A. Menarini Diagnostics s.r.l. 

p-ko Włochom, skarga nr 43509/08, § 59.
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dokonywanych przez organ administracyjny dysponujący szerokim uznaniem 
własnymi ustaleniami, jednakże nie może się także jedynie ograniczać do 
badania czy stan faktyczny będący podstawą rozstrzygnięcia koresponduje 
z rzeczywistym stanem faktycznym64, czyli czy organ nie popełnił rażącego 
błędu w jego ocenie. Sąd ten, żeby mógł być uznany za posiadający pełną 
jurysdykcję, musi mieć możliwość sprawdzenia czy organ administracyjny 
wykorzystał swoje kompetencje w sposób właściwy65. Sąd ten powinien być 
władny zbadać zasadność i proporcjonalność wyborów dokonanych przez 
organ podrzędny, w tym zbadać adekwatność nałożonych sankcji, a także 
zweryfikować jego ustalenia o charakterze technicznym66. Innymi słowy, 
sąd o pełnej jurysdykcji musi mieć możliwość zbadania wszystkich kwe-
stii prawnych i faktycznych będących podstawą rozstrzygnięcia (czyli nie 
ograniczając się do badania rażącego błędu w ocenie oraz nie odmawiając 
badania danych o charakterze technicznym) nie musi jednak mieć kompe-
tencji do zastępowania organu administracyjnego, czyli nie musi posiadać 
uprawnienia do wydania orzeczenia reformatoryjnego, wystarczy, że może 
wydać orzeczenie o charakterze kasatoryjnym67. ETPCz nie stawia ponadto 
wymogu badania z urzędu zarzutów niepodniesionych przez stronę skar-
żącą68. Wystarczy, że podmiot ma możliwość wniesienia skargi i podniesienia 
w niej wszelkich zarzutów dotyczących zastosowanych przepisów prawa 
lub ustalonego stanu faktycznego. Natomiast pełna jurysdykcja sądu nie 
może być jedynie teoretyczna i iluzoryczna. Sąd mający pełną jurysdykcję 
musi z niej korzystać (w granicach rozpoznawanego zarzutu) żeby zapewnić 

64 Por. wyrok ETPCz w sprawie A. Menarini, § 25.
65 Por. wyrok ETPCz w sprawie A. Menarini, § 63.
66 Por. wyrok ETPCz w sprawie A. Menarini, § 64.
67 Por. Wils, W. P. J., The Increased Level of EU Antitrust Fines, Judicial Review, and the 

European Convention on Human Rights, World Competition 2010, nr 33(1), s. 20 i n. 
oraz powołane tam orzecznictwo oraz Por. Bombois, T., La protection des droit fon-
damentaux des entrprises en droit européen répresif de la concurrence, Bruksela 2012, 
s. 256 i powołane tam orzecznictwo, inaczej, jednakże w oparciu o wyrwany z kontekstu 
fragment uzasadnienia wyroku ETPCz z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie Tsfayo, 
skarga nr 60860/00, Andreangeli, A., Brouwer, O., Feydeau, D. de, Forrester, I. S., 
Geradin, D., Komninos, A., Hofstetter, K., Katsoulacos, Y., Lemaire, C., O’Regan, M., 
Ortiz Blanco, L., Slater, D., Thomas, S., Ulph, D., Waelbroeck, D., Zinsmeister, U., 
Enforcement by the Commission the decisional and enforcement structure in antitrust cases 
and the Commission’s fining system, raport przygotowany na piąty coroczną konferencję 
Global Competition Law Center (GCLC), dostępny na stronie: http://www.learlab.com/
conference2009/documents/The%20decisional%20and%20enforcement%20structure%20
and%20the%20Commission_s%20fining%20system%20GERADIN.pdf, ostatnio odwied-
zanej 16 października 2013 r., s. 93.

68 Zob. ibidem.
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możliwość praktycznej i efektywnej realizacji prawa jednostki zapewnionego 
przez art. 6 ust. 1 EKPCz69.

ETPCz dopuszcza w swoim orzecznictwie pewne wyjątki co do zakresu 
kontroli sądowej decyzji wydawanych przez organy administracyjne bez 
utraty przymiotu posiadania pełnej jurysdykcji. Decyzje organów posiada-
jących margines uznania nie będą podlegały kontroli, w zakresie w jakim 
są one wynikiem ustalonej przez nie polityki (np. polityki planowania prze-
strzennego)70 lub podyktowane są względami praktycznymi (np. koniecz-
nością dokonania wywłaszczenia nieruchomości ze względu na lokalizację 
inwestycji celu publicznego, jak np. autostrad)71. Orzecznictwo to dotyczyło 
jednak spraw, w których organy administracji rozstrzygały o prawach i obo-
wiązkach o charakterze cywilnym, a nie o charakterze karnym, stąd nie 
wiadomo, czy to orzecznictwo będzie miało przełożenie na sprawy z zakresu 
prawa konkurencji, które będą dotyczyły „oskarżenia w sprawie karnej”72. 
W orzeczeniu w sprawie A. Menarini nie ma żadnego odwołania do tego 
orzecznictwa, co może przemawiać za brakiem jego zastosowania w sprawach 
„karnych”73. Ponadto, w literaturze podnosi się, że np. w wyroku w sprawie 
Bryan, która dotyczyła właśnie polityki planowania przestrzennego, organ 
administracyjny posiadał cechy niezawisłości i bezstronności (pomijając jego 
administracyjną naturę), stąd zakres kontroli sądowej nie musiał być tak 
wyśrubowany74.

Należy jeszcze zbadać, czy w pierwszej instancji mogą wydawać roz-
strzygnięcia organy niespełniające wymogów określonych w art. 6 ust. 1 
EKPCz także w wypadku postępowań o charakterze karnym. W orzecz-
nictwie ETPCz ugruntowany jest pogląd, że w przypadku wykroczeń, czy 
drobnych przestępstw75 organy sądowe mogą zostać wsparte przez organy 
o charakterze administracyjnym przy ściganiu takich naruszeń prawa oraz 
ich karaniu, jeżeli zostanie spełniony wspomniany wyżej warunek kontroli 

69 Por. wyrok ETPCz z dnia 9 października 1979 r. w sprawie Airey p-ko Irlandii, skarga 
nr 6289/73, § 24 i powołane tam orzecznictwo.

70 Por. wyrok ETPCz z 22 listopada 1995 r. w sprawie Bryan p-ko Zjednoczonemu Królestwu, 
skarga nr 19178/91, § 47.

71 Por. wyrok ETPCz z dnia 21 września 1993 r. w sprawie Zumbotel p-ko Austrii, skarga 
nr 12235/86, § 31.

72 Inaczej, ale nie wprost i bez uzasadnienia Wils, W. P. J., The Increased Level…, op. cit., 
s. 23 i 30.

73 Por. Bombois, T., La protection…, op. cit., s. 255.
74 Zob. Nazzini, R., Administrative Enforcement, Judicial Review and Fundamental Rights 

in EU Competition Law: A Comparative Contextual-Functionalist Perspective, Common 
Market Law Review, 49, s. 998.

75 ang. minor offences.
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przez organ sądowniczy gwarantujący spełnienie przesłanek określonych 
w  art. 6 ust. 1 EKPCz76. Wskazana możliwość decydowania o nałożeniu 
kar w pierwszej instancji przez organ administracyjny nie ma zastosowania 
do spraw należących do tzw. „twardego rdzenia” spraw karnych77. Oznacza 
to, że w przypadku spraw o charakterze karnym, należących do „twardego 
rdzenia” spraw karnych, w świetle treści przepisu art. 6 ust. 1 EKPCz, 
w pierwszej instancji o zasadności oskarżenia o charakterze karnym decy-
dować musi niezawisły i bezstronny sąd. W związku z tym, że postępowa-
nia z zakresu ochrony konkurencji zostały zakwalifikowane, na podstawie 
przesłanek określonych w orzecznictwie ETPCz, do spraw o charakterze 
karnym78, należało będzie szukać odpowiedzi na pytanie, czy należą one 
do drobnych naruszeń prawa, czy też należy na nie patrzeć jako na sprawy 
należące do „twardego rdzenia” spraw karnych79.

We wrześniu 2011 r. ETPCz miał okazję wypowiedzieć się w sprawie 
realizacji wymagań wynikających z art. 6 ust. 1 EKPCz, a zwłaszcza reali-
zacji prawa we włoskim systemie ochrony konkurencji we wspomnianej 
wyżej sprawie A. Menarini. Niestety nie wypowiedział się w tym wyroku 
wprost na temat kwalifikacji postępowań z zakresu ochrony konkurencji do 
„twardego rdzenia” prawa karnego. Skarga skupiła się na kwestionowaniu 
możliwości kontroli decyzji wydanych przez organ administracyjny (włoski 
organ ochrony konkurencji) nakładających kary pieniężne o charakterze 
karnym w rozumieniu art. 6 ust. 1 EKPCz, przez niezawisły i bezstronny 
sąd80. Strona skarżąca w ogóle nie poddała w wątpliwość możliwości nakła-
dania kar o charakterze karnym (bardzo wysokich – w omawianej sprawie 
było to sześć milionów euro, o charakterze odstraszającym – kara miała 
być zgodnie z włoskim prawem zapłacona w całości w ciągu kilku mie-

76 Zob. np. wyrok ETPCz z dnia 2 września 1998 r. w sprawie Kadubec p-ko Słowacji, 
skarga nr 27061/95, § 57 oraz wyrok ETPCz z dnia 21 lutego 1984 r. w sprawie Öztürk 
p-ko Niemcom, skarga nr 8544/79, § 56.

77 Por. wyrok ETPCz z 23 listopada 2006 r. w sprawie Jussila p-ko Finlandii, skarga 
nr 73053/01, § 43.

78 Zob. Rozdział I niniejszej pracy.
79 Inaczej Nazzini, R., Administrative Enforcement…, op. cit., s. 979 i n. Autor ten wyraża 

pogląd, że nie podlega ocenie, czy system ochrony konkurencji, w którym to organ admi-
nistracyjny nakłada sankcje o charakterze karnym co jest poddane kontroli sądu, należy 
ocenić za dopuszczalny w świetle orzecznictwa ETPCz, a należy ocenić jaki musi być 
standard kontroli decyzji wydanych przez ten organ i jaki musi być poziom niezawisłości 
i bezstronności tego organu, jeśli jakikolwiek, żeby ten system zapewniał poszanowanie 
prawa do skutecznej ochrony sądowej.

80 Zob. wyrok ETPCz w sprawie A. Menarini, § 51.



Kary pieniężne w prawie konkurencji a prawo do sądu 215

sięcy od wydania decyzji)81 przez organ administracyjny. W związku z tym 
ETPCz przypominał tylko swoje orzecznictwo, zgodnie z którym powierzenie 
organom administracyjnym przez państwo członkowskie zadania ścigania 
i przeciwdziałania czynom zabronionym pod groźbą kary nie jest niezgodnie 
z postanowieniami EKPCz pod warunkiem, że podmiot zainteresowany 
będzie miał prawo zaskarżyć decyzje wydane w jego sprawie przez ten organ 
do sądu spełniającego wymogi określone w art. 6 ust. 1 EKPCz o pełnej 
jurysdykcji82. Następnie ETPCz skupił się przede wszystkim na ustaleniu, 
czy włoskie przepisy o ochronie konkurencji zapewniają możliwość kontroli 
decyzji wydanej przez organ ochrony konkurencji nakładającej karę przez 
bezstronny i niezawisły sąd, który spełnia wymagania określone w art. 6 
ust. 1 EKPCz83.

W związku z powyższym, tylko domyślnie można przyjąć, że ETPCz 
uznał, że w sprawach z zakresu ochrony konkurencji decyzję może wyda-
wać organ niespełniający wymagań określonych w przepisie art. 6 ust. 1 
EKPCz, pod warunkiem zapewnienia wspomnianych wyżej standardów 
kontroli takiej decyzji, jednakże ze względu na brak zajęcia kategorycznej 
pozycji w tej sprawie przez ETPCz nie można mieć pewności i można roz-
ważać odmienne zdanie. W doktrynie podnosi się, że z wyroku w sprawie 
A. Menarini wynika, że włoskiego prawa konkurencji nie można zaliczyć do 
„twardego rdzenia” prawa karnego, natomiast nie przesądza to ewentualnej 
przyszłej oceny unijnego prawa konkurencji, czy prawa konkurencji innych 
państw członkowskich Rady Europy84.

Poza tym, że sąd kontrolujący decyzję ma mieć pełną jurysdykcję, to musi 
on także być niezawisły i bezstronny (i oczywiści powołany na podstawie 
ustawy). Rozumienie tych pojęć przez ETPCz zostało opisane powyżej.

81 Zob. wyrok ETPCz w sprawie A. Menarini, § 36.
82 Zob. wyrok ETPCz w sprawie A. Menarini, § 58.
83 Zob. wyrok ETPCz w sprawie A. Menarini, § 59 i n. Warto zwrócić uwagę na zdanie 

odrębne zgłoszone przez portugalskiego sędziego – P. Pinto de Albuquerque. Poza tym, 
że rozumie on „pełną jurysdykcję” sądu w inny sposób niż reszta składu orzekającego, 
o czym wspominałem powyżej, to dochodzi on do wniosku, że art. 31 rozporządzenia 
nr 1/2003 gwarantuje kontrolę decyzji Komisji przez sąd o pełnej jurysdykcji. Należy 
jednak podkreślić, że sędzia ten opiera swój pogląd jedynie na treści przywołanego 
przepisu, nie biorąc pod uwagę praktyki. Zob. wyrok ETPCz w sprawie A. Menarini, 
zdanie odrębne sędziego P. Pinto De Albuquerque, § 8.

84 Por. Bombois, T., La protection…, op. cit., s. 252 oraz Bernatt, M., Sprawiedliwość proce-
duralna…, op. cit., s. 268 inaczej Wils, W. P. J., The compatibility with fundamental rights 
of the EU antitrust enforcement system in which the European Commission acts both as 
investigator and as first-instance decision maker, World Competition 2014, nr 37 (1) oraz 
ssrn.com, s. 6 i n. (s. podana za drugim ze źródeł).
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Ponadto w doktrynie85 podnosi się także, że nawet przyjmując, że postę-
powania z zakresu ochrony konkurencji nie należą do „twardego rdzenia” 
prawa karnego, to z orzecznictwa ETPCz wynika, że pozostałe sprawy 
karne mogą być prowadzone przez organy o charakterze administracyj-
nym pod warunkiem spełniania przez nie wymogów określonych w art. 6 
ust. 1 EKPCz. Oznacza to, że państwa członkowskie muszą zadbać o jak 
największą niezawisłość (niezależności) i bezstronność tych organów oraz 
przestrzeganie przez nie zasady sprawiedliwości proceduralnej86.

Warto w tym miejscu pokreślić, że w ETPCz nie wymaga, żeby odwołania 
od decyzji organu administracyjnego do niezawisłego i bezstronnego sadu 
mającego pełną jurysdykcję miało charakter suspensywny, nawet jeśli jest to 
decyzja o charakterze karnym87. Jednakże w takim przypadku, ze względu na 
brak orzeczenia sądu w danej sprawie, istotne jest żeby cel przyświecający 
wprowadzeniu natychmiastowej wykonalności decyzji organu administracji 
korespondował z prawami adresata decyzji. Brak efektu suspensywnego 
może stanowić naruszenie art. 6 EKPCz w wypadku rażącego braku rów-
nowagi między tymi dwoma interesami88.

Należy jeszcze zaznaczyć, że w doktrynie podnosi się, iż z orzecznictwa 
ETPCz wynika, że również organy administracyjne mogą być uznane za nie-
zawisłe i bezstronne89. To znaczy z jednej strony, że pomimo np. faktu wybie-
rania ich członków (czy części członków) przez egzekutywę, nie przekreśla 
jeszcze możliwości ich niezawisłości i bezstronności, zwłaszcza przy zapew-
nieniu wszelkich mechanizmów chroniących niezawisłość i bezstronność (np. 
kadencyjność członków, możliwość skrócenia kadencji tylko w wypadkach 
prawem określonych i tylko na podstawie kryteriów „neutralnych”, czyli 
np. stan zdrowia, istotne naruszenie obowiązków, etc., zakaz wydawania 
wiążących instrukcji członkom przez egzekutywę, itp.)90. Zdaniem R. Naz-

85 Zob. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 269 i powołany tam wyrok 
ETPCz z 11 czerwca 2009 Dubus p-ko Francji, skarga nr 5242/04, § 58–60.

86 Por. ibidem oraz Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony w unijnych postępowaniach 
antymonopolowych w kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej, 
Warszawa 2012, s. 307 i powołaną tam decyzję ETPCz z dnia 27 sierpnia 2002 r. w spra-
wie Didier p-ko Francji, skarga nr 5188/00.

87 Zob. wyrok ETPCz z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie Janosevic p-ko Szwecji, skarga 
nr 34619/97, § 106.

88 Zob. ibidem, § 106 i n. oraz Bombois, T., La protection…, op. cit., s. 253 i powołaną 
tam literaturę.

89 Zob. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 269 i powołane tam orzecz-
nictwo oraz Nazzini, R., Administrative Enforcement…, op. cit., s. 989 i n.

90 Por. wyrok ETPCz z 22 października 1984 r. w sprawie Sramek p-ko Austrii, skarga 
nr 8790/79, § 37 i n.
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ziniego z orzecznictwa ETPCz można wywnioskować, że ETPCz dopuszcza, 
żeby orzeczenia organu administracji zostały poddane ograniczonej kontroli 
sądowej pod warunkiem, że organ administracji orzekający w pierwszej 
instancji posiadał przymioty niezawisłości i bezstronności91.

3.2.  Sprawy z zakresu ochrony konkurencji – „twardy rdzeń” prawa karnego,
czy tylko sprawy dotyczące drobnych przestępstw?

W Rozdziale I niniejszej pracy zostało pokazane, że w świetle orzecz-
nictwa ETPCz, postępowanie z zakresu ochrony konkurencji, w wyniku 
których mogą być nałożone kary pieniężne, należy uznać za postępowania 
o charakterze karnym. W tym miejscu należy się zastanowić, czy do tych 
postępowań zastosowanie będzie miało opisane wyżej orzecznictwo ETPCz, 
w którym Trybunał ten stawia niższe wymagania, niż sam art. 6 ust. 1 
EKPCz, w stosunku do spraw, które nie należą do „twardego rdzenia” spraw 
karnych, czyli spraw dotyczących wykroczeń, czy drobnych przestępstw92. 
W doktrynie istnieje spór co tego, czy sprawy z zakresu ochrony konkurencji 
należy uznać za należące do „twardego rdzenia” spraw karnych. Zwolen-
nicy93 poglądu aprobującego taką kwalifikację podnoszą kilka argumen-
tów. Po pierwsze, twierdzą oni, że chybione są argumenty przeciwników 
o braku przynależności spraw z zakresu ochrony konkurencji do „twardego 
rdzenia” prawa karnego, ze względu na brak spojrzenia na prawo ochrony 
konkurencji94, jako tradycyjnie karnego. Zdaniem tych przedstawicieli dok-
tryny słabość tego argumentu polega na tym, że zachowania sankcjonowane 
przez prawo ochrony konkurencji były karane już za czasów Cesarstwa 

91 Zob. Nazzini, R., Administrative Enforcement…, op. cit., s. 997 i n.
92 Por. szerzej Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., s. 299 i n.
93 Zob. np. Slater, D., Tomas, S., Waelbroeck, D., Competition law proceedings before the 

European Commission and the right to a fair trial: no need for reform?, Global Competi-
tion Law Centre Working Papers Series, GCLC Working Paper 04/08 (GCLC Working 
Paper), European Competition Journal 2009, nr 5(1), s. 97 i n., dostępny także na stro-
nie http://www.coleurope.eu/sites/default/files/research-paper/researchpaper5_2008.pdf, 
odwiedzanej ostatnio 17 sierpnia 2013 r. oraz Forrester, I.S., A challenge for Europe’s 
judges: the review of fines in competition cases, E. L. Rev. 2011 nr 36(2), s. 185 i n. 
Natomiast odmiennie np. Wils, W. P. J., The Increased Level…, op. cit., Castillo de la 
Torre, F., Evidence, Proof and Judicial Review in Competition Cases, [w:] Ehlermann, C. 
i Marquis, M. (red.), European Competition Law Annual 2009: Evaluation of Evidence 
and its Judicial Review in Competition Cases, Oxford/Portland 2011, dostępny na stro-
nie: http://www.eui.eu/Documents/RSCAS/Research/Competition/2009/2009-COMPETI-
TION-Castillo.pdf, ostatnio odwiedzanej 8 października 2013 r.

94 Zob. Slater, D. et al., Competition law proceedings…, op. cit., s. 117.
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Rzymskiego śmiercią, a trzysta lat temu w Anglii zachowania o charakterze 
antykonkurencyjnym uważano za przestępne. Z drugiej strony, niewolnictwo 
nie było karane dwieście lat temu, a pięćdziesiąt lat temu nikt nie słyszał 
o przestępstwach przeciwko środowisku. Ponadto, z orzecznictwa ETPCz 
wynika, że interpretacja art. 6 EKPCz w zakresie rozumienia wyrażenia: 
„oskarżenie w sprawie karnej” jest dość elastyczna i pozwala na zaliczenie do 
tej kategorii zachowań, które do tej pory nie były postrzegane jako zagro-
żone postępowaniem karnym95. Po drugie, argumentem przemawiającym 
za przynależnością spraw z zakresu ochrony konkurencji do „twardego rdze-
nia” prawa karnego i zarazem koniecznością oceny danej sprawy w pierw-
szej instancji przez niezależny i bezstronny sąd, jest argument podnoszony 
w doktrynie96, że sprawy z zakresu ochrony konkurencji noszą istotne cechy 
spraw należących do „twardego rdzenia” prawa karnego. Cechy te są nastę-
pujące97: postępowanie prowadzone jak postępowanie w sprawach karnych, 
występuje ciężka moralna stygmatyzacja, grożą gigantyczne kary pieniężne, 
możliwe kary pozbawienia wolności w postępowaniach krajowych, publiczne 
upokorzenie ukaranych98. Należy podkreślić, że nakładane przez organy 
ochrony konkurencji kary pieniężne są bardzo wysokie. Są to kary, których 
wysokość znacznie przewyższa wysokość kar nakładanych w  jakimkolwiek 
innym postępowaniu administracyjnym, co także zdecydowanie odróżnia 
tego rodzaju sprawy od spraw o charakterze „drobnych” przestępstw, czy 
wykroczeń. Należy ponadto zauważyć, że w innych sprawach, w których 
organy administracyjne mogą nakładać kary, zasady rządzące postępowa-
niem prowadzonym przez dany organ zdecydowanie odbiegają od tych, które 
rządzą postępowaniem prowadzonym przez organ ochrony konkurencji (np. 
postępowaniem podatkowym, postępowaniem z zakresu ochrony środowiska, 
czy postępowaniem celnym, etc.)99. Można wnioskować po wyroku ETPCz 
w sprawie Menarini, że ETPCz nie kwalifikuje i w przyszłych sprawach nie 
zakwalifikuje spraw z zakresu ochrony konkurencji, w których mogą zostać 
nałożone bardzo wysokie kary pieniężne do spraw należących do „twardego 
rdzenia” prawa karnego, jednakże Trybunał ten nie wypowiedział się na ten 

95 Por. ibidem.
96 Zob. Forrester, I. S., A challenge…, op. cit., s. 201 i n.
97 Zob. ibidem.
98 I. S. Forrester podkreśla, że za takim traktowaniem spraw z zakresu ochrony konkurencji 

przemawia także możliwość przypisania winy bez konieczności udawadniania zamiaru 
oraz możliwość przypisania sprawstwa przedsiębiorstwu za czyny swoich pracowników. 
Zob. ibidem, s. 202.

99 Por. ibidem, s. 204 oraz Slater, D. et al., Competition law proceedings…, op. cit., s. 119 
i n.
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temat jednoznacznie100. Na odpowiedź ETPCz będzie trzeba jeszcze pocze-
kać do następnej sprawy, w której taki problem się pojawi101, co w odnie-
sieniu do postępowań unijnych, będzie możliwe dopiero po planowanym 
przystąpieniu UE do EKPCz.

3.3.  Organy ochrony konkurencji, a wymóg niezawisłości (niezależności)
i bezstronności

W związku z tym, że o zasadności oskarżenia o charakterze karnym 
w pierwszej instancji powinien decydować bezstronny i niezawisły sąd powo-
łany na podstawie ustawy, należy w tym miejscu wskazać, że ani Komisja, 
ani Prezes UOKiK tego wymogu nie spełniają z następujących względów.

Komisja jest ciałem, której działanie ma być niezależne od wszelkich 
wpływów ze strony państw członkowskich (komisarze nie otrzymują żad-
nych instrukcji od rządów państw członkowskich), jednakże jest to ciało, 
którego wybór ma charakter polityczny – członkowie proponowani są przez 
państwa członkowskie (czyli przedstawicieli organów o charakterze wyko-
nawczym wchodzących w skład Rady Europejskiej)102. Komisja jest organem 
o charakterze kolegialnym. Oznacza to, że co do zasady wszystkie decyzje 
podejmowane są przez wszystkich dwudziestu ośmiu komisarzy103 łącznie, 
na drodze konsensu, lub zarządzonego na prośbę komisarza głosowania, 
w którym zwycięża zwykła większość głosów104. Taki sposób podejmowania 
decyzji ma zapewnić ich jakość (ze względu na to, że każdy komisarz wyraża 
swoją opinię) oraz niezależność instytucji (przez eliminowanie ewentual-
nych nacisków z zewnątrz na pojedynczych komisarzy)105. Sposób podejmo-
wania decyzji łączy się z faktem kolegialnej politycznej odpowiedzialności 

100 Inaczej por. Wils, W. P. J., The compatibility with…, op. cit., s. 6 i n.
101 Odmiennie zob. Wils, W. P. J., EU Antitrust Enforcement Powers and Procedural Rights 

and Guarantees: The Interplay between EU Law, National Law, the Charter of Fundamental 
Rights of the EU and the European Convention on Human Rights, World Competition 
2011, nr 34(2) oraz http://ssrn.com/author=456087, cytowane za drugim ze źródeł, s. 21 
i n.

102 Por. art. 17 TUE i art. 245 TFUE.
103 A od 1 listopada 2014 r. przez liczbę stanowiącą dwie trzecie liczby państw członkow-

skich. Zob. art. 17 ust. 5.
104 Zob. art. 4 Regulaminu Komisji z dnia 29 listopada 2000 r., Dz. U. L 308 z 8.12.2000, 

str. 26 i n., z późn. zm., oraz Forrester, I. S., Due process in ec competition cases: a dis-
tinguished institution with flawed procedures, E.L.Rev. 2009, nr 34(6), s. 822.

105 Por. informację zawartą na stronie internetowej Komisji, http://ec.europa.eu/commis-
sion_2010-2014/how-we-work/index_pl.htm, ostatnio odwiedzanej 18 września 2013 r.
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Komisji106. Poszczególni komisarze mogą jednak podejmować decyzje samo-
dzielnie w dziedzinie objętej zakresem ich kompetencji107, co ma też miej-
sce w  przypadku decyzji wydawanych w postępowaniu z zakresu ochrony 
konkurencji108. W sprawach z zakresu ochrony konkurencji Komisja łączy 
w jednym ręku funkcję inkwizycyjną i orzeczniczą. Wszczyna ona postępowa-
nie, prowadzi je (wraz z postępowaniem dowodowym), a następnie wydaje 
decyzję. Za realizowanie polityki konkurencji odpowiedzialna jest Dyrekcja 
Generalna ds. Konkurencji, podległa komisarzowi ds. konkurencji, która 
m.in. prowadzi postępowanie z zakresu ochrony konkurencji i proponuje 
kolegium komisarzy wydanie odpowiedniej decyzji109 (czyli w rzeczywistości 
przede wszystkim komisarzowi ds. konkurencji). Przed wydaniem decyzji 
projekt jest ponadto obowiązkowo konsultowany z Komitetem Doradczym, 
złożonym z przedstawicieli państw członkowskich (w zależności od rodzaju 
sprawy jest to Komitet Doradczy ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję 
i Pozycji Dominujących lub Komitet Doradczy ds. Koncentracji)110. Warto 
zaznaczyć, że w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji i kontroli 
koncentracji bierze udział urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające 
(ang. hearing officer, dalej: „HO”)111. Urząd ten został utworzony jeszcze 
w roku 1982, a od tamtego czasu jego uprawnienia stale się zwiększają112. 
Jest to z założenia urzędnik sprawujący swoje funkcje w sposób nieza-
leżny113 (nie wchodzi on w skład Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, 

106 Por, art. 17 ust. 8 TUE oraz art. 13 Regulaminu Komisji.
107 Zob. ibidem.
108 Zob. np. decyzję Komisji z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie AT.39839 Telefónica / Portugal 

Telecom, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39839/39839_1210_4.
pdf.

109 Proces decyzyjny został ciekawie zobrazowany przez K. Dekeysera, pracownika DG 
ds. Konkurencji, w prezentacji pt. „Efficient enforcement and protection of procedural 
rights”, przygotowanej na II Międzynarodowe Forum Prawa Konkurencji, które odbyło 
się 27 września 2012 r. w Warszawie, prezentacja dostępna jest pod tym adresem: http://
competitionforum.uokik.gov.pl/2012/pdf/20120927_kris_dekeyser.pdf, s. 7.

110 Zob. art. 14 rozporządzenia nr 1/2003 oraz art. 19 rozporządzenia nr 139/2004.
111 Tłumaczenie nazwy tego stanowiska zostało zaczerpnięte z oficjalnego tłumaczenia aktu 

prawnego będącego podstawą jego powołania. Zob. decyzję Przewodniczącego Komisji 
Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzęd-
nika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu 
konkurencji (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. L 275 z 20 października 2011 r., 
s. 29 i n. (dalej: decyzja o HO). Szerzej na temat HO zob. Kowalik-Bańczyk, K., Prawo 
do obrony…, op. cit., s. 219 i n.

112 Zob. Albers, M., Jourdan, J., The Role of Hearing Officers in EU Competition Proceed-
ings: A Historical and Practical Perspective, Journal of European Competition Law & 
Practice, 2011, Vol. 2, No. 3, s. 185 i n.

113 Zob. art. 3 decyzji o HO.



Kary pieniężne w prawie konkurencji a prawo do sądu 221

jednakże jest zależny administracyjnie od komisarza do spraw konkurencji). 
Jest on powoływany przez Komisję, a przerwanie, zakończenie kadencji lub 
jego przeniesienie wymaga uzasadnionej decyzji Komisji114. Decyzja o jego 
powołaniu i odwołaniu są publikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Jego 
zadaniem – ogólnie rzecz ujmując – jest czuwanie nad przestrzeganiem 
w toku postępowania prowadzonego przez Komisję nad przestrzeganiem 
praw procesowych stron postępowania, a przyczyniają się do zachowania 
obiektywności, transparentności i wydajności postępowania115. Wyodręb-
nienie takiego urzędu jest na pewno krokiem w dobrym kierunku, jeśli 
chodzi próbę zapewnienia większej obiektywności (bezstronności) procesu 
decyzyjnego Komisji, przez zapewnienie (względnie) niezależnej osoby, która 
czuwałaby nad przestrzeganiem praw procesowych stron. Istotne jest, że 
praca wyniki pracy HO zostają przedstawione w sprawozdaniu końcowym, 
w  którym wyraża on swoją opinię na temat przestrzegania praw proce-
sowych w trakcie postępowania, które jest publikowane wraz z decyzją 
Komisji w Dzienniku Urzędowym116. Niestety, utworzenie takiego urzędu 
nie zmienia faktu, że Komisja skupia w swoim ręku nadal uprawnienia 
inkwizycyjne i orzecznicze. Brak zupełnej niezależności i niezawisłości HO 
oraz jego ograniczone kompetencje nie oznaczają rozdzielenia skupionych 
w jednym ręku uprawnień Komisji, a zwłaszcza nie powodują, że inne ciało 
prowadzi postępowanie, a inne w sposób niezależny je kontroluje.

W związku z tym, że Komisja jest ciałem politycznym, które wpisuje 
się w strukturę szeroko pojętej władzy wykonawczej, a decyzje podejmo-
wane są przez komisarzy wybieranych z klucza politycznego i możliwe jest 
ich odwołanie przez udzielenie im votum nieufności, to nie można mówić 
o  jej niezależności117. Niezależności Komisji jest osłabiona przez możli-
wość wywierania przeróżnego rodzaju wpływów na komisarzy (odpowie-
dzialnego za politykę konkurencji albo pozostałych), czy to o charakterze 
politycznym, czy to przybierających formę lobbingu118. Nie można także 
mówić o bezstronności Komisji, ze względu na połączenie roli inkwizycyjnej 
z orzeczniczą119. Komisja w wyniku przeprowadzonego postępowania przez 
nią samą podejmuje decyzję w stosunku do strony postępowania i przez 

114 Zob. art. 2 decyzji o HO.
115 Zob. ibidem.
116 Zob. art. 16 i art. 17 decyzji o HO.
117 Por. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 269 i n. i powołane tam 

orzecznictwo, wyrok ETPCz w sprawie A. Menarini, § 61 i powołane tam orzecznictwo 
oraz wyrok ETPCz w sprawie Bryan, § 37 i 38.

118 Por. Forrester, I. S., Due process in ec…, op. cit., s. 831 i n.
119 Zob. Andreangeli, A. et al., Enforcement by the Commission…, op. cit., s. 4 i n.
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to staje się niejako sędzią we własnej sprawie. Powołanie do życia urzędu 
HO i stopniowe zwiększanie jego kompetencji jest dobrą drogą w stronę 
bezstronności i rozszerzenie jego kompetencji spowoduje, że postępowanie 
z zakresu ochrony konkurencji będzie kiedyś dwuetapowe, a Komisja w tym 
kształcie wpisze się w dualistyczny model organów ochrony konkurencji, 
który spełniałby wymagania art. 6 ust. 1 EKPCz120, jednakże dzisiaj można 
to jedynie postulować.

Jeżeli chodzi o polski organ ochrony konkurencji121, to zgodnie z art. 29 
ust. 1 u.o.k.k. Prezes UOKiK jest centralnym organem państwowym, którego 
działalność poddana jest nadzorowi Prezesa Rady Ministrów122. Ustawa nie 
reguluje ani kryteriów, ani środków prawnych nadzoru nad działalnością 
Prezesa UOKiK, a także środków odwoławczych przysługujących Prezesowi 
UOKiK od decyzji nadzorczych Prezesa Rady Ministrów123. Prezes UOKiK 
powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów w wyniku otwartego i kon-
kurencyjnego naboru124 z osób spełniających kryteria określone w przepisach 
u.o.k.k.125, które mają dawać gwarancje jego kwalifikacji, a także Prezes 
Rady Ministrów decyduje także o jego odwołaniu126, przy czym u.o.k.k., ani 
żaden inny akt prawny nie określa podstaw jego odwołania, ani kadencyjno-
ści urzędu, co oznacza, że Prezes RM może odwołać go w każdym czasie, 
na podstawie powodów, które uzna za wystarczające127. Organ ten jest jed-
noosobowy, a swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów128. Do kompetencji Prezesa Rady Ministrów należy 

120 Por. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 269.
121 Szerzej zob. np. Błachucki, M., System postępowania antymonopolowego w sprawach 

kontroli koncentracji przedsiębiorców, Warszawa 2012, s. 85 i n., Róziewicz-Ładoń, K., 
Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie 
przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, Warszawa 2011 oraz SIP Lex 
2011, s. 19 i n., czy Stankiewicz, R., Model organizacyjny systemu ochrony konkurencji 
w Polsce (uwagi de lege ferenda), [w:] Jagielski, J. (red.), Stefańska, E. (red.), Wierz-
bowski, M. (red.), Wiktorowska, A. (red.), Współczesne zagadnienia prawa i procedury 
administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Jackowi M. Langowi, 
Warszawa 2009, s. 223 i n.

122 Szerzej zob. Jaroszyński, K., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i kon-
sumentów. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 823 i n.

123 Zob. ibidem, s. 831 i n. oraz por. art. 33a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej, tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm., dalej: u.d.a.r.

124 Zob. art. 29 ust. 3 u.o.k.k.
125 Zob. art. 29 ust. 3a u.o.k.k.
126 Zob. art. 29 ust. 4 u.o.k.k.
127 Por. Jaroszyński, K., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie…, wyd. 2, op. cit., s. 833 

i n.
128 Zob. art. 29 ust. 6 u.o.k.k.
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także powoływanie i odwoływanie wiceprezesów UOKiK129, a także nadaje 
UOKiK statut określający jego organizację130. Co więcej, Prezes RM może 
wydawać Prezesowi UOKiK wiążące wytyczne i polecenia, które nie mogą 
dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji admi-
nistracyjnej131. Należy podkreślić, że polski model instytucjonalny ochrony 
konkurencji jest modelem monistycznym i monokratycznym132. Oznacza to, 
że decyzje podejmowane są jednoosobowo133 i istnieje tylko jeden organ 
ochrony konkurencji. Organ ten wszczyna postępowanie (oskarża), pro-
wadzi dochodzenie i wydaje decyzje na podstawie zgromadzonego przez 
samego siebie (tj. przez podległy mu aparat administracyjny) materiału 
dowodowego, czyli łączy w sobie funkcję inkwizycyjną z funkcją orzeczniczą. 
Projekt decyzji przygotowywany jest przez urzędników prowadzących całe 
postępowanie przy akceptacji dyrektorów odpowiednich departamentów 
(kompetentnych w zakresie kontroli koncentracji lub ochrony konkuren-
cji). Projekt opiniowany jest przez Departament Prawny i Departament 
analiz rynku, po czym trafia do Prezesa UOKiK, który na jego podstawie 
przyjmuje wydaje decyzję134. Brak jest w Polsce rozwiązań podobnych do 
HO funkcjonującego w ramach Komisji.

Mimo to, że u.o.k.k. zawiera pewne regulacje, które mają zapewniać 
niezależność i bezstronność Prezesa UOKiK (sposób jego powołania i wyma-
gania stawiane kandydatom na Prezesa), to podległość tego organu Preze-
sowi RM (wystawienie na ryzyko ulegnięcia przeróżnego rodzaju naciskom, 
ze względu na wytyczoną politykę rządu, ze względu na istnienie nadzoru, 
brak kadencyjności i możliwość odwołania przez RM w każdym czasie bez 
określenia podstaw odwołania w przepisach prawa) wyklucza możliwość 
traktowania go jako niezawisłego135. Podobnie jak w przypadku Komisji 
pomieszanie funkcji dochodzeniowej, oskarżycielskiej i orzeczniczej w jed-
nym ręku, dodatkowo przy braku rozwiązań podobnych do unijnego HO, 
wyklucza też całkowitą bezstronność Prezesa UOKiK. Warto w tym miejscu 

129 Zob. art. 30 u.o.k.k.
130 Zob. art. 34 u.o.k.k.
131 Zob. art. 33b u.d.a.r.
132 Zob. Jaroszyński, K., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie…, wyd. 2, op. cit., s. 825 

i n. oraz Skoczny, T., Modele instytucjonalne ochrony konkurencji na świecie – wnioski 
dla Polski, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 2, s. 89.

133 Oczywiście często decyzje wydawane są przez dyrektorów delegatur, jednakże są to 
decyzje wydawane w imieniu Prezesa UOKiK.

134 Za Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 271 i n.
135 Por. wyrok ETPCz w sprawie A. Menarini, § 61 i powołane tam orzecznictwo oraz wyrok 

ETPCz w sprawie Bryan, § 37 i 38.
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zaznaczyć, że nowelizacja u.o.k.k. z 10 czerwca 2014 r. nie wprowadziła 
w omawianym zakresie żadnych zmian.

W związku z tym, że żaden z wyżej wymienionych organów nie jest 
niezawisłym i bezstronnym sądem, oznacza to, że art. 6 ust. 1 EKPCz 
nie jest w tym zakresie respektowany, a w związku z tym oba systemy 
wymagają gruntownych zmian136. Niestety dzisiaj zmiany te można jedynie 
postulować, bo nic nie zmierza ku temu, żeby prawodawca unijny lub polski 
chciał obecny system reformować w kierunku zgodności z wymogami art. 6 
ust. 1 EKPCz. Oczywiście nie ma także pewności, co do zasadności tych 
argumentów, dopóki nie wypowie się na ten temat ETPCz. Możliwe, że 
oba systemy będą mogły pozostać w obecnym kształcie przy założeniu, że 
sprawowana jest odpowiednia kontrola sadowa nad ich decyzjami. Wyrok 
ETPCz w sprawie A. Menarini zdaje się potwierdzać, że ETPCz akceptuje 
istniejące systemy, ale z drugiej strony nie wypowiada się kategorycznie 
w  tej kwestii. W związku z tym należało będzie poczekać na skargę na 
naruszenie art. 6 ust. 1 EKPCz w tym względzie, złożoną na funkcjonowanie 
polskiego lub podobnego krajowego systemu ochrony konkurencji, albo też 
na przystąpienie UE do EKPCz i rozpatrzenie ewentualnej skargi dotyczą-
cej systemu unijnego, na co możemy jeszcze bardzo długo poczekać. Do 
tego czasu trzeba będzie się zadowolić istniejącymi rozwiązaniami, jednakże 
dążyć do tego, żeby decyzja wydana przez organ administracyjny w pierwszej 
instancji została poddana kontroli bezstronnego i niezależnego sądu o peł-
nej jurysdykcji, a jak pokaże poniższa analiza, obecnie nie zawsze tak jest.

Inną możliwością jest stworzenie systemu, w którym organy te spełniałyby 
wymogi niezawisłości i bezstronności, wtedy też nie będzie konieczna kon-
trola sądowa wydawanych przez nie decyzji przez sąd o pełnej jurysdykcji 
(kontrola sadowa będzie mogła być ograniczona), o czym poniżej.

4.  Zaskarżalność i kontrola sądowa w unijnych i polskich postępowaniach 
z zakresu ochrony konkurencji – uregulowania prawne a praktyka 
orzecznicza

4.1. Prawo unijne

Art. 263 TFUE stanowi, że:
„Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kontroluje legalność aktów 

ustawodawczych, aktów Rady, Komisji i Europejskiego Banku Centralnego, 

136 Zob. poniżej.
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innych niż zalecenia i opinie, oraz aktów Parlamentu Europejskiego i Rady 
Europejskiej zmierzających do wywarcia skutków prawnych wobec podmiotów 
trzecich. […]

W tym celu Trybunał jest właściwy do orzekania w zakresie skarg wniesio-
nych przez Państwo Członkowskie, Parlament Europejski, Radę  lub Komisję , 
podnoszących zarzut braku kompetencji, naruszenia istotnych wymogów pro-
ceduralnych, naruszenia Traktatów lub jakiejkolwiek reguły prawnej związanej 
z ich stosowaniem lub nadużycia władzy. […]

Każda osoba fizyczna lub prawna może wnieść, na warunkach przewidzia-
nych w akapitach pierwszym i drugim, skargę na akty, których jest adresatem 
lub które dotyczą jej bezpośrednio i indywidualnie oraz na akty regulacyjne, 
które dotyczą jej bezpośrednio i nie wymagają środków wykonawczych[…]”.

Zaś art. 261 TFUE stanowi, że:
„Rozporządzenia uchwalone wspólnie przez Parlament Europejski i Radę , 

i przez Radę , na mocy postanowień Traktatów, mogą przyznać Trybunałowi 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej nieograniczone prawo orzekania w odnie-
sieniu do kar przewidzianych w tych rozporządzeniach”.

Przyznanie takiego prawa TSUE, o którym mowa w art. 261 TFUE, 
odnaleźć można w dwóch rozporządzeniach z zakresu prawa konkurencji, 
tj. w rozporządzeniu nr 1/2003 oraz rozporządzeniu nr 139/2004. Art. 31 
rozporządzenia nr 1/2003 stanowi, że „Trybunał Sprawiedliwości ma nieogra-
niczoną jurysdykcję do rozpatrywania odwołań od decyzji, w których Komisja 
nałożyła grzywnę lub okresową karę pieniężną. Trybunał Sprawiedliwości może 
uchylić, obniżyć lub podwyższyć nałożoną grzywnę lub okresową karę pie-
niężną”. Podobną treść odnajdujemy w przepisie art. 16137 rozporządzenia nr 
139/2004, który reguluje kwestię odwołania od decyzji Komisji nakładającej 
grzywnę lub okresową karę pieniężną w ramach postepowania z zakresu 
kontroli koncentracji.

4.1.1. Kognicja TSUE – art. 263, a art. 261 TFUE

Istnieją dwie podstawy będące źródłem kognicji sądów unijnych w zakre-
sie kontroli decyzji Komisji wydawanych w postępowaniach z zakresu ochrony 
konkurencji. Po pierwsze, TSUE jest kompetentny badać, na podstawie 
art. 263 TFUE, legalność takich decyzji. Badanie legalności ogranicza się 
do czterech zarzutów, jakie może podnieść strona, wymienionych w tym 

137 „Trybunał Sprawiedliwości posiada nieograniczoną jurysdykcję w rozumieniu art. 229 [obec-
nie art. 261 TFUE – A.D.] Traktatu w odniesieniu do kontroli decyzji, w których Komisja 
ustanowiła grzywnę lub okresowe kary pieniężne; może on uchylić, zmniejszyć lub zwiększyć 
nałożoną grzywnę lub okresowe kary pieniężne”.
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przepisie, tj. zarzut braku kompetencji, naruszenia istotnych wymogów pro-
ceduralnych, naruszenia Traktatów lub jakiejkolwiek reguły prawnej zwią-
zanej z ich stosowaniem lub nadużycia władzy. Kontrola TSUE w tym 
zakresie ogranicza się do badania legalności decyzji wydanej przez Komi-
sję, to znaczy zgodności decyzji z prawem (przy ocenie w oparciu o cztery 
wyżej wymienione kryteria). W tym zakresie sądy unijne nie mogą zastępo-
wać ustaleń faktycznych (w tym ustaleń o charakterze ekonomicznym, czy 
technicznym, wymagających wiedzy eksperckiej) własnymi ustaleniami138. 
Orzeczenie TSUE ma charakter kasatoryjny – sąd uchyla decyzje w cało-
ści lub w części (lub skargę oddala) i nie może wydać rozstrzygnięcia co 
do istoty sprawy, to znaczy zastępując organ administracyjny. Oznacza to, 
że w przypadku uchylenia decyzji Komisji, czy jej częściowego uchylenia 
w wyniku kontroli legalności Komisja może ponownie wszcząć postępowanie 
i ewentualnie nałożyć adekwatne kary pieniężne. Po drugie, w przypadku 
decyzji nakładających kary pieniężne, TSUE139, na podstawie art. 31 roz-
porządzenia nr 1/2003 oraz art. 16 rozporządzenia nr 139/2004 w związku 
z art. 261 TFUE został wyposażony w nieograniczone prawo orzekania140. 
Oznacza to, że SUE ma możliwość nieograniczonej oceny co do faktu i co 
do prawa decyzji Komisji, a także możliwość zastępowania ocen Komisji 
własnymi ocenami141, a w efekcie do uchylenia, podwyższenia i obniżenia 
nałożonej kary pieniężnej. Należy jednak zauważyć, że nieograniczone prawo 
orzekania, zgodnie z art. 261 TFUE, dotyczy tylko kar. Można to interpre-
tować w ten sposób, że pozostała część decyzji nakładającej karę (to jest 
ustalenie przez Komisję spełnienia przesłanek odpowiedzialności: zawarcia 
porozumienia, rynku właściwego, udziału w rynku właściwym, pozycji domi-
nującej, nadużywania tej pozycji, środków zaradczych, etc.) będzie oceniana 
tylko pod względem legalności, a nieograniczone prawo orzekania obejmie 
tylko tę część decyzji Komisji, która dotyczy nałożenia kary.

138 Por. ibidem.
139 W rzeczywistości zawsze będzie tu chodziło o Sąd UE, ze względu na to, że jest on 

sądem kompetentnym do rozpoznawania skarg na nieważność składanych przez jednostki 
na skierowane do nich decyzje Komisji.

140 Zob. Baran, M., Doniec, A., EU Courts’ Jurisdiction Over and Review of Decisions Impos-
ing Fines in EU Competition Law, YARS vol. 2012, 5(6), s. 237 i n.

141 Por. wyrok TS z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie TS z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie 
C-272/09 P KME Germany AG i in. p-ko Komisji, EU:C:2011:810, Zb. Orz. z 2011 r., 
s. I-12789, pkt 103 i powołane tam orzecznictwo.
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4.1.2.  Kontrola decyzji Komisji nakładającej kary pieniężne w orzecznictwie, a formalna 
kognicja sądów unijnych

Kontrola decyzji Komisji nakładających kary pieniężne przez sądy unijne 
przeszła pewną ewolucję. Ze względu na to, że sprawy z zakresu prawa kon-
kurencji były coraz bardziej skomplikowane, a materiał dowodowy wymagał 
często ogromnej wiedzy ekonomicznej, zwłaszcza w sprawach z zakresu 
udzielania zwolnień na podstawie art. 101 ust. 3 TFUE (byłego art. 81 ust. 3), 
w których Komisja miała wyłączną kompetencję142, TS wykształcił w swoim 
orzecznictwie doktrynę sądowej powściągliwości (ang. „margin of apprecia-
tion doctrine” lub „judicial deference doctrine”143). W literaturze mówi się 
także o standardzie ograniczonej kontroli sądowej (ang. limited review), 
który przeciwstawiany jest standardowi kontroli pełnej (ang. comprehensive 
review)144. Ze względu na to, że sąd unijny ma oceniać decyzję będącą owo-
cem postępowanie prowadzonego przez organ o szerokiej władzy dyskrecjo-
nalnej (zwłaszcza w zakresie dokonywania wszelkich ustaleń o charakterze 
faktycznym, a często zbierania danych ekonomicznych i technicznych, co 
wymaga wiedzy eksperckiej), to jego kognicja jest ograniczona145. W swoim 

142 Zmieniło się to w chwili wejścia w życie rozporządzenia nr 1/2003, od kiedy to na 
przedsiębiorstwach ciąży samodzielna ocena porozumień na podstawie art. 101 ust. 3 
TFUE i to na nich spoczywa ciężar udowodnienia spełnienia przesłanek zawartych w tym 
przepisie, a Komisja nie udziela już zwolnień indywidualnych. Trudność wydawania decy-
zji w tym zakresie polega na poczynieniu pewnych założeń dotyczących ewentualnych 
skutków porozumienia na przyszłość i jest wynikiem decyzji o charakterze politycznym. 
Podobnie jest przy wydawaniu decyzji z zakresu kontroli koncentracji. Zob. Wahl, N., 
Standard of Review – Comprehensive or Limited? Ehlermann, C.-D., Marquis, M., (red.), 
European Competition Law Annual 2009, The Evaluation of Evidence and its Judicial 
Review in Competition Cases, s. 285 i n., opublikowany ponadto na stronie: http://www.
eui.eu/Documents/RSCAS/Research/Competition/2009/2009-COMPETITION-Wahl.pdf, 
ostatnio odwiedzanej 8 sierpnia 2013 r., s. 4 i n. Na marginesie, warto wspomnieć, że 
przedsiębiorcy mogą zwracać się do Komisji na podstawie punktu 38 preambuły rozpo-
rządzenia nr 1/2003 o wyrażenie opinii w przypadku powstania „autentycznej niepewności 
z powodu” wejścia wżycie rozporządzenia nr 1/2003 lub powstania „nierozwiązywalnych 
kwestii w odniesieniu do stosowania” reguł konkurencji. Wytyczne te wydane przez Komisję 
mają charakter nieformalny i jako takie są niezaskarżalne. Zob. Geradin, D., Petit, N., 
Droit de la concurrence et recours en annulation à l’ere post-modernisation, RTD eur. 
41  (4), nov.-déc. 2005, s. 804 i n.

143 Zob. np. Jaeger, M., The Standard of Review in Competition Cases Involving Complex 
Economic Assessments: Towards the Marginalisation of the Marginal Review?, Journal of 
European Competition Law and Practice, 2011, vol. 2, issue 4, s. 295.

144 Na temat rozróżnienia zakresów tych dwóch modeli zob. Zob. Wahl, N., Standard of 
Review…, op. cit., s. 1 i n.

145 Warto zaznaczyć, że na próżno szukać podstaw takiego ograniczenia czy to w Statucie 
TFUE czy też w Regulaminie postępowania przed TS. Por. załączony do traktatów Pro-
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orzecznictwie TS UE przyjmuje, że w wypadku gdy przedmiotem kontroli 
sądu unijnego jest ocena dokonana przez organ o znacznym marginesie 
uznania sąd bada jedynie prawidłowość ustaleń faktycznych oraz prawnych oraz 
ocenia, czy organ nie dopuścił się rażącego błędu lub nadużycia władzy oraz 
czy nie przekroczył w rażący sposób granic swobodnego uznania146. Natomiast 
zgodnie z doktryną sądowej powściągliwości, w sprawach wymagających od 
Komisji oceny skomplikowanej materii o charakterze ekonomicznym (oraz 
technicznym147): „Trybunał musi ograniczyć swoją kontrolę takiej oceny do 
weryfikacji tego, czy przestrzegane były reguły proceduralne i obowiązek odpo-
wiedniego uzasadnienia, czy nie wystąpił błąd co do prawidłowości ustaleń 
faktycznych oraz oczywisty błąd w ocenie tychże ustaleń [pogrubienie – A.D.] 
lub nadużycie władzy”148. Oznacza to stosowanie podwójnych standardów 
oceny, w zależności od tego, czy dana sprawa łączy się z koniecznością 
dokonywania oceny skomplikowanych danych o charakterze ekonomicz-
nym lub technicznym. W wypadku występowania takich danych, sąd unijny 
szanuje sposób, w jaki Komisja dokonała ich oceny i ogranicza kontrolę 
decyzji Komisji do zakresu określonego powyżej. Ponadto, poza przypadkami 
oceny skomplikowanej materii o charakterze ekonomicznym, czyli zastoso-
wania doktryny sądowej powściągliwości, SUE uznaje ograniczoną kontrolę 
w stosunku do niektórych aspektów obliczania przez Komisję wysokości 
kary pieniężnej, ze względu na szeroki margines uznania Komisji w tej 
materii149, pomimo przyznanego mu w art. 31 rozporządzenia nr 1/2003 
i art. 16 rozporządzenia nr 139/2004 nieograniczonego prawa orzekania co 
do kar. Zdaniem Sądu UE „w dziedzinach, w których Komisja zachowała 

tokół nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w brzmieniu 
nadanym rozporządzeniem PE i Rady z dnia 11 sierpnia 2012 r. nr 741/2012, Dz. U. 
L 228 z 23 sierpnia 2012, s. 1 i art. 9 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki 
Chorwacji oraz dostosowań w Traktacie o Unii Europejskiej, Traktacie o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej i Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
Dz. U. L 112 z 24 kwietnia 2012 r., s. 21 oraz Regulamin postępowania przed Trybu-
nałem Sprawiedliwości Dz. U. L 265 z 29 września 2012, s. 1 i n., z późn. zm.

146 Zob. Półtorak, N., Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postę-
powaniach krajowych, Warszawa 2010, s. 307.

147 Zob. wyrok SUE z dnia 17 września 2007 r. w sprawie T-201/04 Microsoft Corp. p-ko 
Komisji, EU:T:2007:289, Zb. Orz. z 2007 r., s. II-03601, pkt 87 i 88.

148 Zob. wyrok TS z dnia 11 lipca 1985 r. w sprawie 42/84 Remia BV i in. p-ko Komisji, 
EU:C:1985:327, Zb. Orz. z 1985 r., s. 02545, pkt 34.

149 Takie rozdzielenie tych dwóch kwestii proponuje M. Jaeger. Por. Jaeger, M., The Stan-
dard of Review…, op. cit., s. 300.
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zakres uznania […]kontrola zgodności z prawem tej oceny ogranicza się do 
zweryfikowania, czy nie występuje oczywisty błąd w ocenie150”.

Początków wprowadzenia ograniczonej kontroli sądowej można doszuki-
wać się w orzecznictwie z lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia151. Pierwsze 
zalążki chęci samoograniczenia się przez TS pojawiły się właśnie w kontek-
ście stosowania odpowiednika obecnego art. 101 ust. 3 TFUE. W wyroku 
z dnia 13 lipca 1966 r. w sprawach połączonych Consten i Grundig152 TS 
zwraca uwagę, że wykonywanie swoich kompetencji przez Komisję pociąga 
za sobą konieczność dokonywania skomplikowanych ocen materii o cha-
rakterze ekonomicznym. W związku z tym kontrola sadowa tych ocen musi 
uwzględniać ich naturę. Innymi słowy, kontrola takich decyzji będzie ogra-
niczona, ze względu na ich naturę (czyli skomplikowanie pod względem 
ekonomicznym).

TS rozszerzył stosowanie tej doktryny także na inne sprawy dotyczące 
niedozwolonych porozumień między przedsiębiorstwami (czyli objął jej 
zakresem już nie tylko decyzje, w których Komisja dokonywała oceny speł-
nienia przesłanek wymienionych w art. 101 ust. 3 TFUE, ale także „zwykłe” 
decyzje wydawane na podstawie ówczesnego odpowiednika art. 101 ust. 1 
TFUE). Można to zaobserwować np. w wyroku TS z dnia 11 lipca 1985 r. 
w sprawie Remia153, który został wydany w następstwie wniesienia skargi 
na decyzję Komisji wydanej na podstawie odpowiednika obecnego art. 101 
ust. 1 TFUE. Ta linia orzecznicza była kontynuowana w wyroku z dnia 
17  listopada 1987 r. w sprawach połączonych BAT i Reynolds154.

TS dokonywał w tym okresie także kontroli decyzji Komisji nakładają-
cych kary pieniężne w sposób pełny155, tj. nie odwołując się do omawianej 
doktryny, ani nie samoograniczając zakresu kontroli ze względu na wystę-
pujący w sprawie szeroki margines uznania Komisji. Należy jednak zazna-
czyć, że ta kontrola odnosiła się do czynników wpływających na wysokość 

150 Zob. wyrok SUE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie T-127/04 KME Germany AG i in. 
p-ko Komisji, EU:T:2009:142, Zb. Orz. z 2009 r., s. II-01167, pkt 36 i powołane tam 
orzecznictwo; pogrubienie – A.D.

151 Zob. Siragusa, M., Access to the courts under the rule of law, wystąpienie w ramach 
warsztatów odbywających się z okazji obchodów dwudziestolecia Sądu Pierwszej Instancji 
Wspólnot Europejskich, które odbyły się 25 września 2009 r., opublikowane na stronie 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_52284/, s. 3.

152 Zob. wyrok TS z dnia 13 lipca 1966 r. w sprawach połączonych 56 i 58-64 Consten 
i Grundig p-ko Komisji, EU:C:1966:41, Zb. Orz. z 1966 r., s. 00429.

153 Zob. wyrok TS w sprawie 42/84 Remia.
154 Zob. wyrok TS z dnia 17 listopada 1987 r. w sprawach połączonych 142 oraz 156/84 

BAT i Reynolds p-ko Komisji, Zb. Orz. z 1987 r., s. 04487, pkt 62 i 63.
155 Zob. także Baran, M., Doniec, A., EU Courts’ Jurisdiction…, op. cit., s. 239 i n.



230 ROZDZIAŁ IV

kary pieniężnej (ciężar i długość trwania), a nie na ustalenia dotyczące 
spełnienia przesłanek dopuszczenia się antykonkurencyjnej praktyki (czyli 
takich czynników jak fakt istnienia porozumienia, pozycji dominującej, 
nadużywania tej pozycji, etc.). Wyrok z 15 lipca 1970 r. w sprawie ACF 
Chemiefarma156 pokazuje samodzielność TS w dokonywaniu oceny stanu 
faktycznego i spełnienia przesłanek odpowiedzialności przedsiębiorstw157 
w zakresie oceny ciężaru naruszenia. Po wskazaniu błędu w ustaleniach 
faktycznych dokonanych przez Komisję, TS dokonuje samodzielnej oceny 
wpływu nowych ustaleń na wysokość nałożonej kary158. W wyroku w spra-
wach połączonych Musique Diffusion Française i in.159 TS także dokonał 
samodzielnej oceny stanu faktycznego sprawy oraz przesłanek wpływających 
na wysokość nałożonej kary pieniężnej. TS zwrócił uwagę na znaczenie 
określenia wielkości obrotu ukaranych przedsiębiorstw, ich siły rynkowej 
i wpływu na rynek, jednakże podkreślił, że ustalenie wysokości kary pie-
niężnej nie jest zabiegiem czysto matematycznym i – poza określeniem 
wysokości obrotu – wymaga oceny wszystkich okoliczności danej sprawy160. 
Ponadto TS w sposób odmienny od Komisji ustalił stan faktyczny, to jest czas 
trwania naruszenia, co skutkowało uchyleniem decyzji Komisji w części oraz 
obniżeniem nałożonej kary pieniężnej161. W wyroku z dnia 31 marca 1993 r. 
w sprawach połączonych A. Ahlström Osakeyhtiö i in. p-ko Komisji162 TS 
wykazał się wyjątkową samodzielnością w ocenie skomplikowanych danych 
o charakterze ekonomicznym, a także przy kontroli wysokości nałożonych 
kar pieniężnych163. Wyjątkowość tej sprawy polega na tym, że TS skorzystał 
z pomocy biegłych, którzy mieli wydać opinię w kwestii równoległości cen 
i przeanalizować dokumenty Komisji pod tym względem, a także wydać 
opinię w kwestii cech rynku właściwego. Obie opinie są szeroko cytowane 

156 Zob. wyrok TS z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie 41-69 ACF Chemiefarma NV p-ko 
Komisji, EU:C:1970:71, Zb. Orz. z 1970 r., s. 0066, w literaturze określanej także jako 
sprawa Quinine, ponieważ dotyczyła ona kartelu przedsiębiorstw zajmujących się obrotem 
m.in. chininą.

157 Zob. ibidem, pkt 171 i n.
158 Zob. ibidem, pkt 188.
159 Zob. wyrok TS z dnia 7 czerwca 1983 r. w sprawach połączonych 100 do 103/80 Musi-

que Diffusion Française i in. p-ko Komisji, EU:C:1983:158, Zb. Orz. z 1983 r., s. 01825, 
pkt 101 i n.

160 Por. ibidem, pkt 120 i n.
161 Por. ibidem, pkt 124 oraz 128 i n.
162 Zob. wyrok TS z dnia 31 marca 1993 r. sprawach połączonych C-89/85, C-104/85, 

C-114/85, C-116/85, C-117/85 oraz C-125/85 do C-129/85 A. Ahlström Osakeyhtiö i inni 
p-ko Komisji, EU:C:1993:120, Zb. Orz. z 1993 r., s. I-01307.

163 Zob. ibidem, pkt 188 i n.
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w treści uzasadnienia wyroku i miały znaczący wpływ na jego sentencję, 
tj. uznanie przez TS, że decyzja Komisji musi być w części uchylona, ze 
względu na niedostateczne udowodnienie przez Komisję uzgodnienia cen164.

Ze względu na przeciążenie Trybunału Sprawiedliwości i konieczność 
realizacji przez ten organ misji zapewnienia jednolitej wykładni prawa unij-
nego w rozszerzającej się UE165 wynikła potrzeba utworzenia sądu niż-
szego, który odciążyłby TS. Dlatego też utworzono Sąd Pierwszej Instancji 
(obecny SUE). Ponadto, należy podkreślić, że Sąd Pierwszej Instancji został 
utworzony także dlatego, że – zgodnie z preambułą Decyzji Rady z 24 paź-
dziernika 1988 r. 88/591/EWWiS, EWG, Euratom166 – istniała potrzeba 
poprawy ochrony sądowej interesów prywatnych, w odniesieniu do skarg 
wymagających dokładnego zbadania złożonych stanów faktycznych. Można 
było pomyśleć, że SUE będzie od tego momentu realizował pełny zakres 
kontroli decyzji Komisji. SUE kontynuował jednak wytyczoną wcześniej linię 
orzeczniczą167. Do tego doszło jeszcze samoograniczenie sądu w zakresie 
kontroli ustaleń Komisji dotyczących przesłanek wpływających na wysokość 
kary pieniężnej. Kontynuacja ta oraz ograniczenie kontroli decyzji w zakresie 
przesłanek wpływających na wysokość kary pieniężnej łączy się z  dwoma 
faktami. Po pierwsze, w roku 1998 Komisja opublikowała pierwsze wytyczne 
dotyczące sposobu nakładania kar pieniężnych168, co spowodowało, że często 
orzecznictwo SUE skupiało się przede wszystkim na analizie, czy zostały 
one prawidłowo zastosowane i czy nie wystąpił w rozumowaniu Komisji 
rażący błąd169. Po drugie, z końcem lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 
Komisja – ze względu na krytykę swojej dotychczasowej polityki – zaczęła 
stosować tzw. „bardziej ekonomiczne podejście”170. Łączyło się to z koniecz-

164 Zob. ibidem, pkty 75-138 oraz Jaeger, M., The Standard of Review…, op. cit., s. 311.
165 wtedy Wspólnocie.

166 Decyzja Rady z dnia 24 października 1988 r. ustanawiająca Sąd Pierwszej Instancji 
Wspólnot Europejskich 88/591/EWWiS, EWG, Euratom, Dz. Urz. L 19 z 25 listopada 
1988 r., s. 8 i n.

167 Zob. np. wyrok SUE z dnia 18 września 2001 r. w sprawie T-112/99 Métropole télévision 
(M6) i in. p-ko Komisji, EU:C:2001:566, Zb. Orz. z 2001 r., s. II-02459, pkt 114, wyrok 
SUE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie T-168/01 GlaxoSmithKline Services Unlimited 
p-ko Komisji, EU:T:2006:265, Zb. Orz. z 2006 r., s. II-02969, pkty 57–59.

168 Zob. rozdział I.
169 Zob. np. wyrok SUE z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie T-241/01 Scandinavian Airlines 

System AB p-ko Komisji, EU:T:2005:296, Zb. Orz. z 2005 r., s. II-02917, wyrok SUE 
z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie T-15/02 BASF AG p-ko Komisji, EU:T:2006:74, Zb. 
Orz., s. 2006 II-00497, wyrok SUE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie T-116/04 Wieland-
Werke AG p-ko Komisji, EU:T:2009:140, Zb. Orz. z 2009 r., II-01087.

170 Trudno jest wskazać konkretną datę, od której Komisja zaczęła stosować to podejście. 
W literaturze wskazuje się, że może to być rok 1999. Zob. szerzej: np. Forwood, N., The 
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nością dokonywania skomplikowanych analiz ekonomicznych i  zatrudnia-
nia ekspertów z tego zakresu, co powodowało, że decyzja zawierała liczne 
skomplikowane pod względem ekonomicznym dane, co skutkowało niemoż-
liwością (czy niechęcią do) ich analizy przez skład orzekający.

Trzeba podkreślić, że ograniczona kontrola jest stosowana także w sto-
sunku do decyzji wydanych w oparciu o art. 102 TFUE171 oraz w sprawach 
z zakresu kontroli koncentracji172. Ponadto nie ogranicza się ona już tylko do 
oceny przez Komisję skomplikowanej materii o charakterze ekonomicznym, 
ale także do spraw, w których badane są skomplikowane dane o charakterze 
technicznym173. Dotyczy ona z reguły ustalenia przez Komisję rynku właści-
wego, pozycji dominującej, ale także innych174. Jeżeli zaś chodzi o kontrolę 
decyzji Komisji w zakresie ustalenia wysokości kary pieniężnej, to jest ona 
często ograniczona do oczywistego błędu w odniesieniu do następujących 
elementów obliczania przez Komisję wysokości kary pieniężnej175: zwięk-
szenia kary ze względu na czas trwania176, oceny przydatności współpracy 

Commission’s ‘More Economic Approach’ – Implications for the role of the EU Courts, the 
Treatment of Economic Evidence and the Scope of Judicial Review, [w:] Ehlermann, C. 
i Marquis, M. (red.), European Competition Law Annual 2009: Evaluation of Evidence 
and its Judicial Review in Competition Cases, Oxford/Portland 2011, dostępny na stro-
nie: http://www.eui.eu/Documents/RSCAS/Research/Competition/2009/2009-COMPETI-
TION-Forwood.pdf, ostatnio odwiedzanej 24 sierpnia 2013 r. i cytowany za drugim ze 
źródeł.

171 Zob. np. wyrok SUE w sprawie T-201/04 Microsoft, wyrok SUE z dnia 30 marca 2000 r. 
w sprawie T-65/96 Kish Glass & Co. Ltd p-ko Komisji, EU:T:2001:261, Zb. Orz. z 2000 r., 
s. II-01885, wyrok SUE z dnia 9 września 2009 r. w sprawie T-301/04 Clearstream Ban-
king AG i Clearstream International SA p-ko Komisji, EU:T:2009:317, Zb. Orz. z 2009 r., 
s.  II-03155, wyrok SUE z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie T-57/01 Solvay SA p-ko 
Komisji, EU:T:2009:519, Zb. Orz. z 2009 r., s. II-04621, wyrok SUE z dnia 1 lipca 2010 r. 
w sprawie T-321/05 AstraZeneca AB i AstraZeneca plc p-ko Komisji, EU:T:2010:266, Zb. 
Orz. z 2010 r., s. II-02805, wyrok SUE z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie T-271/03 
Deutsche Telekom AG p-ko Komisji, EU:T:2008:101, Zb. Orz. z 2008 r., s. II-00477, wyrok 
SUE z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie T-340/03 France Télécom SA p-ko Komisji, 
EU:T:2007:22, Zb. Orz. z 2007 r., s. II-00107.

172 Zob. np. wyrok TS z dnia 31 marca 1998 r. w sprawach połączonych C-68/94 oraz 
C-30/95 Republika Francuska i in. p-ko Komisji, zwanych „Kali & Salz”, EU:C:1998:148, 
Zb. Orz. z 1998 r., s. I-01375.

173 Zob. wyrok SUE w sprawie T-201/04 Microsoft, pkt 87 i 88.
174 Por. Jaeger, M., The Standard of Review…, op. cit., s. 300 i powołane tam orzecznictwo.
175 Por. Geradin, D., The EU competition law fining system: a reassessment, (3 październik 

2011) Tilburg University – Tilburg Law and Economics Center (TILEC) Discussion 
Paper No. 2011-052, dostępne na stronie SSRN: http://ssrn.com/abstract=1937582 lub 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1937582, s. 44.

176 Zob. wyrok SUE T-127/04 KME, pkt 36.
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stron porozumienia z Komisją177, zbadanie charakteru naruszeń178, ustalenie 
rozmiaru rozpatrywanego rynku geograficznego179, ustalenie rzeczywistego 
wpływu naruszeń na rynek180, uwzględnienie okoliczności łagodzących181, 
zwiększenie kary ze względu na cele odstraszające182 oraz recydywę183.

Zdarzały się także sprawy, w których SUE wykazywał się większą samo-
dzielnością i nawet zastępował oceny Komisji własnymi ocenami, co następ-
nie spotkało się z krytyką ze strony TS, ze względu na przekroczenie granic 
kontroli sądowej. Było tak w sprawie Alrosa184, która dotyczyła zobowią-
zań nałożonych na przedsiębiorstwo na podstawie art. 9 rozporządzenia 
nr 1/2003 (nie dotyczyła decyzji nakładającej karę pieniężną). Była to zatem 
sprawa, w której kontrolowana była jedynie legalność, a SUE nie miał 
nieograniczonego prawa orzekania. SUE dokonał samodzielnych ustaleń 
o charakterze ekonomicznym – zbadał, czy nie istnieją lepsze, z punktu 
widzenia zasady proporcjonalności, rozwiązania alternatywne nałożonych 
przez Komisję zobowiązań. W wyniku dokonanej analizy SUE uznał, że 
istnieją rozwiązania mniej uciążliwe dla przedsiębiorstw, które będą równie 
skuteczne z punktu widzenia niezakłóconej konkurencji i na tej podstawie 
uchylił decyzję Komisji. TS poddał krytyce takie postępowanie SUE, ze 
względu na to, że nie leży w kompetencji SUE dokonywanie własnej oceny 
złożonych okoliczności ekonomicznych i zastępowanie własnymi ocenami 
ocen dokonanych przez Komisję, a takie zastępowanie oznacza wykroczenie 
poza zakres kontroli sądowej i naruszenie zakresu swobodnego uznania 
Komisji185. Natomiast zdaniem TS, SUE mógłby uchylić decyzję Komisji 
wtedy, gdyby ustalił, że ta popełniła oczywisty błąd w ocenie, ponieważ wycią-

177 Zob. wyrok SUE z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawach połączonych T-456/05 i T-457/05 
Gutermann i in. p-ko Komisji, EU:T:2010:168, Zb. Orz. z 2010 r., s. II-01443, pkt 285 
i 286.

178 Zob. wyrok SUE z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie T-241/01 Scandinavian Airlines System, 
pkt 79 i n.

179 Por. ibidem, pkt 92 i n.
180 Por. ibidem, pkt 106 i n.
181 Zob. wyrok SUE z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie T-54/03 Lafarge p-ko Komisji, 

EU:T:2008:255, Zb. Orz. z 2008 r., s. II-00120, pkt 775.
182 Zob. wyrok SUE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie T-116/04 Wieland-Werke, pkt 30-33.
183 Zob. wyrok SUE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie T-122/04 Outokumpu p-ko Komisji, 

EU:T:2009:141, Zb. Orz. z 2009 r., II-01135, pkt 775.
184 Zob. wyrok TS z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie C-441/07 P Komisja p-ko Alrosa, 

EU:C:2010:377, Zb. Orz. z 2010 r., s. I-05949 oraz wyrok SUE z dnia 11 lipca 2007 r. 
w sprawie T-170/06 Alrosa Company Ltd p-ko Komisji, EU:T:2007:220, Zb. Orz. z 2007 r., 
s. II-02601.

185 Zob. ibidem, pkt 59 i n. oraz opinię RG Kokott z 17 września 2009 r. w sprawie Komisja 
p-ko Alrosa, EU:C:2009:555, Zb. Orz. z 2010 r., s. I-05949, pkt 68 i n.
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gnięty przez nią wniosek co do skuteczności zaproponowanych zobowiązań 
dla wyeliminowania zidentyfikowanych przez nią problemów dotyczących 
konkurencji jest z całą pewnością bezzasadny w świetle poczynionych przez 
nią ustaleń faktycznych186.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na orzecznictwo sądów unijnych w sprawach 
z zakresu kontroli koncentracji. Orzecznictwo to, w którym również począt-
kowo pojawiła się ograniczona kontrola sądowa, co TS tłumaczył między 
innymi treścią art. 2 rozporządzenia nr 4064/89187 (odpowiednika art. 2 
rozporządzenia nr 139/2004), który daje Komisji pewien margines swobody 
w ocenie okoliczności o charakterze ekonomicznym188, zaczęło zmierzać 
w kierunku pełniejszej kontroli sądowej decyzji Komisji. Być może wynikało 
to z faktu specyfiki tego postępowania, to jest konieczności dokonywania 
ekonomicznych analiz o charakterze prognostycznym, co musiało wiązać 
się z nałożeniem na Komisję obowiązku działania z wyższą starannością, 
a zarazem łączyło się z koniecznością skontrolowania tej staranności przez 
sąd. W doktrynie zwraca się uwagę zwłaszcza na wyrok TS z dnia 15 lutego 
2005 r. w sprawie Tetra Laval189. W sprawie tej TS musiał zmierzyć się 
z odwołaniem Komisji od wyroku SUE, którym uchylił on decyzję Komi-
sji zakazującej dokonania koncentracji. Zdaniem Komisji, SUE naruszył 
granice jej swobodnego uznania, gdyż postawił jej wymóg przedstawienia 
„przekonywujących dowodów”190. Zdaniem Komisji jest to wymaganie, które 
nie znajduje podstaw prawnych i jest sprzeczne z wcześniejszym orzecznic-
twem TS, ponieważ wystarczy, że materiał dowodowy przedstawiony przez 
Komisję jest „znaczący i spójny”, zaś dokonana przez nią ocena powinna 
zostać przyjęta, o ile nie zostanie wykazane, że jest ona rażąco błędna191. 
Trybunał nie zgodził się z argumentami Komisji. Podkreślił on znaczenie 
swobodnego uznania Komisji, zwłaszcza w sprawach wymagających oceny 
skomplikowanych danych o charakterze ekonomicznym, jednakże uznał, że:

„[j]eśli nawet Trybunał uznaje, że Komisji przysługują pewne granice uzna-
nia w dziedzinie ekonomicznej, nie oznacza to, że sędzia wspólnotowy powi-
nien powstrzymać się od kontroli interpretacji danych natury ekonomicznej 
dokonanej przez Komisję. W istocie sędzia wspólnotowy powinien dokonać 

186 Por. ibidem.
187 Zob. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4064/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie 

kontroli koncentracji przedsiębiorstw, Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 1 i n., z późn. zm.
188 Zob. wyrok TS w sprawach połączonych C-68/94 oraz C-30/95 Kali & Salz, pkt 223 i 224.
189 Zob. wyrok TS z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie C-12/03 P Komisja p-ko Tetra Laval 

BV, EU:C:2005:87, Zb. Orz. z 2005 r., s. I-00987.
190 Zob. ibidem, pkt 27.
191 Zob. ibidem.
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zwłaszcza weryfikacji nie tylko materialnej dokładności przytoczonego materiału 
dowodowego, jego ścisłości i spójności, ale także kontroli tego, czy te materiały 
stanowią zbiór istotnych danych, które należy wziąć pod uwagę w celu oceny 
złożonej sytuacji i czy może on stanowić poparcie dla wniosków wyciągniętych 
na jego podstawie. Kontrola taka jest tym bardziej konieczna, gdyż chodzi tu 
prospektywną analizę niezbędną do zbadania planowanej koncentracji mającej 
skutek konglomeratu”192.

W ten sposób TS uzasadnił stawianie Komisji wymogu dokonania dogłęb-
nej analizy danych ekonomicznych i przedstawienie w sposób najbardziej 
prawdopodobny ewentualnych skutków rynkowych koncentracji, a także 
legitymację SUE do dokonania kontroli tej analizy i jej wyników. Trybu-
nał uznał, że SUE, wymagając „przekonywującego dowodu” na poparcie 
tezy, że z przedstawionych przez Komisję okoliczności wynika, iż zgłoszona 
koncentracja będzie niezgodna ze wspólnym rynkiem, „w żaden sposób nie 
dodał warunku odnoszącego się do wymaganego stopnia udowodnienia, lecz 
przypomniał po prostu zasadniczą funkcję dowodu, jaką jest przekonanie co 
do zasadności danej tezy lub też jak w niniejszym przypadku – zasadności 
decyzji w sprawie koncentracji”193. Wymagania stawiane Komisji co do siły 
materiału dowodowego oraz zakres kontroli sądowej jest, zdaniem TS, 
w  tego typu sprawach, to jest wymagających oceny prospektywnej stanu 
faktycznego, uzasadniony194.

Choć wskazany wyżej wyrok w sprawie Tetra Laval dotyczył koncentra-
cji o charakterze konglomeratu, a ta linia orzecznicza była kontynuowana 
w sprawach z zakresu kontroli koncentracji195, to w doktrynie postulowało się 
rozszerzenie wymogów stawianych Komisji oraz SUE także w sprawach anty-
konkurencyjnych porozumień i nadużywania pozycji dominującej196. Pewne 
oznaki takiego rozszerzenia można znaleźć już w wyroku SUE w  sprawie 
Microsoft197, natomiast zdecydowanie widać je w dwóch wyrokach TS z dnia 
8  grudnia 2011 r. w sprawie KME198 oraz w sprawie Chalkor199. Wyroki 

192 Zob. ibidem, pkt 39.
193 Zob. ibidem, pkt 41.
194 Zob. ibidem, pkt 42 i n.
195 Zob. np. wyrok SUE z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie T-151/05 Nederlandse Vakbond 

Varkenshouders (NVV) i in. p-ko Komisji, EU:T:2009:144, Zb. Orz. z 2009 r., s. II-01219, 
pkt 54 oraz wyrok SUE z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie T-342/07 Ryanair Holdings plc 
p-ko Komisji, EU:T:2010:280, Zb. Orz. z 2010 r., s. II-03457, pkt 30.

196 Zob. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 277 i n.
197 Zob. wyrok SUE w sprawie T-201/04 Microsoft, pkt 89.
198 Zob. wyrok TS w sprawie C-272/09 P KME.
199 Zob. wyrok TS z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie C-386/10 P Chalkor AE Epexergasias 

Metallon p-ko Komisji, dotychczas nieopublikowany.
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te dają pewną nadzieję, na zmianę podejścia sądów unijnych do sposobu 
i  zakresu kontroli sądowej decyzji Komisji nakładającej kary pieniężne, 
choć są – z powodów, o których piszę niżej – jeszcze niezadawalające. 
W obu sprawach strony skarżące kwestionowały zakres kontroli sądowej nad 
decyzjami Komisji nakładającymi kary pieniężne, a zwłaszcza zgodność tej 
kontroli z wymogami zawartymi w przepisie art. 6 ust. 1 EKPCz oraz art. 47 
KPP. W sprawie KME strona skarżąca kwestionowała standard ograniczonej 
kontroli sądowej. Niestety w sprawie tej skarga ograniczyła się do uwag 
natury ogólnej, a nie do podniesienia konkretnych zarzutów dotyczących 
zaskarżonego wyroku SUE. Z tego względu zarzut dotyczący naruszenia 
prawa do skutecznego środka zaskarżenia musiał zostać przez TS oddalony 
bez zagłębiania się w podniesione przez stronę skarżącą zarzuty. Warto jesz-
cze zwrócić uwagę, że zarzuty dotyczyły wysokości ustalonej przez Komisję 
kary pieniężnej, a nie samej praktyki, dlatego też ograniczony standard 
kontroli sądowej, który odnosi się do badania przez sąd kwestii naruszenia 
przepisów traktatu, a nie jedynie proporcjonalności grzywny, nie mógł być 
w tej sprawie oceniany200. W sprawie Chalkor przedmiotem zarzutu była 
opisana wyżej praktyka SUE polegająca na ograniczeniu kontroli sądowej 
do porównania, czy Komisja w sposób właściwy zastosowała swoje wytyczne 
i czy nie popełniła przy tym „oczywistego błędu”. Oznacza to, że TS także 
w tej sprawie nie mógł się wypowiedzieć w kwestii stosowania standardu 
ograniczonej kontroli sądowej ustaleń Komisji, dotyczących samego naru-
szenia, a musiał się ograniczyć do oceny zasadności zarzutu ograniczonej 
kontroli sądowej ustaleń Komisji, dotyczących wysokości kary pieniężnej. 
Niezmiernie istotne jest to, że w obu wyrokach TS potwierdził, że także 
w sprawach dotyczących niedozwolonych postanowień umownych zakres 
kontroli SUE, dotyczący oceny przez Komisję skomplikowanych danych 
o  charakterze ekonomicznym, kształtuje się tak samo, jak zostało usta-
lone w punkcie 39. wyroku w sprawie Tetra Laval201, cytowanym powyżej, 
który nota bene nadal nakazuje dokonywać kontroli o  charakterze ogra-
niczonym202. Z drugiej jednak strony, w sprawie KME TS odmówił oceny 
zasadności stosowania doktryny sądowej powściągliwości, ze względu na 
zbyt dużą ogólnikowość zarzutów związanych z jej zastosowaniem. Nato-
miast w  sprawie Chalkor strona skarżąca zarzucała SUE dokonanie ogra-
niczonej kontroli sądowej, ze względu na ograniczenie się przez SUE do 

200 Por. opinię RG E. Sharpston z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie C-272/09 P KME 
Germany AG i in. p-ko Komisji, dotychczas nieopublikowana, pkt 70.

201 Zob. wyrok TS w sprawie C-386/10 P Chalkor, pkt 54 oraz w sprawie C-272/09 KME, 
pkt 94.

202 Por. Nazzini, R., Administrative Enforcement…, op. cit., s. 995 i n.
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skontrolowania czy Komisja prawidłowo zastosowała swoje wytyczne oraz 
czy nie popełniła przy tym oczywistego błędu w ocenie203. Zarzut strony 
skarżącej był o tyle zasadny, że SUE w treści uzasadnienia powołał się na 
wcześniejsze orzecznictwo, które miało uzasadniać taki model kontroli204. TS 
uznał ten zarzut za niezasadny, ze względu na to, że – zdaniem TS – SUE 
w rzeczywistości dokonał pełnej kontroli decyzji Komisji i nie ograniczył się 
jedynie do skontrolowania poprawności zastosowania wytycznych i popełnie-
nia przez Komisję oczywistego błędu. TS wskazał rzeczywistą kognicję SUE 
w zakresie kontroli decyzji Komisji nakładającej kary pieniężne na podsta-
wie przepisów rozporządzenia nr 1/2003. Trybunał stwierdził, iż „do sądu 
Unii należy przeprowadzenie kontroli legalności, której dokonuje na postawie 
dowodów przedstawionych przez stronę skarżącą na poparcie podniesionych 
zarzutów. W trakcie tej kontroli sąd nie może polegać na zakresie uznania, 
którym dysponuje Komisja, ani w odniesieniu do wyboru aspektów podlegają-
cych ocenie w procesie stosowania kryteriów wymienionych w wytycznych, ani 
w odniesieniu do oceny tych aspektów, z których dokładnej oceny faktycznej 
i prawnej rezygnuje”205. Ponadto podnosi on, że „[k]ontroli legalności dopełnia 
zgodnie z art. 261 TFUE nieograniczone prawo orzekania, które zostało nadane 
sądom Unii na podstawie art. 17 rozporządzenia nr 17 i utrzymane w mocy 
przez art. 31 rozporządzenia nr 1/2003. Prawo to, poza zwykłą kontrolą zgod-
ności sankcji z prawem, upoważnia sąd do zastąpienia oceny Komisji własną 
oceną i w konsekwencji uchylenia, zmniejszenia lub podwyższenia nałożonej 
grzywny lub okresowej kary pieniężnej”206. Niestety TS nie dokonuje negatyw-
nej oceny orzecznictwa i zasad, na które powołał się SUE w zaskarżonym 
orzeczeniu. Brak tej krytyki, a jedynie wskazanie zakresu kontroli może 
nie poskutkować zaniechaniem przez SUE takiej praktyki, tj. ograniczania 
się do oceny poprawności zastosowania wytycznych i nie popełnienia przez 
Komisję oczywistego błędu. W mojej ocenie, TS powinien był odnieść się 
do zarzutów strony skarżącej, pomimo stwierdzenia, że nie jest jego zada-
niem dokonywanie kontroli abstrakcyjnego i deklaratywnego opisu kontroli 
sądowej dokonywanej przez SUE207. W ten sposób TS milcząco zgodził się 
z opinią RG E. Sharpston, która podnosiła, że problem leży jedynie w języku, 
którym posługuje się SUE208. To znaczy, że SUE dokonał tylko opisu zasad, 
którymi się kierował przy dokonywaniu kontroli sądowej, co wskazuje na 

203 Zob. wyrok TS w sprawie C-386/10 P Chalkor, pkt 35 i 36.
204 Zob. ibidem.
205 Zob. ibidem, pkt 62.
206 Zob. ibidem, pkt 63.
207 Por. ibidem, pkt 47.
208 Por. opinię RG E. Sharpston w sprawie C-386/10 P Chalkor, pkt 73.
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ograniczony model kontroli, a w rzeczywistości następnie dokonał kontroli 
pełnej. Być może w danej sprawie SUE w rzeczywistości nie uchybił zasadzie 
skutecznej ochrony sądowej, jednakże przez wskazywanie, że postępuje on 
zgodnie z zasadami ograniczonej kontroli sądowej powoduje, że wyrokowi 
brakuje spójności. W ten sposób strona ukarana decyzją Komisji może 
mieć uzasadnione wątpliwości, co do zakresu przeprowadzonej przez SUE 
kontroli. Takie uzasadnienie wyroku przeczy w ten sposób zasadzie pew-
ności prawa i istotnie podważa poczucie sprawiedliwości strony skarżącej. 
TS miał okazję w sposób bardziej klarowny wskazać, że zasady, którymi 
kieruje się SUE są wadliwe i przez to wskazać temu sądowi właściwą drogę. 
Szczególnie jeśli uważał, że problem leży jedynie w języku, którym SUE 
się posługuje. Ze względu na brak większego zdecydowania ze strony TS 
istnieje ryzyko, że nadal będą pojawiały się wyroki SUE, w których odwo-
ływał się on będzie do kontroli poprawności zastosowania przez Komisję 
wytycznych oraz popełnienia przez Komisję oczywistego błędu. W części 
tych spraw, tak jak w przypadku wyroku w  sprawie Chalkor, SUE może 
przeprowadzać pełną kontrolę decyzji Komisji, jednakże istnieje ryzyko, że 
będzie to kontrola ograniczona.

Praktyka pokazuje, że obawy te są w pełni uzasadnione. Około trzy 
miesiące po wydaniu wyroków w sprawach KME i Chalkor, SUE wydał 
wyrok w sprawie Telefonica209. W wyroku tym SUE co prawda odwołuje 
się do standardu kontroli określonego w cytowanym wyżej wyroku w spra-
wie Tetra Laval210, jednakże powołuje również całe orzecznictwo dotyczące 
ograniczonej kontroli sądowej211. Następnie SUE dokonuje kontroli decyzji 
Komisji, której nie można uznać za pełną, na co wskazuje rzecznik generalny 
M. Wathelet w swojej opinii wydanej w tej sprawie na skutek odwołania 
do TS212.

Analizując kwestię pełnej jurysdykcji sądów kontrolujących decyzje orga-
nów ochrony konkurencji nakładających kary, warto zwrócić uwagę na wyrok 
Trybunału Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (dalej jako: Try-
bunał EFTA lub TEFTA) z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie E-15/10 
Posten Norge AS213. Należy przy tym zaznaczyć, że orzeczenia TEFTA nie są 

209 Zob. wyrok SUE z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie T-336/07 Telefónica, SA p-ko Komisji, 
EU:T:2012:172, opublikowany w elektronicznym Zb. Orz.

210 Zob. ibidem, pkt 71.
211 Zob. ibidem, pkt 67 i n.
212 Zob. opinię RG Watheleta z dnia 26 września 2013 r. w sprawie C-295/12 P Telefónica, 

SA p-ko Komisji, EU:C:2013:619, dotychczas niepublikowaną, pkt 163 i n.
213 Zob. wyrok TEFTA z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie E-15/10 Posten Norge AS p-ko 

Urzędowi Nadzoru EFTA (ang. EFTA Surveillance Authority, ESA), dostępny na stronie 
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wiążące dla TSUE, jednakże często stanowią dla niego oraz dla rzeczników 
generalnych źródło inspiracji – stanowią istotny głos w dialogu pomiędzy 
czterema sądami europejskimi: TS, SUE, ETPCz i TEFTA214. W wyroku 
tym TEFTA zajmował się problemem nadużywania pozycji dominującej 
przez norweski urząd pocztowy. Nadużywanie pozycji dominującej jest nie-
dozwolone w EFTA na podstawie art. 54 Porozumienia o EOG, który jest 
dokładną kopią art. 102 TFUE.

W sprawie tej pojawił się między innymi problem naruszenia zasady 
efektywnej ochrony sądowej, wliczając w to prawo do rzetelnego procesu. 
TEFTA potwierdził, że zasada ta jest ogólną zasadą EOG215. Uzasadnienie 
wyroku jest bardzo klarowne i zawiera doskonałe podsumowanie orzecz-
nictwa sądów unijnych i ETPCz z zakresu prawa do rzetelnego procesu. 
TEFTA uznał w omawianej sprawie, że postępowanie prowadzone przez 
Urząd Nadzoru EFTA216 w tej sprawie należy zaliczyć do postępowań 
„w  sprawach karnych” w rozumieniu art. 6 EKPCz, ze względu na cha-
rakter prewencyjny i represyjny grożących kar, a także ich surowość217. 
Dokonując tego ustalenia TEFTA powołał się na treść cytowanego wyżej 
wyroku ETPCz w sprawie A. Menarini218 oraz cytowanej wyżej opinii RG 
E. Sharpston w  sprawie KME219. TEFTA zauważył ponadto, że sprawa ta 
nie może zostać uznana za sprawę, która dotyczy oskarżenia w sprawie 
karnej niewielkiej wagi. Zdaniem TEFTA: „[k]wota do zapłaty jest w tym 
wypadku znacząca, a ponadto piętno związane z uznaniem za odpowiedzial-
nego zachowania stanowiącego nadużywanie pozycji dominującej także nie jest 
nieistotne”220. Z drugiej strony TEFTA uznaje, że pomimo to, że nie można 
mówić w tej sprawie o oskarżeniu w sprawie karnej niewielkiej wagi, to 
dopuszcza on nałożenie kary pieniężnej w pierwszej instancji przez organ 
o charakterze administracyjnym, który nie jest niezależnym i niezawisłym 

http://www.eftacourt.int/uploads/tx_nvcases/15_10_Judgment_EN.pdf, ostatnio odwiedza-
nej 24 sierpnia 2013 r.

214 Por. art. 108 i n. Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Dz. U. L nr 1, 
z 3 stycznia 1994 r., s. 3 i n., z późn. zm., oraz Temple Lang, J., Judicial Review of Com-
petition Decisions under the European Convention on Human Rights and the Importance 
of the EFTA Court: The Norway Post Judgment, E. L. Rev. 2012, 37(4), s. 474 i n.

215 Zob. wyrok TEFTA w sprawie E-15/10 Posten Norge, pkt 86.
216 Można bardzo ogólnikowo powiedzieć, że Urząd Nadzoru EFTA, w państwach EOG nie 

należących do UE, stoi na straży prawa konkurencji w zakresie podobnym do Komisji.
217 Por. ibidem, pkt 88.
218 Zob. wyrok ETPCz w sprawie A. Menarini.
219 Zob. opinię RG E. Sharpston w sprawie C-272/09 P KME.
220 Zob. wyrok TEFTA w sprawie E-15/10 Posten Norge, pkt 89, tłumaczenie – A.D.
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sądem221, powołując się ponownie na wyrok ETPCz w sprawie A. Mena-
rini222 oraz opinię RG E. Sharpston w sprawie KME223.

W kwestii kontroli sądowej decyzji organu ochrony konkurencji TEFTA, 
odwołując się do wyroku TS z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie Alrosa224 
oraz opinii RG J. Kokott z 17 września 2009 r. w tejże sprawie225, stwier-
dził, iż: „[j]eśli chodzi o zdarzenia przeszłe, w których pojawiały się złożone 
dane ekonomiczne, to może dojść do sytuacji, w której Trybunał, zastanawiają 
się nad wnioskami Urzędu Kontroli EFTA wyciągniętymi z oceny materiału 
dowodowego o charakterze ekonomicznym, może dojść do innego wniosku oce-
niając złożoną sytuację gospodarczą. Jednakże, biorąc pod uwagę, że Trybunał 
jest ograniczony w ramach oceny legalności, nie może on uchylić zaskarżonej 
decyzji, jeśli w zakresie dokonanej przez Urząd Nadzoru EFTA nie budzi ona 
wątpliwości o charakterze prawnym, mimo że Trybunał nie uznaje tej oceny 
za najlepszą z możliwych”226.

Następnie TEFTA, odwołując się do wyroku TS z dnia 22 listopada 
2007 r. w sprawie Hiszpania p-ko Lenzing227 oraz cytowanego wyżej wyroku 
TS w sprawie KME228 dodaje, że: „Trybunał nie musi się wstrzymywać od 
kontroli interpretacji informacji o charakterze ekonomicznym dokonanej przez 
Urząd Nadzoru EFTA. Trybunał powinien dokonać weryfikacji nie tylko mate-
rialnej dokładności przytoczonego materiału dowodowego, jego ścisłości i spój-
ności, ale także kontroli tego, czy te materiały stanowią zbiór istotnych danych, 
które należy wziąć pod uwagę w celu oceny złożonej sytuacji i czy może on 
stanowić poparcie dla wniosków wyciągniętych na jego podstawie”229.

221 Zob. ibidem, pkt 90.
222 Zob. wyrok ETPCz w sprawie A. Menarini, § 59.
223 Zob. opinię RG E. Sharpston w sprawie C-272/09 P KME.
224 Zob. wyrok TS w sprawie C-441/07 P Komisja p-ko Alrosa Company Ltd., pkty 65–67.
225 Zob. opinię RG Kokott z dnia 17 września 2009 r. w sprawie C-441/07 P Komisja p-ko 

Alrosa Company Ltd., EU:C:2009:555, Zb. Orz. z 2010 r., s. I-05949, pkty 81–84.
226 Zob. TEFTA w sprawie E-15/10 Posten Norge, pkt 98, tłumaczenie – A.D.
227 Zob. wyrok TS z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie C-525/04 P Hiszpania p-ko Lenzing, 

EU:C:2007:698, Zb. Orz. s. I-9947, pkty 56 i 57. Warto zwrócić uwagę, że wyrok ten został 
wydany w sprawie z zakresu pomocy państwa dla przedsiębiorstw, natomiast cytowane 
tezy zostały powtórzone w powołanym poniżej wyroku TS w sprawie C-272/09 P KME, 
który dotyczył niedozwolonego porozumienia umownego.

228 Zob. wyrok TS w sprawie C-272/09 P KME, pkt 94 (TEFTA w punkcie 98 wyroku 
w sprawie E-15/10 Posten Norge błędnie powołuje się na pkt 121 wyroku TS w sprawie 
C-272/09 P KME).

229 Zob. wyrok TEFTA w sprawie E-15/10 Posten Norge, pkt 98, tłumaczenie za prawie 
identyczną teza zawartą w punkcie 57 cytowanego wyżej wyroku TS w sprawie Hiszpania 
p-ko Lenzing.
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Następnie TEFTA przypomniał, że decyzja nakładająca sankcje o charak-
terze karnym, wydana przez organ administracyjny musi – zgodnie z art. 6 
EKPCz – podlegać kontroli organu sądowego o pełnej jurysdykcji, to znaczy 
takiego, który może skontrolować we wszelkich aspektach, co do faktu 
i co do prawa, zaskarżoną decyzję. TEFTA stwierdza, że: „[n]akładając 
zatem kary za naruszenie reguł konkurencji Urząd Nadzoru EFTA nie może 
być postrzegany jako posiadający jakiś margines swobody w zakresie oceny 
skomplikowanej materii o charakterze ekonomicznym, który wykracza poza 
pole manewru, które w sposób konieczny wypływa z ograniczeń nieodłącznie 
związanych z systemem oceny legalności”230.

TEFTA dodał, że w przypadku spraw, w których występuje oskarżenie 
w sprawie karnej w rozumieniu art. 6 EKPCz, odpowiadając na pytanie 
czy materiał dowodowy uzasadnia wnioski z niego wyciągnięte przez organ 
ochrony konkurencji należy brać pod uwagę zasadę domniemania niewinno-
ści. „Zatem, mimo że Trybunał nie może zastępować ustaleń Urzędu Nadzoru 
EFTA własnymi ustaleniami i wobec tego nie ma to wpływu na legalność 
ustaleń Urzędu Nadzoru EFTA, jeśli Trybunał ledwie nie zgadza się z przy-
wiązywaniem mniejszej lub większej wagi do poszczególnych indywidualnych 
czynników składających się na skomplikowaną ocenę ekonomicznych dowodów, 
to Trybunał musi jednakże być przekonany co do tego, że wnioski wyciągnięte 
przez Urząd Nadzoru EFTA są poparte faktami”231. Dlatego też, zdaniem 
TEFTA, odrzucone musi zostać twierdzenie, że może on interweniować tylko 
wtedy, gdy uważa, że – dokonując oceny skomplikowanej materii o  cha-
rakterze ekonomicznym – Urząd Nadzoru EFTA popełnił rażący błąd232.

Innymi słowy, TEFTA stwierdził, że kontrola sądowa decyzji organu 
ochrony konkurencji nakładającej karę pieniężną nie może ograniczać się 
do kontroli rażącego błędu. Można ponadto z uzasadnienia tego wyroku 
wywnioskować, że sąd powinien standardowo dokonać własnej analizy mate-
riału dowodowego, nawet zawierającego skomplikowane dane o charakterze 
ekonomicznym, a potem zadecydować, czy wnioski wyciągnięte przez organ 
ochrony konkurencji w decyzji, w porównaniu z wnioskami wyciągniętymi 
przez sąd, nie budzą wątpliwości co do ich zgodności z prawem233.

TEFTA w sposób zdecydowanie bardziej klarowny, niż TS w sprawie 
KME, wyjaśnił, jaki jest zakres kontroli sądowej decyzji wydanych przez 

230 Zob. ibidem, pkt 100.
231 Zob. ibidem, pkt 101.
232 Por. ibidem, pkt 102.
233 Por. Temple Lang, J., Judicial Review of…, op. cit., s. 467 oraz wyrok TEFTA w sprawie 

E-15/10 Posten Norge, pkt 98.
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organ ochrony konkurencji nakładających kary pieniężne234. Ponadto, ana-
liza problemu dokonana przez TEFTA jest szersza niż analiza przepro-
wadzona przez RG E. Sharpston w sprawie KME oraz ETPCz w sprawie 
A. Menarini235. Z drugiej jednak strony, należy zauważyć, że TS w wyroku 
w sprawie KME stwierdził, że:

„[…] do sądu Unii należy przeprowadzenie kontroli legalności, której doko-
nuje na postawie dowodów przedstawionych przez stronę skarżącą na popar-
cie podniesionych zarzutów. W trakcie tej kontroli sąd nie może polegać na 
zakresie uznania, którym dysponuje Komisja, ani w odniesieniu do wyboru 
aspektów podlegających ocenie w procesie stosowania kryteriów wymienionych 
w wytycznych, ani w odniesieniu do oceny tych aspektów, z których dokładnej 
oceny faktycznej i prawnej rezygnuje”236.

J. Temple Lang interpretuje to stwierdzenie TS w ten sposób, że sąd 
winien przeprowadzić dogłębną analizę stanu faktycznego i prawnego nawet 
w przypadku „zwykłych” spraw, w których badana jest tylko legalność, to 
znaczy w takich, w których nie ma mowy o nałożeniu kary pieniężnej237. 
Jednakże, ze względu na umiejscowienie tego twierdzenia w tym miejscu 
uzasadnienia, w którym TS odnosi się do badania przesłanek nałożenia 
kary pieniężnej oraz zastosowania wytycznych Komisji, taka interpretacja 
zdaje się być zbyt daleko idąca. W mojej ocenie, w wyroku TS w sprawie 
KME brakuje odniesienia się przez TS do spraw, w których wydano decy-
zje nieprzewidujące kar pieniężnych, czy też spraw, w których nie było 
ryzyka nałożenia takich kar (bo takie też sprawy są uważane za karne przez 
ETPCz238), a co za tym idzie, także do doktryny sądowej powściągliwości.

4.2. Prawo polskie

Polskie postępowanie z zakresu ochrony konkurencji nosi cechy proce-
dury złożonej (hybrydowej)239. Prawodawca zdecydował się na ustanowienie 

234 Zob. Temple Lang, J., Judicial Review of…, op. cit., s. 467.
235 Zob. ibidem, s. 466 i n. Analiza dokonana przez RG E. Sharpston ograniczała się do 

problemu ustalenia wysokości kary pieniężnej, natomiast analiza przeprowadzona przez 
ETPCz, siłą rzeczy, ograniczała się do włoskiego systemu ochrony konkurencji, czyli nie 
uwzględniała rozwiązań unijnych.

236 Zob. wyrok TS w sprawie C-272/09 P KME, pkt 102.
237 Zob. ibidem, s. 468 oraz wyrok TS w sprawie C-272/02 P KME, pkt 102, a także wyrok 

TS w sprawie C-386/10 P Chalkor, pkt 62.
238 Zob. Rozdział I niniejszej pracy.
239 Zob. Kmieciak, Z., Postępowanie w sprawach konkurencji a koncepcja procedury hybry-

dowej, „Państwo i Prawo”, nr 4/2002, s. 31–47.
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modelu mieszanego, administracyjno-sądowego. Model ten jest połączeniem 
postępowania administracyjnego z postępowaniem przed sądem cywilnym240. 
Postępowanie przed Prezesem UOKiK toczy się zgodnie z przepisami okre-
ślonymi w u.o.k.k. uzupełnionymi przepisami kpa241 oraz kpk242, natomiast 
odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK trafia do sądu cywilnego i toczy się 
według przepisów kpc, czyli jest kontradyktoryjnym postępowaniem pierw-
szoinstancyjnym, w którym odwołanie pełni rolę pozwu243. Taki stan rzeczy 
łączy się z dwoma cechami postępowania. Po pierwsze, sąd dokonuje oceny 
sprawy de novo. Nie można tu mówić o kontroli legalności decyzji, ponieważ 
sąd dokonuje samodzielnej oceny sprawy bazując na własnych ustaleniach. 
Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 20 września 2005 r: „[j]urysdykcyjna funk-
cja Sądu Okręgowego-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może 
sprowadzać się tylko do oceny legalności decyzji Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Sąd ten powinien dążyć do ustalenia okolicz-
ności faktycznych sprawy, a następnie dokonać ich prawnej oceny w zakresie 
zasadności odwołania”244. Wyrok SOKiK ma zatem charakter reformatoryjny 
(chyba że odwołanie zostanie oddalone). SN podkreślił także w swoim 
orzecznictwie, że SOKiK nie może opierać orzeczenia na ustaleniach organu 
administracyjnego, a powinien dokonać własnych ustaleń z powołaniem 
dowodów, na których się oparł i omówić także dowody przeciwstawne245.

Jeżeli chodzi o zakres kontroli sądowej, to SOKiK dysponuje pełnym 
zakresem kontroli, to znaczy, że ze względu na pierwszoinstancyjny charakter 
tego postepowania dokonuje on całościowego merytorycznego rozstrzygnię-
cia sprawy. Jeśli zaś chodzi o ewentualne uchybienia formalne popełnione 
na etapie postepowania przed Prezesem UOKiK, to również podlegają one 
badaniu i w przypadku, gdy zostaną uznane za niemożliwe do naprawienia 
w postępowaniu sądowym decyzja podlega uchyleniu na podstawie art. 47931a 
k.p.c. Wykształciła się w orzecznictwie SN linia orzecznicza, zgodnie z którą 
część uchybień proceduralnych popełnionych przez Prezesa UOKiK nie 
podlega badaniu, jeśli nie mają one istotnego wpływu na merytoryczną treść 
decyzji. W wyroku z dnia 19 sierpnia 2009 r.246 SN stwierdził, iż: „[…] Sąd 

240 Szerzej zob. Róziewicz-Ładoń, K., Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, 
Warszawa 2011.

241 Zob. art. 83 u.o.k.k.
242 Zob. art. 84 u.o.k.k.
243 Zob. wyrok SN z dnia 18 września 2003 r., sygn. akt I CK 81/02, LEX nr 359427.
244 Zob. wyrok SN z dnia 20 września 2005 r. III SZP 2/05, OSNP 2006/19-20/312, LEX 

nr 195802.
245 Por. wyrok SN z dnia 24 października 2002 r., sygn. akt I CKN 1465/00, LEX nr 75278.
246 Sygn. III SK 5/09.
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Okręgowy nie ma potrzeby szczegółowego ustosunkowywania się za każdym 
razem do zarzutów powoda o charakterze proceduralnym, zwłaszcza wtedy, 
gdy odwołujący się nie wykazuje, że uchybienia tego rodzaju istotnie wpłynęły 
na merytoryczną treść zaskarżonej decyzji”. Wyrok ten został skrytykowany 
w doktrynie, ponieważ zakłada on ograniczoną kontrolę postępowania 
przed Prezesem UOKiK, a przez to dopuszczone jest nierespektowanie 
przez Prezesa UOKiK wartości sprawiedliwości proceduralnej (np. prawo 
do wysłuchania, jeśli nie miało to istotnego wpływu na merytoryczną treść 
zaskarżonej decyzji247), co stoi w sprzeczności z wymaganiami art. 6 EKPCz 
ze względu na dopuszczanie do braku respektowania zagwarantowanych 
w tym przepisie gwarancji proceduralnych oraz określonego w orzecznictwie 
ETPCz dostępu do sądu o pełnej jurysdykcji. Takie rozumowanie może 
prowadzić ponadto do absurdu, ponieważ dopuszcza zachowanie się Pre-
zesa UOKiK w sposób niezgodny z wszelkimi standardami, pod warun-
kiem, że ostatecznie decyzja będzie merytorycznie odpowiadała prawu. Ta 
linia orzecznicza uległa zmianie. Najpierw w stosunku do spraw z zakresu 
prawa telekomunikacyjnego248, a ostatnio także wprost w stosunku do spraw 
z zakresu ochrony konkurencji249. Obecnie SN przyjmuje, że kontroli pod-
legają również kwalifikowane wady decyzji, takie jak naruszenie przepisów 
o właściwości, czy naruszenie prawa do obrony250. Co prawda, po wydaniu 
wyroku przez SN w styczniu 2012 r., który zmieniał dotychczasową linię 
orzeczniczą, zdarzały się jeszcze wyroki SOKiK oraz Sądu Apelacyjnego, 
które były z tym wyrokiem sprzeczne251, lecz ze względu na kontynuowanie 
nowej linii orzeczniczej przez SN, choćby wyrokiem z 3 października 2013 r., 
takie sprzeczne orzecznictwo sadów niższej instancji powinno zniknąć.

247 Por. Bernatt, M., The control of Polish courts over the infringements of procedural rules by 
the national competition authority. Case comment to the judgement of the Supreme Court 
of 19 August 2009 – Marquard Media Polska (No. III SK 5/09), YARS, Vol. 2010, 3(3), 
s. 304 oraz tegoż Sprawiedliwość…, op. cit., s. 285 i n.

248 Zob. wyrok SN z dnia 24 stycznia 2012 r., sygn. III SK 23/11, http://sejmometr.pl/sn_orze-
czenia/14057. W wyroku tym SN uznał, że: „Sądy obu instancji nie powinny ograniczać 
swojej kognicji tylko do kontroli legalności postępowania administracyjnego, lecz powinny 
dokonać oceny prawnej zasadności wniesionego odwołania. Powyższa rola nie stoi przy tym 
na przeszkodzie uwzględnianiu kwalifikowanych wad zaskarżonej decyzji, w szczególności gdy 
została ona wydana z naruszeniem przepisów określających tryb działania Prezesa Urzędu”.

249 Zob. wyrok SN z dnia 3 października 2013 r., sygn. III SK 67/12, dotychczas niepubli-
kowany.

250 Por. wyrok SN z dnia 24 stycznia 2012 r., sygn. III SK 23/11.
251 Zob. Bernatt, M., W sprawie kontroli sądowej postępowania przed Prezesem UOKiK, Pań-

stwo i Prawo 3/2013, s. 94 i n.
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Należy jeszcze zwrócić uwagę na treść art. 81 u.o.k.k. Przepis ten 
w brzmieniu obowiązującym do dnia 18 stycznia 2015 r.252 stanowił w ust. 1, 
tak samo jak art. 47928 § 2 kpc, że od decyzji Prezesa UOKiK przysłu-
guje odwołanie do SOKiK w terminie dwutygodniowym od jej doręczenia. 
Odwołanie wnosi się do SOKiK za pośrednictwem Prezesa UOKiK253. 
Prezes UOKiK przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy do SOKiK 
niezwłocznie po jego otrzymaniu (ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu). 
Prezes może nie przekazywać odwołania do sądu, jeśli zmieni decyzję 
w  trybie samokontroli (ust. 3) lub może nie robić tego niezwłocznie, gdy 
uzna za konieczne wyjaśnienie zarzutów zawartych w odwołaniu, co będzie 
łączyło się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych czynności (ust. 4). 
Art. 81 ust. 1 w brzmieniu obowiązującym od 18 stycznia 2015 r. stanowi, 
że odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK składa się w terminie miesiąca od 
jej doręczenia. Taką samą zmianę przewiduje nowelizacja u.o.k.k. w odnie-
sieniu do art. 47928 § 2 kpc254. Natomiast zgodnie z art. 81 ust. 2 w nowym 
brzmieniu Prezes UOKiK przekazuje odwołanie wraz z aktami do SOKiK 
jak do tej pory niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech miesięcy 
od wniesienia odwołania. Art. 81 ust. 2 należy w mojej ocenie interpretować 
w ten sposób, że Prezes UOKiK ma na przekazanie odwołania do sądu 
trzy miesiące bez względu na to, czy zachodzi konieczność przeprowadzenia 
dodatkowych czynności, czy też nie.

Istotne jest, że przepisy dotyczące wniesienia odwołania stosują się odpo-
wiednio do postanowień Prezesa UOKiK, na które przysługuje zażalenie, 
z tym zastrzeżeniem, że zażalenie wnosi się w terminie tygodnia od dnia 
doręczenia postanowienia255. Jednym z postanowień, na które przysługuje 
zażalenie, jest postanowienie Prezesa UOKiK o nadaniu decyzji rygoru 
natychmiastowej wykonalności256. Prezes UOKiK może nadać taki rygor 
w stosunku do całości lub części decyzji na podstawie art. 90 u.o.k.k., tj. 
jeżeli uzna on, że wymaga tego ochrona konkurencji lub ważny interes 
konsumentów257. W literaturze kwestionuje się możliwość nadania rygoru 

252 Jest to data wejścia w życie nowelizacji u.o.k.k. 10 czerwca 2014 r.
253 Zob. art. 47928 § 2 kpc.
254 Na marginesie należy zauważyć, że zastanowienie budzi, dlaczego przy okazji zmiany 

u.o.k.k. oraz kpc ustawodawca nie zdecydował się na skreślenie któregoś z powtarzają-
cych się uregulowań, skoro w zakresie uregulowania terminu na wniesienie odwołania 
od decyzji Prezesa UOKiK 47928 § 2 kpc stanowi superfluum.

255 Zob. art. 81 ust. 5 u.o.k.k.
256 Na zasadzie art. 108 § 2 kpa w zw. z art. 141 § 1 kpa oraz w zw. z art. 83 u.o.k.k. Por. 

Błaszczak, Ł., Bernatt, M., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie…, op. cit., s. 1048.
257 W doktrynie podnosi się, ż Prezes UOKiK może nadać decyzji rygor natychmiastowej 

wykonalności także wtedy, gdy będą spełnione przesłanki z art. 108 kpa. Por. Kohu-
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natychmiastowej wykonalności tej części decyzji, która dotyczy nałożenia 
kary pieniężnej258. W mojej ocenie, na gruncie obowiązujących przepisów 
możliwa jest także taka ich interpretacja, zgodnie z którą Prezes UOKiK 
może taki rygor nadać także w stosunku do tej części decyzji, w której 
określa on obowiązek zapłaty kary pieniężnej259. Rygor natychmiastowej 
wykonalności może zostać nadany w decyzji Prezesa UOKiK lub w odrębnym 
postanowieniu, które może zostać wydane do czasu upłynięcia terminu na 
wniesieni odwołania, a w przypadku jego wniesienia, w okresie w którym 
środki zaskarżenia powodują niedopuszczalność wykonania decyzji na zasa-
dach ogólnych260. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności 
skutkuje tym, że obowiązki określone w decyzji są wymagalne od chwili jej 
doręczenia (gdy rygor zostanie nadany w decyzji), lub od chwili doręczenia 
postanowienia w sprawie nadania tego rygoru261. W przypadku wniesienia 
zażalenia na postanowienie w sprawie nadania decyzji rygoru natychmiasto-
wej wykonalności odpowiednio stosują się przepisy art. 81 ust. 1–3 i ust. 4. 
W przypadku gdy sama decyzja będzie zawierała postanowienie o nadaniu jej 

tek, K., [w:] Kohutek, K., Sieradzka, M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. 
Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2014 i SIP LEX 2014, komentarz do art. 90 oraz Piątek, S., 
[w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie…, wyd. 2, op. cit., s. 1115.

258 Por. np. Krüger, J., Komentarz do art. 90 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 
[w:] Stawicki, A. (red.), Stawicki, E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumen-
tów. Komentarz, SIP Lex 2011 oraz Róziewicz-Ładoń, K., Postępowanie przed Preze-
sem…, op. cit., s. 359 i n. Oboje z Autorów podnoszą, iż treść art. 112 ust. 3 przesądza 
o niemożliwości nadania decyzji Prezesa UOKiK w części nakładającej karę pieniężną 
rygoru natychmiastowej wykonalności, ponieważ przepis ten daje podstawę uiszczenia 
kary pieniężnej w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji. K. Róziewicz-
-Ładoń podnosi ponadto, iż „[k]ara, pełniąc funkcję represyjną i prewencyjną, stanowi 
kwestię wtórną wobec problemu przywrócenia stanu niezakłóconej konkurencji”.

259 Por. Molski, R., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. 
Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2009, s. 1714. Autor ten podnosi, iż możliwość nadania 
tego rygoru wynika z faktu, że ustawodawca uchwalając u.o.k.k., która zastąpiła ustawę 
z 2000 r., wyeliminował przepis art. 105 ust. 2, zgodnie z którym wykonanie kary pienięż-
nej ulegało zawieszeniu do czasu uprawomocnienia się decyzji. Ponadto podnosi on, że 
niemożliwość nadania takiego rygoru godziła w efektywność postępowań prowadzonych 
przez Prezesa UOKiK (nie było możliwości np. wyegzekwowania decyzji nakazującej 
udzielenia informacji, gdy Prezes UOKiK spotkał się z bezpodstawną odmową). Co 
więcej, należy zauważyć, że np. art. 201 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo teleko-
munikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 243) stanowi, że decyzji o nałożeniu kary pie-
niężnej nie nadaje się rygoru natychmiastowej wykonalności. W związku z tym, można 
przyjąć, że gdyby ustawodawca chciał uniemożliwić nadawanie rygoru natychmiastowej 
wykonalności decyzjom Prezesa UOKiK o nałożeniu kary pieniężnej, zrobiłby to wprost 
w przepisach u.o.k.k., a na chwilę obecną takiego przepisu nie ma.

260 Zob. Piątek, S., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie…, wyd. 2, op. cit., s. 1114.
261 Zob. ibidem, s. 1429.
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rygoru natychmiastowej wykonalności, stosowały się będą przepisy o odwo-
łaniu (w tym termin na jego wniesieni), chyba że strona nie będzie wnosiła 
odwołania od decyzji, bo będzie zgadzała się z jej treścią, natomiast będzie 
chciała kwestionować tylko rygor (wtedy odpowiednie będzie wniesienie 
zażalenia)262. Oznacza to, że tak w przypadku wniesienia odwołania jak 
i  zażalenia, Prezes UOKiK będzie przekazywał odwołanie/zażalenie wraz 
z aktami sprawy do SOKiK niezwłocznie, a zgodnie z nowym brzmieniem 
art. 81 ust. 2 niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia 
wniesienia zażalenia. Prezes UOKiK będzie także mógł zmienić postano-
wienie w trybie samokontroli (ust. 3) lub przed przekazaniem zażalenia 
(odwołania) do SOKiK przeprowadzić dodatkowe czynności (ust. 4). Ozna-
cza to także, że pomimo wniesienia zażalenia strona może być zmuszona 
wykonać decyzję na długo przed tym, kiedy to zażalenie w ogóle trafi do 
SOKiK. Także przepisy KPC nie regulują terminu, w którym SOKiK miałby 
takie zażalenie rozpoznać263, dlatego nawet jeśli Prezes UOKiK przekaże 
zażalenie niezwłocznie do SOKiK, istnieje ryzyko, że nie zostanie ono odpo-
wiednio szybko rozpoznane przez ten sąd.

5.  Zaskarżalność i kontrola sądowa w unijnych i polskich postępowaniach 
z zakresu ochrony konkurencji a poszanowanie prawa do sądu

Poniżej postaram się dokonać oceny zgodności zaprezentowanych wyżej 
unijnego i polskiego systemu ochrony konkurencji z wymaganiami okre-
ślonymi w orzecznictwie ETPCz dotyczącymi prawa do sądu. Postaram się 
również zaproponować konieczne zmiany, które umożliwią zagwarantowa-
nie prawa do sądu, oczywiście przy przyjęciu założenia, że zarówno unijne 
i polskie sprawy z zakresu prawa konkurencji nie należą do tak zwanego 
„twardego rdzenia” prawa karnego. Ponadto, postaram się krótko wskazać 
na najważniejsze postulaty zmiany kształtu obecnych systemów, które poja-
wiają się zarówno w literaturze polskiej od adresem polskiego systemu, jak 
i zagranicznej, pod adresem systemu unijnego.

262 Por. Róziewicz-Ładoń, K., Postępowanie przed Prezesem…, op. cit., s. 359 i n. oraz 453 
i n.

263 Por. Dudzik, S., Enforceability of Regulatory Decisions and Protection of Rights of Tele-
communications Undertakings, YARS 2008, nr 1 (1), s. 104.
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5.1. Prawo unijne

Opisane powyżej przepisy prawa unijnego jako takie zdają się spełniać 
wymagania realizacji prawa do sądu określone w orzecznictwie ETPCz, 
z zastrzeżeniem, że uznamy, iż organ ochrony konkurencji może nakładać 
sankcje o charakterze karnym w pierwszej instancji, to jest przyjmując, że 
ocena prawa unijnego będzie taka sama, jak ocena prawa włoskiego przez 
ETPCz w sprawie A. Menarini. TSUE należy uznać za niezawisły i  bez-
stronny sąd powołany na podstawie ustawy264 mający pełną jurysdykcję, 
gdyż ma on możliwość oceny co do faktu i co do prawa całokształtu decyzji 
nakładającej karę. W dodatku w stosunku do samych kar pieniężnych sąd 
unijny ma możliwość wydania wyroku o charakterze reformatoryjnym, to 
znaczy opierając się o własne ustalenia może on podwyższyć, obniżyć lub 
uchylić orzeczoną karę pieniężną.

Należy jednak pamiętać, że zagwarantowane w EKPCz prawa, zgodnie 
z powołanym wyżej orzecznictwem ETPCz, nie mogą być teoretyczne, a ich 
realizacja iluzoryczna. Mają one być efektywnie chronione. Oznacza to, że 
istotne jest nie tylko uregulowanie dostępu do niezawisłego i bezstronnego 
sądu w prawie pozytywnym, ale konieczne jest zapewnienie pełnej realizacji 
tego prawa także w praktyce orzeczniczej.

W związku z powyższym, opisaną wyżej praktykę sądów unijnych należy 
uznać za naganną. Na naganną ocenę zasługują zarówno opisana powy-
żej doktryna sądowej powściągliwości (organiczny standard kontroli), jak 
i praktyka SUE odnosząca się do kontroli poprawności nałożenia kar pie-
niężnych polegająca na ograniczaniu się przez SUE do sprawdzenia czy 
Komisja w sposób właściwy zastosowała swoje wytyczne oraz czy nie popeł-
niła rażącego błędu. Należy zauważyć, że pełna kontrola sądowa musi zostać 
zapewniona w każdej sprawie, w której istnieje zagrożenie nałożenia sankcji 
o charakterze karnym, ponieważ właśnie zagrożenie determinuje charakter 
postępowania265. Ponadto ETPCz wymaga, aby sąd miał pełną jurysdykcję 
w odniesieniu do całości decyzji. Nie oznacza to, że sąd musi mieć kompe-
tencję do zmiany decyzji organu administracyjnego, a taka możliwość jest 
jedynie dopełnieniem kognicji sądu. Natomiast sąd musi mieć możliwość 
oceny co do faktu i co do prawa decyzji organu. Oznacza to, że doktryna 
sądowej powściągliwości jest nieuzasadniona i nie może zostać uznana za 
zgodną z orzecznictwem ETPCz. Natomiast praktyka SUE polegająca na 

264 Badanie czy TSUE jest sądem oraz czy jest niezawisły i bezstronny w rozumieniu art. 6 
ust. 1 ETPCz uznałem za zbędne, ponieważ wynik tej analizy zdaje się być z góry prze-
sądzony i w mojej ocenie nie budzi on żadnych wątpliwości.

265 Zob. Rozdział I niniejszej pracy.
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ograniczaniu się do badania czy Komisja nie popełniła oczywistego błędu 
oraz czy właściwie zastosowała swoje wytyczne nie dość, że jest sprzeczna 
z art. 6 ust. 1 EKPCz oraz art. 47 KPP, to jest nadto zaprzeczeniem wykony-
wania nieograniczonego prawa orzekania, o którym mowa w art. 261 TFUE 
oraz art. 31 rozporządzenia nr 1/2003 i w art. 16 rozporządzenia nr 139/2004. 
Praktyka ta powoduje, że efektywność prawa do sądu zagwarantowanego 
w art. 6 ust. 1 EKPCz oraz art. 47 KPP jest obniżona. SUE przestaje być 
sądem o pełnej jurysdykcji, co oznacza, że Komisja w obecnym kształcie 
nie może wydawać decyzji nakładających sankcje o charakterze karnym.

Doktryna sądowej powściągliwości zasługuje na negatywną ocenę, 
ponieważ zakłada ona, że SUE nie ma obowiązku (możliwości) analizy 
skomplikowanych danych o charakterze technicznym (ekonomicznym, czy 
technicznym stricto sensu). Oznacza to, że sąd ten sam pozbawia się moż-
liwości zagłębienia się w stan faktyczny sprawy, natomiast sąd o pełnej 
jurysdykcji powinien to robić. Nawet, jeśli dane te są wysoce skomplikowane, 
to sąd ma możliwość zatrudnienia odpowiednich ekspertów (co już robił)266 
i nie musi w tym względzie opierać się jedynie na ustaleniach Komisji (która 
przecież pełni rolę oskarżyciela). Ma także możliwości uwzględnienia analiz 
przedstawionych przez stronę przeciwną. Oczywiście nie jest powiedziane, 
że sąd ma tu zastępować organ, jednakże w mojej ocenie dokonanie peł-
nej kontroli sądowej decyzji Komisji co do faktów i  co do prawa może 
oznaczać przeprowadzanie odpowiednich analiz prowadzących do ustalenia 
stanu faktycznego i – co za tym idzie – odpowiedniej oceny prawnej. Sąd 
oczywiście nie będzie zastępował ocen ekonomicznych dokonanych przez 
Komisję swoimi ocenami w zakresie w jakim kontroluje legalność267. Może 
to zrobić w zakresie swojej nieograniczonej jurysdykcji (co do kar), jed-
nakże w pozostałym zakresie własne oceny ekonomiczne mogą mu służyć 
za wzorzec kontroli. Problemem jest tutaj zakres kontroli, a nie jej efekty. 
Na marginesie, ze względu na to, że problem ten wykracza poza ramy 
niniejszej pracy, należy jeszcze krótko wspomnieć, że taki sam powinien być 
zakres kontroli sadowej w przypadku innych decyzji Komisji, których nie 
można uznać za karne w świetle orzecznictwa EKPCz. W przypadku wyda-
wania decyzji np. na podstawie art. 9 rozporządzenia nr 1/2003 (przyjmując 
zobowiązania przedsiębiorstw) Komisja decyduje o prawach i obowiązkach 

266 Zob. Jaeger, M., The Standard of Review…, op. cit., s. 311 i n.
267 Por. wyrok TS z dnia 6 października 2009 r. w sprawach połączonych C-501/06 P, 

C-513/06 P, C-515/06 P oraz C-519/06 P GlaxoSmithKline Services Unlimited i in. p-ko 
Komisji, EU:C:2009:610, Zb. Orz. z 2009 r., s. I-09291, pkt 86.
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o charakterze cywilnym268, dlatego też odwołanie od takiej decyzji powinno 
także trafić do sądu o pełnej jurysdykcji. Stąd ograniczanie kontroli sądo-
wej także w tym wypadku, jak zrobił to TS w powoływanym wyżej wyroku 
w  sprawie Alrosa, należy uznać za niedopuszczalne.

Należy także w tym miejscu jeszcze podkreślić, że nie jest wymagane, 
żeby sąd podejmował jakiekolwiek działania z urzędu. Kontrola dokonywana 
przez sąd może koncentrować się na rozpatrywaniu zasadności zarzutów 
zgłoszonych przez stronę skarżącą i tak też robią sądy unijne.

Jeżeli chodzi o ograniczoną kontrolę sądu, to w doktrynie podnosi się, 
że może ona zostać przeprowadzona jedynie co do wyborów Komisji o cha-
rakterze politycznym. Z jednej strony M. Jaeger, Prezes SUE, postuluje, 
żeby pozostawić doktrynę sądowej powściągliwości, jednakże jasno ustalić 
co oznacza stwierdzenie „skomplikowane oceny o charakterze ekonomicz-
nym”269. Dla tego autora pojęcie to oznacza mniej więcej oceny o charak-
terze ekonomicznym dokonane przez Komisję ze względu na ustaloną przez 
nią politykę, a nie oceny dokonane na podstawie analizy skomplikowanych 
danych ekonomicznych/technicznych270. Takie oceny mogą mieć miejsce 
na przykład w przypadku zastosowania art. 101 ust. 3 TFUE przy ocenie 
antykonkurencyjnych efektów porozumienia i jego prokonkurencyjnych 
efektów, a nie będzie miało to miejsca w przypadku ustalania na przykład 
rynku właściwego, czy pozycji dominującej271. Natomiast zdaniem E. M. de 
Rivery, E. Lagathu oraz E. Chassaing, ograniczoną kontrolę sądową, ale 
w połączeniu z położeniem nacisku na obowiązek Komisji do wyczerpu-
jącego uzasadnienia swojego stanowiska, można zastosować w przypadku, 
gdy Komisja nie działa jako oskarżyciel, a jako organ odpowiedzialny za 
ustalanie polityki. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku gdy 
Komisja ocenia czy w danej sprawie istnieje lub nie interes Unii272. Drugie 
stanowisko zdaje się być bardziej przekonujące. Brak zmiany nazewnictwa 
może nie doprowadzić do zmiany podejścia sądów do stosowanego zakresu 
kontroli. Dlatego też należałoby wyraźnie zaznaczyć, że dana kwestia jest 
kwestią polityki i przez to siłą rzeczy kontrola sądowa jest ograniczona, 

268 Zgodnie ze wskazanym wyżej orzecznictwem ETPCz, decyzja wydana na podstawie 
art. 9, art. 10 rozporządzenia nr 1/2003, a także decyzje wydawane w zakresie kontroli 
koncentracji są decyzjami administracyjnymi, które dotyczą gospodarczych jednostki.

269 Zob. Jaeger, M., The Standard of Review…, op. cit., s. 311.
270 Zob. ibidem.
271 Zob. ibidem.
272 Zob. Rivery, E. M. de, Lagathu, E., Chassaing, E., EU Competition Fines and Fundamental 

Rights: Correcting the Imbalance, European Law Reporter, lipiec/sierpień 2012, nr 7/8, 
s. 190–206, dostępny na stronie: http://www.elr.lu/archiv_pdf/Ausgabe_2012_nr07_08.pdf, 
ostatnio odwiedzanej 9 sierpnia 2013 r., s. 196 i powołane tam orzecznictwo.
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a nie że dotyczy złożonych ocen o charakterze ekonomicznym, ponieważ 
może to być mylące.

Podobnie negatywnie należy ocenić ograniczoną kontrolę decyzji Komisji 
w zakresie orzeczonych kar pieniężnych. Orzecznictwo sądów unijnych idzie 
w tym względzie w dobrym kierunku, jednakże ze względu na brak zdecy-
dowanego stanowiska TS w sprawach KME oraz Chalkor w stosunku do 
powoływanych przez SUE tez z orzecznictwa, które stanowią podparcie dla 
ograniczonej kontroli sądowej istnieje ryzyko, że SUE nadal będzie ograni-
czał przeprowadzaną kontrolę decyzji Komisji do poprawności zastosowa-
nia jej wytycznych oraz popełnienia przez nią rażącego błędu. Pierwszym 
przykładem takiego orzecznictwa jest cytowany wyżej wyrok SUE z  dnia 
29 marca 2012 r. w sprawie Telefonica. Zgodnie z opinią rzecznika general-
nego M. Watheleta, SUE nie dokonał w tej sprawie kontroli decyzji Komisji, 
którą można by uznać za pełną. Można pokusić się o przypuszczenie, że takie 
postępowanie SUE jest wynikiem jego przeświadczenia, że dotychczasowe 
orzecznictwo sądów unijnych uzasadniające ograniczoną kontrolę sądową 
jest nadal obwiązujące. Dlatego też uważam, że TS powinien wykorzystać 
tę szansę i zgadzając się z opinią RG M. Watheleta dokonać przeglądu 
tego orzecznictwa w sposób bardziej zdecydowany, niż zrobił to w sprawach 
KME oraz Chalkor. RG M. Wathelet wzywa ponadto SUE w swojej opinii 
do zaprzestania odwoływania się przez SUE do jakiegokolwiek marginesu 
uznania Komisji, ponieważ jaki by ten margines nie był, to SUE i tak jest 
zobowiązany do przeprowadzenia pełnej kontroli co do faktu i co do prawa 
wydanej decyzji273.

Pamiętać w tym względzie należy, że pełna kontrola SUE jest o tyle 
istotna, że jest on ostatnim sądem, który może kontrolować decyzję pod 
względem faktów274. Dlatego też ewentualne postępowanie odwoławcze 
przed TS nie będzie obejmowało tych kwestii, a jedynie kwestie prawne 
i w przypadku dostrzeżenia błędów SUE w ocenie prawnej TS będzie mógł 
uchylić wyrok SUE i przekazać mu sprawę do ponownego rozpatrzenia. 
Rozwiązanie to, choć ma na celu sanowanie popełnionych błędów jest o tyle 
złe, że strona będzie zmuszona czekać kolejnych kilka lat na wyrok, co 
powodowało będzie ryzyko naruszenia jej prawa do rozpatrzenia sprawy 
w rozsądnym terminie.

Zrozumiałe jest, że doktryna sądowej powściągliwości ma swoje uzasad-
nienie. Pojawiają się głosy sędziów podnoszących problem obniżenia efek-
tywności kontroli sądowej ze względu na problemu z wydaniem orzeczenia 

273 Zob. opinię RG M. Watheleta w sprawie C-295/12 P Telefónica, pkt 125 i 126.
274 Por. art. 58 Statutu TSUE.
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w rozsądnym czasie, czyli także przestrzeganiem prawa strony do uzyska-
nia rozstrzygnięcia w takim czasie275, w przypadku częstej konieczności 
zasięgania przez sądy unijne z pomocy biegłych. Prezes SUE, M. Jaeger, 
uważa, że pojawić się może problem wybrania między szybko a dokładnie. 
W mojej ocenie taki wybór jednak pojawiać się nie może (a przynajmniej 
nie powinien). Być może założenie jest zbyt idealistyczne, ale jeśli z jednej 
strony pojawia się problem naruszenia prawa do sądu a jej zaradzeniem ma 
być pełna kontrola sądowa, która może prowadzić do naruszenia prawa do 
uzyskania rozstrzygnięcia w rozsądnym czasie, to może cały system powi-
nien ulec zmianom. Dlatego też rezygnacja z wszelkiego samoograniczania 
się sądu przy dokonywaniu kontroli sądowej decyzji Komisji nie musi być 
jedyną drogą do sprostania wymogom wynikającym z art. 6 ust. 1 EKPCz 
i art. 47 KPP. Już od jakiegoś czasu w doktrynie pojawiają się propozy-
cje stosownych zmian. Wspomniane propozycje mogłyby być przedmiotem 
odrębnego opracowania, ponieważ są dość liczne, a ponadto tematyka ta 
wykracza poza temat niniejszej pracy, jednakże warto w tym miejscu wspo-
mnieć kilka propozycji.

Postuluje się rozgraniczenie funkcji dochodzeniowych i orzeczniczych 
Komisji276. Największy wachlarz propozycji przedstawiono w raporcie przygo-
towanym na piątą coroczną konferencję Global Competition Law Center277. 
Autorzy tego raportu prezentują aż trzy modele możliwych zmian obecnego 
system wyróżniając także kilka submodeli278. Za najbardziej wskazaną uznają 
propozycję pozostawienia funkcji dochodzeniowych Komisji w obecnym 
kształcie i powierzenie funkcji decyzyjnych TSUE. To znaczy powierzenie 
ich albo SUE, albo specjalnie utworzonej izbie sądowej. Tak też uważają 
J. Schwartze, R. Bechtold i W Bosch279 oraz częściowo W. Wils280. Istnieją 

275 Por. Jaeger, M., The Standard of Review…, op. cit., s. 309 i n. oraz powołany tam 
wyrok TS z dnia 16 lipca 2009 w sprawie C-385/07 P Der Grüne Punkt – Duales System 
Deutschland GmbH p-ko Komisji, EU:C:2009:456, Zb. Orz. z 2009 r., s. I-06155.

276 Zob. np. Forrester, I. S., Due process in ec competition cases: a distinguished institution 
with flawed procedures, E.L.Rev. 2009, nr 34(6), s. 817 i n., Andreangeli, A. et al., Enforce-
ment by the Commission…, op. cit., s. 21 i n., Schwartze, J., Bechtold, R., Bosch, W., 
Deficiencies in European Community Competition Law: Critical analysis of current practice 
and proposals for change, GleissLutz Rechtsanwälte, Stuttgart, 2008, dostępne na: http://
ec.europa.eu/competition/consultations/2008_regulation_1_2003/gleiss_lutz_en.pdf., s. 21 
i n.

277 Zob. Andreangeli, A. et al., Enforcement by the Commission…, op. cit., s. 21 i n.
278 Zob. ibidem.
279 Zob. Schwartze, J. et al., Deficiencies…, op. cit., s. 77 i n.
280 Por. Wils, W. P. J., Principles of European antitrust enforcement, Oxford and Portland, 

Oregon 2005, s. 173 i n.
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jednakże kontrowersje co do zgodności takiego rozwiązania z obecnie obo-
wiązującym prawem pierwotnym281, choć są argumenty przemawiające za 
tym, że nie będzie ono jednak wymagało zmiany tego prawa, gdyż TFUE 
daje podstawy do innego niż obecny ukształtowania procesu decyzyjnego 
w ramach przeciwdziałania zakłóceniom wolnej konkurencji282. W ramach 
TSUE można by utworzyć sąd wyspecjalizowany283, który zajmowałaby się 
wydawaniem orzeczeń na podstawie art. 101 i 102 TFUE284. Moim zdaniem 
mogłaby również decydować o nałożeniu kary za dokonanie koncentracji 
niezgodnej z Traktatem, czy nałożeniu kar za naruszenia proceduralne, 
etc. Takie ukształtowanie systemu pozwalałoby na osiągnięcie zgodności 
z wymogami określonymi w art. 6 ust. 1 EKPCz, jednakże łączyłoby się 
z koniecznością zaangażowania dużych zasobów ludzkich i materialnych285 
oraz mogłoby niestety łączyć się z koniecznością zmiany traktatów. Auto-
rzy wskazanego wyżej raportu proponują także rozdział funkcji dochodze-
niowych i orzeczniczych przez utworzenie odrębnego od Komisji organu, 
od którego decyzji przysługiwałoby odwołanie do Komisji a następnie do 
SUE. To rozwiązanie łączy się także z koniecznością zmiany traktatów286. 
W tym względzie bardzo ciekawa jest też ostatnia propozycja R. Nazzi-
niego, który proponuje rozdział funkcji dochodzeniowych i orzeczniczych 
w ramach samej Komisji. Autor ten proponuje wydzielenie w ramach Komisji 
panelu orzeczniczego, podległego bezpośrednio komisarzowi, który zająłby 
się jedynie wydawaniem decyzji na podstawie materiału zgromadzonego 
przez Dyrekcję Generalną oraz mógłby żądać dokumentów i przeprowadzać 
rozprawy z udziałem przedstawicieli Dyrekcji Generalnej oraz stron postę-
powania. Na tej podstawie proponowałby treść decyzji, która podlegałaby 
zatwierdzeniu przez komisarzy. Oczywiście, potrzebne byłyby mechanizmy 
pozwalające na zapewnienie niezależności i bezstronności takiego panelu287. 
Jest to rozwiązanie dające gwarancje spełnienia wymogów ochrony prawa 

281 Por. Andreangeli, A., EU Competition Enforcement…, op. cit., s. 235 i n.
282 Por. art. 103 ust. 1 lit d) TFUE, który daje Radzie możliwość określenia roli Komisji 

i TSUE w stosowaniu art. 101 i 102 TFUE oraz art. 261, który daje TSUE nieograni-
czone prawo orzekania w stosunku do kar – nie ma mowy w tym przepisie o kontroli, 
tylko o prawie orzekania, więc orzeczenia mogą być w tym względzie wydawane przez 
TSUE. Zob. Wils, W. P. J., Principles…, op. cit., s. 160 i n. Pozostaje jednak problem 
równowagi międzyinstytucjonalnej, to jest zapewnienia, że za kształtowanie polityki będzie 
odpowiedzialny organ o charakterze wykonawczym, a nie sądowniczym.

283 Na podstawie art. 257 TFUE.
284 Zob. Schwartze, J. et al., Deficiencies…, op. cit., s. 77.
285 Zob. Wils, W. P. J., Principles…, op. cit., s. 171 i n.
286 Zob. Andreangeli, A. et al., Enforcement by the Commission…, op. cit., s. 26 i n.
287 Zob. Nazzini, R., Administrative Enforcement…, op. cit., s. 1002 i n.
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do sądu (oraz ogólnie sprawiedliwości proceduralnej) przy jednoczesnym 
braku konieczności zmiany traktatów i przy zachowaniu przez Komisję roli 
organu kształtującego politykę ochrony konkurencji.

W mojej ocenie, choć propozycje działania przez Komisję w roli oskar-
życiela i pozostawienie decyzji SUE lub innemu panelowi sądowemu speł-
niałyby w najwyższym stopniu wymogi określone w art. 6 ust. 1 EKPCz 
i art. 47 KPP, to zmiana traktatów i dokonanie takiej reformy mogłoby być na 
chwilę obecną niewykonalne, biorąc pod uwagę także koszty takiej operacji. 
Popieram zatem w tym względzie propozycję R. Nazziniego, która wydaje się 
być najbardziej realną i bezbolesną do przeprowadzenia. Takie rozwiązanie 
także byłoby w zgodzie z wymogami określonymi w art. 6 ust.  1 EKPCz 
i art. 47 KPP, gdyż zapewniłoby rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji 
przez organ spełniający wymogi niezależności i bezstronności (oczywiście 
przy zakładanym przez R. Nazziniego spełnieniu wymogów określonych 
w orzecznictwie ETPCz)288.

5.2. Prawo polskie

Polskie przepisy gwarantujące dostęp do niezawisłego i bezstronnego 
sądu powołanego na podstawie ustawy i posiadającego pełną jurysdykcję 
dają podstawę do twierdzenia, że polski system ochrony konkurencji spełnia 
wymagania określone przez ETPCz w jego orzecznictwie. Opisana wyżej 
praktyka sądowa, tj. ograniczona kontrola w stosunku do naruszeń proce-
duralnych popełnionych na etapie postępowania przed Prezesem UOKiK, 
naruszała art. 6 ust. 1 EKPCz. Ze względu na ostatnie orzecznictwo SN 
istnieje uzasadnione przewidywanie, że SOKiK oraz Sąd Apelacyjny odejdą 
od takiej praktyki, co zagwarantuje pełną kontrolę sądową decyzji wyda-
wanych w pierwszej instancji przez organ administracyjny.

Na marginesie należy wskazać, że w literaturze podnosi się, że takie 
ukształtowanie systemu ochrony konkurencji (tj. czysty model monistyczno-
monokratyczny289), z brakiem podziału funkcji oskarżycielskiej i orzeczniczej 
w ramach jednego organu nie spełnia wymogów określonych w art. 6 ust. 1 
EKPCz. Co prawda, zilustrowany wcześniej system kontroli sądowej zapew-
nia dostęp do sądu, który spełnia wymogi określone w art. 6 ust. 1 EKPCz 
i posiada pełną jurysdykcję, jednakże wskazane wyżej orzecznictwo ETPCz 
nakazuje, by organ, który nie jest sądem a wydaje orzeczenia w  sprawach 

288 Zob. ibidem.
289 Zob. Skoczny, T., Modele instytucjonalne ochrony konkurencji na świecie – wnioski dla 

Polski, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 2, s. 89.
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karnych spełniał w jak najwyższym stopniu wymogi niezawisłości i bez-
stronności. W związku z tym w polskiej doktrynie już od dawna pojawiają 
się pomysły na modyfikację istniejącego systemu. T. Skoczny postulował 
rozdzielenie funkcji oskarżycielskiej i orzeczniczej jeszcze na etapie pro-
jektowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z roku 2000290, 
niestety jego głos nie został wtedy usłyszany. Również najnowsza nowelizacja 
u.o.k.k. nie uwzględnia tych postulatów. T. Skoczny razem z M. Bernat-
tem postulują pozostawienie kontroli sądowej SOKiK w obecnym kształ-
cie, jednakże rozdzielenie funkcji dochodzeniowej i orzeczniczej Prezesa 
UOKiK, przez powierzenie funkcji orzeczniczej niezależnemu organowi (np. 
Radzie Ochrony Konkurencji)291. Autorzy ci wskazują szereg rozwiązań, 
które zapewniłyby niezależność, bezstronność i fachowość tego organu292. 
Natomiast są również orędownicy bardziej radykalnych zmian, tj. powierze-
nia kontroli sądowej sądom administracyjnym, oczywiście przy pozbawieniu 
możliwości wydawania orzeczeń o charakterze reformatoryjnym przez sąd 
kontrolujący. Pojawiają się także pomysły na wprowadzenie klasycznej dwu-
instancyjności na etapie postępowania administracyjnego oraz powierzenia 
kontroli tego postępowania sądom administracyjnym293. Ze względu na to, 
że nie jest to miejsce na polemikę ze wskazanymi poglądami, chciałbym 
zaznaczyć, że jestem zwolennikiem pomysłu M. Bernatta i T. Skocznego. 
Po pierwsze, pomysł reformy tych autorów zakłada jak najlepsze spełnienie 
standardów ochrony praw zagwarantowanych w art. 6 EKPCz oraz art. 47 
KPP. Ponadto, jak między innymi podnosi M. Bernatt, skoro system kontroli 
sądowej ukształtowany w obecny sposób spełniałby wymogi art. 6 EKPCz, 
to dalej idąca reforma byłaby niecelowa294.

290 Janusz, R., Sachajko, M., Skoczny, T., Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumen-
tów, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 3/2001, s. 175 i n., s. 198.

291 Por. Bernatt, M., Skoczny, T., Publicznoprawne wdrażanie reguł konkurencji w Polsce. 
Czas na zmiany?, [w:] Gronkiewicz-Waltz, H. (red.), Jaroszyński, K. (red.), Europeizacja 
Publicznego Prawa Gospodarczego, Warszawa 2011, s. 7 i n.

292 Zob. ibidem.
293 Zob. Turno, B., Model sądowej kontroli decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-

sumentów, PiP nr 10/2012, s. 33 i n., Błachucki, M., Właściwość sądów administracyjnych 
i sądów powszechnych w sprawach antymonopolowych, [w:] Błachucki, M., Górzyńska, T., 
Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, 
Warszawa 2011, s. 130 i n., Stankiewicz, R., Model organizacyjny…, op. cit., s. 235 i n. 
oraz tego samego autora: Likwidacja procedur hybrydowych – krok w dobrym kierunku 
czy szkodliwy dogmatyzm?, [w:] Błachucki, M., Górzyńska, T., Aktualne problemy rozgra-
niczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, Warszawa 2011, s. 159 i n.

294 Zob. Bernatt, M., W sprawie kontroli sądowej postępowania przed Prezesem UOKiK, Pań-
stwo i Prawo 3/2013, s. 93.
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Problem stanowiła, czy nawet jeszcze stanowi295, praktyka orzecznicza 
SOKiK oraz Sądu Apelacyjnego będąca następstwem linii orzeczniczej SN, 
zgodnie z którą SOKiK nie kontroluje uchybień proceduralnych popeł-
nionych przez Prezesa UOKiK, które nie mają istotnego merytorycznego 
wpływu na kształt decyzji Prezesa UOKiK. Ta praktyka stoi w sprzeczno-
ści z wymogami określonymi w art. 6 EKPCz, a w szczególności oznacza, 
że SOKiK nie jest sądem o pełnej jurysdykcji. Ze względu na opisaną 
wyżej zmianę stanowiska SN w tym względzie przez wskazanie, że kontrola 
dokonywana przez SOKiK powinna być szersza, należy wyrazić nadzieję, 
że opisana praktyka zniknie i kontrola dokonywana przez SOKiK będzie 
pełna. Jednocześnie powinno to mieć pozytywny wpływ na przestrzeganie 
przez Prezesa UOKiK wartości sprawiedliwości proceduralnej, ze względu 
na świadomość kontroli przez sąd także w tym względzie.

Pewne wątpliwości budził ponadto uregulowany w przepisach art. 81 
ust. 1 u.o.k.k. oraz art. 47928 § 2 kpc dwutygodniowy termin na wniesienie 
odwołania od decyzji Prezesa UOKiK. Oba te przepisy zostały już zmie-
nione w ten sposób, że przewidziany w nich termin na wniesienie odwołania 
został wydłużony do jednego miesiąca. W dotychczasowym brzmieniu tych 
przepisów termin ten był zdecydowanie (jeśli nie wręcz rażąco) za krótki. 
Wprowadzenie tak krótkiego terminu na wniesienie odwołania w połą-
czeniu z możliwością „przetrzymywania” przez Prezesa UOKiK odwołania 
przed wniesieniem go do SOKiK, na co pozwala mu przepis art. 81 ust. 2 
w zw. z art. 81 ust. 4 u.o.k.k.), gdy uzna on za konieczne przeprowadzenie 
dodatkowych czynności w celu wyjaśnienia zasadności zarzutów zawartych 
w odwołaniu, stanowi naruszenie prawa do obrony oraz prawa do równości 
broni, o czym będzie mowa w rozdziale V. Natomiast w tym miejscu można 
poddać w wątpliwość zapewnienie przez tak określony termin na wniesie-
nie odwołania poszanowania prawa do sądu. Biorąc pod uwagę fakt, że 
strona zapoznaje się z tekstem decyzji dopiero w momencie jej doręczenia, 
a uprzednio ma jedynie dostęp do akt postępowania, nie może w ten spo-
sób wywnioskować, jakiej treści będzie decyzja i przygotować argumentów 
podważających twierdzenia Prezesa UOKiK zawarte w ewentualnej decyzji, 
którą zostałaby nałożona kara pieniężna. Ponadto, decyzje Prezesa miewają 
bardzo obszerne uzasadnienia, czasem sięgające ponad stu stron. Zawie-
rają one często przeróżne skomplikowane analizy oraz wyciągnięte z nich 
wnioski, co do na przykład rynku właściwego, jego struktury, procentowego 
udziału konkurentów, etc. W związku z powyższym ograniczenie terminu na 
złożenie odwołania ukaranym przedsiębiorstwom do czternastu dni mogło 

295 Zob. Bernatt, M., W sprawie kontroli…, op. cit., s. 94 i n.
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podważać efektywność prawa do sądu. Dlatego też wydłużenie terminu na 
wniesienie odwołania jest zmianą konieczną i od dawna postulowaną296.

Na zdecydowanie naganną ocenę zasługuje brak szczególnego uregulo-
wania w u.o.k.k. terminu na przekazanie zażalenia do SOKiK oraz brak 
uregulowania w ogóle terminów na rozpoznanie zażalenia przez SOKiK 
w przypadku nadania przez Prezesa UOKiK decyzji rygoru natychmiastowej 
wykonalności (oraz przekazanie i rozpoznanie odwołania od decyzji, jeśli 
zawiera ono zarzuty dotyczące tego rygoru). Ze względu na to, że art. 81 
ust. 5 u.o.k.k. stanowi, iż do postanowień wydanych przez Prezesa UOKiK 
odpowiednio stosuje się przepisy dotyczące odwołania od decyzji, Prezes 
UOKiK, w myśl art. 81 ust. 2 u.o.k.k., powinien zażalenie przekazać do 
SOKiK niezwłocznie, a zgodnie z art. 81 ust. 2 w nowym brzmieniu Pre-
zes UOKiK ma to zrobić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy 
od wniesienia zażalenia (odwołania). Oznacza to, że Prezes UOKiK ma 
nawet 3 miesiące na przekazanie zażalenia do SOKiK (czy odwołania, nawet 
jeśli zawiera zarzutu w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej 
wykonalności). Z drugiej strony, SOKiK rozpoznając zażalenie również nie 
jest związany żadnym terminem na wydanie orzeczenia. W związku z  tym 
istnieje znaczne ryzyko naruszenia prawa do sądu. Pomimo zagwarantowania 
przez przepisy prawa do sądu jego skuteczność może stać się iluzoryczna, 
ponieważ zbyt długi czas oczekiwania na wydanie orzeczenia w sprawie 
zażalenia na postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej 
wykonalności może skutkować bezprzedmiotowością wydania tego orze-
czenia, a zarazem bezprzedmiotowością orzeczenia wydanego w następstwie 
wniesienia odwołania od decyzji. Ze względu na to, że wykonanie decyzji 
(dobrowolne lub przymusowe), której Prezes UOKiK nadał rygor natych-
miastowej wykonalności może skutkować odniesieniem przez odwołujące 
się przedsiębiorstwo niepowetowanej i nieodwracalnej szkody powinno mu 
się zapewnić ochronę przed jej wykonaniem w postaci prawa do odwołania 
się do sądu i rozpoznania sprawy w sposób natychmiastowy. Żeby ochrona 
zagwarantowana przez to prawo nie była iluzoryczna środek zaskarżenia 
powinien rzeczywiście bezzwłocznie trafić do sądu i w taki też sposób powi-
nien zostać rozpoznany. W związku z tym u.o.k.k. powinna zobowiązywać 
Prezesa UOKiK do natychmiastowego przekazania zażalenia do SOKiK 
(czy odwołania zawierającego zarzuty dotyczące rygoru), nie później niż np. 
w ciągu 7 dni od wniesienia zażalenia (odwołania) – żeby Prezes UOKiK 
miał czas na ewentualną zmianę postanowienia w trybie samokontroli. 
Ponadto, także SOKiK powinien być zobowiązany do wydania bezzwłocz-

296 Zob. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 308 i n.
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nie orzeczenia w tym przedmiocie, nie później niż w terminie np. tygodnia 
od dnia jego wpływu do sądu (analogicznie do przepisu art. 737 kpc)297. 
Pomimo to, że postulaty dokonania stosownych zmian w kpc pojawiały się 
w doktrynie już w roku 2008298, niestety także przy okazji ostatniej nowe-
lizacji u.o.k.k. i kpc z 10 czerwca 2014 r. ustawodawca nie zdecydował się 
wprowadzić ani w u.o.k.k. ani w kpc w tym zakresie zmian, które pozwala-
łyby zapewnić stronom odpowiednią ochronę tymczasową i zagwarantować 
w ten sposób skuteczność prawa do sądu. Należy także zwrócić uwagę, 
iż interpretacja obowiązujących przepisów nie daje jasnej odpowiedzi na 
pytanie, czy rygor natychmiastowej wykonalności może dotyczyć nałożenia 
kary pieniężnej299. W mojej ocenie, powinno to zostać jasno uregulowane 
w przepisach u.o.k.k., ponieważ w przypadku kar pieniężnych nakładanych 
za naruszenia przepisów prawa materialnego nie ma uzasadnienia dla nada-
wanie tego rygoru – egzekucja kary nie powinna znacząco przyczynić się 
do przywrócenia „stanu niezakłóconej konkurencji”300. W przypadku zaś 
kar za naruszenia proceduralne, zasadne wydaje się pozostawienie tego 
oręża w ręku Prezesa UOKiK, żeby postępowanie mogło zostać skutecznie 
i szybko zakończone (np. w przypadku bezzasadnej odmowy udzielenie 
informacji)301, oczywiście przy spełnieniu przesłanek nadania tego rygoru.

6. Podsumowanie

Jeżeli przyjąć, że postępowania z zakresu ochrony konkurencji należą 
do tak zwanego twardego rdzenia spraw karnych, to zarówno unijny, jak 
i polski system ochrony konkurencji nie gwarantuje poszanowania prawa do 
sądu, ponieważ w pierwszej instancji spraw tych nie rozpoznaje niezawisły 
(niezależny) i bezstronny sąd.

Jeżeli jednak uznać, że w sprawach tych dopuszczalne jest, żeby w pierw-
szej instancji rozpoznawał je organ administracyjny, to musi zostać zapew-
nione, że decyzje przez niego wydane podlegają kontroli przez niezawisły 
(niezależny) i bezstronny sąd o pełnej jurysdykcji. Jak pokazuje powyższa 
analiza, przepisy prawa unijnego zdają się spełniać te wymagania, niestety 

297 Zob. Dudzik, S., Enforceability of Regulatory Decisions…, op. cit., s. 104.
298 Por. ibidem. Postulaty te dotyczyły zmiany przepisów kpc, ponieważ przedmiotem rozwa-
żań Autora była procedura odwoławcza od decyzji Prezesa UKE, a nie Prezesa UOKiK.

299 Zob. powyżej.
300 Por. Róziewicz-Ładoń, K., Postępowanie przed Prezesem…, op. cit., s. 359 i n.
301 Por. Molski, R., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2009, s. 1714 i powołaną tam literaturę.
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praktyka sądowa pokazuje, że sądy unijne na własne życzenie nie są sądami 
o pełnej jurysdykcji, co prowadzi do sytuacji, w której prawo do sądu nie 
jest w pełni respektowane. W związku z tym najbardziej doraźnym rozwią-
zaniem jest zrezygnowanie przez sądy unijne z wszelkiej wstrzemięźliwo-
ści w kontroli decyzji Komisji i przeprowadzanie pełnej kontroli. Podobny 
problem, występował także w Polsce w stosunku do kontroli decyzji Pre-
zesa UOKiK pod względem uchybień o charakterze formalnym, jednakże 
orzecznictwo SN daje nadzieję na spełnienie standardów ochrony prawa 
do sądu w przyszłości.

Problemem, który występował w prawie polskim do czasu wejścia w życie 
nowelizacji u.o.k.k. z 10 czerwca 2014 r. był zbyt krótki, bo tylko dwuty-
godniowy termin na złożenie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK, co 
mogło powodować, w połączeniu z nienajlepszym dostępem do akt admini-
stracyjnych w trakcie postępowania, że prawo do sądu nie było efektywne. 
Wspomniana wyżej nowelizacja u.o.k.k. wydłuża ten termin do miesiąca 
i zapewnia w ten sposób właściwą ochronę prawa do sądu w tym względzie302.

Ponadto, ze względu na brak stosownych przepisów w prawie polskim 
dotyczących ochrony tymczasowej strony decyzji, której Prezes UOKiK nadał 
rygor natychmiastowej wykonalności, istnieje podstawa naruszania prawa do 
sądu. Prawo to, pomimo jego zagwarantowania w przepisach, ze względu 
na brak obowiązku Prezesa UOKiK oraz SOKiK do działania w odpo-
wiednio krótkim czasie, może być nieskuteczne, w przypadku wykonania 
decyzji (dobrowolnie lub pod przymusem) przed rozpoznaniem zażalenia, 
gdy stronie grozi niepowetowana lub nieodwracalna szkoda. Ustawodawca 
powinien także jasno określić, czy rygor natychmiastowej wykonalności może 
zostać nadany decyzjom Prezesa UOKiK nakładającym kary pieniężne.

Odrębnym problemem jest istniejące zarówno w UE, jak i w Polsce, 
skupienie w jednym ręku funkcji dochodzeniowych i orzeczniczych przez 
organy ochrony konkurencji wydające decyzje nakładające kary pieniężne. 
W sprawach karnych wymaga się, aby organy orzekające w pierwszej instan-
cji, które nie są sądami spełniały w jak najwyższym stopniu wymagania 
określone w art. 6 EKPCz. W związku z tym w doktrynie postuluje się 
różnorakie zmiany obu systemów, zwłaszcza przez rozdzielenie funkcji 
dochodzeniowej i orzeczniczej. W obu systemach najciekawsze i najmniej 
radykalne są propozycje wydzielenia odrębnego ciała orzeczniczego, które 
byłoby niezależne i bezstronne. W UE takie ciało funkcjonowałoby w ramach 
Komisji, a w Polsce mogłoby być niezależne od Prezesa UOKiK.

302 Nie likwiduje natomiast problemu naruszenia zasady równości broni, o czym szerzej 
piszę w rozdziale V.





Rozdział V

Kary pieniężne w prawie konkurencji
a poszanowanie prawa do rzetelnego procesu

(due process, fair trial)

1. Uwagi ogólne

W niniejszym rozdziale przedstawię problem poszanowania prawa do 
rzetelnego procesu (due proces, fair trial), które stanowi gwarancję przestrze-
gania zasady sprawiedliwości proceduralnej1 w postępowaniach z zakresu 
ochrony konkurencji, w których organ ochrony konkurencji może nałożyć 
kary pieniężne. Muszę przy tym już na wstępie zaznaczyć, że chodzi tu 
o prawo do rzetelnego procesu sensu largo, tj. nie chodzi tu jedynie o proces 
sądowy, ale także o postępowanie przed organem o charakterze administra-
cyjnym, które może skończyć się nałożeniem kar pieniężnych o charakterze 
karnym, w którym prawo to również powinno być zagwarantowane2. Ze 
względu na to, że problematyka ochrony praw o charakterze procedural-
nym w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji jest przedmiotem 
kilku obszernych i szczegółowych opracowań3 oraz bardzo wielu artykułów 
i innych publikacji, a rozmiar niniejszej pracy nie pozwala na wyczerpujące 

1 Por. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony 
konkurencji, Warszawa 2011, s. 31 i n.

2 Por. ibidem, s. 65, Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony w unijnych postępowaniach 
antymonopolowych w kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej, 
Warszawa 2012, s. 85 i n., Król-Bogomilska, M., Kary pieniężne w prawie antymonopolo-
wym, Warszawa 2001, s. 215 i n.

3 Zob. Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., Bernatt, M., Sprawiedliwość pro-
ceduralna…, op. cit., Bombois, T., La protection des droit fondamentaux des entrprises en 
droit européen répresif de la concurrence, Bruksela 2012, Andreangeli, A., EU Competition 
Enforcement And Human Rights, Cheltenham/Northampton 2008.
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przedstawienie tej tematyki, postaram się nakreślić jedynie te problemy, 
które wiążą się z kwestią stosowania kar pieniężnych, pojawiające się w tym 
zakresie oraz przedstawić zmiany, jakie dokonały się w prawodawstwie 
i orzecznictwie zarówno unijnym, jak i polskim z tego zakresu w ostatnim 
czasie i poddać je ocenie. Omówione nie zostaną też wszystkie gwaran-
cje składające się na prawo do rzetelnego procesu, a jedynie te z punktu 
widzenia prawa konkurencji i stosowania kar pieniężnych, moim zdaniem, 
najbardziej problematyczne. Poszanowanie prawa do sądu będące jedną 
z gwarancji rzetelnego procesu, które w mojej ocenie wymagało znacznie 
szerszego komentarza, zostało omówione w poprzednim rozdziale.

2. Prawo do rzetelnego procesu – źródła, zakres

Prawo do rzetelnego procesu – stanowiącego gwarancję poszanowania 
zasady sprawiedliwości proceduralnej – wywodzi się z zasady państwa prawa 
oraz zasady praworządności4 i jest jednym z podstawowych praw człowieka. 
Prawo to zostało zagwarantowane w Powszechnej Deklaracji Praw Czło-
wieka5, a następnie w EKPCz oraz MPPOiP6. Odnajdziemy je obecnie 
ponadto w KPP oraz w polskiej Konstytucji. Prawo to gwarantuje jednost-
kom ochronę ich praw podmiotowych przed bezstronnymi i niezawisłymi 
sądami (oraz innymi organami państwowymi), przy takim ukształtowaniu 
procedury, która będzie rzetelna i sprawiedliwa, to jest zapewni właściwy 
wymiar sprawiedliwości oraz zgodność z zasadą pewności prawnej7. Na 
prawo to składają się liczne gwarancje, takie jak: prawo do wysłuchania, 
zasada „równości broni”, prawo do obrony (wolność od samooskarżania się, 
prawo do pomocy prawnej, tajemnica komunikowania się z pełnomocnikiem, 

4 Por. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 64, Półtorak, N., [w:] Wró-
bel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2013 oraz 
SIP Legalis, komentarz do art. 47 i powołane tam orzecznictwo, Kowalik-Bańczyk, K., 
Prawo do obrony…, op. cit., s. 83 i n.

5 Zob. art. 10 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i proklamowanej rezolucją 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) dnia 10 grudnia 1948 r.

6 Zob. art. 14 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19 grudnia 
1966 r., Dz. U. z 1977 r., nr 38 poz. 167.

7 Por. Nowicki, M. A., Komentarz do art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i pod-
stawowych wolności, [w:] Nowicki, M. A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. VI, Warszawa 2013 i SIP Lex i powołane 
tam orzecznictwo.
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etc.), prawo do zachowania poufności, zasada domniemania niewinności, 
prawo do sądu, czy prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie8.

2.1. Prawo do rzetelnego procesu w EKPCz

Prawo do rzetelnego, tj. sprawiedliwego i publicznego (jawnego), postę-
powania przed sądem9 odnajdujemy w art. 6 EKPCz, który stanowi:

„Artykuł 6
Prawo do rzetelnego procesu sądowego

1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy 
w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą 
przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym 
albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu spra-
wie karnej. Postępowanie przed sądem jest jawne, jednak prasa i publiczność 
mogą być wyłączone z całości lub części rozprawy sądowej ze względów 
obyczajowych, z uwagi na porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe 
w społeczeństwie demokratycznym, gdy wymaga tego dobro małoletnich lub 
gdy służy to ochronie życia prywatnego stron albo też w okolicznościach 
szczególnych, w granicach uznanych przez sąd za bezwzględnie konieczne, 
kiedy jawność mogłaby przynieść szkodę interesom wymiaru sprawiedliwości.

2. Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za 
niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą.

3. Każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma co najmniej 
prawo do:
a) niezwłocznego otrzymania szczegółowej informacji w języku dla niego 

zrozumiałym o istocie i przyczynie skierowanego przeciwko niemu oskar-
żenia;

b) posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony;
c) bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, 

a  jeśli nie ma wystarczających środków na pokrycie kosztów obrony – 
do bezpłatnego korzystania z pomocy obrońcy wyznaczonego z urzędu, 
gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości;

8 Por. Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., s. 84 i n. oraz Król-Bogomil-
ska, M., Kary pieniężne w prawie antymonopolowym, Warszawa 2001.

9 Por. Hofmański, P., Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności. T. 1, Komentarz do artykułów 1–18, Warszawa 
2011, s. 247 oraz Nowicki, M. A., Komentarz do art. 6 Konwencji…, op. cit.
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d) przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia 
oraz żądania obecności i przesłuchania świadków obrony na takich 
samych warunkach jak świadków oskarżenia;

e) korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie rozumie lub nie 
mówi językiem używanym w sądzie”.

Art. 6 EKPCz zawiera szereg gwarancji proceduralnych składających 
się na prawo do rzetelnego procesu sadowego. Ogólnie rzecz biorąc, art. 6 
EKPCz gwarantuje10: sprawiedliwość proceduralną, prawo dostępu do sądu 
w celu dochodzenia praw i obowiązków cywilnoprawnych oraz prawo do 
wykonania wyroku w sprawie cywilnej. Jak już wspominałem, w niniej-
szym rozdziale przedmiotem zainteresowania będzie tylko pierwsza z wyżej 
wymienionych gwarancji. W ust. 1 art. 6 EKPCz jest mowa o prawie do 
sprawiedliwego i publicznego postępowania sądowego, natomiast ust. 2 
i  ust.  3 dotyczy szczegółowych praw zagwarantowanych w sprawach kar-
nych11. Prawa wynikające z art. 6 EKPCz można podzielić na te, które można 
odczytać z  jego treści oraz na te z niego wyinterpretowane w orzecznic-
twie12. Przepis ten gwarantuje: prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym 
terminie, do niezawisłego i bezstronnego sadu ustanowionego ustawą, do 
jawnego postępowania, do „równości broni”, do uzasadnienia orzeczenia, 
do minimalnego standardu rzetelności w postępowaniu w sprawach kar-
nych, czyli między innymi: domniemanie niewinności, prawo do informacji 
o oskarżeniu (w  tym do dostępu do akt sprawy), prawo do obrony (czasu 
i możliwości jej przygotowania, obrońcy lub obrony osobistej, bezpłatnego 
obrońcy z urzędu, tłumacza), prawo do wysłuchania lub do przesłuchania 
świadków, etc.13. Należy zaznaczyć, że katalog ten w świetle orzecznictwa 
ETPCz nie jest ani zamknięty, ani jednoznaczny14 i najprawdopodobniej 
będzie uzupełniany w dalszym orzecznictwie15. Ponadto, może on mieć różny 
zakres w zależności od postępowania sądowego – cywilnego, administra-
cyjnego, czy karnego16.

Należy zaznaczyć, że przepis ten nie może być podstawą oceny błędów 
co do faktu i co do prawa, jeśli nie mają one znaczenia z punktu widzenia 

10 Por. Hofmański, P., Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 248.
11 Por. ibidem, s. 251. oraz Nowicki, M. A., Komentarz do art. 6 Konwencji…, op. cit.
12 Szerzej zob. Hofmański, P., Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., 

s. 246 i n.
13 Por. ibidem, s. 251 i 329.
14 Zob. Półtorak, N., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii…, op. cit., 

komentarz do art. 47, pkt II. D. 1.
15 Zob. Hofmański, P., Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 329 i n.
16 Por. ibidem.
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poszanowania gwarancji proceduralnych w nim zawartych17. Jak już była 
mowa w rozdziale IV niniejszej pracy, przepis ten znajduje zastosowanie 
w  sprawach cywilnych i sprawach karnych. Są to jednak pojęcia autono-
miczne i zgodnie z ich wykładnią dokonaną przez ETPCz do takich spraw 
można zaliczyć postępowania z zakresu ochrony konkurencji, gdy mogą 
zmierzać do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną – jako toczące się 
w sprawie karnej, a postępowania z zakresu kontroli koncentracji, które nie 
mogą prowadzić do nałożenia kary pieniężnej – cywilnej18. W literaturze 
podkreśla się, że z orzecznictwa ETPCz wynika, że również postępowanie 
przed organami administracji podlega ocenie tegoż Trybunału pod wzglę-
dem dopuszczenia się naruszeń art. 6 Konwencji przez organy administra-
cyjne19. Nawet jeśli są to organy, których nie można uznać za sądy, których 
orzeczenia podlegają ocenie niezawisłych i bezstronnych sądów o pełnej 
jurysdykcji, postępowanie przed nimi, zwłaszcza gdy prowadzą postępowa-
nie o charakterze karnym, musi spełniać w jak najwyższym stopniu wymogi 
stawiane przez zasady rzetelnego procesu20.

Należy zaznaczyć, że żadne z praw składających się na prawo do rzetel-
nego procesu nie jest absolutne, a czasem ich respektowanie będzie pro-
wadziło do ich kolizji, np. w przypadku konieczności pogodzenia prawa 
do wysłuchania jednej strony z prawem do ochrony informacji poufnych 
należących do innej strony. Ponadto, należy pamiętać, że niespełnienie któ-
regoś z wymagań określonych w art. 6 EKPCz nie zawsze będzie prowadziło 
do stwierdzenia, że całe postępowanie należy uznać za niesprawiedliwe. 
EKPCz poddaje ocenie całokształt postępowania i bada wszelkich okolicz-
ności danej sprawy. Nie można dlatego wskazać modelowego standardu 
minimum21. Ponadto, możliwa jest rezygnacja z gwarancji określonych pra-
wem do rzetelnego procesu przez uprawnionego, jednakże jest to możliwe 
tylko w sytuacji, gdy rezygnacja nie budzi wątpliwości (nie jest wymuszona, 
a skutki rezygnacji są jasno określone)22 i nie sprzeciwia się temu ważny 
interes publiczny.

17 Por. Hofmański, P., Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 248.
18 Zob. rozdział I i rozdział IV niniejszej pracy.
19 Zob. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 65 i powołane tam orzecz-

nictwo.
20 Zob. rozdział IV oraz por. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 269 

i powołane tam orzecznictwo.
21 Zob. Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., s. 331 i n.
22 Por. Nowicki, M. A., Komentarz do art. 6 Konwencji…, op. cit. oraz Bombois, T., La 

protection…, op. cit., s. 228 i n.
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Warto jeszcze wspomnieć, że omawiany przepis art. 6 EKPCz stanowi 
najczęstszą podstawę skarg na naruszenie EKPCz23.

Istotny z punktu widzenia ochrony prawa do rzetelnego procesu będzie 
także art. 8 EKPCz, który zapewnia ochronę prawa do prywatności24. 
Ochrona prywatności łączy się bowiem często z ochroną prawa do rzetelnego 
procesu. Nadmierna ingerencja w prywatność może prowadzić do ogranicze-
nia wpływu strony na wynik prowadzonego postępowania pogwałcając prawo 
do obrony25. Np. bezprawne przeszukanie może godzić zarówno w prawo 
do prywatności jak i prawo do obrony. Ochrona tajemnicy komunikowania 
się z prawnikiem również wynika z art. 826, a służy także ochronie strony 
procesowej i zapewnia poszanowanie prawa do obrony.

2.2. Prawo do rzetelnego procesu w prawie unijnym

Prawo każdego do rzetelnego procesu stanowi ogólną zasadę prawa 
unijnego27. Zasada ta musi być respektowana pomimo ewentualnego braku 
uregulowań procesowych dotyczących danego postępowania28. Prawo to, 
podobnie do innych zasad prawa unijnego, wywodzi się z orzecznictwa 
TSUE. Nie było ono uregulowane w traktatach. Obecnie prawo do rze-
telnego procesu, czy uprawnienia się na nie składające, możemy odnaleźć 
w art. 47 KPP (Prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bez-
stronnego sądu), który swą treścią nawiązuje do art. 6 EKPCz29, a ponadto 

23 Por. Hofmański, P., Wróbel, A., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 249.
24 „Artykuł 8
 Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 1.  Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego 

mieszkania i swojej korespondencji.
 2.  Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjąt-

kiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym 
społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub 
dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę 
zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.

25 Por. Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., s. 395.
26 Zob. wyrok ETPCz z dnia 25 marca 1992 r. w sprawie Campbell p-ko Zjednoczonemu 

Królestwu, skarga nr 13590/88, § 43 i n.
27 Zob. wyrok TS z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie C-7/98 Krombach, EU:C:2000:164, 

Zb. Orz. z 2000 r., s. I-01935, pkt 26.
28 Zob. ibidem oraz Półtorak, N., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii…, 

op. cit., komentarz do art. 47, pkt II. D. 1.
29 „Artykuł 47
 Prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu.
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w art. 48 (domniemanie niewinności i prawo do obrony osoby „oskarżo-
nej”)30, a także w art. 4131, który statuuje prawo do dobrej administracji 
(w tym prawo do wysłuchania, dostępu do akt, poszanowania uzasadnionych 
interesów poufności, tajemnicy zawodowej i handlowej, obowiązek uza-
sadnienia decyzji). Uregulowane w art. 47 ust. 2 KPP prawo do sprawie-
dliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy nie jest – odmiennie do regulacji 
art. 6 ust. 1 EKPCz – ograniczone do spraw cywilnych i karnych. Z drugiej 
strony, skoro gwarancje przewidziane w art. 48 KPP zarezerwowane są 
dla „oskarżonych”, co implikuje ograniczenie do spraw karnych, należy 
to, moim zdaniem, interpretować zgodnie z orzecznictwem ETPCz doty-
czącym oskarżenia w sprawie karnej (kryteria Engel), tj. dokonywać oceny 
danego postępowania w świetle tego orzecznictwa, ze względu na treść 
art. 52 ust. 3 KPP, z czego wynika konieczność zapewnienia tych gwarancji 
w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji32. Zostało to potwierdzone 
w orzecznictwie TSUE, który przyjmuje, że prawo do obrony (art. 48 ust. 2 
KPP), stanowiące ogólną zasadę prawa unijnego, należy respektować we 
wszelkich postępowaniach wszczętych przeciwko jednostce i mogących nega-

 Każdy, kogo prawa i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zostały naruszone, ma 
prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem, zgodnie z warunkami przewidzia-
nymi w niniejszym artykule.

 Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym 
terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy. Każdy 
ma możliwość uzyskania porady prawnej, skorzystania z pomocy obrońcy i przedstawi-
ciela.

 Pomoc prawna jest udzielana osobom, które nie posiadają wystarczających środków, 
w zakresie w jakim jest ona konieczna dla zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości”.

30 „Artykuł 48
 Domniemanie niewinności i prawo do obrony
 1.  Każdego oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwier-

dzona zgodnie z prawem.
 2. Każdemu oskarżonemu gwarantuje się poszanowanie prawa do obrony”.
31 „Artykuł 41
 Prawo do dobrej administracji
 1.  Każdy ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej sprawy w roz-

sądnym terminie przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii.
 2. Prawo to obejmuje:
 a)  prawo każdego do bycia wysłuchanym, zanim zostaną podjęte indywidualne środki 

mogące negatywnie wpłynąć na jego sytuację ;
 b)  prawo każdego do dostępu do akt jego sprawy, przy poszanowaniu uprawnionych 

interesów poufności oraz tajemnicy zawodowej i handlowej;
 c) obowią zek administracji uzasadniania swoich decyzji […]”.
32 Zob. rozdział I i rozdział IV niniejszej pracy.
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tywnie oddziaływać na jej interesy33. Ponadto, art. 47 KPP nie obejmuje 
teoretycznie postępowań administracyjnych34, co rekompensuje inna zasada 
ogólna prawa UE, tj. prawo do sprawiedliwego postępowania, w którym ist-
nieją gwarancje proceduralne zapewniające stronie odpowiednią ochronę35. 
Gwarancje te zostały zawarte zwłaszcza w art. 41 KPP36.

Podobnie do postanowień EKPCz, prawo do rzetelnego procesu nie 
zostało dostatecznie uszczegółowione w przepisach KPP. Katalog praw 
składających się na nie został określony w orzecznictwie TSUE i pozo-
staje katalogiem otwartym37. Można do nich zaliczyć38: prawo do udziału 
w postepowaniu i prawo do obrony sensu largo (w tym między innymi: 
prawo do wysłuchania, prawo strony do czynnego udziału w postępowaniu 
z zachowaniem równości broni, prawo odmowy obciążających zeznań, prawo 
do pomocy profesjonalnego pełnomocnika, ochrona korespondencji między 
klientem a pełnomocnikiem), dostęp do akt sprawy, zasadę swobodnej oceny 
dowodów oraz możliwość strony wypowiedzenia się co do materiału dowo-
dowego, jawność postępowania, rozpoznanie sprawy w rozsądnym terminie, 
etc. Należy także zaznaczyć, że przedmiotem ochrony KPP, podobnie jak 
EKPCz, jest także prawo do prywatności39, którego ochrona może mieć 
wpływa na korzystanie z prawa do rzetelnego procesu40.

33 Zob. Półtorak, N., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii…, op. cit., 
komentarz do art. 47, pkt II. D. 2. i powołane tam orzecznictwo, Tridimas, T., The 
Genaral Principles of EU Law, 2nd ed., Oxford University Press New York 2007, s. 370 
i n. i powołane tam orzecznictwo, Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., 
s. 74 i n. i powołane tam orzecznictwo.

34 Należy pamiętać, że w myśl art. 52 ust. 3 KPP prawa zagwarantowane w KPP, które 
odpowiadają prawom zagwarantowanym w EKPCz, mają taki sam zakres i znaczenie, 
jak ich odpowiedniki z EKPCz, co oznacza uznanie określenia ich zakresu zgodnie 
z wykładnia ETPCz. Zob. rozdział I.

35 Zob. Półtorak, N., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii…, op. cit., 
komentarz do art. 47, pkt II. D. 1.

36 Zob. ibidem.
37 Por. ibidem.
38 Zob. ibidem.
39 Zob. art. 7 KPP.
40 Zob. szerzej Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., s. 395 i n.
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2.3. Prawo do rzetelnego procesu w prawie polskim

W prawie polskim prawo do rzetelnego procesu zostało uregulowane 
w art. 45 Konstytucji41. Źródłem jego obowiązywania, na co wskazywałem 
powyżej, jest także zasada demokratycznego państwa prawnego (art. 2 kon-
stytucji)42. W literaturze wskazuje się, że zasada sprawiedliwości procedural-
nej doznaje konkretyzacji na gruncie art. 45 ust. 1 Konstytucji i przybiera 
postać prawa podmiotowego do sprawiedliwej procedury sądowej43. W Kon-
stytucji zostały także uregulowane prawa proceduralne przysługujące osobie 
pozbawionej wolności (art. 41 Konstytucji) oraz będącej oskarżoną w sprawie 
karnej (art. 42 ust. i ust. 3 Konstytucji – prawo do obrony i domniemanie 
niewinności).

TK w wyroku z dnia 9 czerwca 1998 r.44, o czym pisałem już w roz-
dziale IV, wskazał, że prawo do sądu, jako jedno z podstawowych praw 
jednostki i jedna z fundamentalnych gwarancji praworządności, obejmuje 
swoim zakresem prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądo-
wej zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności (sprawiedliwości pro-
ceduralnej45). Ponadto, TK zwraca w swoim orzecznictwie uwagę na to, 
iż jednym z istotnych elementów prawa do sądu – czy węziej: prawa do 
sprawiedliwego ukształtowania procedury – jest prawo do wysłuchania, choć 
nie zostało ono wyrażone wprost w tekście Konstytucji46. Nadto podkreśla, 
że „sprawiedliwa procedura sądowa powinna zapewniać stronom uprawnie-
nia procesowe stosowne do przedmiotu prowadzonego postępowania. Wymóg 
sprawiedliwego postępowania zakłada bowiem dostosowanie jego zasad do 
specyfiki rozpoznawanych spraw”47. W związku z powyższym TK potwier-
dza możliwość tworzenia odmiennych procedur sądowych w zależności od 
przedmiotu postępowania – nie można mówić o abstrakcyjnym modelu 
idealnej procedury. Tworzenie różnorakich rozwiązań procesowych nie ozna-
cza „dopuszczalności wprowadzania rozwiązań arbitralnych, ograniczających 

41 „Art. 45. 1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez 
nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. (…)

 2.  Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo 
państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron 
lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie”.

42 Por. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 51 i n.
43 Zob. ibidem, s. 52.
44 Sygn. K 28/97, OTK 1998, nr 4, poz. 50.
45 Por. wyrok TK z dnia 12 marca 2002 r., sygn. P 9/01, Dz. U. z 2002 r., Nr 26, poz. 265.
46 Por. ibidem.
47 Zob. wyrok TK z dnia 16 listopada 2011 r., sygn. SK 45/09, OTK ZU nr 9/A/2011, 

poz. 97, i powołane tam orzecznictwo.
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nadmiernie i bez istotnych racji prawa procesowe strony, których realizacja 
stanowi warunek prawidłowego i sprawiedliwego rozstrzygnięcia sprawy”48. 
Powyższe twierdzenie można rozpatrywać zwłaszcza w kontekście koniecz-
ności zapewnienia stronom postępowania „równości broni”.

Ponadto, TK w wielu swoich wyrokach potwierdził obowiązywanie zasady 
sprawiedliwości proceduralnej49, która musi być respektowana w postępowa-
niach prowadzonych przez organy władzy publicznej w celu rozstrzygnięcia 
spraw indywidualnych50. W związku z tym należy się zgodzić z poglądem 
wyrażonym w literaturze, że sprawiedliwość proceduralna wykracza poza 
prawo do sądu określone w art. 45 Konstytucji, a jej wartości powinny 
odnosić się do procedur obowiązujących przed organami innymi niż sądy, 
zwłaszcza organami administracji51, w tym do postępowań represyjnych, 
tj. takich, które zmierzają do poddania jednostek sankcjom52.

TK w swoim orzecznictwie potwierdza, że mimo braku wymienienia 
wprost w Konstytucji, z ogólnej zasady sprawiedliwości proceduralnej można 
wywieść reguły kształtujące procedury zgodnie z wymogami sprawiedliwości 
i jawności, przy czym chodzi także o procedury stosowane w postępowaniach 
niesądowych53. Do reguł tych należy zaliczyć54: prawo do wysłuchania, prawo 
do uzyskania odpowiednio uzasadnionego rozstrzygnięcia, zaskarżalność, 
prawo do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, przewidywalność 
przebiegu procedury, równość uprawnień procesowych stron postępowania.

Należy ponadto zaznaczyć, że Konstytucja RP chroni także prawo do 
prywatności (art. 47), tajemnicę komunikowania się (art. 49) oraz niena-
ruszalność mieszkania (art. 50), które są istotne także z punktu widzenia 
ochrony prawa do rzetelnego procesu.

3. Prawo do rzetelnego procesu w prawie konkurencji

Chciałbym poniżej zastanowić się nad poszanowaniem praw składających 
się na prawo do rzetelnego procesu w unijnym i polskim prawie konkurencji 

48 Zob. ibidem.
49 Zob. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 52 i n. i powołane tam 

orzecznictwo.
50 Zob. np. wyrok TK z dnia 12 maja 2011 r., sygn. P 38/08, OTK ZU nr 4/A/2011, poz. 33.
51 Zob. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 54 oraz s. 85. Por. także 

Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., s. 331 i n. oraz 349 i n.
52 Por. ibidem, s. 61.
53 Por. ibidem, s. 56 i n.
54 Zob. ibidem i powołane tam orzecznictwo.
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i wskazać ewentualne zagrożenia jego skuteczności. Najpierw zostaną przed-
stawione prawa, które gwarantują aktywny udział strony w postępowaniu, 
tj. prawo do wysłuchania oraz zasada „równości broni” (a w tym także 
prawo dostępu do akt). Następnie zostanie omówione prawo do obrony 
rozumiane jako zbiór uprawnień umożliwiających pasywne uczestniczenie 
w postępowaniu z zakresu ochrony konkurencji. Na końcu zostanie poru-
szony problem wymiany informacji w ramach Europejskiej Sieci Ochrony 
Konkurencji (European Competition Network, dalej: „ECN”), ze względu 
na zagrożenia dla prawa do rzetelnego procesu, jakie niesie obecnie ze 
sobą taka wymiana biorąc pod uwagę różny poziom ochrony niektórych 
praw składających się na prawo do rzetelnego procesu tak w samej UE, 
jak i w poszczególnych państwach członkowskich.

3.1. Prawo do wysłuchania

Prawo do wysłuchania jest prawem strony do zajęcia stanowiska w każdej 
kwestii mającej wpływ na wydanie rozstrzygnięcia, co łączy się z obowiąz-
kiem co najmniej informowana strony o wszelkich okolicznościach, które 
mogą być wykorzystane przeciwko niej i koniecznością umożliwienia jej 
wypowiedzenia się w ich przedmiocie55. Prawo do wysłuchania, biorąc pod 
uwagę obowiązki informowania strony o wskazanych wyżej okolicznościach, 
związane jest z konicznością zapewnienia stronie dostępu da akt sprawy. 
Kwestia dostępu do akt łączy się także ściśle z zasadą „równości broni” 
i zostanie poruszona później – przy okazji omawiania tej zasady.

3.1.1. Prawo do wysłuchania w unijnym prawie konkurencji

Pkt 32 preambuły rozporządzenia nr 1/2003 stanowi o konieczności 
zagwarantowania przedsiębiorstwom prawa do wysłuchania. Wysłuchane 
powinny zostać także osoby, których interesów może dotyczyć decyzja Komi-
sji. Konkretyzację tego postanowienia można odnaleźć w art. 27 ust. 1 tego 
rozporządzenia w stosunku do stron postepowania oraz w ust. 3 tegoż arty-
kułu w stosunku do osób trzecich56. Ponadto prawo do wysłuchania doznaje 

55 Por. Półtorak, N., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii…, op. cit., 
komentarz do art. 47, pkt II. D. 2. i powołany tam wyrok TS z dnia 4 grudnia 2003 r. 
w sprawie C-63/01 Evans, EU:C:2003:650, Zb. Orz. z 2004 r., s. I-14447, pkt 56.

56 Wręcz identyczne postanowienia można odnaleźć odpowiednio w punkcie 37 preambuły 
oraz art. 18 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 rozporządzenia nr 139/2004.
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konkretyzacji w rozdziale V rozporządzenia nr 773/200457, które ma zastoso-
wanie do postepowań prowadzonych przez Komisję na podstawie przepisów 
art. 101 i 102 TFUE, a w stosunku do spraw z zakresu kontroli koncentra-
cji w rozdziale IV rozporządzenia nr 802/200458. Na podstawie przepisów 
tych rozporządzeń prawo do wysłuchania przysługuje przedsiębiorstwu od 
momentu przedstawienia mu zarzutów59. Strona ma możliwość odnieść się 
na piśmie do przedstawionych jej zarzutów, co potem może rozwinąć w cza-
sie ustnego przesłuchania (przesłuchanie może odbywać się bez udziału 
innych stron i osób trzecich, jeśli nie zostaną zaproszone)60. Strona nie może 
zostać ukarana w związku z okolicznościami, które nie były przedmiotem 
pisma o przedstawieniu zarzutów (statement of objections)61, nie może na 
nią zostać także nałożona kara pieniężna, jeśli Komisja nie przedstawiła 
w  tym piśmie takiego ewentualnego zagrożenia62. Innymi słowy, pismo to 
musi określać konkretne zachowania, których dopuszczenia się Komisja 
zarzuca oraz wskazywać zagrożenie nałożenia kary pieniężnej. Komisja nie 
może wydać decyzji w stosunku do osoby, która nie była wcześniej adresatem 
pisma w sprawie przedstawienia zarzutów63. Ponadto, decyzja Komisji nie 
może zostać oparta na dokumencie, co do którego strona nie mogła się 
wypowiedzieć64. Przesłuchania ustne prowadzone są przez „całkowicie nieza-
wisłego funkcjonariusza ds. przesłuchań”65. Funkcjonariusz ten bierze udział 

57 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnoszącego się 
do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu WE, 
Dz. U. L 123 z 27 kwietnia 2004, s. 18 i n., pol. wyd. spec.: Rozdział 08 Tom 03 s. 81 
i n., z późn. zm.

58 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, 
Dz. U. L 133 z 30 kwietnia 2004 r., s. 1 i n., z późn. zm.

59 Zob. art. 10 i 11 rozporządzenia nr 773/2004 oraz art. 11 i 13 rozporządzenia nr 802/2004.
60 Por. art. 10, 11,12 i 14 rozporządzenia nr 773/2004 oraz art. 11 i art. 14 rozporządzenia 

nr 802/2004.
61 Por. art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 773/2004 i art. 18 ust. 3 rozporządzenia nr 139/2004.
62 Por. Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., s. 214 i powołany tam wyrok 

SUE z dnia 15 marca 2000 r. w sprawach połączonych T 25-26/95, 30-39/95, 52-46/95, 
T-48/95, T-50-65/95, T-68-71/95, T-87-88/95 i T-103-104/95 Cimenteries CBR i in. p-ko 
Komisji, EU:T:2000:77 Zb. Orz. 2000 r., s. II-00491, pkt 475 i n.

63 Por. Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., s. 238 i n. i powołany tam wyrok 
TS z dnia 16 marca 2000 r. w sprawach połączonych C-395/96 P i C-396/96 P, Compagnie 
maritime belge i in. p-ko Komisji, EU:C:2000:132, Zb. Orz. z 2000 r., s. I-01365, pkt 141 i n.

64 Por. wyrok TS z dnia 7 czerwca 1983 r. w sprawach połączonych 100-103/80 Musique 
Diffusion française i in. p-ko Komisji, EU:C:1983:158, Zb. Orz. z 1983 r., s. 1885, pkt 30.

65 Zob. art. 14 rozporządzenia nr 773/2004 oraz decyzję Przewodniczącego Komisji Euro-
pejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika 
przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu kon-
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także w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów rozporządze-
nia nr 139/2004. O jego roli była już mowa w rozdziale IV. Przepis art. 13 
rozporządzenia 773/2004, podobnie jak art. 16 rozporządzenia nr 802/2004 
w związku z art. 18 ust. 4 rozporządzenia nr 139/2004, reguluje też kwestię 
możliwości pisemnego i ustnego wypowiadania się w  postępowaniu osób 
trzecich, czyli takich, które nie są ani stronami, ani wnioskodawcami, ale 
„wykazują wystarczające zainteresowanie”66.

W literaturze podnosi się, że stopień zagwarantowania prawa do wysłu-
chania w postępowaniu z zakresu ochrony konkurencji jest raczej satysfakcjo-
nujący67, choć niektórzy autorzy mają w tym względzie pewne zastrzeżenia. 
K. Kowalik-Bańczyk wskazuje, że prawo unijne nie tylko gwarantuje prawo 
do bycia wysłuchanym, ale raczej gwarantuje prawo do bycia wysłuchanym 
„skutecznie”, co przekłada się na możliwość wypowiedzenia się strony na 
temat każdego dokumentu znajdującego się w posiadaniu Komisji i każ-
dego przez nią postawionego zarzutu68. A. Andreangeli również wskazuje 
na zadawalający stopień zagwarantowania prawa do bycia wysłuchanym, 
zwraca natomiast uwagę na niedostateczny w jej ocenie udział osób trze-
cich w postępowaniach z zakresu kontroli koncentracji69. T. Bombois pod-
kreśla, że wykonywanie w stosunku do strony obowiązków informacyjnych 
jest zadawalające, natomiast wskazuje, że istotnym naruszeniem prawa 
do bycia wysłuchanym jest brak wysłuchania strony przez ogół komisarzy, 
a ponadto art. 14 ust. 6 rozporządzenia nr 773/2004 wyklucza jawny cha-
rakter przesłuchań, co w jego ocenie sprzeczne jest z zagwarantowanym 
w art. 6 ust. 1 prawem do bycia wysłuchanym publicznie przed niezależnym 
i bezstronnym sądem70. Podnosi on brak publicznego wysłuchania, a ponadto 
brak następczej kontroli decyzji Komisji przez niezawisły i bezstronny sąd 
o pełnej jurysdykcji. Autor ten przytacza argumenty I. S. Forrestera, który 
kwestionuje pomieszanie przez Komisję w jednym ręku funkcji dochodze-
niowej i orzeczniczej71. Argumenty obu tych autorów należy po części uznać 
za zasadne. Remedium na taki stan rzeczy mogłoby być, zaproponowane 
w rozdziale IV, rozdzielenie funkcji dochodzeniowej i orzeczniczej Komi-

kurencji (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. L 275 z 20 października 2011 r., 
s. 29 i n.

66 Czy w przypadku art. 18 ust. 4 rozporządzenia nr 139/2004 „uzasadniony interes”.
67 Zob. Andreangeli, A., EU Competition Enforcement…, op. cit., s. 57, Kowalik-Bańczyk, K., 

Prawo do obrony…, op. cit., s. 359, Bombois, T., La protection…, op. cit., s. 196.
68 Por. Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., s. 359 i n.
69 Zob. Andreangeli, A., EU Competition Enforcement…, op. cit., s. 58.
70 Zob. Bombois, T., La protection…, op. cit., s. 197.
71 Zob. Forrester, I. S., A challenge for Europe’s judges: the review of fines in competition 

cases, E. L. Rev. 2011 nr 36(2), s. 202.
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sji przez wydzielenie z niej dwóch niezależnych paneli, z których jeden, 
odpowiedzialny za wydawanie decyzji, przeprowadzałby rozprawę, która 
spełniałaby gwarancję wysłuchania jawnego. Należy przy tym zaznaczyć, 
że treść art. 14 ust. 6 rozporządzenia nr 773/2004 wskazuje na konflikt 
między prawem do wysłuchania a ochroną informacji poufnych. Należy 
w tym wypadku zgodzić się z M. Bernattem, który podkreśla, że w przy-
padku postępowania przed organem ochrony konkurencji należy dopuścić 
pewne ograniczenie jawności zewnętrznej (dopuszczenie publiczności na 
rozprawę)72 oraz dopuścić możliwość odmowy udzielenia odpowiedzi na 
pytanie z powołaniem się na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa73. Należy 
więc dopuścić do przeprowadzenia rozprawy przed organem wydającym 
rozstrzygniecie, jednakże z poszanowaniem ochrony informacji niejawnych.

Skoro prawo do bycia wysłuchanym może stać w sprzeczności z obowiąz-
kiem zachowania tajemnicy przez Komisję74, można powiedzieć, że w przy-
padku takiej kolizji pierwszeństwo otrzymuje prawo do bycia wysłuchanym, 
dlatego że Komisja nie może wykorzystać na niekorzyść przedsiębiorstwa 
faktów lub dokumentów, których nie może ujawnić, gdyby brak zapoznania 
się z nimi przez stronę naruszał jej prawo do bycia wysłuchanym75. W takim 
wypadku Komisja musi zważyć, czy mniej szkody wyrządzi ujawnieniem 
chronionej tajemnicy, czy brakiem włączenia części dowodów do materiału 
dowodowego sprawy.

Podsumowując, można powiedzieć, że prawo do bycia wysłuchanym 
zostało w dużej mierze zagwarantowane w unijnym prawie konkurencji. Nie 
można niestety powiedzieć, że wysłuchanie to spełnia wymogi wysłuchania 
publicznego, przed niezależnym i bezstronnym sądem o pełnej jurysdyk-
cji. Remedium na zaistniały stan rzeczy zostało przedstawione wcześniej 
w rozdziale IV76.

3.1.2. Prawo do wysłuchania w polskim prawie konkurencji

W polskim prawie konkurencji źródła prawa do wysłuchania należy szu-
kać w kilku aktach prawnych, a nie tylko w samej u.o.k.k., ze względu na 
stosowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji nie tylko jej prze-

72 Por. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 135 i s. 141.
73 Por. ibidem, s. 141.
74 Zob. Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., s. 360.
75 Por. ibidem i powołane tam orzecznictwo.
76 Należy oczywiście zaznaczyć, że standardy prawa do wysłuchania byłby spełnione, gdyby 

postępowanie zostało poddane ocenie bezstronnego i niezawisłego sądu o pełnej jurys-
dykcji.
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pisów, ale także kpa (w sprawach nieuregulowanych w u.o.k.k. poza postę-
powaniem dowodowym)77 oraz art. 227–315 kpc (w sprawach dotyczących 
dowodów)78. Prawo do wysłuchania gwarantuje przede wszystkim art. 10 kpa, 
który nakazuje organom administracji publicznej „zapewnić stronom czynny 
udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić 
im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań”. Prawo to wynika także z obowiązku organów administracji „do 
należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych 
i  prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków 
będących przedmiotem postępowania administracyjnego” określonego w art. 9 
kpa79. Istotny z punktu widzenia prawa do wysłuchania jest art. 74 u.o.k.k., 
który stanowi, że decyzja Prezesa UOKiK może być oparta tylko na zarzu-
tach, do których strony mogły się ustosunkować80. Należy w tym miejscu 
zaznaczyć, że zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych dowód, co 
do którego strona nie miała możliwości wypowiedzenia się stosownie do 
art. 81 kpa, pozbawiony jest mocy dowodowej, zatem nie może stanowić 
podstawy rozstrzygnięcia81. Ponadto, art. 69 i 70 u.o.k.k. ograniczają zakres 
dostępu do akt sprawy określony w art. 73 kpa przez rozszerzenie określo-
nych w art. 74 wyjątków ze względu na konieczność ochrony informacji obję-
tych tajemnicą, czy np. ujawnionych w trybie darowania lub łagodzenia kar82. 
W u.o.k.k. znajdują się również przepisy gwarantujące wysłuchanie osób 
trzecich83. Możliwość realizacji przez strony prawa do wysłuchania zaczyna 
się w momencie otwarcia postępowania antymonopolowego, tj. z  chwilą 
wydania postanowienia o wszczęciu tego postępowania i poinformowania 
o tym fakcie stron przez Prezesa UOKiK84. W przypadku wszczęcia postepo-
wania wyjaśniającego, które poprzedza postępowanie antymonopolowe, nie 
ma możliwości skorzystania przez przedsiębiorstwa z prawa do wysłuchania, 
ponieważ postępowanie to nie toczy się przeciwko komuś, lecz w sprawie85. 
Jeżeli chodzi o samo postanowienie o wszczęciu postępowania antymono-
polowego, to jego treść powinna wskazywać stronę postępowania, jasno 

77 Zob. art. 83 u.o.k.k.
78 Zob. art. 84 u.o.k.k.
79 Por. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 101.
80 Por. art. 74 u.o.k.k.
81 Zob. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 118 oraz wyrok WSA w Szcze-

cinie z dnia 30 marca 2006 r. sygn. II SA/SZ 1060/05, orzeczenia.nsa.gov.pl i powołane 
tam orzecznictwo.

82 Zob. art. 69 i art. 70 u.o.k.k.
83 Zob. art. 50 ust. 3 i art. 86 u.o.k.k.
84 Zob. art. 88 ust. 2 u.o.k.k.
85 Zob. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 103 i n.
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określać zakres postępowania i zawierać zarzuty wraz z ich uzasadnieniem 
faktycznym i prawnym, określającym w sposób wyczerpujący przyczynę ich 
postawienia86. W praktyce często postanowienie to ogranicza się do wska-
zania strony oraz zarzutu, który jest tylko powtórzeniem tekstu ustawy87. 
Zgodnie z orzecznictwem SOKiK: „postanowienie o wszczęciu postępowa-
nia jest wiążące również dla Prezesa UOKiK, gdyż musi on orzec dokładnie 
w tym zakresie w decyzji kończącej postępowanie (tzn. stwierdzając stosowanie 
praktyki monopolistycznej tylko w części obowiązany jest wydać rozstrzygnięcie 
również w pozostałym zakresie)”88. Braki tego postanowienia albo wykrocze-
nie poza jego zakres skutkuje nieważnością postępowania ze względu na 
pozbawienie strony możliwości działania i ochrony swoich praw89

. Z punktu 
widzenia wysłuchania publicznego istotny jest art. 60 u.o.k.k. regulujący 
przeprowadzenie przez Prezesa UOKiK rozprawy. Interpretacja tego prze-
pisu prowadzi do wniosku, że przeprowadzenie rozprawy jest fakultatywne 
i strona nie ma żadnego wpływu na to, czy zostanie przeprowadzona – jej 
przeprowadzenie zależy wyłącznie od uznania Prezesa UOKiK.

W literaturze podnosi się, że prawo do wysłuchania może być w polskim 
prawie konkurencji naruszane z kilku względów.

Po pierwsze, wskazuje się, że brak statusu strony przedsiębiorstw na 
etapie postępowania wyjaśniającego może ograniczać prawo do wysłuchania 
i jednocześnie godzić w prawo do obrony przedsiębiorstwa, które na skutek 
wydania postanowienia o wszczęciu postępowania antymonopolowego tą 
stroną się stanie. Mimo że postępowanie wyjaśniające toczy się „w sprawie”, 
to zawsze dotyczy ono jakichś przedsiębiorstw, które dowiadują się o toczą-
cym postępowaniu dopiero w momencie np. kontroli, czy przeszukania90. 
Oczywiście działania organu ochrony konkurencji wymaga czasem elementu 

86 Zob. ibidem, s. 109 i powołany tam wyrok SOKiK z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. 
XVII Ama 24/03, SIP Lex nr 143460, inaczej Róziewicz-Ładoń, K., Postępowanie przed 
Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przeciwdziałania prakty-
kom ograniczającym konkurencję, Warszawa 2011 oraz SIP Lex 2011, s. 177. Autorka ta 
podnosi, że skoro na postanowienie o wszczęciu postępowania antymonopolowego nie 
przysługuje zażalenie, to wnioskując a contrario z treści art. 124 § 2 kpa należy przyjąć, 
że postanowienie to nie musi zawierać uzasadnienia faktycznego i prawnego.

87 Zob. Gago, R., Rosiak, P. K., Uwagi dotyczące zakresu postanowienia o wszczęciu postępo-
wania w świetle wymogu zapewnienia realizacji prawa do obrony oraz w związku z zakresem 
unijnego postanowienia o przedstawieniu zarzutów (Statement of objections), IKAR 2013 r., 
nr 7 (2), s. 48.

88 Zob. wyrok SOKiK z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. XVII Ama 24/03, SIP Lex nr 143460.
89 Zob. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 114 i powołany tam wyrok 

SOKiK z dnia 23 lutego 2004 r., XVII Ama 30/03, niepubl.
90 Zob. Jurkowska-Gomułka, A., [w:] Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji…, 

wyd. 2, op. cit., s. 912.
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zaskoczenia, jednakże, należy podzielić pogląd prezentowany w doktrynie, 
że nie powinno to być regułą91.

Prawo do bycia wysłuchanym może zostać także naruszone ze względu 
na brak ustawowych wymagań stawianych treści postanowienia o wszczęciu 
postępowania antymonopolowego, które byłyby obligatoryjne, a niepozo-
stawione uznaniu Prezesa UOKiK92. Ze względu na to, że postanowie-
nie to może nie zawierać odpowiedniego uzasadnienia, które w sposób 
wyczerpujący (choć wstępny) powinno zawierać uzasadnienie faktyczne 
i prawne stawianych zarzutów oraz informację o wysokości grożącej kary, 
może ono nie spełniać wymogów stawianych przez art. 6 ust 3 EKPCz93, 
a  w  praktyce Prezesa UOKiK często tak jest94. Praktykę tę kwestiono-
wał już SA w Warszawie w swoim orzecznictwie95. Dlatego w literaturze 
postuluje się albo wprowadzenie nowej instytucji będącej odpowiednikiem 
unijnego pisma o  przedstawieniu zarzutów, która by te wymagania speł-
niała, albo uszczegółowienie wymogów stawianych obecnemu postanowieniu 
o wszczęciu postępowania antymonopolowego. Niestety, nowelizacja u.o.k.k. 
z  10  czerwca 2014 r.96 nie zawiera żadnych zmian w tym zakresie. Nato-
miast, żeby zmniejszyć zagrożenie naruszenia przez Prezesa UOKiK art. 6 
ust. 3 EKPCz organ ten zdecydował się w dniu 1 września 2015 r. wydać 
Wyjaśnienia dotyczące przedstawiania szczegółowego uzasadnienia zarzutów 
w postępowaniach w sprawach: 1) praktyk ograniczających konkurencję, 
2) praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz 3) nakłada-
nia kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy97. W dokumencie tym 
Prezes UOKiK zobowiązuje się przedstawiać – w postępowaniach wszczętych 
po dniu 1 września 2015 r. – stronie postępowania „Szczegółowe uzasad-
nienie zarzutów”. Jest to dokument, który nie stanowi ani postanowienia, 
ani tym bardziej decyzji, a jedynie pismo Prezesa UOKiK o charakterze 
przygotowawczym (czynność materialno-techniczna), które przedstawiane 
jest stronie, gdy Prezes UOKiK uzna, że zakończył zbieranie materiału 
dowodowego98. Pismo to ma zawierać m.in. wszystkie istotne fakty oraz 

91 Por. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 103.
92 Zob. Bernatt, M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – potrzeba noweli-

zacji. Perspektywa sprawiedliwości proceduralnej, IKAR 2012 r., nr 1(1), s. 92 i n., 
Gago, R., Rosiak, P. K., Uwagi dotyczące zakresu…, op. cit., s. 48.

93 Zob. Bernatt, M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – potrzeba…, op. cit., s. 92.
94 Zob. Gago, R., Rosiak, P. K., Uwagi dotyczące zakresu…, op. cit., s. 48.
95 Zob. wyrok SA w Warszawie z dnia 4 lipca 2012 r., sygn. VI ACa 202/12, orzeczenia.ms.gov.pl.
96 Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsu-

mentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 2014 r., poz. 945.
97 https://uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php, dostęp: 19 września 2015 r.
98 Zob. ibidem.



278 ROZDZIAŁ V

dowody, na których Prezes UOKiK ma zamiar oprzeć decyzję, a także 
informację o zamiarze nałożenia kary (bez wskazywania jej wysokości) oraz 
wskazanie ustalonych okoliczności mających wpływ na ustalenie jej wyso-
kości. Wprowadzenie tych wytycznych należy ocenić jako krok w dobrym 
kierunku, jednakże zasada pewności prawa wymaga, by uregulowana tymi 
wytycznymi instytucja znalazła się w akcie prawa o charakterze powszechnie 
obowiązującym99, a nie w niewiążących wytycznych. Szczegółowe przedsta-
wienie zarzutów powinno mieć nadto formę postanowienia. Nie jest zro-
zumiałe dlaczego polski prawodawca nie zdecydował się na uregulowanie 
tej instytucji w ustawie (ewentualnie doprecyzowując ją w rozporządzeniu), 
a wybrał rozwiązanie, które należy uznać za połowiczne.

Ponadto, istotnym zastrzeżeniem pojawiającym się w doktrynie jest kry-
tyka wyroku SN z dnia 7 maja 2004 r., w którym SN stwierdził, że posta-
nowienie o wszczęciu postępowania antymonopolowego nie musi zawierać 
określenia rynku właściwego100. To krytyczne stanowisko zdecydowanie 
podzielam. Brak określenia rynku właściwego w tym postanowieniu unie-
możliwia przedsiębiorstwu skorzystanie z prawa do wysłuchania, ze względu 
na niemożliwość zrozumienia zarzutu i przez to odparcia go. Strona musi 
mieć możliwość wypowiedzenia się co do rynku, na którym działa oraz 
określić swój udział w tym rynku. Inaczej nie będzie w stanie w sposób 
dostateczny podnosić argumentów na np. brak praktyki na danym rynku, 
czy wysokość w nim swojego udziału. Słusznie w literaturze wskazuje się, 
że postanowienie o wszczęciu postępowania antymonopolowego ma cha-
rakter wstępny i organ nie jest związany każdym szczegółowym ustaleniem 
w nim zawartym, jest on związany jego zakresem101. Niezbędne jest zatem 
przynajmniej wstępne określenie, jaki rynek właściwy organ ustalił102.

Słusznie zwraca się także uwagę w literaturze na braki w regulacji roz-
prawy przeprowadzanej przez Prezesa UOKiK103. Podkreśla się, że rozprawa 
jako taka gwarantuje pełne wysłuchanie i sprzyja lepszemu wyjaśnieniu 
sprawy, pozwala ustalić sporne okoliczności pomiędzy stronami postepo-
wania (jeśli jest ich kilka) oraz może przyczynić się do lepszego zaak-

 99 Por. rozdział II oraz Bernatt, M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – potrze-
ba…, op. cit., s. 92.

100 Zob. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 111 i powołany tam wyrok 
SN z dnia 7 maja 2004 r., sygn. III SK 38/04, niepubl. Por. także odmiennie, acz nie do 
końca aprobująco Róziewicz-Ładoń, K., Postępowanie przed Prezesem…, op. cit., s. 115.

101 Por. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 110.
102 Por. Róziewicz-Ładoń, K., Postępowanie przed Prezesem…, op. cit., s. 115 i n.
103 Por. ibidem, s. 134 i n.
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ceptowania przez strony ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy104. Przede 
wszystkim pożądane jest wprowadzenie obowiązkowego przeprowadzenia 
rozprawy zwłaszcza w wypadkach, kiedy ustosunkowanie się do przeprowa-
dzonych w  jej toku dowodów może mieć istotny wpływ na ochronę intere-
sów strony (np. przesłuchanie świadków), a także, gdy strony postępowania 
mają sprzeczne interesy105, czy nawet gdy strona sobie tego życzy. Oczywi-
ście należy umożliwić ograniczenie jawności postępowania ze względu na 
konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jednakże nie można ani 
rezygnować z jej przeprowadzenia tylko z tego powodu – słusznie argu-
mentuje M. Bernatt, że przecież przed SOKiK rozprawa jest podstawową 
formą prowadzenia postępowania, a istnieje identyczne ryzyko ujawnienia 
tajemnicy przedsiębiorstwa. Wyłączenie jawności postępowania, również jaw-
ności zewnętrznej (dla publiczności) powinno być wyjątkiem, a nie regułą. 
Należy zapewnić możliwość ograniczenia dostępu do materiału dowodo-
wego dołączonego do akt sprawy, co do których ograniczono dostęp na 
podstawie art. 69 u.o.k.k, ale nie rezygnować z przeprowadzenia rozprawy 
w ogóle106. Ponadto, słusznie postuluje M. Bernatt konieczność uregulo-
wania możliwości uchylenia się od zadanego pytania z powołaniem się na 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Rozprawa powinna stać się zatem regułą, a nie, 
jak dotychczas107, wyjątkiem, ze względu na konieczność zagwarantowania 
prawa do wysłuchania. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że ustawodawca nie 
wysłuchał wskazanych wyżej postulatów i nowelizacją u.o.k.k. z 10 czerwca 
2014 r. nie zmieniono żadnych przepisów dotyczących rozprawy.

Również polskie prawo konkurencji budzi uzasadnioną krytykę pod 
kątem zapewnienia prawa wysłuchania osobom trzecim, jednakże tematyka 
ta wykracza poza zakres niniejszej pracy108.

3.2. Zasada „równości broni”

Zasada „równości broni” nakazuje zapewnić sprawiedliwą równowagę 
stron postępowania109, czyli między innymi zapewnienie każdej z nich rozsąd-

104 Zob. Bernatt, M. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – potrzeba nowelizacji. 
Perspektywa sprawiedliwoś ci proceduralnej, IKAR 2012 r., nr 1(1), s. 93.

105 Por. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 137.
106 Por. ibidem, s. 141.
107 Zob. ibidem, s. 138 i 139. Autor ten wskazuje, że w latach 2007 do połowy 2011 rozprawa 

została przeprowadzona kilka razy w roku na kilkaset prowadzonych postępowań!
108 Zob. szerzej ibidem, s. 153 i n.
109 Zob. wyrok ETPCz z dnia 27 października 1993 r. w sprawie Dombo Beheer B. V. p-ko 

Holandii, skarga nr 14448/88, § 33.
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nej możliwości przedstawienia swojego stanowiska w sprawie w taki sposób, 
że nie będzie ona w sytuacji gorszej od swojego przeciwnika110. Oznacza to 
obowiązek zapewnienia braku nadmiernego i nieuzasadnionego uprzywile-
jowania jednej ze stron postępowania w stosunku do drugiej, czyli koniecz-
ność niewprowadzania rozwiązań arbitralnych, ograniczających nadmiernie 
i bez istotnych racji praw procesowych strony111. Zasada ta odnosi się do 
wszystkich aspektów rzetelnego procesu sądowego, które mogą spowodować 
uzyskanie przez stronę uprzywilejowanej pozycji procesowej w stosunku do 
jej przeciwnika112. Zasada ta dotyczy nie tylko postępowania przed sądem, 
ale także postępowania, które dopiero może mieć finał w postępowaniu 
sądowym. Oczywiście zasada ta nie zapewnia identyczności uprawnień czy 
to w postępowaniu karnym prowadzonym przez prokuratora, czy w postę-
powaniu administracyjnym. Strona nie może mieć np. uprawnień docho-
dzeniowych identycznych z organem państwa prowadzącym postępowanie. 
Chodzi tu bardziej o wyważanie uprawnień i między innymi zapewnienie 
stronie równej możliwości dostępu do akt sprawy tak, by mogła w spo-
sób rzetelny przedstawić swoje racje, umożliwienie powoływania dowodów 
tak z dokumentów, jak i ze świadków, etc. Postępowanie sądowe powinno 
toczyć się zgodnie z zasadą kontradyktoryjności, co oznacza, że każda ze 
stron musi mieć takie same możliwości zapoznania się i ustosunkowania 
się do stanowiska drugiej strony (dotyczy to zarówno postępowań o cha-
rakterze cywilnym, jak i karnym)113. W orzecznictwie ETPCz dotyczącym 
zasady „równości broni” zwraca się między innymi uwagę na to, że upraw-
nienie polegające na uzyskaniu dostępu do wszelkich akt oskarżenia nie 
ma charakteru absolutnego114. Może ono być ograniczone ze względu na 
konieczność ochrony praw podstawowych innych jednostek oraz istotnego 
interesu publicznego, przy zachowaniu zasady proporcjonalności115. Wszelkie 
ograniczenia praw oskarżonego powinny być zrównoważone przez procedury 

110 Zob. wyrok ETPCz z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie Öcalan p-ko Turcji, skarga 
nr 46221/99, § 140.

111 Por. Półtorak, N., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii…, op. cit., 
komentarz do art. 47, pkt II D. 2 oraz wyrok TK z dnia 16 listopada 2011 r., sygn. SK 
45/09.

112 Zob. Nowicki, M. A., Komentarz do art. 6 Konwencji…, op. cit., pkt 6.1.5 oraz powołany 
tam wyrok ETPCz z 9 lutego 2012 r. w sprawie Kinský p-ko Czechom, skarga nr 42856/06, 
§ 100.

113 Por. Nowicki, M. A., Komentarz do art. 6 Konwencji…, op. cit., pkt 6.1.5 i powołane tam 
orzecznictwo.

114 Zob. wyrok ETPCz z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie Jasper p-ko Zjednoczonemu 
Królestwu, skarga nr 27052/95, § 52.

115 Por. ibidem.
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stosowane przez ciała o charakterze sądowym116 i to sąd krajowy powinien 
ocenić, czy taka równowaga została zachowana117. Istotne jest, że wszelka 
odmowa udzielenia dostępu do akt powinna zostać poddana kontroli sądo-
wej w postępowaniu wpadkowym, by zapewnić efektywną ochronę zasady 
„równości broni”, gdyż podważanie takiej decyzji dopiero w postępowaniu 
odwoławczym może okazać się w tym względzie niewystarczające118.

3.2.1. Zasada „równości broni” w unijnym prawie konkurencji

W literaturze podnosi się, że jednym z zagrożeń dla zasady „równo-
ści broni” jest sposób, w jaki zagwarantowany jest dostęp do akt sprawy 
w postępowaniu z zakresu ochrony konkurencji. Sam dostęp do akt łączy 
się oczywiście także z prawem do bycia wysłuchanym, ponieważ może ono 
być zapewnione tylko wtedy, gdy strona będzie mogła się wypowiedzieć 
o wszelkich dowodach, które mogą wpłynąć na ostateczne rozstrzygniecie jej 
sprawy. Z drugiej strony, dostęp do akt może być ograniczony ze względu 
na konieczność ochrony tajemnicy niektórych informacji, takich jak np. 
tajemnica przedsiębiorstwa. Zgodnie z orzecznictwem TSUE, dostęp do 
akt stanowi jedną z gwarancji proceduralnych składających się na prawo 
do obrony, służącą temu, żeby prawo do bycia wysłuchanym zostało efek-
tywnie zapewnione119. W unijnym prawie konkurencji zasada dostępu do 
akt nie była uregulowana w rozporządzeniu nr 17 i pojawiła się dopiero 
w orzecznictwie TSUE120, a następnie została uregulowana tak w przepisach 
rozporządzeń nr 1/2003 oraz 139/2004, jak i w art. 41 KPP. Należy zwrócić 
uwagę, że art. 41 ust. 2 lit b) KPP nakazuje realizować prawo dostępu do akt 
z poszanowaniem uprawnionych interesów poufności i tajemnicy zawodowej 
i handlowej121. Podobnie art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 1/2003 oraz art. 18 

116 Por. ibidem.
117 Zob. ibidem, § 53.
118 Por. Andreangeli, A., EU Competition Enforcement…, op. cit., s. 88 oraz powołane 

tam wyroki ETPCz: z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie Dowsett p-ko Zjednoczonemu 
Królestwu, skarga nr 39482/98, § 49 i n., z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie Fortum Corp. 
p-ko Finlandii, skarga nr 32559/96, § 43.

119 Zob. Kerse, C. S., Khan, N., EC Antitrust Procedure, 6th edition, London 2012, s. 214 
i  powołany tam wyrok SUE z dnia 18 grudnia 1992 r. w sprawach połączonych T-10 
do 13/92 oraz T-15/92 Cimenteries CBR SA et al. p-ko Komisji, EU:T:1992:123, Zb. 
Orz. z  1992 r., s. II-02667, pkt 38 oraz wyrok TS z dnia 13 lipca 1966 r. w sprawach 
połączonych Consten i Grundig 56 i 58-64, EU:C:1966:41, Zb. Orz. z 1966 r., s. 429.

120 Zob. Kerse, C. S., Khan, N., EC Antitrust…, op. cit., s. 214 i n. oraz powołane tam 
orzecznictwo.

121 Zob. art. 41 ust. 2 lit. b) KPP.
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ust. 3 rozporządzenia nr 139/2004 stanowią, iż udostępnienie akt odbywa 
się z poszanowaniem uzasadnionego interesu przedsiębiorstw w zakresie 
ochrony tajemnicy handlowej. Ze względu na pojawiające się w tym zakresie 
wątpliwości i rozwinięte orzecznictwo sądów unijnych Komisja zdecydowała 
się na publikację obwieszczenia regulującego zasad dostępu do akt122. Prawo 
unijne, na co wskazują przepisy tego obwieszczenia, wyróżnia trzy kategorie 
informacji chronionych przed ujawnieniem: tajemnice handlowe, dokumenty 
wewnętrzne Komisji i organów krajowych oraz inne poufne informacje123. 
Co do zasady, dokumenty wewnętrzne Komisji (i w tym korespondencja 
z innymi organami ochrony konkurencji) stanowią kategorię dokumentów, 
które nigdy nie podlegają ujawnieniu124, choć bardzo wyjątkowo zdarza 
się, że strony otrzymują do nich dostęp. Należy w tym miejscu zaznaczyć, 
że dzieje się tak, gdyż zakwalifikowanie danego dokumentu jako takiego, 
który zawiera informację chronioną, nie wyklucza wykorzystania go jako 
dowodu w sprawie125. Komisja przygotowuje wersję jawną takiego doku-
mentu, przez pozbawienie go danych chronionych126. Natomiast, jeżeli dany 
dokument zawiera informacje niezbędne do udowodnienia praktyki albo 
zmniejszające lub eliminujące odpowiedzialność strony Komisja powinna 
rozważyć ich ujawnienie127. Decyzja stwierdzająca praktykę nie może być 
bowiem oparta o obciążający materiał dowodowy nie ujawniony stronie128.

Jeżeli chodzi o zapewnienie dostępu do akt sprawy, to ze strony Komisji 
za podjęcie decyzji o udostępnieniu akt lub odmowie udostępnienia odpo-
wiedzialny jest urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające (hearing 
oficer, dalej: HO)129. Jeżeli chodzi o kwestię udostępnienia akt, to w decyzji 

122 Zob. obwieszczenie Komisji dotyczące zasad dostępu do akt Komisji w sprawach na mocy 
art. 81 i 82 Traktatu WE, art. 53, 54 i 57 Porozumienia EOG oraz rozporządzeniem 
Rady (WE) nr 139/2004, Dz.U. C nr 325 z 22 grudnia 2005, str. 7 i n., z późn. zm., 
zastąpiło ono poprzednie obwieszczenie opublikowane w roku 1997.

123 Por. pkt 10 obwieszczenia o dostępie do akt Komisji i powołane w przypisie orzecznic-
two, art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 773/2004 oraz zob. szerzej Andreangeli, A., EU 
Competition Enforcement…, op. cit., s. 70 i n., Kerse, C. S., Khan, N., EC Antitrust…, 
op. cit., s. 214 i n., Blanco, L. O. (red.), EU Competition Procedure, 3rd edition, Oxford 
2013 207 i n. Na temat dostępu do informacji o działaniach władz UE zob. Adamski, D., 
Prawo do informacji o działaniach władz publicznych Unii Europejskiej, Warszawa 2011.

124 Por. pkt 12 i n. obwieszczenia o dostępie do akt Komisji.
125 Zob. Kerse, C. S., Khan, N., EC Antitrust…, op. cit., s. 220 i n.
126 Zob. ibidem i np. wyrok SUE z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie T-175/95 BASF Lacke 

+ Farben AG p-ko Komisji, EU:T:1999:99, Zb. Orz. z 1999 r., s. II-01581, pkt 92.
127 Por. Kerse, C. S., Khan, N., EC Antitrust…, op. cit., s., s. 226 i n.
128 Por. ibidem.
129 Szerzej zob. rozdział IV oraz np. Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., 

s. 219, Kerse, C. S., Khan, N., EC Antitrust…, op. cit., s. 199 i n.
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o HO130 uregulowane zostały dwa przypadki, w których HO podejmuje 
decyzję w tej materii. Po pierwsze, Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji 
może poinformować osobę, od której pochodzą informacje poufne (np. 
tajemnice handlowe) o chęci ich ujawnienia131. W takim wypadku, jeśli 
ta osoba nie zgadza się z takim obrotem spraw, może ona zwrócić się do 
HO o rozstrzygniecie tej kwestii. Po drugie, strona może zwrócić się do 
Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji o dostęp do akt, które jej nie zostały 
udostępnione ze względu na ich poufny charakter, a podejrzewa, że istnieją 
i są niezbędne do skorzystania przez nią z prawa do bycia wysłuchanym132. 
W przypadku odmowy strona ta także może zwrócić się do HO o osta-
tecznie rozstrzygniecie tej kwestii. Tylko w pierwszym z opisanych przy-
padków istnieje możliwość wzruszenia decyzji HO przez jej zaskarżenie do 
SUE w  postępowaniu wpadkowym133. W drugim przypadku, decyzja HO 
o odmowie dostępu do akt nie może zostać zaskarżona, a zarzuty jej doty-
czące mogą znaleźć się dopiero w skardze na ostateczną decyzję Komisji 
podjętą w sprawie, ze względu na przygotowawczy charakter decyzji HO, 
co potwierdza orzecznictwo sądów unijnych134.

W związku z tym, że przedsiębiorstwo nie ma możliwości wzruszenia 
decyzji HO o odmowie dostępu do akt przez jej zaskarżenie do SUE, 
a decyzja ta może w sposób nieodwracalny zaważyć na możliwości skorzy-
stania przez to przedsiębiorstwo z prawa do obrony135, w literaturze podnosi 
się, że taki stan rzeczy jest niezgodny z powołanym wyżej orzecznictwem 
EKPCz, ponieważ stanowi naruszenia gwarancji dostępu do akt i przez to 
naruszenia zasady „równości broni”. W związku z powyższym pożądane 
jest wprowadzenie możliwości zaskarżenia tej decyzji do SUE, podobnie 
jak ma to miejsce przy decyzji zezwalającej na ujawnienie danych, o której 
mowa w art. 8 decyzji o HO.

130 Zob. decyzję Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. 
w  sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyja-
śniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Tekst mający znaczenie 
dla EOG, 2011/695/UE), Dz. Urz. L 275 z 20 października 2011 r., s. 29 i n.

131 Zob. art. 8 ust. 1 decyzji o HO.
132 Por. art. 7 ust. 1 decyzji o HO.
133 Por. Kerse, C. S., Khan, N., EC Antitrust Procedure, 6th edition, London 2012, s. 233.
134 Zob. ibidem, s. 232 i n. oraz powołany tam wyrok SUE z dnia 18 grudnia 1992 r. w spra-

wach połączonych T-10 do 13/92 oraz T-15/92 Cimenteries CBR SA et al. p-ko Komisji, 
EU:T:1992:123, Zb. Orz. z 1992 r., s. II-02667, pkt 42 i 54 oraz postanowienie Prezesa 
SUE (wtedy Prezesa SPI) z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie T-216/01 R Reisebank 
AG p-ko Komisji, EU:T:2001:277, Zb. Orz. z 2003 r., s. II-03481, pkt 52.

135 Zob. Andreangeli, A., EU Competition Enforcement…, op. cit., s. 89 i n. i powołane tam 
postanowienie Prezesa SUE w sprawie T-216/01 R Reisebank, pkt 35 i 36.
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3.2.2. Zasada „równości broni” w polskim prawie konkurencji

Obowiązek zapewnienia stronie postępowania przed Prezesem UOKiK 
dostępu do akt, o czym była mowa już powyżej, wynika z art. 10 kpa. 
Ponadto, zastosowanie znajduje w tym wypadku również art. 81 kpa, w myśl 
którego dowód, co do którego strona nie miała możliwości wypowiedzenia 
się, pozbawiony jest mocy dowodowej136. Możliwość ograniczenia dostęp do 
akt w u.o.k.k. uregulowana jest w art. 69 u.o.k.k. Przepis ten jest podstawą 
do ograniczenia przez Prezesa UOKiK wglądu do materiału dowodowego 
ze względu na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych 
tajemnic podlegających ochronie na podstawie innych przepisów. W prze-
ciwieństwie do uregulowania unijnego, prawo polskie przewiduje możli-
wość złożenia zażalenia na postanowienie Prezesa UOKiK w przedmiocie 
ograniczenia dostępu do akt, co jest rozwiązaniem zgodnym z powołanym 
wyżej orzecznictwem ETPCz.

W literaturze zwraca się uwagę, że treść przepisu art. 69 jest niewła-
ściwa, ponieważ w praktyce może prowadzić do zbyt daleko idącej ochrony 
tajemnicy informacji, które czasem są wykorzystywane jako dowody bez ich 
ujawnienia137, co prowadzi do naruszenia prawa do rzetelnego procesu, 
a konkretnie prawa do bycia wysłuchanym oraz zasady „równości broni”. 
M. Bernatt słusznie proponuje zmianę tego przepisu w ten sposób, żeby 
wynikał z niego nakaz uwzględnienia prawa do wysłuchania strony, gdy organ 
ocenia, czy należy utajnić dane informacje i w jakim zakresie. Ponadto, 
przepis ten powinien obejmować inne kategorie podlegających ochronie 
tajemnic tak, żeby móc lepiej ważyć między koniecznością ich ochrony 
a  prawem do wysłuchania (by wprowadzić też inne kategorie informacji 
niż te stanowiące tajemnicę handlową, których ujawnienie nie byłoby tak 
szkodliwe dla przedsiębiorstwa)138. Poza tym powinny one także obejmować 
tajemnice, których ujawnienie negatywnie wpłynęłoby na poziom ochrony 
efektywności postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK (np. dane 

136 Zob. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 118 oraz wyrok WSA w Szcze-
cinie z dnia 30 marca 2006 r. sygn. II SA/SZ 1060/05, orzeczenia.nsa.gov.pl i powołane 
tam orzecznictwo, a także Bernatt, M., Can the Right To Be Heard Be Respected without 
Access to Information about the Proceedings? Deficiencies of National Competition Pro-
cedure, YARS 2012, nr 5(6), s. 103 i n.

137 Zob. Bernatt, M., Right to be heard or protection of confidential information? Competing 
guarantees of procedural fairness in proceedings before the Polish competition authority, 
YARS 2010, nr 3(3), s. 59. oraz tego samego autora Can the Right To Be Heard…, op. cit., 
s. 107 i powołaną tam decyzje Prezesa UOKiK z dnia 3 lutego 2011 r. nr DKK-12/2011, 
uokik.gov.pl.

138 Zob. ibidem, s. 67 i n.
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osoby zgłaszającej naruszenie, czy dane osób będących źródłem niektórych 
dowodów). Wreszcie, autor ten słusznie zwraca uwagę, że pożądana jest 
regulacja postępowania w wypadku konieczności wykorzystania informacji 
chronionych jako dowodu w sprawie. Organ powinien zważyć czy „mniej-
szym złem” będzie ujawnienia tej tajemnicy jako dowodu, czy też brak 
ujawnienia i zarazem niewykorzystanie ich jako dowodu na wzór postępo-
wania prowadzonego przez Komisję139. Nieujawniona informacja nie może 
bowiem zostać wykorzystana jako dowód, ponieważ naruszałoby to prawo 
do wysłuchania oraz prawo do czynnego udziału strony w postępowaniu 
(art. 10 i art. 81 kpa). Pomimo że postulaty przytoczone wyżej nie są nowe, 
ustawodawca nie zdecydował się na wzięcie ich pod uwagę przy okazji 
uchwalenia nowelizacji u.o.k.k. z 10 czerwca 2014 r. W związku z powyż-
szym, regulacja dotycząca ograniczenia dostępu do materiału dowodowego 
pozostaje niedostateczną. W obecnym kształcie należy zatem postulować, 
żeby praktyka Prezesa UOKiK i sądów poszła w kierunku ważenia koniecz-
ności ochrony tajemnic z prawem do wysłuchania.

Ponadto, M. Bernatt zwraca uwagę na brak równości w dostępie do mate-
riału dowodowego uzyskanego w trybie darowania lub łagodzenia kar. Autor 
ten jest zdania, że powinno się wprowadzić w tym względzie rozwiązanie 
podobne do rozwiązania unijnego. W prawie unijnym udostępnia się adre-
satowi pisma w sprawie przedstawienia zarzutów (statement of objections) 
dokumenty uzyskane w trybie darowania lub łagodzenia kar. Udostępnienie 
to odbywa się pod kilkoma warunkami, tj. strona nie może dokumentów 
kopiować i może je użyć tylko na potrzeby sądowego lub administracyjnego 
postępowania dotyczącego unijnych reguł konkurencji140. Przepis art.  70 
ust. 2 u.o.k.k. nie precyzuje terminu, w którym Prezes UOKiK byłby zobo-
wiązany udostępniać informacje i dowody uzyskane w trybie darowania 
lub łagodzenia kar. Przepis ten nakazuje Prezesowi UOKiK udostępniać 
te materiały przed wydaniem decyzji. Oznacza to, że może się zdarzyć, iż 
pogwałcona zostanie zasada „równości broni”, gdy strona, która otrzyma 
takie dowody za późno, żeby się do nich odnieść (ponieważ niedługo po tym 
zostanie wydana decyzja). Jest to równoważne także z naruszeniem prawa do 
obrony oraz uchybieniem obowiązku zapewnienia czynnego udziału w postę-
powaniu (art. 10 kpa), ponieważ strona nie będzie mogła np. odnieść się do 
zeznań przesłuchanego w tym trybie świadka, czy zgłosić innego wniosku 

139 Por. pkt 14 preambuły rozporządzenia nr 773/2004.
140 Zob. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 170 i n. oraz pkt 33 i 34 

obwieszczenia Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w spra-
wach kartelowych, Dz. U. C nr 298 z 8 grudnia 2006, s. 17 i n., z późn. zm.
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dowodowego141. M. Bernatt postuluje zatem doprecyzowanie terminu na 
udostępnienie tego materiału tak, żeby był to termin realny w zależności od 
skomplikowania konkretnej sprawy142. Niestety, polski ustawodawca także 
w tym wypadku nie wysłuchał tych postulatów doktryny. Art. 70 ust. 2 nie 
został w ogóle zmieniony nowelizacją u.o.k.k. z 10 czerwca 2014 r. Dodano 
i zmieniono przepisy precyzujące dostęp do materiałów uzyskanych w try-
bie darowania lub łagodzenia kar143. Niestety, są to rozwiązania inne od 
rozwiązań unijnych. Nadal zasadą jest nieudostępnianie tych materiałów, 
chyba że za zgodą osoby, która te materiały dostarcza144. W przypadku zaś 
uzyskania tej zgody, może ona obejmować kopiowanie145 lub tylko sporzą-
dzanie notatek z tych materiałów146. Przy czym sporządzanie notatek jest 
możliwe, o ile strona je sporządzająca zobowiąże się do ich wykorzystania 
wyłącznie na potrzeby postępowania toczącego się przed Prezesem UOKiK 
lub postępowania przed sądem prowadzonego w wyniku wniesienia środka 
odwoławczego w sprawie. Tak czy inaczej, bez zgody osoby, od której mate-
riał ten pochodzi, Prezes UOKiK udostępnia te materiały tylko na podstawie 
art. 70 ust. 2, czyli dopiero przed wydaniem decyzji w sprawie. Rozwiązanie 
to stanowi zatem nadal podstawę do naruszenia zasady „równości broni” 
oraz prawa do obrony i prawa do czynnego udziału strony w postępowaniu 
administracyjnym.

Z punktu widzenia ochrony zasady „równości broni” kontrowersje budzi 
ponadto inne rozwiązanie w u.o.k.k., które dotyczy również zagwarantowa-
nia prawa do sądu, a jest to sposób w jaki został uregulowany terminu na 
wniesienie odwołania, w zestawieniu z określeniem terminu na przekazanie 
odwołania przez Prezesa UOKiK do SOKiK oraz odpowiedzi na to odwo-
łanie. Art. 81 ust. 1 u.o.k.k. w brzmieniu sprzed nowelizacji z 10  czerwca 
2014 r. ustanawiał dwutygodniowy termin na wniesienie odwołania. W sto-
sunku zaś do przekazania przez Prezesa UOKiK akt do SOKiK lub ewentual-
nie wydanie decyzji w ramach tzw. samokontroli147 u.o.k.k. nie przewidywała 
konkretnych ograniczeń czasowych. W ust. 2 tegoż artykułu była mowa 
o przekazaniu niezwłocznym, co w praktyce wyglądało bardzo różnie. Ze 
względu na naruszenia przez te przepisy zasady „równości broni” i kontra-
dyktoryjności – pozostawienie Prezesowi UOKiK nieograniczonego czasu na 

141 Por. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 172–174.
142 Por. ibidem.
143 Por. art. 70 ust. 3–6 u.o.k.k.
144 Zob. art. 70 ust. 3 u.o.k.k.
145 Por. art. 70 ust. 4 u.o.k.k.
146 Por. art. 70 ust. 5 u.o.k.k.
147 Zob. szerzej Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 314.
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przygotowanie kontrargumentacji na zarzuty odwołania – oraz ograniczenie 
w ten sposób prawa do sądu – zbyt krótki czas na wniesienie odwołania 
ze względu na ograniczony dostęp do akt i brak możliwości przewidzenia 
treści decyzji i jej uzasadnienia przed jej wydaniem, połączony z wysokim 
skomplikowaniem materii, niezwykle obszernym materiałem dowodowym 
i przez to często wielostronicowymi uzasadnieniami – w  literaturze postu-
lowało się zmianę tych przepisów przez wprowadzenie co najmniej trzy-
dziestodniowego terminu na wniesienie odwołania148. Nowelizacja u.o.k.k. 
zakłada nowe brzmienie art. 81 ust. 1 u.o.k.k. Zgodnie z tym przepisem 
termin na wniesienie odwołania ulega wydłużeniu do jednego miesiąca. 
Z drugiej strony, w zmienionym ust. 2 tegoż artykułu został określony ter-
min na przekazanie akt sprawy przez Prezesa UOKiK do SOKiK. Ter-
min ten wynosi obecnie trzy miesiące. Wydłużenie terminu na wniesienie 
odwołania do jednego miesiąca należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. Na 
pewno przyczyni się to do pełniejszej realizacji prawa do sądu. Jednakże, 
nie jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego Prezesowi UOKiK pozostawiono 
aż trzy miesiące na przekazanie akt sprawy do SOKiK. Tak długi termin 
nadal narusza zasadę kontradyktoryjności i równości broni. Samo zakreśle-
nie terminu należy ocenić pozytywnie, ale jest on zdecydowanie za długi. 
Pozostawia się Prezesowi UOKiK znacznie więcej czasu na przygotowanie 
odpowiedzi na odwołanie, co w sposób arbitralny i nieuzasadniony stawia 
go w pozycji uprzywilejowanej. Należy ponadto pamiętać, że Prezes UOKiK 
po przekazaniu akt do SOKiK będzie miał dodatkowy termin na wniesienie 
odpowiedzi na odwołanie, który zostanie mu albo zakreślony przez sąd 
na podstawie art. 207 § 2 lub będzie on miał na to czas do pierwszej roz-
prawy na podstawie art. 207 § 1. Przed uchyleniem przepisów o prekluzji 
dowodowej (art. 47914)149 Prezes UOKiK miał dodatkowe dwa tygodnie na 
wniesienie odpowiedzi na odwołanie, po otrzymaniu odwołania z SOKiK150. 
Po ich uchyleniu termin ten się jeszcze wydłużył. Również w uzasadnieniu 
projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
z dnia 9 lipca 2013 r., opublikowanym na stronie UOKiK, nie ma ani słowa 
uzasadnienia na temat zakreślenia Prezesowi UOKiK tak długiego terminu 
na przekazanie akt. Nie ma też uzasadnienia pozostawienia temu organowi 

148 Zob. Turno, B., Termin na wniesienie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK, Przegląd Prawa 
Handlowego 2008, nr 6, s. 20 i n., Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 310 i n.

149 Zob. art. 1 pkt 46 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postę-
powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2001 r, nr 233, poz. 1381.

150 Por. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 310, Kwieciński, T. Komentarz 
do art. 81 ustawy o ochronie konkurencji w konsumentów, [w:] Stawicki A. (red.), Ustawa 
o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, SIP Lex 2011, pkt 11.
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dodatkowego czasu na sporządzenie odpowiedzi na odwołanie. Dlatego 
należy termin ten skrócić do terminu miesięcznego, tj. identycznego jak 
dla strony na wniesienie odwołania oraz zobowiązać Prezesa UOKiK do 
jednoczesnego wniesienia odpowiedzi na odwołanie pod rygorem pomi-
nięcia twierdzeń i dowodów w nim powołanych, co zapewni poszanowa-
nie zasady równości broni i kontradyktoryjności postępowania. Można się 
zastanawiać, czy taka różnica terminów dla strony i dla Prezesa UOKiK 
nie jest uzasadniona interesem publicznym, jednakże biorąc pod uwagę 
wielkość tej dysproporcji oraz fakt, że termin miesięczny na przekazanie 
akt sprawy przez Prezesa UOKiK powinien być wystarczający, ja takiego 
uzasadnienia nie widzę. Jeśli w praktyce termin miesięczny na przekazanie 
akt (czy zmianę decyzji w trybie samokontroli) oraz dodatkowy termin na 
wniesienie odpowiedzi na odwołanie jest dla Prezesa UOKiK za krótki, 
powinno to być zrównoważone wprowadzeniem jeszcze dłuższego terminu 
na wniesienie odwołania przez stronę.

3.3. Prawo do obrony

Prawo do obrony jest prawem, na które składają się różnego rodzaju 
gwarancje. Można powiedzieć, że jest to prawo o zmiennej zawartości o cha-
rakterze otwartym151. Jednym z uprawnień, które zaliczane jest w literaturze 
do prawa do obrony jest prawo do bycia wysłuchanym152, jednakże uzna-
wane jest ono także za samodzielną zasadę153, podobnie można powiedzieć 
o zasadzie „równości broni”. Gwarancje te służą obronie w sposób aktywny. 
W tej części przedstawię prawo do obrony w rozumieniu węższym, tj. mowa 
będzie o uprawnieniach, które służą obronie od strony biernej, takich jak: 
wolność od samooskarżania się, obrona przed uprawnieniami dochodzenio-
wymi orangów ochrony konkurencji oraz ochrona tajemnicy korespondencji 
z prawnikiem (profesjonalnym pełnomocnikiem).

3.3.1. Wolność od samooskarżania się

Jednym z praw składających się na prawo do obrony jest wolność od 
samooskarżania się. Służy ono poszanowaniu prywatności, chroni przed 
arbitralnością i przymusem ze strony organów państwa154. Jest ono także 

151 Por. Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., s. 346 i n.
152 Por. ibidem.
153 Por. ibidem, s. 352.
154 Por. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 187.
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konsekwencją domniemania niewinności ze względu na uznanie, że cię-
żar dowodu spoczywa na organie państwa155. Prawo to nie zostało wprost 
uregulowane w EKPCz, jednakże zostało wyinterpretowane z art. 6 przez 
ETPCz156. Wynika z niego między innymi możliwość odmówienia odpo-
wiedzi na pytania, które mogą stanowić przyznanie się do winy, a także na 
możliwość niedostarczania dowodów swojej winy. Z drugiej strony, prawo 
to powinno podlegać pewnym ograniczeniom, ponieważ mogłoby wykluczać 
skorzystanie przez organy państwa ze znacznej części materiału dowodo-
wego, tylko dlatego, że został on pozyskany w sposób naruszający prywat-
ność danej jednostki (np. przy pomocy przeszukania, badania krwi, etc.)157. 
Podobne kontrowersje pojawiają się w prawie konkurencji, zwłaszcza w kon-
tekście konieczności dostarczenia dokumentów na wezwanie organu ochrony 
konkurencji. ETPCz stoi na stanowisku, iż wolność od samooskarżania się 
nie obejmuje tylko prawa do powstrzymania się od odpowiedzi na pytanie, 
która oznaczałaby przyznanie się do winy, ale także prawo do odmowy 
dostarczenia dokumentów, których treść wskazuje na dopuszczenie się czynu 
zabronionego158. Wolność ta może jednak zostać ograniczona w  stosunku 
do dowodów, w tym dokumentów, których istnienie jest niezależne od woli 
podejrzanego i które mogą zostać pozyskane w sposób niezależny od jego 
woli (np. przez przeszukanie, pobranie krwi, śliny, włosów)159. Z orzecz-
nictwa ETPCz można wywnioskować także, że milczenie oskarżonego nie 
świadczy o odpowiedzialności za zarzucany czyn, czyli milczenie nie może 
powodować domniemania dopuszczenia się czynu niedozwolonego160.

3.3.1.1. Wolność od samooskarżania się w prawie unijnym

W unijnym prawie konkurencji, ze względu na konieczność udzielenia 
informacji i dostarczania dokumentów na wezwanie Komisji161, powstał 

155 Por. ibidem.
156 Zob. Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., s. 382 i powołany tam wyrok 

ETPCz z dnia 6 lutego 1992 r. w sprawie Murray p-ko Zjednoczonemu Królestwu, skarga 
nr 18731/91, § 45 oraz literaturę.

157 Por. ibidem, s. 187 i s. 188.
158 Zob. wyrok ETPCz z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie Funke p-ko Francji, skarga 

nr 10828/84, § 41–44.
159 Zob. ibidem oraz wyrok ETPCz z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie Saunders p-ko 

Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 19187/91, § 69. Por. także Kowalik-Bańczyk, K., 
Prawo do obrony…, op. cit., s. 342 i n.

160 Zob. Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., s. 341 i 342.
161 Zob. art. 18 i art. 20 rozporządzenia nr 1/2003 oraz art. 11 i art. 13 rozporządzenia 

nr 139/2204.
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problem czy wolność od samooskarżania się obejmuje również możliwość 
odmowy udzielenia informacji i przesłania dokumentów, które wskazywa-
łyby na dopuszczenie się antykonkurencyjnej praktyki. Należy pamiętać, 
że za odmowę udzielenia informacji lub udzielenie informacji błędnej lub 
niepełnej mogą zostać nałożone kary pieniężne162.

Problem wolności od samooskarżania się został poruszony w wyroku 
TSUE w sprawie Orkem163. Jest to orzeczenie wcześniejsze w stosunku do 
umówionego wyżej orzecznictwa ETPCz, które ustaliło wyższy standard 
ochrony wolności od samooskarżania się, jednakże ta linia orzecznicza TSUE 
jest kontynuowana164. W orzecznictwie sądów unijnych przyjmuje się, że 
przedsiębiorstwo nie ma obowiązku przyznania się do popełnienia czynu 
zabronionego, jednakże ma obowiązek udzielenia informacji co do fak-
tów oraz przekazania dokumentów, nawet jeśli miałyby być obciążające165. 
Zasada ta obowiązuje nie tylko w postępowaniu, którego przedsiębiorstwo 
jest stroną, ale także w każdym innym postępowaniu, które służy zbieraniu 
informacji166. W praktyce rozgraniczenie, czy dane pytanie dotyczące faktów 
nie będzie stanowiło przyznania się do dopuszczenia się naruszenia, może 
być trudne. Jeśli bowiem Komisja wie, że dane spotkanie miało antykonku-
rencyjny charakter i zostały poczynione na nim inkryminujące ustalenia, to 
pytanie o potwierdzenie obecności na tym spotkaniu przedstawiciela przed-
siębiorstwa może być pytaniem o przyznanie się do winy. W orzecznictwie 
sądów unijnych zakres ochrony wolności od samooskarżenia się jest zatem 
ciągle precyzowany, np. w jednym z orzeczeń SUE uznał, że, „w przypadku 
gdy Komisja w żądaniu informacji […] poza zadaniem pytań dotyczących 
okoliczności czysto faktycznych i zażądaniem przedstawienia istniejących już 
dokumentów, żąda od przedsiębiorstwa opisania przedmiotu i przebiegu wielu 
spotkań, w których miało ono uczestniczyć, a także rezultatów lub wniosków 

162 Zob. art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1/2003, art. 14 rozporządzenia nr 139/2004 oraz 
rozdział I.

163 Zob. wyrok TS z dnia 18 października 1989 r. w sprawie 374/87 Orkem p-ko Komisji, 
EU:C:1989:387, Zb. Orz. z 1989 r., s. 03283.

164 Por. Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., s. 383, Turno, B., Prawo odmowy 
przekazania informacji służącej wykryciu naruszenia reguł konkurencji w orzecznictwie Euro-
pejskiego Trybunału Sprawiedliwości, RPEiS 2009, z. 3, s. 34 i n., Król-Bogomilska, M., Kary 
pieniężne w prawie antymonopolowym, Warszawa 2001, s. 222, Tridimas, T., The Genaral 
Principles of EU Law, 2nd ed., Oxford University Press New York 2007, s. 374 i n. oraz 
zob. np. wyrok TS z dnia 15 października 2002 r. w sprawach połączonych C-238/99 P, 
C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, od C-250/99 P do C-252/99 P i C-254/99 P Limburgse 
Vinyl Maatschappij, Zb. Orz. [2002], s. I-8375, pkt 59, tzw. wyrok PVC II, pkt 263 i n.

165 Por. wyrok TS w sprawie 374/87 Orkem, pkt 34–35.
166 Por. Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., s. 384 i n.



Kary pieniężne w prawie konkurencji a poszanowanie prawa do rzetelnego procesu… 291

z tych spotkań, podczas gdy jasne jest, że Komisja podejrzewa, iż przedmio-
tem tych spotkań było ograniczenie konkurencji, żądanie takie może zmusić 
przedsiębiorstwo, do którego zostało ono skierowane, do przyznania się do 
uczestnictwa w naruszeniu wspólnotowych reguł konkurencji, w związku z tym 
przedsiębiorstwo to nie jest zobowiązane do udzielania odpowiedzi na tego 
rodzaju pytania”167. Natomiast, Komisja może żądać przekazania dokumen-
tów, takich jak notatki ze spotkania, nawet jeśli mogłyby obciążać stronę, 
która je dostarcza. Z drugiej strony, mimo że strona nie musi odpowiadać 
na pytania dotyczące rezultatów czy celów spotkania, to może oczywiście 
na nie odpowiedzieć168, co może zostać odczytane za współpracę mogącą 
doprowadzić do obniżenia kwoty grzywny169.

Jak widać, standard ochrony wolności od samooskarżenia się jest w pra-
wie unijnym zdecydowanie niższy niż ten ustalony w orzecznictwie ETPCz. 
W mojej ocenie, konieczne jest zapewnienie ochrony przewidzianej orzecz-
nictwem ETPCz w tym zakresie ze względu na konieczność interpretacji 
postanowień KPP zgodnie z orzecznictwem ETPCz170. W literaturze pod-
nosi się, że otwartą pozostaje kwestia, czy w przypadku przedsiębiorstw, 
a nie osób fizycznych, standard ustalony w orzecznictwie ETPCz byłby taki 
sam171. Na dzisiaj jednak należy stwierdzić, że nie ma uzasadnienia w róż-
nym traktowaniu osób fizycznych od jednostek gospodarczych w zakresie 
ich wolności od samooskarżenia się w postępowaniu o charakterze karnym.

3.3.1.2. Wolność od samooskarżania się w prawie polskim

W prawie polskim, podobnie jak w prawie unijnym, Prezes UOKiK ma 
uprawnienia do żądania wszelkich informacji i dokumentów172, a w przy-
padku nieudzielenie informacji lub udzielenia informacji nieprawdziwych 
lub wprowadzających w błąd może on nałożyć kary pieniężne173. Należy 
jednak pamiętać, że wezwanie Prezesa UOKiK powinno odpowiadać okre-
ślonym standardom, żeby było skuteczne174. Niestety, w u.o.k.k. brak regu-
lacji w zakresie możliwości odmowy udzielenia informacji oraz odmowy 

167 Zob. wyrok SUE z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie T-48/02 Brouwerij Haacht NV p-ko 
Komisji, EU:T:2005:436, Zb. Orz. z 2005 r., s. II-05259, pkt. 107.

168 Zob. wyrok TS z dnia 29 czerwca 2006 C-301/04 P Komisjia p-ko SGL Carbon AG, 
EU:C:2006:432, Zb. Orz. z 2006 r., s. I- 05915, pkt 406 i n.

169 Zob. wyrok SUE w sprawie T-48/02 Brouwerij Haacht, pkt. 107.
170 Zob. Rozdział I.
171 Zob. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 189.
172 Zob. art. 50 u.o.k.k.
173 Zob. art. 106 ust. 2 pkt 2) u.o.k.k. oraz rozdział I.
174 Zob. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 180 i n.
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dostarczenia inkryminujących dokumentów. Brak także orzecznictwa w tym 
zakresie175. Odmowa udzielenia informacji i dostarczenia dokumentów jest 
zatem możliwa z powołaniem się na art. 6 EKPCz,176 lub na zasadzie ana-
logii na art. 74 kpk177, ewentualnie w stosunku do przedsiębiorcy, który 
jest osobą fizyczną na art. 261 kpc178. Brakuje ponadto procedur, które 
pozwalałby na rozstrzygniecie sporu w przedmiocie odmowy odpowiedzi na 
pytanie, które oznaczałoby przyznanie dopuszczenia się antykonkurencyjnej 
praktyki, czy odmowy udzielenia informacji (udostępnienia dokumentów), 
co negatywnie wpływa na poziom ochrony prawa do obrony. W literatu-
rze podnosi się, że powinno się w polskim prawie zapewnić co najmniej 
standard unijny ochrony wolności od samooskarżenia179. W mojej ocenie 
tak w prawie unijnym, jak i w prawie polskim, konieczne jest zapewnienie 
wyższego standardu, ustanowionego orzecznictwem ETPCz w tym zakresie. 
Niestety, także w tym wypadku polski ustawodawca nie skorzystał z szansy 
uregulowania omawianej kwestii w nowelizacji u.o.k.k. z 10 czerwca 2014 r.

3.3.2.  Uprawnienia do przeprowadzania kontroli i przeszukań przez organ ochrony 
konkurencji a poszanowanie prawa do obrony

Wśród uprawnień dochodzeniowych przysługujących organom ochrony 
konkurencji, których wykorzystanie może prowadzić do naruszenia prawa do 
obrony a także prawa do prywatności są zwłaszcza uprawnienia do prowa-
dzanie kontroli czy przeszukania. Uprawnienia te powinny podlegać pewnym 
ograniczeniom, tak żeby ingerencja w prywatność osoby „podejrzanej”, czy 
osoby trzeciej, której dobra także mogą zostać poddane przeszukaniu, była 
jak najmniejsza. Uprawnienia te powinny być wykorzystywane w sposób 
proporcjonalny, a korzystanie z nich powinno podlegać kontroli sądowej.

3.3.2.1.  Kontrole (inspections) prowadzone przez Komisję a poszanowanie prawa do obrony i prawa 
do prywatności

Ze względu na to, że Komisja może przeprowadzać kontrole (inspec-
tions) tak u przedsiębiorstw (art. 20 rozporządzenia nr 1/2003 oraz art. 13 

175 Zob. ibidem, s. 190 i tego samego autora, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – 
potrzeba nowelizacji. Perspektywa sprawiedliwości proceduralnej, IKAR 2012 r., nr 1(1), s. 91.

176 Zob. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 190.
177 Zob. ibidem.
178 Zob. ibidem.
179 Por. ibidem oraz Turno, B., Prawo odmowy przekazania informacji służącej wykryciu naru-

szenia reguł konkurencji w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, RPEiS 
2009, z. 3, s. 45.
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rozporządzenia nr 139/2004), jak u osób fizycznych (art. 21 rozporządzenia 
nr 1/2003, brak odpowiednika w rozporządzeniu nr 139/2004) w literaturze 
sygnalizuje się, że korzystanie z tych uprawnień może w sposób nadmierny 
wkraczać w prawo do obrony oraz w prawo do prywatności180. Po wejściu 
w życie rozporządzenia nr 1/2003, które rozszerzyło zakres uprawnień Komi-
sji w tym względzie, rozwinęło się orzecznictwo sądów unijnych, na skutek 
licznych zastrzeżeń kontrolowanych przedsiębiorstw. Niestety, orzecznictwo 
to, choć podkreślało konieczność ochrony praw przedsiębiorstw, nie stanowi 
podstawy dostatecznej ochrony tych praw181.

W literaturze pojawiają się wątpliwości związane np. ze zbyt szerokimi 
uprawieniami Komisji, przysługującym jej w trakcie kontroli, mimo że kontrola 
jest przeprowadzana bez nakazu sądowego182, możliwością zadawania pytań 
pracownikom kontrolowanych przedsiębiorstw (art. 20 ust. 2 lit e) rozporzą-
dzenia nr 1/2003), co może prowadzić do pogwałcenia wolności od samooskar-
żania się183, możliwości przeprowadzenia kontroli w ramach dochodzenia 
w odniesieniu do sektorów gospodarki (art. 17 rozporządzenia nr 1/2003), 
co może prowadzić do nieodwracalnego pogwałcenia prawa do obrony184.

Dość istotne zastrzeżenie pojawiające się w literaturze dotyczy przeszuka-
nia u osoby fizycznej na podstawie art. 21 ust. 3 rozporządzenia nr 1/2003185. 

180 Por. np. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 191 i n., Bombois, T., 
La protection…, op. cit., s. 136 i n., Kerse, C. S., Khan, N., EC Antitrust…, op. cit., 
s.  159 i n., Aslan, I., Ramsden, M., EC Dawn Raids: A Human Rights Violation? The 
Competition Law Review, Volume 5, Issue 1, s. 61 i n., dostępny na stronie: http://
www.clasf.org/CompLRev/Issues/Vol5Iss1Art2AslamRamsden.pdf, ostatnio odwiedzanej 
dn. 21  sierpnia 2014 r., Wills, W. P. J., Self-incrimination in EC Antitrust Enforcement: 
A Legal and Economic Analysis, World Competition 2003, nr 26 (4), s. 567 i n., dostępny 
także na stronie: ssrn.com, ostatnio odwiedzanej 21 sierpnia 2014 r.

181 Zob. Gerven, Y. van, Regulation 1/2003: Inspections («Dawn Raids») and the Rights of 
Defence, [w:] Baudenbacher, C. (Hrsg.), Neueste Entwicklungen im europä ischen und 
internationalen Kartellrecht, Bazylea 2007, s. 334 i n. dostępny na stronie: http://www.
vvgb-law.com/wp-content/uploads/2013/02/VanGerven_Regulation1_2003InspectionsDa
wnRaids.pdf ostatnio odwiedzanej 18 sierpnia 2014 r.

182 Mimo że takie rozwiązanie jest wymagane przez orzecznictwo ETPCz. Por. Aslan, I., 
Ramsden, M., EC Dawn Raids…, op. cit., s. 70.

183 Ze względu na możliwość ujawnienia informacji obciążających przedsiębiorstwo przez 
pracowników, którzy mogą wypowiadać się w jego imieniu. Por. ibidem, s. 73 i n., Vester-
dorf, B., Legal Professional Privilege and the Privilege Against Self-Incrimination in EC 
Law: Recent Developments and Current Issues, Fordham International Law Journal 2004, 
nr 28 (4), s. 1211 i n. oraz odmiennie Wills, W. P. J., Self-incrimination in…, op. cit., 
s. 577.

184 Ze względu na brak statusu strony osoby kontrolowanej i związanych z tym gwarancji. 
Por. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 221.

185 Por. ibidem, s. 228 oraz Aslan, I., Ramsden, M., EC Dawn Raids…, op. cit., s. 79 i n.
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Przeszukanie to wymaga uzyskania przez Komisję wcześniejszej zgody sądu 
krajowego. W takim wypadku sąd ten nie jest upoważniony badać pod-
stawowej przesłanki przeszukania, czyli czy zdobyte w ten sposób dowody 
mogą mieć znaczenie dla udowodnienia istotnego naruszenia art. 101 lub 
102 TFUE186. Ocenę, czy dowody te mają takie znaczenia ustawodawca 
unijny postanowił pozostawić uznaniu Komisji (i ewentualnie ocenie sadów 
unijnych ex post). Co prawda, zgodnie z orzecznictwem sądów unijnych, 
sąd krajowy, oceniając czy kontrola Komisji nie jest arbitralna, musi mieć 
możliwość ustalenia czy istnieją uzasadnione podejrzenia naruszenia reguł 
konkurencji, jednakże nie oznacza to, że Komisja ma przedstawić na tę 
okoliczność dowody – może ona poprzestać na swoich twierdzeniach187. 
W związku z tym należy uznać, że kontrola sądowa decyzji Komisji jest 
ograniczona i przez to nie spełnia wymogów określonych w orzecznictwie 
ETPCz, z którego wynika wymóg pełnego zakresu nadzoru sądowego nad 
działaniami kontrolnymi organów administracji188.

3.3.2.2.  Uprawnienia dochodzeniowe Prezesa UOKiK a poszanowanie prawa do obrony i prawa 
do prywatności

Prezes UOKiK prowadząc postępowanie zarówno wyjaśniające, jak 
i antymonopolowe, dysponuje możliwością przeprowadzenia kontroli a także 
przeszukania189. Przeszukanie może dotyczyć także rzeczy, których właści-
cielem nie jest przedsiębiorstwo, które jest podejrzewane o dopuszczenie 

186 Zgodnie z art. 21 ust. 3 zd. 2 i 3 rozporządzenia nr 1/2003: „Krajowe organy sądowe 
sprawdzają, czy decyzja Komisji jest autentyczna, a przewidziane środki przymusu nie są 
arbitralne ani nadmiernie uciążliwe w szczególności w stosunku do wagi zarzucanego naru-
szenia, ciężaru poszukiwanych dowodów, zaangażowania danego przedsiębiorstwa i  uza-
sadnionego prawdopodobieństwa, że księgi i rejestry odnoszące się do przedmiotu kontroli 
są przechowywane w pomieszczeniach, na wkroczenie do których trzeba posiadać zgodę. 
Krajowe organy sądowe mogą prosić Komisję, bezpośrednio lub za pośrednictwem organu 
ochrony konkurencji Państwa Członkowskiego, o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące tych 
elementów, które są konieczne do umożliwienia im oceny proporcjonalności przewidzianych 
środków przymusu”.

187 Zob. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 228 i powołany tam wyrok 
TS z dnia 22 października 2002 r. w sprawie C-94/00 Roquette Frères SA p-ko Directeur 
général de la concurrence, de la consommation et de la répression des frauds, EU:C:2002:603, 
Zb. Orz. z 2002 r., s. I-09011, pkt 54 i n.

188 Zob. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 228 i powołane tam wyroki 
ETPCz: w sprawie Funke, § 53 i n. oraz z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie Société 
Colas Est p-ko Francji, skarga nr 37971/97, § 49.

189 Zob. art. 105a i n. u.o.k.k.
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się antykonkurencyjnej praktyki190. Przed nowelizacją u.o.k.k. z 10 czerwca 
2014 r. wysuwano liczne postulaty dotyczące konieczności zmiany przepi-
sów regulujących kwestię możliwości przeprowadzenia kontroli, przeszu-
kania i kontroli z przeszukaniem przez Prezesa UOKiK, wskazując ryzyko 
naruszenia prawa do obrony i prawa do prywatności ze względu na braki 
regulacji oraz konieczność położenia nacisku na proporcjonalność stoso-
wanych środków191. Obecna nowela u.o.k.k. z 10 czerwca 2014 r. niesie ze 
sobą wiele istotnych zmian w tym zakresie, które należy ocenić pozytyw-
nie. Pierwszą istotną zmianą wprowadzoną w tym zakresie jest rezygnacja 
z kontroli z przeszukaniem192 i przez to rozgraniczenie dwóch instytucji, to 
jest kontroli i przeszukania, co było w pewien sposób postulowane w litera-
turze193. Jednym z zastrzeżeń, które pojawiło się w doktrynie, była krytyka 
podstawy przeprowadzenia kontroli przez Prezesa UOKiK, tj. upoważnienia, 
które nie podlegało zaskarżeniu194. Ustawodawca zdecydował się nie zmie-
niać podstawy przeprowadzenia kontroli z upoważniania na postanowienie, 
co może budzić wątpliwości, ponieważ nie daje możliwości jego zaskar-
żenia. Przedsiębiorcy pozostaje jedynie instytucja sprzeciwu, przewidziana 
w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej195. Natomiast pozytywnie 
należy ocenić wprowadzoną nowelą u.o.k.k. możliwość zaskarżenia czynności 
kontrolnych do SOKiK, a postanowienia wydanego przez SOKiK do sądu 
drugiej instancji przez osobę, do której należą dokumenty, korespondencja 
czy nośniki informatyczne nienależące do kontrolowanego, ale zawierające 
dane go dotyczące196. W przypadku uznania zasadności zażalenia, dowody 
zdobyte w wyniku zaskarżonych czynności kontrolnych nie będą mogły być 
użyte jako dowód w prowadzonej oraz innej sprawie197. Takie zmiany były 
postulowane i przyczynią się do przestrzegania prawa do obrony. Z drugiej 
strony, ustawodawca zadbał o skuteczność podjętych czynności, ponieważ 
wniesienie zażalenia nie będzie hamowało czynności kontrolnych198. Takie 

190 Por. art. 91 u.o.k.k.
191 Zob. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 191 i n. oraz tego samego 

autora, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – potrzeba nowelizacji…, op. cit., s. 89.
192 Art. 105c regulujący kontrolę z przeszukaniem został uchylony nowela u.o.k.k. z 10 czerw-

ca 2014 r.
193 M. Bernatt postulował konieczność doprecyzowania pojęć. Zob. Bernatt, M., Ustawa 

o ochronie konkurencji i konsumentów – potrzeba nowelizacji…, op. cit., s. 89 i n.
194 Zob. ibidem, s. 195.
195 Zob. art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tj. 

Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.
196 Zob. art. 105m w zw. z art. 105b ust. 1 pkt 2) u.o.k.k.
197 Zob. art. 105m ust. 5 u.o.k.k.
198 Zob. ibidem.
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rozwiązanie może przyczynić się także do zapewnienia proporcjonalności 
zastosowanych środków i ograniczyć czynności kontrole wykraczające poza 
zakres prowadzonej sprawy, uniemożliwiając sporządzanie notatek i zaję-
cie przedmiotów niemających związku z prowadzoną sprawą199. Postulo-
wano także ograniczenie czynności kontrolnych w przypadku prowadzenia 
postępowania wyjaśniającego tylko do sytuacji uzasadniających podejrze-
nie dopuszczenia się niedozwolonej praktyki, a nie np. w sytuacji badania 
rynku200. Niestety takie ograniczenie nie pojawiło się w ustawie.

Dalej posunięte zmiany dotyczą za to przeszukania. Ograniczono możli-
wość przeprowadzenia przeszukania na etapie postępowania wyjaśniającego 
do istnienia uzasadnionego podejrzenia poważanego naruszenia przepisów 
ustawy, zwłaszcza wtedy, gdy mogłoby dojść do zatarcia dowodów (także 
w  przypadku przeszukania nieprowadzonego u podejrzanego, a u osób 
trzecich)201. Takie uregulowanie powinno doprowadzić do tego, że SOKiK 
będzie wydawał zgodę na takie przeszukanie w rzeczywiście skrajnych przy-
padkach, tj. gdy będzie istniało ryzyko zatarcia dowodów oraz w przypadku 
najcięższych naruszeń przepisów ustawy, czyli np. w przypadku podejrze-
nia istnienia karteli cenowych. Nie będzie zatem możliwości prowadzenia 
przeszukania w przypadku np. badania rynku202. Ponadto, ustawodawca 
wprowadził możliwość zażalenia się na czynności przeszukania przeszukiwa-
nemu lub osobie trzeciej, której prawa zostały naruszone203. W przypadku 
uznania zasadności zażalenia dowody zdobyte w wyniku przeprowadzenia 
zaskarżonej czynności nie będą mogły zostać użyte w tej czy innej sprawie 
204. Takie rozwiązanie zdecydowanie wzmocni ochronę prawa do obrony oraz 
zmniejszy możliwość ingerencji w prywatność osób trzecich. To samo ogra-
niczenie powinno zostać zastosowane w przypadku konieczności przepro-
wadzenia przeszukania prywatnych pomieszczeń lub rzeczy w postępowaniu 
antymonopolowym, ponieważ przeszukanie powinno zostać przeprowadzone 
tylko w przypadkach znajdujących potwierdzenie w istniejącym materiale 
dowodowym oraz tylko w przypadkach najpoważniejszych naruszeń ustawy, 
w innym wypadku należy je uznać za nieproporcjonalne. Niestety ustawo-
dawca, choć poczynił zmiany w dobrym kierunku, nie zdecydował się na 
wprowadzenie dalej idących ograniczeń przeszukań prywatnych pomieszczeń 
lub rzeczy, dlatego nadal istnieje ryzyko stosowania tego środka w spo-

199 Por Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 197.
200 Zob. ibidem, s. 203.
201 Zob. art. 91 u.o.k.k.
202 Por. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 212 i n.
203 Por. art. 105p u.o.k.k.
204 Zob. ibidem i art. 105m ust. 2–5.
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sób nieproporcjonalny, a w ten sposób naruszający prawo do prywatności, 
o którym mowa w art. 8 EKPCz205.

Kolejną zmianą, którą należy ocenić pozytywnie jest ograniczenie moż-
liwości nałożenia kar pieniężnych na osoby fizyczne w czasie przeszuka-
nia. U.o.k.k. w poprzednim brzmieniu dawała taką możliwość w przypadku 
odmowy współpracy w ramach przeszukania206. Obecnie Prezes UOKiK 
może nałożyć karę pieniężną tylko za uniemożliwienie lub utrudnianie 
przy przeprowadzeniu przeszukania lub udzieleniu nieprawdziwych lub 
wprowadzających w błąd informacji. Nie ma zatem możliwości ukarania 
w przypadku odmowy udzielenia informacji – wykładania literalna prze-
pisu art. 108 ust. 3 u.o.k.k. wskazuje na niemożliwość nałożenia kary za 
zachowanie bierne.

3.3.3.  Ochrona tajemnicy komunikowania się z profesjonalnym pełnomocnikiem (legal 
professional privilege)

Jednym z istotnych uprawnień, które służy niezbędnemu dopełnieniu 
realizacji prawa do obrony, jest prawo do zachowania w poufności infor-
macji wymienianych między profesjonalnym pełnomocnikiem a klientem207. 
Największe zagrożenia dla ujawnienia tych informacji pojawia się na etapie 
dochodzeniowym, a ich ujawnienia może w sposób nieodwracalny udaremnić 
późniejsze skorzystanie z prawa do obrony przez przedsiębiorstwo208. Należy 
na wstępie zaznaczyć odrębność dwóch podobnych do siebie praw związanych 
z komunikowaniem się między klientem a profesjonalnym pełnomocnikiem. 
Obie instytucje są do siebie podobne i obie w pewnym zakresie można zali-
czyć do prawa do obrony, jednakże tylko jedna z nich nie jest w pełni chro-
niona i budzi pewne kontrowersje. Rozróżnia się bowiem ochronę tajemnicy 
adwokackiej/radcowskiej – czyli obowiązek profesjonalnego pełnomocnika 
do zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedział się od swojego 
klienta świadcząc mu pomoc prawną209 (professional secrecy, dalej: „PS”) 
oraz ochronę tajemnicy komunikowania się profesjonalnego pełnomocnika 

205 Por. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 228 i n.
206 Por. ibidem, s. 222 oraz art. 108 ust. 2 pkt 1 u.o.k.k. w brzmieniu sprzed noweli z 10 czerw-

ca 2014 r.
207 Zob. wyrok SUE z dnia 17 września 2007 r. w sprawach połączonych T-125/03 oraz 

T-253/03 Akzo Nobel oraz Ackreos p-ko Komisji, EU:T:2007:287, Zb. Orz. z 2007 r., 
s.  II-03523, pkt 120.

208 Por. ibidem.
209 Por. art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 507, 

dalej: „u.r.pr.” oraz art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, tj. 
Dz. U. z 2015 r., poz. 615.
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z klientem (legal professional privilege, dalej: „LPP”)210. SP jest obowiązkiem 
profesjonalnego pełnomocnika do zachowania tajemnicy, natomiast LPP 
jest uprawnieniem klienta, które „polega na tym, że określona komunikacja 
(np. pisemna korespondencja) między prawnikiem a klientem (i odwrotnie), 
jeśli spełnione są określone warunki, nie może być pod przymusem ze strony 
organu państwa (wbrew woli klienta/przedsiębiorstwa) ujawniona i nie może 
być dowodem w postępowaniu”211. LPP stanowi zatem zakaz dowodowy.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z orzecznictwem ETPCz tajemnica wszelkiej 
korespondencji klienta z jego prawnikiem podlega ochronie, bez żadnego 
rozróżnienia, ponieważ ma ona charakter tajny i prywatny212.

3.3.3.1.  Ochrona tajemnicy komunikowania się z profesjonalnym pełnomocnikiem (LPP) w prawie 
unijnym

W prawie unijnym zakres ochrony LPP został określony w orzecznictwie 
sądów unijnych. Ochrona tajemnicy komunikowania się z profesjonalnym 
pełnomocnikiem została uznana w tym orzecznictwie za zasadę ogólną 
prawa unijnego213. Jednym z najważniejszych w tej materii wyroków, jest 
wyrok TS z dnia 14 września 2010 r. w sprawie C-550/07 P Akzo214, która 
dotyczyła możliwości wykorzystania jako dowodów przez Komisję dwóch 
e-maili wymienionych pomiędzy dyrektorem przedsiębiorstwa Ackros, które 
należało do grupy Akzo Nobel oraz adwokatem wpisanym na listę adwoka-
tów, który był pracownikiem w służbie Akzo Nobel. TS przypominał w tym 
wyroku swoje wcześniejsze orzecznictwo, w którym stwierdził, że tajemnica 
komunikowania się klienta ze swoim pełnomocnikiem podlega ochronie 
pod dwoma kumulatywnymi warunkami:
1) komunikowanie odbywa się w związku z korzystaniem z prawa do obrony 

klienta i
2) pełnomocnik jest profesjonalnym pełnomocnikiem „zewnętrznym”.

210 Zob. Turno, B., Prawnik prawnikowi nierówny, dostępny na stronie: http://blog.rp.pl/
goracytemat/2010/11/24/prawnik-prawnikowi-nierowny/ ostatnio odwiedzanej 25 lipca 
2014 r.

211 Zob. ibidem.
212 Por. wyroki ETPCz: z dnia 25 marca 1992 r. w sprawie Campbell p-ko Zjednoczonemu 

Królestwu, skarga nr 13590/88, § 46 i 48 oraz z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie Foxley 
p-ko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 33274/96, § 43.

213 Zob. wyrok TS w sprawie 155/79 AM & S, pkt 18 i n.
214 Zob. wyrok TS z dnia 14 września 2010 r. w sprawie C-550/07 P Akzo Nobel Chemicals 

Ltd i Akcros Chemicals Ltd p-ko Komisji, EU:C:2010:512, Zb. Orz. z 2010 r., s. I-08301.
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ad. 1) „Komunikowanie się” obejmuje wszelką korespondencję z pełno-
mocnikiem (czyli oczywiście także taką, która została utrwalona na trwałym 
nośniku danych) a także przygotowane na potrzeby komunikowania się 
z  pełnomocnikiem notatki, czyli takie służące wykorzystaniu przy rozmo-
wie, albo mające być mu przekazane oraz wszelkie dokumenty pochodne 
(notatki z korespondencji). Natomiast „komunikowanie się na potrzeby 
korzystania z prawa do obrony” oznacza komunikowanie się w związku 
z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, także z zakresu ochrony 
konkurencji oraz wszelką korespondencję wymienioną nawet przed wszczę-
ciem tego postępowania, ale dotyczącą jego przedmiotu.

ad. 2) Druga z przesłanek, która wzbudza najwięcej kontrowersji, obej-
muje komunikowanie się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który jest od 
przedsiębiorstwa niezależny, tj. nie pozostaje z nim w stosunku pracy. TS 
podkreślał, że adwokat (radca prawny) zatrudniony w ramach stosunku 
pracy nie spełnia wymogu niezależności, ponieważ między innymi nie jest 
ekonomicznie niezależny. Adwokat ma świadczyć pomoc prawną w sposób 
niezależny i w interesie wymiaru sprawiedliwości. Ochrona komunikacji 
z klientem jest równoważona przez dyscyplinę zawodową nałożoną i kon-
trolowaną w interesie publicznym215. Adwokat wewnętrzny – pomimo wpisu 
na listę i podleganiu tym samym zasadom etycznym – nie korzysta z  tego 
samego stopnia niezależności wobec klienta, co adwokat z zewnętrznej kan-
celarii216. Natomiast status pracownika nie pozwala wewnętrznemu prawni-
kowi na pomijanie w swoich działaniach strategii handlowych i w ten sposób 
stawia pod znakiem zapytania jego niezależność217. Ponadto, w ramach 
umowy o pracę można wewnętrznemu prawnikowi powierzyć inne czynno-
ści, jak na przykład pracę koordynatora do spraw konkurencji, która może 
mieć wpływ na politykę handlową przedsiębiorstwa218. TS oddalił ponadto 
zarzut dyskryminowania profesjonalnych pełnomocników zatrudnionych 
na umowie o pracę. Stwierdził on, że nie można mówić w tym wypadku 
o nierównym traktowaniu, ponieważ profesjonalni pełnomocnicy wewnętrzni 
oraz zewnętrzni nie są w porównywalnej sytuacji, gdyż nie dysponują tym 
samym stopniem niezależności219.

Z powołanego wyżej orzecznictwa nie da się wywnioskować, że adwo-
kat (radca prawny) prowadzący własną odrębną kancelarię również musi 
wykazywać się ekonomiczną niezależnością, można zatem założyć, że wystar-

215 Por. wyrok TS w sprawie C-550/07 P Akzo, pkt 42.
216 Por. ibidem, pkt 45–47.
217 Por. ibidem, pkt 47.
218 Por. ibidem, pkt 48.
219 Por. ibidem, pkt 54–60.
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czające jest, żeby profesjonalny pełnomocnik prowadził własną działalność. 
Uzasadnienie rozróżnienia między prawnikami zewnętrznymi i wewnętrz-
nymi w związku z innym stopniem ich niezależności jest nietrafione, z co 
najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, istnieje wiele sytuacji, w których 
prowadzący zewnętrzną kancelarię prawnik jest również w dużej mierze 
zależny od przedsiębiorstwa, na którego zlecenie pracuje. Jeżeli jest to 
główny partner, któremu zapewnia stała obsługę i który może zapewniać 
mu główne źródło dochodu, poza formalnym uregulowaniem ich stosun-
ków, nie różni się on od prawnika wewnętrznego. Występuje w takim sto-
sunku znaczna doza ekonomicznej zależności. Strata zleceniodawcy może 
negatywnie finansowo odbić się także na zleceniobiorcy. Poza tym, nie ma 
przeszkód żeby powierzyć takiej kancelarii zewnętrznej np. koordynowanie 
spraw z zakresu ochrony konkurencji, co również będzie miało wpływ na 
strategię handlową przedsiębiorstwa. Po drugie, tak ukształtowany brak 
ochrony komunikacji łatwo obejść. Wystarczy, że zatrudnieni na umowie 
o pracę prawnicy założą kancelarie, czyli – używając polskiej nomenklatury 
– przejdą na działalność gospodarczą, a ich codzienna praca w rzeczywistości 
się nie zmieni. Zależność pozostanie ta sama, tylko zmieni się podstawa 
„zatrudnienia”. W związku z powyższym nie można było tak pochopnie 
oddalić zarzutu dyskryminacji, twierdząc tylko, że umowa o pracę nie zapew-
nia takiej samej niezależności jak praca na podstawie udzielonego zlecenia 
zewnętrznej kancelarii. W mojej ocenie, tak ukształtowane ograniczenie 
ochrony korespondencji godzi w prawo do obrony. Wymagania dotyczące 
ochrony korespondencji powinny być stawiane w stosunku do tego, czy 
korespondencja odbywała się w związku ze świadczoną pomocą prawną. 
Drugie wymaganie powinno dotyczyć tylko tego, czy był to profesjonalny 
pełnomocnik, ponieważ obowiązuje go ten sam kodeks etyczny, który – 
na przykład w przypadku polskich radców prawnych – zobowiązuje go do 
nieulegania wpływom zewnętrznym220 oraz nie jest on związany poleceniem 
co do treści czynności prawnej221, a stopień jego niezależności może być 
identyczny z tym zapewnionym przez zewnętrzną kancelarię222.

220 Por. art. 11 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezy-
dium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r., dostępny na stronie: 
http://www.kirp.pl/content/download/57728/623413/file/KERP%20%20tekst%20jednolity.
pdf, ostatnio odwiedzanej 16 lipca 2014 r.

221 Por. art. 13 ustawy o radcach prawnych.
222 Por. Turno, B., Ciąg dalszy sporu o zakres zasady legal professional privilege – glosa do 

wyroku SPI z 17.09.2007 r. w połączonych sprawach: T-125/03 i T-253/03 Akzo Nobel 
Chemicals Ltd i Akcros Chemicals Ltd przeciwko Komisji WE, EPS nr 6 z 2008 r., s. 43 
i n.
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Należy ponadto zaznaczyć, że zapewnienie ochrony tajemnicy komuni-
kowania się z profesjonalnym pełnomocnikiem, tylko jeśli jest on pełno-
mocnikiem zewnętrznym, jest sprzeczne z powołanym wyżej orzecznictwem 
ETPCz, ponieważ zgodnie z nim ochronie podlega tajemnica wszelkiej 
korespondencji miedzy prawnikiem i klientem, gdyż ma ona charakter 
tajny i prywatny. W literaturze zwraca się jednak uwagę, że to orzecznic-
two ETPCz dotyczyło spraw przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, gdzie 
zakres ochrony tej tajemnicy jest najszerszy223, natomiast kształtuje się on 
różnie w pozostałych krajach UE224. Należy jeszcze dodać, że orzeczenia 
te dotyczyły zawsze korespondencji osób fizycznych, a nie przedsiębiorstw, 
więc nie jest wiadome, czy w przypadku przedsiębiorstw rozstrzygnięcia 
byłyby takie same. W mojej ocenie nie zmienia to faktu, że orzeczenia te 
są w swej treści dość kategoryczne225, więc nie ma podstaw żeby sądzić, 
że w przypadku przedsiębiorstw byłyby inne, szczególnie że orzecznictwo 
sądów unijnych skupia się przede wszystkim na ocenie podstawy zatrudnienia 
prawnika, a nie jego rzeczywistej niezależności czy fakcie jakiego rodzaju 
podmiot go zatrudnia.

3.3.3.2.  Ochrona tajemnicy komunikowania się z profesjonalnym pełnomocnikiem (LPP) w prawie 
polskim

W prawie polskim problem LPP nie jest uregulowany wprost. W przy-
padku udzielenia pomocy przez urzędników UOKiK Komisji w przepro-
wadzeniu czynności dochodzeniowych zastosowanie znajdzie prawo unijne 
(art. 20 ust 5 rozporządzenia nr 1/2003)226. Natomiast w przypadku postę-
powań prowadzonych przez Prezesa UOKiK, w doktrynie wyrażono pogląd, 
że ochrona tajemnicy korespondencji między profesjonalnym pełnomocni-
kiem i klientem wynika z zastosowania w prawie polskim art. 6 EKPCz227. 
Ponadto można powiedzieć, że w polskim prawie istnieje odmiana LPP, 

223 Zob. Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., s. 390.
224 Por. wyrok TS z dnia 18 maja 1982 r. w sprawie 155/79 AM & S Europe Limited p-ko 

Komisji, EU:C:1982:157, Zb. Orz. z 1982 r., s. 1575, pkt 19. Por. Kowalik-Bańczyk, K., 
Prawo do obrony…, op. cit., s. 393.

225 Por. wyrok ETPCz w sprawie Foxley, § 43 zd. ostatnie.
226 Inaczej w przypadku kontroli przeprowadzonej na wniosek Komisji przez Prezesa UOKiK 

na podstawie art. 22 ust. 2 rozporządzenia nr 1/2003 – wtedy stosuje się prawo krajowe.
227 Zob. Bernatt, M., Turno, B., Zasada legal professional privilege w projekcie zmiany ustawy 

o ochronie konkurencji i konsumentów, IKAR 2013 nr 1 (2), s. 17 i n. oraz B. Turno, 
Komentarz do art. 105(c) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, [w:] Stawicki, A. 
(red.), Stawicki, E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, SIP 
Lex 2011, pkt 5.
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która jest uregulowana w art. 225 kpk, który stosuje się do przeszukań 
prowadzonych na podstawie przepisów u.o.k.k.228. Odpowiednie zastoso-
wanie tego przepisu skutkuje przekazaniem opieczętowanych dokumentów, 
co do których przedsiębiorstwo twierdzi, że są objęte tajemnicą, SOKiK 
celem podjęcia decyzji co do ich ujawnienia229. Niestety, nie wiadomo na 
podstawie jakich przesłanek SOKiK miałby podjąć decyzję o ich ujawnieniu 
lub nie230, a ponadto nie można w ogóle przekazać żadnych dokumentów, 
których ochronę zgłasza obrońca na podstawie art. 225 § 3 kpk231. Ponadto, 
ochrona ta powinna rozciągać się nie tylko na przeszukanie, ale także na 
kontrolę oraz na przypadek żądania Prezesa UOKiK wydania dokumentów 
na podstawie art. 50 ust. 1 u.o.k.k. W doktrynie podnosi się, że ochrona 
ta wynikałaby z zastosowania art. 248 § 2 kpc w związku z art. 261 kpc232, 
ponieważ przepisy kpk stosują się tylko do przeszukań, jednakże taka inter-
pretacja może budzić wątpliwości233. Ponadto, w przypadku polskiego prawa 
zakresem ochrony należy objąć także korespondencję z radcą prawnym 
zatrudnionym na podstawie umowy o pracę234. Art. 225 § 1 kpk (oraz 
art. 261 kpc) obejmuje bowiem ochroną tajemnicę zawodową (w tym radcy 
prawnego), a art. 225 § 3 kpk obrończą, co zostanie wzmocnione faktem, 
że radcowie prawni od dnia 1 lipca 2015 r. będą mogli być obrońcami 
w  sprawach karnych235.

Niestety, uregulowania u.o.k.k. należy uznać za szczątkowe i zdecy-
dowanie niewystarczające236. Ostatnia nowelizacja u.o.k.k. nie przyniosła 
w zakresie ochrony tajemnicy LPP zbyt daleko idących zmian. W literaturze 
postulowano uregulowanie zakresu LPP w u.o.k.k.237. Takie same postu-
laty znalazły się w pismach składanych na etapie konsultacji społecznych 

228 Zob. art. 91 ust. 4 u.o.k.k.
229 Tak np. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 234, inaczej Turno, B., 

Ciąg dalszy…, op. cit., s. 47.
230 Bernatt, M., Turno, B., Zasada legal professional privilege…, op. cit., s. 25 i n.
231 Zob. ibidem i por. art. 225 § 3 zd. 1 kpk.
232 Por. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 235 i powołaną tam literaturę.
233 Zob. Bernatt, M., Turno, B., Zasada legal professional privilege, op. cit., s. 24.
234 Tak Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 233 oraz Turno, B., Ciąg 

dalszy…, op. cit., s. 47, inaczej Róziewicz-Ładoń, K., Postępowanie przed Prezesem…, 
op. cit., s. 292 i n.

235 Zob. art. 1 pkt 27) ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postę-
powania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013 r., poz. 1247.

236 Zob. Bernatt, M., Turno, B., Zasada legal professional privilege, op. cit., s. 17 i n.
237 Zob. Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna…, op. cit., s. 235 i n., Turno, B., Ciąg 

dalszy…, op. cit., s. 47, Bernatt, M., Turno, B., Zasada legal professional privilege, op. cit., 
s. 17 i n. oraz Róziewicz-Ładoń, K., Postępowanie przed Prezesem…, op. cit., s. 292 i n.
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w związku z przygotowywaniem ostatniej nowelizacji u.o.k.k.238. Uregulowa-
nie byłoby pożądane ze względu na niejasności mogące się pojawić w związku 
z koniecznością interpretacji powołanych wyżej przepisów i związanych z tym 
wątpliwości co do zakresu ochrony. Wiele zasadnych rozwiązań zapropono-
wali w tym względzie M. Bernatt oraz B. Turno239, zwracając jednocześnie 
uwagę na niedoskonałość rozwiązań, które znalazły się w projekcie zmiany 
u.o.k.k. Projektodawca zdecydował się niestety nie proponować parlamen-
towi znacznych zmian w tym zakresie, zatem zakresu ochrony LPP nadal 
pozostaje niejasny. Jedyną istotną zmianą w tym zakresie jest powierzenie 
SOKiK podjęcia decyzji w sprawie podlegania ochronie dokumentów, co do 
których zgłoszono zastrzeżenie, iż zawierają chronioną tajemnicę240. Ponadto 
dokonano zmiany art. 91 u.o.k.k., który stanowi w  ust. 4, że w  zakresie 
nieuregulowanym w u.o.k.k. do przeszukania stosuje się przepisy kpk. Wcze-
śniej uregulowanie to odnosiło się tylko do przeszukania przedsiębiorstwa. 
Obecnie zastosowanie przepisów kpk odnosi się do wszelkich przeszukań 
i dokonywanych w ich toku zajęć. W mojej ocenie należy brak regulacji 
w materii LLP ocenić negatywnie. Postulaty zmian pojawiały się w tym 
przedmiocie już w roku 2008. Istniejące wątpliwości w  tym zakresie pozo-
stają zatem niestety nierozwiązane, co negatywnie wpływa tak na zakres 
ochrony prawa do obrony a z drugiej strony na skuteczność postępowań 
prowadzonych przez Prezesa UOKiK241.

3.4.  Wymiana informacji w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji (ECN)242

a poszanowanie prawa do rzetelnego procesu

Art. 12 rozporządzenia nr 1/2003 daje podstawę do wymiany między 
organami ochrony konkurencji państw członkowskich i Komisją wszelkich 
materiałów o charakterze faktycznym lub prawnym, w tym informacji pouf-
nych i wykorzystywania ich jako dowód w sprawach z zakresu art. 101 lub 
102 TFUE. Informacje o posiadanych materiałach przepływają w ramach 
ECN ze względu na obowiązek współpracy w ramach sieci uregulowany 

238 Zob. dokument zatytułowany: „Ocena skutków regulacji” odnoszący się do projektu zmiany 
u.o.k.k. z listopada 2013 r., dostępny na stronie uokik.gov.pl, odwiedzanej ostatnio dn. 
16 lipca 2014 r.

239 Zob. Bernatt, M., Turno, B., Zasada legal professional privilege, op. cit., s. 27 i n.
240 Por. art. 105r. u.o.k.k.
241 Zob. Bernatt, M., Turno, B., Zasada legal professional privilege, op. cit., s. 29 i n.
242 Zob. szerzej Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., s. 508 i n. Brammer S., 

Co-Operation Between National Competition Agencies In The Enforcement Of EC Com-
petition Law, Oxford and Portland, Oregon 2009, s. 111 i n.
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w art. 11. Artykuł ten zobowiązuje do wymiany wszelkich informacji między 
organami państwowymi oraz Komisją, w tym także informowania Komisji 
o planowanych decyzjach w sprawie, natomiast art. 12 dotyczy wymiany tych 
informacji, które mogą być wykorzystywane jako dowody. Ukształtowanie 
wymiany informacji między Komisją oraz krajowymi organami ochrony kon-
kurencji może budzić pewne wątpliwości z punktu widzenia poszanowania 
prawa do rzetelnego procesu. Jeżeli chodzi o ukształtowanie wymiany infor-
macji dotyczących kontroli koncentracji wątpliwości te nie pojawiają się243.

Jeżeli chodzi o wymianę informacji na podstawie art. 12 rozporządzenia 
nr 1/2003, to podlega ona pewnym ograniczeniom. Przekazywane informacje 
mogą być wykorzystywane na potrzeby stosowania art. 101 i 102 TFUE 
i w  odniesieniu do przedmiotu, w którego sprawie zostały zebrane przez 
przekazujący organ, a na potrzeby stosowania krajowego prawa konkurencji, 
tylko jeśli stosuje je on równolegle z art. 101 lub 102 TFUE i nie prowadzi 
to do odmiennego rozstrzygnięcia. Dalej idące ograniczenia dotyczą tylko 
wypadku, w którym informacje te miałyby zostać wykorzystane w postę-
powaniu prowadzącym do nałożenia sankcji na osoby fizyczne. W takim 
wypadku przepisy organu przekazującego informacje powinny przewidywać 
sankcje podobnego rodzaju w odniesieniu do art. 101 lub 102 TFUE. Jeżeli 
ich nie przewidują, to przekazywana informacja musiała była zostać zebrana 
w sposób „który odzwierciedla ten sam zakres ochrony prawa do obrony osób 
fizycznych, jaki przewidziano w krajowych przepisach organu otrzymującego”, 
z zastrzeżeniem, że w takim wypadku nie może ona zostać wykorzystana 
do wymierzenia kary pozbawienia wolności. Innymi słowy, ograniczenie 
wymiany informacji nie wynika z faktu, że mogą one mieć charakter poufny. 
Inaczej traktowane są tylko informacje uzyskane w wyniku przeprowadzenia 
procedury leniency244. Ustawodawca unijny pozwolił na wymianę informacji 
poufnych, ponieważ wyszedł z założenia, iż prawo do obrony przysługujące 
przedsiębiorstwom w różnych systemach może zostać uznane za wystarczająco 
równoważne245. Należy zaznaczyć, że poza art. 11, art. 12, art. 22, który odsyła 
do art. 12 oraz dwoma punktami preambuły rozporządzenia nr 1/2003 nie 
ma innych przepisów, żadnego aktu prawnego, który regulowałby proce-
durę wymiany informacji, które mogą być wykorzystane w ramach ECN, 
a przepisy te dają jedynie podstawy do współpracy i wymiany informacji. 

243 Por. Jóźwiak, S., Błachucki, M., Exchange of Information and Evidence between Competi-
tion Authorities and Entrepreneurs’ Rights, YARS 2012, nr 5 (6), s. 140.

244 Zob. Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., s. 519 i n. oraz powołaną tam 
literaturę, a także Obwieszczenie Komisji w sprawie współpracy w ramach Europejskiej 
Sieci Konkurencji, Dz. U. C 101 z 27 kwietnia 2004 r., s. 43 i n., pkt 37 i n.

245 Zob. pkt 16 preambuły rozporządzenia nr 1/2003.
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Wymiana ta odbywa się zatem na podstawie praktyki, która się ukształto-
wała, jednakże nie jest nigdzie uregulowana246.

Takie ukształtowanie wymiany informacji między członkami ECN może 
budzić wątpliwości z punktu widzenia ochrony prawa do rzetelnego pro-
cesu. K. Kowalik-Bańczyk zwraca uwagę na dwa najpoważniejsze zagrożenia 
prawa do obrony, które stwarza wymiana informacji między członkami ECN: 
brak transparentności wymiany informacji w ramach sieci oraz brak jedno-
znacznego określenia standardu ochrony, który powinien być stosowany247. 
Brak transparentności wynika z braku jasnych procedur przekazywania infor-
macji oraz z ich odformalizowania. Prowadzi to do tego, że organy ochrony 
konkurencji w sposób dowolny (tzn. ograniczony tylko przepisem art. 12 roz-
porządzenia nr 1/2003) wymieniają się informacjami pozyskanymi w ramach 
prowadzonych postępowań, a osoba, której te informacje dotyczą lub od 
której one pochodzą nie ma o tym żadnej wiedzy. Brak wiedzy o posiadanych 
przez organy informacjach oraz – przez to – brak dostępu do nich prowadzi 
do tego, że przedsiębiorstwo zawsze dysponuje mniejszym zakresem wiedzy, 
niż organ, co może prowadzić do uniemożliwienia przedsiębiorstwu sko-
rzystania z prawa do obrony248. Jeżeli chodzi o brak jednolitego standardu 
ochrony, to udostępnienie informacji w ramach sieci, ze względu na to, że 
dostęp do tych informacji reguluje prawo krajowe poszczególnych państw 
członkowskich, wiąże się z ryzykiem ujawnienia informacji, które w kraju 
organu, który je pozyskał, byłoby niedozwolone249. W ten sposób zagro-
żone jest prawo przedsiębiorstw do ochrony informacji poufnych. K. Kowa-
lik-Bańczyk postuluje, by przedsiębiorstwa miały dostęp do podstawowych 
dokumentów, które powstają w ramach współpracy członków sieci, tj. m.in. 
pism dotyczących wymiany dowodów na mocy art. 12 ust. 1 rozporządzenia 
nr 1/2003, wniosków o leniency wraz z odpowiedziami organów krajowych, 
not formułowanych na podstawie art. 11 ust 3 rozporządzenia nr 1/2003 
oraz pisemnych uwag Komisji przedstawianych na podstawie art. 11 ust. 4 
rozporządzenia nr 1/2003250. Brak jednolitych standardów ochrony prawa do 
rzetelnego procesu jest najbardziej widoczny na przykładzie zakresu ochrony 
LPP. Informacje pozyskane w danym państwie członkowskim, w  którym 
standard ochrony LPP jest mniejszy, może prowadzić do ich przekaza-
nia do państwa członkowskiego, w którym nie mogły były być pozyskane, 

246 Zob. Jóźwiak, S., Błachucki, M., Exchange of Information…, op. cit., s. 155.
247 Por. Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., s. 525.
248 Por. ibidem, s. 527.
249 Inaczej Wils, W. P. J., Efficiency and justice in European antitrust enforcement, Oxford 

and Portland, Oregon 2008, s. 22.
250 Zob. ibidem, s. 526.



306 ROZDZIAŁ V

ze względu na ich ochronę. W ten sposób ochrona przewidziana przez 
prawo organu otrzymującego informacje jest iluzoryczna, ponieważ organ 
otrzymujący informacje może je wykorzystać, jeśli tylko zostały pozyskane 
zgodnie z prawem organu przekazującego i nie mają zastosowania ograni-
czenia określone w rozporządzeniu nr 1/2003251. K. Kowalik-Bańczyk zwraca 
też uwagę na brak zagwarantowania nawet standardów ochrony prawa do 
obrony wypracowanych w prawie unijnym w przypadku współpracy horyzon-
talnej (między organami państw członkowskich), gdy przeprowadzają one 
kontrolę na podstawie art. 22 rozporządzenia nr 1/2003. Nie ma przeszkód, 
żeby organy krajowe stosowały w takim wypadku swoje prawo krajowe, bez 
zważania na standardy unijne252. Dlatego też, zdaniem tej autorki, należy 
stosować standardy wypracowane w prawie i orzecznictwie unijnym, chyba 
że standard krajowy będzie wyższy253.

Brak transparentności łączy się ściśle z problemem braku zaskarżalności 
decyzji o przekazaniu informacji. Należy też zwrócić uwagę, iż słowo decyzja 
w tym wypadku nie oznacza, że przepisy nakładają na dany organ wymóg 
podejmowania formalnej decyzji. Dlatego A. Andreangeli zwraca uwagę 
na to, że przede wszystkim przekazanie informacji, które mają posłużyć za 
dowód, powinno odbywać się na podstawie formalnej i uzasadnionej decy-
zji254. Brak wiedzy o przekazywaniu informacji może prowadzić do narusze-
nia prawa do obrony, a brak możliwości zaskarżenia decyzji o przekazaniu 
informacji jest niezgodny z wymogami art. 6 EKPCz ze względu na bark 
skutecznej ochrony sadowej255. Innymi słowy, konieczne jest wydanie for-
malnej uzasadnionej decyzji o przekazaniu informacji, która będzie zaskar-
żalna256. Takie rozwiązanie, zdaniem A. Andreangeli, przy braku jednolitych 
standardów ochrony prawa do rzetelnego procesu, zrównoważy potrzebę 
efektywnego stosowania reguł konkurencji z potrzebą ochrony prawa do 
rzetelnego procesu przedsiębiorstw257.

S. Jóźwiak i M. Błachucki zwracają uwagę, iż zastosowanie niektórych 
doraźnych rozwiązań tego problemu może być tylko połowicznym rozwią-
zaniem lub może okazać się nierealne przy utrzymaniu obecnego brzmieniu 

251 Por. ibidem, s. 528, Jóźwiak, S., Błachucki, M., Exchange of Information…, op. cit., s. 159 
i n., czy Vesterdorf, B., Legal Professional Privilege…, op. cit., s. 1205 i n.

252 Por. Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., s. 528.
253 Zob. ibidem, s. 543 i n., podobnie por. Andreangeli, A., EU Competition Enforcement…, 

op. cit., s. 220.
254 Por. Andreangeli, A., EU Competition Enforcement…, op. cit., s. 217 i n.
255 Por. Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., s. 529.
256 Zob. Andreangeli, A., EU Competition Enforcement…, op. cit., s. 218.
257 Zob. ibidem.
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przepisów rozporządzenia nr 1/2003258. Autorzy ci wskazują, że niektóre 
proponowane w literaturze rozwiązania mogą także znacząco zaszkodzić 
efektywności prowadzonych postępowań. Niestety, nie wskazują oni, które 
z proponowanych w literaturze rozwiązań oceniają oni tak negatywnie. 
Należy zaznaczyć, że wzmocnienie ochrony praw o charakterze procedu-
ralnym często łączy się z osłabieniem skuteczności, czy ze spowolnieniem 
samej procedury, jednakże jest to koszt, który czasem trzeba ponieść żeby 
zagwarantować realną ochronę tych praw. Najlepszym i długofalowym roz-
wiązaniem, zdaniem tych autorów, będzie zmiana przepisów rozporządze-
nia nr 1/2003 i rozstrzygniecie w nich powstałych problemów dotyczących 
prawa do rzetelnego procesu oraz standaryzację praw do obrony. Z taką 
zaś propozycją trudno jest się nie zgodzić.

Uregulowanie polskiej u.o.k.k. niestety także nie rozwiązuje powyższych 
problemów. Z jednej strony, art. 73 ust. 2 pkt 3 u.o.k.k. w zakresie wymiany 
informacji pozyskanych przez Prezesa UOKiK w toku postępowania odsyła 
do przepisów rozporządzenia nr 1/2003. Przepis ten nie wprowadza w ten 
sposób żadnych ograniczeń w udostępnianiu informacji, zatem stosują się 
ograniczenia wynikające z przepisów rozporządzenia nr 1/2003. Z drugiej 
strony, art. 73 ust. 5 pozwala Prezesowi UOKiK wykorzystać informacje 
uzyskane od innych organów ochrony konkurencji państw członkowskich 
na takich samych zasadach, na jakich zostały one pozyskane przez organ 
przekazujący. Oznacza to, że Prezes UOKiK może teoretycznie wykorzystać 
informacje pozyskane zgodnie z niższymi standardami ochrony gwarancji 
proceduralnych niż obowiązujące w Polsce.

Zdaniem M. Bernatta259 rozwiązaniem problemu niższego standardu 
ochrony prawa do rzetelnego procesu organu przekazującego informacje 
mogłoby być wprowadzenie do u.o.k.k. przepisu nakazującego Prezesowi 
UOKiK zbadanie czy informacje przekazane przez inny organ ochrony kon-
kurencji w ramach ECN zostały zebrane w sposób spełniający standardy 
proceduralne takie same lub porównywalne do polskich. W mojej ocenie, jest 
to rozwiązanie zdecydowanie pożądane. Natomiast ja zgadzam się z dalej 
idącym postulatem docelowej harmonizacji standardów ochrony prawa do 
rzetelnego procesu we wszystkich państwach członkowskich oraz na szcze-
blu unijnym260. Ostatnia nowelizacja u.o.k.k. z 14 lipca 2014 r. niestety 
nie zawiera zmian przepisów dotyczących wymiany informacji w  ramach 
ECN w pożądanym zakresie. Innymi słowy, postulat doktryny także w tym 

258 Zob. Jóźwiak, S., Błachucki, M., Exchange of Information…, op. cit., s. 164.
259 Zob. Bernatt, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – potrzeba nowelizacji…, 

op. cit., s. 95.
260 Por. Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony…, op. cit., s. 547 i n.
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wypadku nie został wysłuchany, zatem nadal w polskich przepisach istnieje 
ryzyko wykorzystania informacji pozyskanych w sposób niezgodny z  pol-
skimi standardami proceduralnymi i w ten sposób naruszenia prawa do 
rzetelnego procesu.

4. Podsumowanie

Powyższa analiza pokazuje, że zarówno unijne, jak i polskie postępo-
wanie z zakresu ochrony konkurencji, które może prowadzić do nałożenia 
kar pieniężnych, budzi szereg wątpliwości pod względem wymogów ochrony 
gwarancji składających się na prawo do rzetelnego procesu.

W prawie unijnym, pomimo rozbudowanego prawodawstwa oraz boga-
tego orzecznictwa, możemy odszukać uchybienia standardom prawa do 
rzetelnego procesu ustanowionym w orzecznictwie ETPCz.

Będące jedną z gwarancji rzetelnego procesu prawo do wysłuchania 
jest w prawie konkurencji UE dość dobrze zagwarantowane, jednakże 
nie można powiedzieć, że wystarczająco. Z punktu widzenia ochrony tego 
prawa pojawiają się zastrzeżenia co do braku zagwarantowania publicznego 
wysłuchania, na co remedium byłoby przede wszystkim rozdzielenie funkcji 
dochodzeniowej orzeczniczej i przeprowadzenie rozprawy przez organ, który 
wydawałby w danej sprawie rozstrzygnięcie.

W postępowaniu tym również ochrona zasady „równości broni” stoi 
na dość wysokim poziomie. Na negatywną ocenę zasługuje jednak brak 
możliwości zaskarżenia decyzji HO o odmowie dostępu do akt do SUE, 
ze względu na to, że zawierają informacje chronione. Taki stan rzeczy jest 
niezgodny z orzecznictwem ETPCz i może prowadzić do nieodwracalnego 
naruszenia prawa do obrony w takim postępowaniu.

Szereg wątpliwości budzi w unijnym prawie konkurencji poziom ochrony 
prawa do obrony. Szczególnie widoczna jest rozbieżność orzecznictwa TSUE 
i ETPCz w zakresie wolności od samooskarżania się. Standard unijny jest 
zdecydowanie niższy, ponieważ przedsiębiorstwo może być zmuszone, ze 
względu na istniejącą możliwość nałożenia kar pieniężnych, do samo-
dzielnego dostarczania dokumentów, które będą świadczyły o jego winie. 
Wiele zastrzeżeń budzi także wachlarz uprawnień dochodzeniowych Komisji 
związanych z możliwością dokonywania kontroli tak u przedsiębiorstw, jak 
i u osób fizycznych. Należą do nich: przeprowadzanie kontroli bez nakazu 
sądowego, możliwość naruszenia wolności od samooskarżania się przy zada-
waniu pytań pracownikom kontrolowanego, możliwość naruszenia prawa 
do obrony w związku z prowadzeniem kontroli w ramach dochodzenia 
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w odniesieniu do sektorów gospodarki, a także zbyt ograniczona kontrola 
sądowa decyzji o przeprowadzeniu kontroli przez Komisję u osoby fizycznej. 
Niezgodny z orzecznictwem ETPCz jest także poziom ochrony tajemnicy 
komunikowania się z profesjonalnym pełnomocnikiem (LPP). Orzecznictwo 
TSUE ogranicza zakres tej ochrony do komunikowania się z profesjonalnym 
pełnomocnikiem, który jest niezatrudniony na umowie o pracę. Ograniczenie 
to jest niedopuszczalne, gdyż – zgodnie z orzecznictwem ETPCz – każda 
korespondencja z profesjonalnym pełnomocnikiem ma charakter tajny i pry-
watny. Ograniczenia mogły by dotyczyć jedynie faktu, czy korespondencja 
dotyczyła korzystania przez klienta z prawa do obrony.

W prawie polskim również istnieją luki pozwalające na naruszenie prawa 
do rzetelnego procesu. Ostatnia znacząca nowelizacja przepisów u.o.k.k. 
z dnia 10 czerwca 2014 r. nie uwzględniła w znacznej mierze zgłaszanych 
wcześniej w literaturze postulatów. Oczywiście najistotniejszym zastrzeże-
niem w stosunku do spełniania standardów rzetelnego procesu jest łączenie 
w jednym ręku przez Prezesa UOKiK funkcji dochodzeniowej i orzeczniczej, 
jednakże zostało to już wcześniej omówione w rozdziale IV.

Wątpliwości budzi na pewno zakres ochrony prawa do wysłuchania. 
Zwłaszcza brak praw strony w czasie prowadzenia postępowania wyjaśniają-
cego może prowadzić do naruszenia prawa do wysłuchania, a w konsekwencji 
do nieodwracalnego naruszenia prawa do obrony. Co więcej, nie ma na dziś 
dostatecznych ustawowych wymogów stawianych postanowieniu o wszczęciu 
postępowania antymonopolowego, a te są nieodzowne, żeby strona była 
w stanie wypowiedzieć się o stawianych jej zarzutach, choć wprowadzono 
nieformalnymi wytycznymi Prezesa UOKiK obowiązek szczegółowego uza-
sadnienia zarzutów. Również pożądane jest wprowadzenie obligatoryjności 
rozprawy w określonych wypadkach, co wzmocni poszanowanie prawa do 
wysłuchania.

Ponadto, pomimo wprowadzanie ostatnią nowelizacją zmian w tym zakre-
sie, nie można mówić o poszanowaniu zasady „równości broni”. W u.o.k.k. 
brakuje regulacji postępowania w przypadku kolizji prawa do wysłuchania 
z prawem do ochrony tajemnicy. Obecne uregulowanie może prowadzić do 
sytuacji, w której jako dowód wykorzystywany jest materiał, z którym strona 
nie mogła się zapoznać, co jest niedopuszczalne. Pożądane jest wprowadze-
nie stopniowania ochrony poszczególnych rodzajów informacji chronionej na 
wzór unijny. Wreszcie, konieczne jest wprowadzenie terminu na zapoznanie 
się z materiałem zebranym w trybie darowania lub łagodzenia kar, który 
byłby odpowiedni do skomplikowania danej sprawy. Brak zachowania „rów-
ności broni” widać także w ukształtowaniu terminu na wniesienie odwołania 
przez stronę oraz terminu na przekazanie odwołania wraz z  aktami do 



310 ROZDZIAŁ V

SOKiK przez Prezesa UOKiK. Obecne uregulowanie terminu na przekaza-
nie odwołania i akt sprawy przez Prezesa UOKiK do SOKiK w przypadku 
wniesienia odwołania, który wynosi 3 miesiące, powoduje, że organ ochrony 
konkurencji ma zdecydowanie więcej czasu na przygotowanie odpowiedzi 
na odwołanie, niż strona na przygotowanie odwołania. Wydłużenie czasu 
na złożenie odwołania przez stronę z dwóch tygodni do jednego miesiąca 
nowelizacją u.o.k.k. z 10 czerwca 2014 r. należy ocenić pozytywnie, jednakże 
wspomniana wyżej dysproporcja ma charakter arbitralny i nieuzasadniony. 
Pożądane jest zatem albo skrócenie terminu na przekazanie odwołania 
wraz z aktami przez Prezesa UOKiK do SOKiK, albo wydłużenie terminu 
na wniesienie odwołania przez stronę.

Polskie prawo konkurencji nie zapewnia również odpowiednio wysokiego 
standardu poszanowania prawa do obrony. Problem wolności od samo-
oskarżania się nie pojawia się ani w przepisach u.o.k.k., ani w orzecznic-
twie. W związku z uprawnieniami Prezesa UOKiK do żądania informacji 
oraz połączoną z nimi możliwością nałożenia kary pieniężnej za odmowę 
udzielenia informacji przez przedsiębiorstwo istnieje konieczność zagwa-
rantowania standardu ochrony wolności od samooskarżania się ustalonego 
orzecznictwem ETPCz. Nowelizację u.o.k.k. należy natomiast ocenić zdecy-
dowanie pozytywnie ze względu na wprowadzenie szeregu regulacji związa-
nych z kontrolą i przeszukaniem. Zmiany te, choć mogłyby być dalej idące, 
powinny zdecydowanie przyczynić się do wzmocnienia ochrony prawa do 
obrony i zapewnić proporcjonalność kontroli i przeszukań prowadzonych 
przez Prezesa UOKiK. Ustawodawca stracił natomiast okazję na uregulo-
wanie w u.o.k.k. ochrony LPP. Istniejące w tym względzie znaczące wątpli-
wości interpretacyjne oraz orzecznictwo sądów unijnych częściowo sprzeczne 
z polską regulacją w zakresie, w którym podważa ono ochronę tajemnicy 
korespondencji przekazywanej profesjonalnemu pełnomocnikowi zatrud-
nionemu na umowie o pracę, niestety nie zostały wyjaśnione.

Problematyczna z punktu widzenia ochrony prawa do rzetelnego pro-
cesu jest także wymiana informacji między organami ochrony konkurencji 
w ramach ECN. W chwili obecnej konieczne jest zwiększenie transparent-
ności wymiany tych informacji przez zagwarantowanie przedsiębiorstwom 
dostępu do podstawowych dokumentów, które powstają w ramach współ-
pracy członków sieci. Konieczne jest także wprowadzenie wymogu wydania 
formalnej decyzji o przekazaniu materiałów, która podlegałaby kontroli 
sądowej. Ponadto, konieczne jest wyrównanie standardu ochrony prawa 
do obrony w poszczególnych państwach członkowskich i na szczeblu unij-
nym przez harmonizację standardów ochrony prawa do rzetelnego procesu. 
W  przypadku braku takiego uregulowania, pożądane jest wprowadzenie 
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do przepisów krajowych zakazu wykorzystywania materiałów dowodowych 
zdobytych bez poszanowania standardu ochrony prawa do rzetelnego pro-
cesu odpowiadającego standardowi obowiązującemu w kraju organu uzy-
skującego materiały.





Rozdział VI

Kary pieniężne w prawie konkurencji
a zasada ne bis in idem

1. Uwagi wprowadzające

Ze względu na zasadę zdecentralizowanego stosowania prawa konku-
rencji w prawie unijnym, a także wielość organów krajowych, które mogą 
być kompetentne do stosowania prawa krajowego do antykonkurencyjnych 
praktyk oddziałujących na kilka ryków krajowych, z uwagi na obowiązującą 
w systemach krajowych zasadę skutku1, może pojawić się zjawisko równo-
ległego prowadzenia postępowań przez różne organy ochrony konkurencji 
w ramach Unii Europejskiej. W jej ramach, gdy krajowy organ ochrony 
konkurencji do danej praktyki stosuje uregulowania krajowe, to powinien 
także stosować uregulowania unijne, jeżeli dana praktyka ma wpływ na 
handel między państwami członkowskimi2. Poza tym kompetentna do pro-
wadzenie danego postępowania może być jednocześnie Komisja, gdy dana 
antykonkurencyjną praktyka wpływa na handel między państwami człon-
kowskimi3. W prawie polskim pojawiają się ponadto możliwość ukarania 
jednego czynu na podstawie różnych podstaw prawnych. Taki stan rzeczy 
rodzi pytanie o zagrożenie podwójną czy nawet wielokrotną karalnością za 
„to samo”. Ze względu na to, że w wielu państwach na świecie stosuje się 
przepisy zakazujące antykonkurencyjnych praktyk, może się także zdarzyć, 
że jedna antykonkurencyjne praktyka ze względu na swój zasięg będzie 

1 Organ uzna się za kompetentny do prowadzenia danej sprawy, jeżeli skutki antykonku-
rencyjnej praktyki będą lub mogłyby być odczuwalne na terytorium państwa, na terenie 
którego dany organ działa. Por. art. 1 ust. 2 u.o.k.k.

2 Por. art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 1/2003, art. 101 ust. 1 i art. 102 TFUE oraz zob. 
rozdział I.

3 Por. art. 101 ust. 1 i art. 102 TFUE oraz art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 1/2003.
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naruszać prawo ochrony konkurencji w wielu krajach. Rynek właściwy geo-
graficznie może mieć rozmiary nawet globalne, gdy w grę będą wchodziły 
ogólnoświatowe kartele, czy antykonkurencyjne zachowania gigantycznych 
monopolistów. Taka sytuacja oznaczała będzie, że we wszystkich krajach, 
w  których będą odczuwalne skutki danej niedozwolonej praktyki, będzie 
mogło być prowadzone postępowanie przeciwko przedsiębiorcom te prak-
tyki stosującym4 i – co ważniejsze – we wszystkich tych krajach będzie się 
ono mogło zakończyć nałożeniem sankcji. W niniejszym rozdziale postaram 
się odpowiedzieć na pytanie, czy zasada ne bis in idem jest przestrzegana 
w ramach postępowań z zakresu prawa konkurencji prowadzonych w UE, 
w efekcie których na przedsiębiorstwa nakładane są sankcje o charakterze 
karnym5. Najpierw postaram się zbadać, czy zasada ta, charakterystyczna 
dla prawa karnego, obowiązuje w unijnym prawie ochrony konkurencji. 
Następnie przedstawię zasady podziału kompetencji miedzy krajowe organy 
ochrony konkurencji a Komisję i zastanowię się nad zagrożeniami dla stoso-
wania tej zasady. Zastanowię się także nad zagrożeniami płynącymi z moż-
liwości nałożenia na podstawie kilku podstaw prawnych kary za ten sam 
czyn na podstawie prawa polskiego. W końcu postaram się odpowiedzieć 
na pytanie, czy zasada ta będzie się stosowała, w przypadku gdy Komisja 
będzie prowadziła postępowanie przeciwko przedsiębiorstwom, które już 
zostały ukarane za to samo zachowanie przez organy ochrony konkurencji 
spoza UE. Jeżeli w takim wypadku nawet dopuszczalne będzie prowadzenie 
danej sprawy przez Komisję, to istotną kwestią będzie ustalenie, czy Komisja 
ma obowiązek, albo możliwość uwzględnienia kar pieniężnych nałożonych 
na te podmioty w państwach trzecich.

2.  Zasada ne bis in idem w prawie unijnym i polskim
– źródła i znacznie zasady

Zasada stanowiąca zakaz ponownego sądzenia i karania za ten sam 
czyn zabroniony pod groźbą kary, za który został już prawomocnie skazany 
lub został uniewinniony jest jedną z elementarnych zasad prawa karnego, 
ukorzenionych od wieków w europejskiej kulturze prawnej jako składnik 
demokratycznego państwa prawnego6. Zasada ta ma charakter gwarancyjny 
i ma na celu ochronę jednostki przed ponownym prowadzeniem przeciwko 

4 Por. np. § 1. The Sherman Antitrust Act.
5 Zob. rozdział I.
6 Por. Banaszak, B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012 oraz 

SIP Legalis, Komentarz do art. 2, pkt 9.
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niej postępowania, które może doprowadzić do ponownego skazania lub 
do skazania pomimo wcześniejszego uniewinnienia7.

Zasada ta obowiązuje tak w prawie międzynarodowym, jak i w prawie 
polskim. Została ona uregulowana w art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu 
Praw Obywatelskich i Politycznych8, który stanowi:

„Nikt nie może być ponownie ścigany lub karany za przestępstwo, za które 
już raz został prawomocnie skazany lub uniewinniony zgodnie z ustawą i pro-
cedurą karną danego kraju.”

Ponadto odnajdziemy ją także w art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do EKPCz, 
w art. 50 KPP oraz w art. 54 konwencji wykonawczej do układu z Schengen 
(KWUS)9 i kilku innych aktach prawa pochodnego. W polskiej Konstytucji 
nie została ona wprost uregulowana, jednakże jest ona, co zostało powie-
dziane powyżej, jedną z zasad obowiązujących w demokratycznym państwie 
prawa (art. 2 Konstytucji).

2.1. Zasada ne bis in idem w EKPCz

Zasada ta została proklamowana w art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do 
EKPCz10 i sformułowana w sposób następujący:

„Art. 4. 1. Nikt nie może być ponownie sądzony lub ukarany w postępowaniu 
przed sądem tego samego Państwa za przestępstwo, za które został uprzednio 
skazany prawomocnym wyrokiem lub uniewinniony zgodnie z ustawą i zasa-
dami postępowania karnego tego Państwa.

2. Postanowienia poprzedniego ustępu nie stoją na przeszkodzie wznowieniu 
postępowania w sposób przewidziany prawem i zgodnie z zasadami postępo-
wania karnego danego państwa, jeśli wyjdą na jaw nowe lub nowo odkryte 
fakty lub jeżeli w poprzednim postępowaniu popełniono zasadniczą pomyłkę, 
która mogła mieć wpływ na wynik sprawy.”

 7 Por. Sakowicz, A., Zasada ne bis in idem w prawie karnym w ujęciu paneuropejskim, 
Białystok 2011, s. 29 i n.

 8 Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
 9 Konwencja wykonawcza do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między 

Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz 
Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, 
Dz. Urz. L z 2000 r., nr 239, s. 19.

10 Należy zaznaczyć, że Protokół nr 7 do EKPCz nie został ratyfikowany przez wszystkie 
państwa członkowskie UE. Nie ratyfikowały go Niemcy i Holandia, natomiast Wielka 
Brytania nawet go nie podpisała.
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ETPCz precyzuje, że użyte w art. 4 Protokołu nr 7 słowo: „przestępstwo” 
należy rozumieć jako „czyn zabroniony pod groźbą kary”11. Przepis ten 
zakazuje prowadzenia ponownego postępowania przed sądem lub skaza-
nia za czyn zabroniony pod groźbą kary, za który dany podmiot został już 
prawomocnie skazany lub uniewinniony12. Należy zaznaczyć, że zgodnie 
z cytowanym wyżej przepisem zakaz ponownego sądzenia i karania stosuje 
się do postępowania przed sądem państwa, którego organy wydały wcze-
śniejsze orzeczenie uniewinniające lub skazujące13. Zasada ta nie rozciąga 
się zatem na orzeczenia wydane w stosunku do tej samej osoby za ten 
sam czyn przez organy państwa trzeciego (także państwa-strony EKPCz)14.

Najbardziej istotne zagadnienia z punktu widzenia przestrzegania oma-
wianej zasady jest ustalenie jak należy rozumieć „bis” oraz „idem”15. Jednym 
z najistotniejszych wyroków ETPCz, w których Trybunał dokonał podsu-
mowania dotychczasowego orzecznictwa dotyczącego zasady ne bis in idem 
oraz ustalenia obowiązującej linii orzeczniczej, ze względu na wcześniejsze 
rozbieżności16, jest wyrok z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie Zolotukhin17. 
W wyroku tym ETPCz wyjaśnił, jakie są kryteria ustalania tożsamości czy-
nów zabronionych, których dotyczyło pierwotne i wtórne uniewinnienie lub 
skazanie, czyli jak interpretować „idem”. ETPCz stwierdził, że orzecznictwo, 
zgodnie z którym tożsamość czynu zabronionego będzie oceniana z punktu 
widzenia jego kwalifikacji prawnej (jeden i ten sam czyn stanowił będzie 
prawnie kilka przestępstw18) nie zasługuje na aprobatę. ETPCz uznał, 
że »[A]rt. 4 Protokołu nr 7 musi być rozumiany w ten sposób, że zabrania 
oskarżania lub sądzenia za drugie „przestępstwo”, jeśli wynika ono z faktów 

11 Por. wyrok ETPCz z dnia 25 sierpnia 1987 r. w sprawie Lutz p-ko Niemcom, skarga 
nr 9912/82, pkt 55.

12 Por. wyrok ETPCz z 29 maja 2001 r. w sprawie Fischer p-ko Austrii, skarga nr 37950/97, 
pkt 25.

13 Zakaz stosuje się do każdego drugiego lub kolejnego postępowania wszczętego po przy-
stąpieniu danego państwa do Protokołu nr 7. Zob. Hofmański, P., [w:] Garlicki, L. (red.), 
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. T. 2, Komentarz do 
artykułów 19-59 oraz Protokołów dodatkowych, Warszawa 2011, s. 653 i powołany tam 
wyrok ETPCz z dnia 23 października 1995 r. w sprawie Gradinger p-ko Austrii, skarga 
nr 15963/90, § 43.

14 Por. Hofmański, P., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 656 i powołane tam 
orzecznictwo.

15 Por. ibidem, s. 652 i s. 658 i n.
16 Por. ibidem.
17 Zob. wyrok ETPCz z 10 lutego 2009 r. w sprawie Zolotukhin, skarga nr 14939/03, 

zwłaszcza § 70 i n.
18 Por. ibidem, § 80 oraz Hofmański, P., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., 

s. 659.
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identycznych lub faktów, które są w istocie takie same«19. Ponadto, ETPCz 
dodał, że ocena czy w obu postępowaniach fakty są identyczne lub w istocie 
takie same powinna sprowadzać się do oceny faktów wziętych pod uwagę 
w pierwotnym postępowaniu i postawionych w związku z nimi zarzutów 
oraz faktów, jakie kompetentny organ ma zamiar wziąć pod uwagę w kolej-
nym postępowaniu. W związku z tym badaniu będzie podlegało, czy są to 
fakty składające się z konkretnych okoliczności faktycznych związane z tym 
samym oskarżonym i nierozerwalnie połączone ze sobą w czasie i prze-
strzeni, tzn. takie, których istnienie musi zostać wykazane by doprowadzić 
do skazania lub wszczęcia postępowania karnego20. Należy też zaznaczyć, że 
nie ma znaczenia, jaki jest cel w jakim prowadzi się kolejne postępowanie, 
tj. jaki jest cel i natura przepisów, które są podstawą oskarżenia w pier-
wotnym i kolejnych postępowaniach. Decydujące jest, że oba postępowania 
odnoszą się do tego samego zachowania sprawcy21.

Interpretacja znaczenia „idem” może sprawiać problemy w przypadku 
gdy w grę będą wchodziły konstrukcje prawne jedności czynu22. W takich 
wypadkach albo wiele zachowań składa się na jeden czyn, albo wiele czynów 
składa się na jedno przestępstwo23. W doktrynie podnosi się, że jeżeli szereg 
zachowań tworzy jedną całość – jest wieloelementowe, ale jest ciągłe, czy 
służy realizacji jednego celu „na raty”, to powagą rzeczy osądzonej zostaną 
objęte wszelkie elementy, które składają się na takie zachowanie24. Nato-
miast, jeśli wiele zachowań tworzy sztuczną (prawną) całość, to powagą 
rzeczy osądzonej zostaną tylko te zachowania, które były podstawą wydania 
pierwszego wyroku i tylko w tym zakresie będzie obowiązywał zakaz ne 
bis in idem. Nie jest to jednak pogląd zawsze podzielany w orzecznictwie 
ETPCz25. W doktrynie podnosi się także, że ocena czy i w jakim zakre-
sie uniewinnienie lub skazanie skutkuje powagą rzeczy osądzonej powinno 
zostać pozostawione prawu i praktyce państw członkowskich26. Jednakże, 
nie można tego czynić w przypadku, gdy mamy do czynienia z okoliczno-
ściami faktycznymi, które są ze sobą nierozerwalnie połączone w czasie 
i przestrzeni. Innymi słowy, nie można pozostawić ustawodawcy i organom 

19 Zob. wyrok ETPCz w sprawie Zolotukhin, § 82.
20 Por. ibidem, § 84.
21 Zob. wyrok ETPCz w sprawie Gradinger, § 55. Inaczej Hofmański, P., [w:] Garlicki, L. 

(red.), Konwencja…, op. cit., s. 660.
22 Por. Hofmański, P., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 661.
23 Por. ibidem.
24 Zob. ibidem.
25 Zob. ibidem i powołane tam orzecznictwo.
26 Zob. ibidem i powołaną tam literaturę.
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ścigania możliwości wyboru, który z nierozerwalnie ze sobą połączonych 
czynów będą ścigać, a który pozostawią innym organom27. Taka możliwość 
godziłaby w istotę zakazu ne bis in idem. Natomiast nie jest pogwałceniem 
tej zasady wszczęcie postępowania przeciwko sprawcy z powodu kontynuacji 
zachowania, które stało się podstawą prawomocnego skazania lub uniewin-
nienia, ponieważ nie można w tym wypadku mówić o „idem” (np. kolejna 
odmowa pełnienia służby wojskowej, czy wszelkie przestępstwa o  charak-
terze trwałym: znęcanie, rozpijanie małoletniego, etc.)28.

Zakaz ne bis in idem będzie skuteczny, jeśli w postępowaniu karnym 
(w  rozumieniu art. 6 ust. 1 EKPCz)29 dojdzie do uniewinnienia lub ska-
zania oskarżonego30. Takiego skutku nie będzie miał wyrok umarzający 
postępowanie. Jednakże za „wyrok skazujący” będzie należało uznać wszel-
kie decyzje, które stanowią ekwiwalent takiego wyroku. Może to być także 
decyzja organu administracyjnego o charakterze kryminalnym, a na gruncie 
prawa polskiego także wyrok warunkowo umarzający postępowanie31.

Ponadto, by zabronione było wszczęcie postępowania w kolejnej sprawie 
„pierwszy” wyrok musi być prawomocny32. Oznacza to, że art. 4 Protokołu 
nr 7 do EKPCz nie zabrania prowadzenia równolegle dwóch postępowań, 
a zabrania prowadzenia postępowania w tej samej sprawie, gdy zapadł już 
prawomocny wyrok skazujący lub uniewinniający33. Jednakże, w przypadku 
gdy doszłoby do takiej sytuacji z chwilą, gdy pierwszy z wyroków stałby się 
prawomocny, postępowanie w drugiej sprawie (czy drugi wyrok) naruszałoby 
omawiany zakaz. Rozumienie pojęcia prawomocności na gruncie EKPCz 
przybliża nam Raport Wyjaśniający do Protokołu nr 7 do EKPCz34. Wska-
zuje on w art. 3 ust. 22, iż orzeczenie jest prawomocne (ang. „final”, fr. 
„définitif”) jeśli, odwołując się do tradycyjnego rozumienia tego terminu, 
osiągnęło moc res iudicata. Przypadek taki zajdzie, gdy będzie ono nie-
odwołalne i niewzruszalne, albo na skutek wyczerpania zwykłych środków 
zaskarżenia przez strony, albo niemożliwości ich wniesienia ze względu na 

27 Por. Nazzini, R., Fundamental rights beyond legal positivism: rethinking the ne bis in idem 
principle in EU competition law, Journal of Antitrust Enforcement 2014 r., Volume 2, 
issue 2, dostępny na stronie: antitrust.oxfordjournals.org/content/2/2/270.full.pdf+html, 
s. 287 i n.

28 Por. Hofmański, P., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 662.
29 Por. rozdział I i Hofmański, P., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 652 i n.
30 Por. Hofmański, P., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 654.
31 Zob. ibidem.
32 Por. wyrok ETPCz w sprawie Zolotukhin, § 82.
33 Por. Hofmański, P., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja…, op. cit., s. 662.
34 Dostępny pod adresem: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/117.htm#FN5, 

ostatnio odwiedzanej 12 września 2014 r.
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upływ czasu35. W doktrynie36 wskazuje się, że o tym, czy orzeczenie jest pra-
womocne decydowały będą krajowe systemy prawne. Problematyczne w tym 
wypadku jest rozróżnienie między zwykłymi a nadzwyczajnymi środkami 
zaskarżenia, które mogą prowadzić do wzruszenia prawomocnego orzecze-
nia. Dostępność bowiem tylko tych drugich nie będzie miało wpływu na pra-
womocność. W literaturze wskazuje się, że najłatwiej dokonać rozróżnienia 
pomiędzy zwykłymi a nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia sprawdzając, 
czy ich wniesienie uzależnione jest od terminu. W przypadku, gdy dany 
środek można wnosić bezterminowo, to będzie on miał z pewnością charak-
ter nadzwyczajny37. Jest to oczywiście pomocny czynnik, jednak odwołanie 
się tylko do niego jest niewystarczające. Ponieważ nie można a  contrario 
stwierdzić, że jeśli wniesienie danego środka ograniczone jest terminem, 
będzie on miał charakter zwyczajny. Wtedy należałoby sięgnąć także do 
innych kryteriów. Co do samego terminu można badać, jaka jest jego dłu-
gość. W przypadku terminów dwutygodniowych, będzie to raczej zwykły 
środek, w przypadku terminów dłuższych niż dwa lata raczej nadzwyczajny. 
Nie jest to jednak już takie pewne. W innych wypadkach pozostaje zatem 
np. badanie instancyjności, czy szukanie innych wskazówek, jak przepisów 
dotyczących prawomocności, etc.

Należy zauważyć, że omawiany zakaz nie ma charakteru bezwzględnego. 
Art. 4 w ust. 2 Protokołu nr 7 do EKPCz dopuszcza bowiem wznowie-
nie postępowania w przypadku, gdy wyjdą na jaw nowe dowody lub jeżeli 
w  postepowaniu popełniono zasadniczą pomyłkę, która miała wpływ na 
wynik sprawy. Nowo odkryte dowody to te, które istniały w momencie 
wydawania wyroku, ale nie były znane organowi wydającemu to orzecze-
nie, ale nie takie, które powstały po wydaniu tego orzeczenia (zaszła nowa 
okoliczność podważająca zasadności pierwotnego orzeczenia)38. „Zasadnicza 
pomyłka” może dotyczyć zarówno sfery faktów, jak i prawa (materialnego 
i procesowego) i musi mieć wpływ na wynik sprawy39. Wznowienie może 
nastąpić tak na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego40.

35 Por. Hofmański, P., [w:] Garlicki, L. (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Pod-
stawowych Wolności. T. 2, Komentarz do artykułów 19-59 oraz do protokołów dodatkowych, 
Warszawa 2011, s. 655.

36 Por. ibidem.
37 Por. ibidem, s. 656.
38 Por. ibidem, s. 667 i n.
39 Por. ibidem.
40 Por. ibidem, s. 668.
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2.2. Zasada ne bis in idem w prawie unijnym

W prawie unijnym zasada ne bis in idem została uznana najpierw 
w  orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał odwołuje się do tej 
zasady już w roku 1967 w orzeczeniu w sprawie Gutmann przeciwko Komisji 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej41. W prawie stanowionym zasada 
ta pojawiła się najpierw w ramach trzeciego filaru w art. 54 KWUS42. Jej 
obowiązywanie zostało następnie potwierdzone w akcie prawnym dotyczą-
cym ochrony interesów finansowych UE, tj. Rozporządzeniu Rady (WE, 
Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów 
finansowych Wspólnot Europejskich43, a znajdzie zastosowanie w wypad-
kach, gdy państwo członkowskie ma za zadanie nakładać sankcje za naru-
szenie reżimu wypłaty środków z unijnego budżetu44. Obecnie odnajdziemy 
ją również w art. 50 KPP, która to od dnia 1 grudnia 2009 r. zyskała rangę 
prawa pierwotnego Unii, jako akt prawny równy traktatom45. Zasada ta 
została sformułowana w KPP w sposób następujący:

„Art. 50. Zakaz ponownego sądzenia lub karania w postępowaniu karnym 
za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary

Nikt nie może być ponownie sądzony lub ukarany w postępowaniu karnym 
za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary, w odniesieniu do którego zgodnie 
z ustawą został już uprzednio uniewinniony lub za który został już uprzednio 
skazany prawomocnym wyrokiem na terytorium Unii46.”

Art. 50 KPP rozszerza zakaz ponownego sądzenia i karania za czyn 
zabroniony pod groźbą kary, jeżeli dany podmiot został już prawomocnie 
ukarany lub uniewinniony na terytorium UE. Oznacza to, że w przeci-
wieństwie do uregulowania tego zakazu w EKPCz, na gruncie KPP ma on 

41 Zob. wyrok TS z dnia 15 marca 1967 r. w sprawach połączonych 18/65 i 35/65 Gutmann 
p-ko Komisji, EU:C:1967:6, Zb. Orz. 1967, s. 61 (angielski).

42 Konwencja wykonawcza do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między 
Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz 
Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych grani-
cach, Dz. Urz. L z 2000 r., nr 239, s. 19. Art. 54 „Osoba, której proces zakończył się 
wydaniem prawomocnego wyroku w jednej Umawiającej się Stronie nie może być ścigana 
w innej Umawiającej się Stronie za ten sam czyn, pod warunkiem że została nałożona 
i wykonana kara lub jest ona w trakcie wykonywania lub nie może być już wykonana na 
mocy przepisów prawnych skazującej Umawiającej się Strony”.

43 Dz. U. L 312 z 23 grudnia 1995 r., str. 1 i n., z późn. zm., Pol. wyd. spec.: Rozdz. 1, 
Tom 1, s. 340. Zob. tekst preambuły tegoż rozporządzenia oraz art. 6.

44 Zob. Szwarc-Kuczer, M., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Euro-
pejskiej. Komentarz, Warszawa 2013 oraz SIP Legalis, komentarz do art. 50, pkt III. 2.

45 Zob. art. 6 TUE.
46 Pogrubienie – A.D.
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wymiar transgraniczny – zakazuje ponownego ścigania i karania jednostki 
za to samo we wszystkich państwach członkowskich47. Takie uregulowanie 
zakazu podwójnego ścigania i karania uzasadnione jest koniecznością zapew-
nienia odpowiedniego funkcjonowania rynku wewnętrznego, tj. przyczynia 
się do zagwarantowania wszystkich jego swobód48. Na gruncie obowiązywa-
nia art. 54 KWUS nacisk położony jest na swobodne przemieszczanie się 
obywateli (by terytorium UE było przestrzenią wolności, bezpieczeństwa 
i prawa), natomiast na gruncie prawa konkurencji uzasadnieniem obowią-
zywania tej zasady jest jej przyczynienie się do polepszenia i ułatwienia 
działalności gospodarczej przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym i w końcu 
do stworzenia jednolitych warunków konkurencji na całym obszarze EOG49. 
Uzasadnień obowiązywania zasady ne bis in idem w prawie unijnym jest 
kilka50. Poza wymienionym powyżej celem zagwarantowania swobód rynku 
wewnętrznego wskazuje się jeszcze inne uzasadnienia. Jednym z nich, podob-
nie jak na gruncie ETPCz, jest konieczność ochrony praw człowieka, tj. 
zagwarantowania jednostce odpowiedniej ochrony przed ponownym sądze-
niem i karaniem za to samo51. Innym uzasadnieniem jej wprowadzenia 
jest konieczność zagwarantowania pewności prawa, wymagającej by decy-
zje wydane przez organy publiczne, które stały się ostateczne, nie podlegały 
wzruszeniu52. Ponadto, wskazuje się także na przyczynienie się tej zasady 
do zagwarantowania praworządności53. Wśród uzasadnień wprowadzenia 
zasady ne bis in idem wymienia się także jej funkcję dyscyplinującą. Ma 
ona zdyscyplinować organy ścigania i zachęcić je do skutecznego ścigania 
czynów zabronionych54.

Omawiana zasada znajduje zastosowanie nie tylko w stosunku do oby-
wateli UE, ale także do szerokiego kręgu osób fizycznych i prawnych znaj-

47 Por. Szwarc-Kuczer, M., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii…, op. cit., 
komentarz do art. 50, pkt I. 3.

48 Por. Nazzini, R., Fundamental rights…, op. cit., s. 280.
49 Zob. opinię RG Kokott z dnia 8 września 2011 r. w sprawie C-17/10 Toshiba i in. p-ko 

Komisji, EU:C:2011:552, opublikowana w elektronicznym Zb. Orz., pkt 118.
50 Zob. szerzej Bockel, W. B. van, The ne bis in idem principle in EU law A conceptual 

and jurisprudential analysis, Leiden 2009, s. 28 i n., Nazzini, R., Fundamental rights…, 
op. cit., s. 279 i n.

51 Por. Nazzini, R., Fundamental rights…, op. cit., s. 280, Szwarc-Kuczer, M., [w:] Wróbel, A. 
(red.), Karta Praw Podstawowych Unii…, op. cit., komentarz do art. 50, pkt I. 4.

52 Por. Szwarc-Kuczer, M., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii…, op. cit., 
komentarz do art. 50, pkt I. 5.

53 Szerzej zob. Nazzini, R., Fundamental rights…, op. cit., s. 281.
54 Por. ibidem, s. 282 i n.



322 ROZDZIAŁ VI

dujących się pod jurysdykcją państw członkowskich55. Do osób tych należy 
zaliczyć także przedsiębiorstwa w rozumieniu prawa konkurencji56.

Problematyczne z punktu widzenia stosowania omawianej zasady w prawie 
unijnym, tak samo jak na gruncie art. 4 Protokołu nr 7 do ETPCz, może być 
rozumienie „idem”. W tej kwestii wypowiedział się TS w sprawach z zakresu 
stosowania art. 54 KWUS. Opowiedział się on w tej kwestii za takim samym 
rozumieniem „idem”, jak ETPCz. Uznał on, że termin „ten sam czyn” doty-
czy czynu jako zdarzania, bez względu na jego kwalifikację prawną57, a także 
nie ma znaczenia, jaki jest interes prawny chroniony przez przepisy, będące 
podstawą ścigania w różnych państwach członkowskich58. Jedynym kryterium, 
które powinno być wzięte pod uwagę dla ustalenia, czy mamy do czynienia 
z tym samym czynem, jest kryterium tożsamości zdarzenia rozumianego jako 
istnienie całości, na którą składają się nierozdzielnie ze sobą związane konkretne 
okoliczności59. Chodzi tu o pewien zespół zachowań, które z uwagi na swą 
naturę są ze sobą nierozdzielnie związane60. Ustalenia wymaga zatem, czy 
rozpatrywane zdarzenie stanowi całość, na którą składają się zachowania nie-
rozdzielnie ze sobą związane w czasie, przestrzeni, jak i przez swój przedmiot61.

W orzecznictwie dotyczącym zastosowania art. 54 KWUS TS wskazał 
także, do których orzeczeń ma zastosowanie omawiana zasada. Oczywiście 
chodzi tu o orzeczenia, które są prawomocne, tj. kończą postępowanie 
w sprawie i powodują definitywne wygaśnięcie prawa oskarżyciela publicz-
nego do oskarżania62. Za takie orzeczenia TS uznał, m.in.:
– wydane przez prokuratora bez udziału sądu orzeczenie kończące postę-

powanie przygotowawcze nakładające na oskarżonego określone zobo-
wiązania, zwłaszcza do zapłaty kary pieniężnej63,

– orzeczenia organów sądowych umawiającego się państwa, na mocy któ-
rych oskarżony został uniewinniony z braku dostatecznych dowodów64,

55 Por. Szwarc-Kuczer, M., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii…, op. cit., 
komentarz do art. 50, pkt II. 1. 

56 Por. ibidem i powołaną tam literaturę oraz rozdział I niniejszej pracy.
57 Zob. wyrok TS z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie C-436/04 postępowanie karne przeciwko 

Leopold Henri Van Esbroeck, EU:C:2006:165, Zb. Orz. 2006 r., s. I-02333, pkt 27 oraz 
w tym względzie por. art. 50 KPP.

58 Por. ibidem, pkt 32 i n.
59 Zob. ibidem, pkt 36.
60 Por. ibidem, pkt 37.
61 Por. ibidem, pkt 38.
62 Por. Szwarc-Kuczer, M., [w:] Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii…, op. cit., 

komentarz do art. 50, pkt III. 5. i powołane tam orzecznictwo.
63 Zob. ibidem i powołane tam orzecznictwo.
64 Por. ibidem i powołane tam orzecznictwo.
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– orzeczenia umarzające postepowanie ze względu na przedawnienie prze-
stępstwa objętego ściganiem65.
TS nie uznał natomiast za aktualizujące omawianą zasadę orzeczeń, które 

nie pozbawiały prawa oskarżyciela do wniesienia oskarżenia (umorzenie 
postępowania przez prokuratora przed przedstawieniem zarzutów osobie 
podejrzanej66) oraz takich, które nie były rozstrzygnięciami merytorycznymi 
(umorzenie sprawy przez sąd ze względu na wcześniejsze wszczęcie postę-
powania w innym państwie członkowskim67).

Ocena prawomocności będzie dokonywana według wewnętrznych prze-
pisów państwa (w tym rozumieniu także UE), które jako pierwsze wyko-
rzystało swoją kompetencję do załatwienia sprawy68. Taki wniosek płynie 
z orzecznictwa TS także w sprawach dotyczących art. 54 KWUS69.

2.3. Zasada ne bis in idem w prawie polskim

Zakaz ponownego sądzenia i karania nie został wprost zapisany w prze-
pisach polskiej Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 3 listopada 
2004 r. podnosi70, że zasada ne bis in idem jest jedną z elementarnych zasad 
prawa karnego, dlatego też jest jednym z elementów państwa prawnego. 
Innymi słowy, podstaw jej obowiązywania należy szukać w art. 2 Konstytucji, 
który stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem 
prawnym71. Z tego też orzecznictwa wynika, że „[w]szelkie odstępstwa od tej 
zasady, w szczególności zaś tworzenie organowi władzy publicznej kompetencji 
do dwukrotnego zastosowania środka represyjnego wobec tego samego pod-

65 Zob. ibidem i powołane tam orzecznictwo.
66 Zob. ibidem, pkt III. 6 i powołane tam orzecznictwo.
67 Zob. ibidem i powołane tam orzecznictwo.
68 Por. Sakowicz, A., Zasada ne bis in idem, op. cit., s. 285 i n.
69 Por. wyrok TS z dnia 11 lutego 2003 r. sprawach połączonych C-187/01 i C-385/01 

Gözütok i Brügge, EU:C:2003:87, Zb. Orz. 2003 r., s. I-01345, wyrok TS z dnia 10 czerwca 
2005 r. w sprawie C-469/03 Miraglia, EU:C:2005:156, Zb. Orz. 2005 r., s. I-02009, wyrok 
TS w  sprawie C-436/04 i Van Esbroeck.

70 Zob. wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn. akt K 18/03, OTK-A 2004, Nr 10, 
poz. 103, Dz. U. 2004 r., Nr 243, poz. 2442.

71 Zdania tego nie podziela polski SN, który w postanowieniu z dnia 27 września 2010 r., 
sygn. V KK 179/10, stwierdza, że zakaz podwójnego karania nie stanowi w Polsce wartości 
konstytucyjnej. Zob. Banaszak, B., Konstytucja Rzeczypospolitej…, op. cit., Komentarz do 
art. 2, pkt 9, 13) i powołane tam postanowienie SN z dnia 27 września 2010 r., sygn. V 
KK 179/10, niepublikowane, najważniejsze tezy uzasadnienia opublikowane w Biuletynie 
Prawa Karnego nr 6/2010.
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miotu za ten sam czyn, stanowiłoby naruszenie regulacji konstytucyjnych”72. 
Omawiana zasada gwarantuje, że nikt nie będzie pociągnięty do odpo-
wiedzialności karnej dwa razy za ten sam czyn zabroniony. Innymi słowy, 
statuuje ona zakaz podwójnego karania (stosowania środka represyjnego) 
wobec tej samej osoby za popełnienie tego samego czynu zabronionego. 
W przypadku stosowania uregulowań stricte karnych zasada ta nie budzi 
większych wątpliwości, jednakże mogą one pojawić się w przypadku zbiegu 
unormowań prawnokarnych i administracyjnoprawnych. TK – co będzie 
istotne z punktu widzenia obowiązywania zasady ne bis in idem w prawie 
konkurencji – wypowiedział się w swoim orzecznictwie na temat takiego 
zbiegu73. Z orzecznictwa tego wynika, że w przypadku gdy przepisy prawa 
o charakterze administracyjnym przewidują za popełnienie danego czynu 
zabronionego sankcję o charakterze czysto represyjnym, a czyn ten zagro-
żony jest także karą na podstawie przepisów prawa karnego, to stosowanie 
za ten sam czyn sankcji administracyjnej i karnej narusza zasadę demo-
kratycznego państwa prawnego74. TK stwierdza, że „zasada ne bis in idem 
zawiera zakaz podwójnego karania tej samej osoby za ten sam czyn nie tylko 
w odniesieniu do wymierzania kar za przestępstwo, lecz także przy stosowaniu 
innych środków represyjnych, w tym sankcji karno-administracyjnych”75.

3. Zasada ne bis in idem w unijnym i polskim prawie konkurencji

3.1. Zasada ne bis in idem w unijnym prawie konkurencji

W powołanych wyżej przepisach znajdujemy odniesienie do postępowania 
w sprawach karnych. Wyżej przywołane źródła, a zwłaszcza EKPCz oraz 
KPP będą znajdowały zastosowanie w unijnym postępowaniu z zakresu 
ochrony konkurencji, jeżeli przyjmiemy, że jest to postępowanie o charak-
terze co najmniej quasi-penalnym (występuje w nim oskarżenie w sprawie 
karnej)76. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że punkt 37 preambuły do 
KPP nakazuje respektować prawa podstawowe i zasady zapisane w KPP, te 
natomiast, jeśli odpowiadają treścią prawom zagwarantowanym w EKPCz, 

72 Zob. ibidem.
73 Zob. wyrok TK z dnia z dnia 29 kwietnia 1998 r., sygn. K 17/97, OTK 1998 r., nr 3, 

poz. 30, z dnia 4 września 2007 r., sygn. P 43/06, OTK-A 2007 r., nr 8, poz. 95 oraz 
z dnia 18 listopada 2010 r., sygn. P 29/09, OTK ZU nr 9/A/2010 poz. 104.

74 Por. ibidem.
75 Zob. wyrok TK z dnia 18 listopada 2010 r., sygn. P 29/09.
76 Szerzej Rozdział I.
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powinny być chronione co najmniej na takim samym poziomie na podstawie 
KPP (art. 52 ust. 3 KPP). Istotna jest też treść art. 6 TUE, który nadaje 
KPP moc równą Traktatom oraz stanowi, że praw podstawowe zagwaran-
towane w EKPCz i wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnym pań-
stwom członkowskim stanowią część prawa unii jako zasady ogólne prawa. 
W związku z tym, podobnie jak to miało miejsce w poprzednich rozdzia-
łach, będę odwoływał się do treści omawianej zasady ustalonej w opar-
ciu o orzecznictwo ETPCz. Interpretacji niektórych terminów będę szukał 
także w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, w tym także w sprawach 
z zakresu art. 54 KWSU. W mojej ocenie, również w tym wypadku, nie ma 
przeszkód żeby przesłanki zaktualizowania się omawianej zasady podobnie 
definiować na gruncie prawa konkurencji, uwzględniając oczywiste różnice 
– ze względu na różny przedmiot regulacji – między stosowanie przepisów 
Konwencji Schengen oraz ETPCz, a stosowaniem przepisów art. 101 i 102 
TFUE. Orzecznictwo TS, którego przedmiotem jest stosowanie omawianej 
zasady w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji, ze względu na 
pewne różnice w stosowaniu tej zasady w tych postępowaniach, wymagało 
będzie stosownego komentarza.

TS potwierdza stosowanie omawianej zasady w postępowaniach z zakresu 
ochrony konkurencji w swoim orzecznictwie77. Wskazuje on, że (w sprawach 
z zakresu prawa konkurencji) jej zastosowanie uzależnione jest od łącznego 
spełnienia trzech przesłanek:
1. identyczności naruszyciela78,
2. identyczności faktów oraz
3. tożsamości chronionego interesu prawnego79.

SUE dodaje, że na gruncie unijnego prawa konkurencji zastosowanie 
przedmiotowej zasady wyklucza sytuację, w której przedsiębiorstwo zostałoby 
ukarane przez Komisję lub Komisja prowadziłaby przeciwko niemu postę-
powanie drugi raz za to samo antykonkurencyjne zachowanie, za które już 

77 Zob. np. wyrok TS z dnia 15 października 2002 r. w sprawach połączonych C-238/99 P, 
C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, od C-250/99 P do C-252/99 P i C-254/99 P Limburgse 
Vinyl Maatschappij p-ko Komisji, EU:C:2002:582, Zb. Orz. 2002 r., s. I-8375, pkt 59, tzw. 
wyrok PVC II, wyrok TS z dnia z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie C-308/04 P SGL 
Carbon p-ko Komisji, EU:C:2006:433, Zb. Orz. 2006 r., s. I-05977, pkt 26 oraz wyrok 
TS z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie C-289/04 P Showa Denko KK p-ko Komisji, 
EU:C:2006:431, Zb. Orz. 2006 r., s. I-5859, pkt 50.

78 ang. offender.
79 Por. wyrok TS z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawach połączonych C-204/00 P, C-205/00 P, 

C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P i C-219/00 P. Aalborg Portland A/S i in. p-ko Komisji, 
EU:C:2004:6, Zb. Orz. 2004 r., s. I-00123, pkt 338.
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zostało ukarane lub za które nie została mu przypisana odpowiedzialność 
niewzruszalną decyzją Komisji80.

Tak ustalony katalog przesłanek aktualizacji zasady ne bis in idem różni 
się zatem od ustalonego w orzecznictwie ETPCz oraz orzecznictwie TS 
z  zakresu interpretacji art. 54 KWSU katalogu. TS w sprawach z zakresu 
ochrony konkurencji dodaje bowiem przesłankę tożsamości chronionego 
interesu prawnego, o czym poniżej.

3.2.  Przesłanki aktualizacji zasady ne bis in idem w unijnym prawie konkurencji
– który katalog?

Istnienie tak stworzonego tylko na potrzeby prawa konkurencji katalogu 
jest w doktrynie kwestionowane81. Kwestionuje go także rzecznik generalna 
Kokott82. Ocena aktualizacji omawianej zasady powinna być dokonywana 
w oparciu o kryteria ogólne, wspólne dla wszystkich postępowań, w których 
zasada ta może znaleźć zastosowanie, czy to na mocy KPP, czy też EKPCz. 
Za każdym razem będzie należało zatem badać kryterium tego samego 
podmiotu oraz tego samego czynu, rozumianego jako ten sam zbiór faktów, 
bez względu na jego kwalifikację prawną. Nie można zatem przypisywać 
większej wagi kryterium tego samego interesu prawnego, ze względu na 
to, że jest to kryterium odnoszące się do sfery kwalifikacji prawnej. Sto-
sowanie dodatkowego kryterium w istocie ogranicza ochronę zapewnioną 
przez zasadę ne bis in idem. Taka wykładania tej zasady jest niezgodna 
z przywołanym powyżej orzecznictwem ETPCz. W związku z tym stosowanie 
takiego dodatkowego kryterium narusza także art. 52 ust. 3 KPP. Zamiast 
bowiem zapewniać szerszą ochronę niż EKPCz, interpretacja zasady ne bis 
in idem w sprawach z zakresu ochrony konkurencji ogranicza ją83. Pomimo 
zasygnalizowania tej niezgodności przez RG Kokott w jej opinii w spra-
wie Toshiba84, TS niestety nie zdecydował się na zmianę tej linii orzeczeń 

80 Por. wyrok SUE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych T-236/01, T-239/01, 
T-244/01 do T-246/01, T-251/01 i T-252/01 Tokai Carbon i in. p-ko Komisji, EU:T:2004:118, 
Zb. Orz. 2004 r., s. II-1181, pkt 131.

81 Zob. Sakowicz, A., Zasada ne bis in idem…, op. cit., s. 424 i n. Nazzini, R., Fundamental 
rights…, op. cit., s. 297 i n.

82 Zob. opinię RG Kokott z 8 września 2011 r. w sprawie C-17/10 Toshiba i in. p-ko Komisji, 
EU:C:2011:552, opublikowaną w elektronicznym Zb. Orz., pkt 117 i n.

83 Por. Nazzini, R., Fundamental rights…, op. cit., s. 285.
84 Zob. opinię RG Kokott w sprawie C-17/10 Toshiba, pkt 111 i n. oraz Zientara, A., 

Zbieg podstaw odpowiedzialności za międzynarodowy kartel w krajowym i unijnym prawie 
konkurencji – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14.02.2012 r. w sprawie C-17/10 
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i rezygnację z dodatkowego kryterium85. W związku z powyższym poniższa 
analiza obejmowała będzie tylko kryteria ogólne.

3.2.1. Identyczność naruszyciela

Ściganie lub sądzenie po raz kolejny musi być skierowane przeciwko tej 
samej osobie, która została już uniewinniona lub „skazana”, żeby mogła się 
ona powołać na zasadę ne bis in idem. O tożsamości naruszyciela mówimy, 
w wypadku gdy decyzja będzie skierowana do podmiotu, który już był adre-
satem prawomocnej decyzji. Ze względu na sposób rozumienia „przedsię-
biorstwa” w unijnym prawie konkurencji, adresatów decyzji uważanych za 
jedno przedsiębiorstwo może być kilku86. Za przedsiębiorstwo na gruncie 
prawa unijnego uważa się tak osoby fizyczne, jak i prawne oraz wszelkie 
inne podmioty niemające osobowości prawnej, ale podpadające pod definicję 
przedsiębiorstwa87, w tym także osoby podejmujące wspólne przedsięwzięcia 
(spółki cywilne, joint venture, etc.)88. Definicja przedsiębiorstwa w unijnym 
prawie konkurencji oderwana jest od zdolności prawnej podmiotu, który 
może stać się adresatem decyzji89, patrzy się na nie jak na odrębny ośrodek 
decyzyjny, który da się wyodrębnić pod względem gospodarczym (ang. sin-
gle economic entity)90, bez względu na jej „składniki” posiadające zdolność 
prawną. Stąd zdarzają się decyzje, które sankcjonują zachowanie danego 

Toshiba Corporation i inni przeciwko Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, EPS 2015, 
nr 7, s. 49 i n.

85 Zob. wyrok TS z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie C-17/10 Toshiba i in. p-ko Komisji, 
EU:C:2012:72, opublikowana w elektronicznym Zb. Orz., pkt 97 i n.

86 Por. Wils, W. P. J., Is Criminalisation of EU Competition Law an Answer? W. Comp. 
2005, nr 29(2), s. 125.

87 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem pojęcie przedsiębiorstwa obejmuje każdą jed-
nostkę wykonującą działalność gospodarczą, niezależnie od jej formy prawnej i sposobu 
finansowania, natomiast działalność gospodarczą stanowi każda działalność produkcyjna, 
dystrybucyjna oraz usługowa. Bez znaczenia jest, czy prawo krajowe uznaje daną jednost-
kę za przedsiębiorstwo. Decydujące są okoliczności faktyczne, takie jak udział w życiu 
gospodarczym i prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na nastawienie na 
osiąganie zysków, czy ich osiąganie. Szerzej: Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw 
publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej: między neutralnością a zaangażowaniem, 
Kraków 2002, s. 132 i n., Materna, G., Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim 
prawie ochrony konkurencji, Warszawa 2009, s. 44 i n., Materna, G., [w:] Skoczny, T. 
(red.), Ustawa o ochronie…, wyd. 2, op. cit., s. 72 i n.

88 Zob. Faull, J., Nikpay, A., The EC Law of Competition, Oxford 2007, s. 189.
89 Zob. Materna, G., Pojęcie przedsiębiorcy…, op. cit., s. 154.
90 Zob. ibidem, s. 131 i n.
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przedsiębiorstwa, jednakże adresatem decyzji jest nawet kilka podmiotów91, 
które wchodzą w jego skład. Rozbieżność ta w prawie unijnym może miedzy 
innymi wynikać z tego, że z jednej strony funkcjonalna definicja przedsię-
biorstwa pozwala na większą elastyczność przy stwierdzaniu i przypisywaniu 
antykonkurencyjnych zachowań. Z drugiej strony, adresat decyzji musi być 
określony w taki sposób, żeby organy krajowe mogły wyegzekwować karę 
pieniężną, gdy pojawi się sytuacja, w której podmiot nie wykona decyzji 
nakładającej na niego taką karę pieniężną. Stąd Komisja wydając decyzję 
nakładającą karę pieniężną, która stanowi tytuł egzekucyjny92, powinna wska-
zać jako adresatów osoby posiadające zdolność prawną według prawa krajo-
wego. Problem tożsamości naruszyciela należy rozważyć w kilku przypadkach:
a) Po pierwsze, należy rozważyć czy omawiana zasada stoi na przeszkodzie 
ściganiu przedsiębiorstw, gdy osoby fizyczne, które zarządzają przedsię-
biorstwem będącym osobą prawną (czy ułomną osobą prawną), są także 
ścigane karnie za to samo antykonkurencyjne zachowanie, co jest możliwe 
w niektórych państwach członkowskich93 (w tym od 18 stycznia 2015 r. 
w  Polsce)94. Należy się także w tym kontekście zastanowić, czy oma-
wiana zasada mogłaby znaleźć zastosowanie, w przypadku gdy najpierw 
zostałby ukarany podmiot w formie ułomnej osoby prawnej, a potem za 
to samo antykonkurencyjne zachowanie chciano by pociągnąć do odpo-
wiedzialności indywidualnie właścicieli tej osoby, którzy prowadząc samo-
dzielną działalność byliby stronami antykonkurencyjnego porozumienia. 
Moim zdaniem, w obu przypadkach nie ma zagrożenia zasady ne bis in 
idem95. Nie można tutaj mówić o jedności podmiotów. Można powiedzieć, 
że odpowiedzialność ponoszona jest za ten sam czyn, jednakże każdy 
z podmiotów ponosi odpowiedzialność za własne czyny. Ułomne osoby 

91 W sprawie Hydrotherm zdarzyło się, że adresatami decyzji, uważanymi za jedno przedsię-
biorstwo były dwie osoby prawne i jedna osoba fizyczna. Zob. wyrok TS z dnia 12 lipca 
1984 r. w sprawie 170/83 Hydrotherm Gerätebau GmbH v Compact del Dott. Ing. Mario 
Andreoli & C. Sas., EU:C:1984:271, Zb. Orz. 1984 r., s. 02999, pkt 10 i 11.

92 Zob. art. 299 TFUE.
93 Por. np. art. 8. (7) irlandzkiego Competition Act, 2002 oraz szerzej zob. rozdział VII.
94 Por. art. 6a u.o.k.k.
95 Podobną logikę można odnaleźć w polskiej ustawie z 28 października 2002 r. o odpo-

wiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 
z 2015  r., poz. 1212), która daje możliwość nałożenia sankcji karnych w postaci kary 
pieniężnej na tzw. podmiot zbiorowy (m.in. os. prawną i ułomną os. prawną), w przy-
padku gdy m.in. osoba działająca w jego imieniu lub interesie w ramach uprawnienia 
lub obowiązku do jego reprezentowania dopuszcza się czynu, za który została prawo-
mocnie skazana, który przynosi mu korzyść majątkową. W takim wypadku może dojść 
do ukarania tak osoby zarządzającej, jak i podmiotu zarządzanego.
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prawne traktowane są na równi z osobami prawnymi. Jeżeli pojawiłaby 
się opisana wyżej sytuacja, w której odpowiada ułomna osoba prawna, 
a potem za ten sam czyn karnie osoba nią zarządzająca, to dalej są to 
dwa osobne twory, a podstawa ich odpowiedzialności jest inna. Oczywiście 
taka osoba może odczuć skutki nałożenia kary pieniężnej np. na spółkę 
osobową, której jest wspólnikiem, ale będzie to tylko i wyłącznie konse-
kwencja zainwestowania swojego kapitału w dane przedsięwzięcie jakim 
jest spółka. Powyższy problem, w zakresie odpowiedzialności karnej osób 
zarządzających, wykracza poza zakres niniejszej pracy, ponieważ dotyczy 
karnych uregulowań zastosowanych w niektórych96 państwach członkow-
skich, które nie są przedmiotem badania, natomiast polska regulacja 
zostanie omówiona poniżej. Problemowi odpowiedzialności karnej osób 
fizycznych niebędących przedsiębiorstwami za antykonkurencyjne zacho-
wania przedsiębiorstw zostanie poświęcona część rozdziału VII niniejszej 
pracy. Tak samo należy ocenić drugą sytuację, kiedy np. stroną antykon-
kurencyjnego porozumienia będzie tak ułomna osoba prawna, jak i jej 
wspólnik prowadzący samodzielną działalność. Także w tym wypadku 
odpowiadały będą różne osoby, choć wspólnik poniesie konsekwencje 
niejako dwa razy (pierwszy w formie utraty zysku, lub pokrycia należności 
z tytułu kary pieniężnej ze względu na jego subsydiarną odpowiedzialność 
w stosunku do niewypłacalnej spółki), ale będzie to odpowiedzialność 
z  dwóch różnych podstaw97. Nie widzę tutaj uzasadnienia, żeby trak-
tować ułomne osoby prawne inaczej od osób prawnych. W przypadku 
chociażby polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli wspól-
nik, prowadząc samodzielną działalność zawarłby antykonkurencyjne 
porozumienie ze spółką, to także poniósłby podwójne konsekwencje, tj. 
zostałby ukarany za antykonkurencyjne zachowanie jako osoba fizyczna 
oraz odczułby skutki nałożonej na spółkę kary w  postaci zmniejszenia 
dywidendy. W  przypadku ułomnych osób prawnych będzie dokładnie 

96 Możliwość odpowiedzialności karnej osób zarządzających, albo odpowiedzialnych za 
podejmowanie znaczących decyzji w przedsiębiorstwie pojawia się np. w Irlandii, czy 
w Wielkiej Brytanii.

97 Taki wniosek a contrario można wysnuć z orzeczenia polskiego TK w sprawie oceny 
zgodności m.in. art. 3 polskiej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych…, 
gdzie za niezgodną z Konstytucją uznał on możliwość ukarania za ten sam czyn wspól-
ników spółki cywilnej, a potem ukarania jako podmiotu zbiorowego spółki cywilnej, 
ponieważ rzeczywiste konsekwencje ponieśliby wspólnicy dwa razy. Trybunał nie odniósł 
się w tym wyroku w żaden sposób do ułomnych osób prawnych, stąd należy uznać, że 
ich odpowiedzialność i jednoczesna karna odpowiedzialność ich wspólników nie łamią 
zasady ne bis in idem. Por. wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn. K 18/03, OTK-A 
2004, Nr 10, poz. 103, pkt 3.
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tak samo. Sytuacja mogłaby być odmienna tylko w wypadku polskiej 
spółki cywilnej i tworów jej podobnych, ponieważ w takim wypadku 
dana osoba wykonuje działalność samodzielnie, tyle że w formie spółki 
cywilnej, jednakże w prawie unijnym taki problem nie powinien mieć 
miejsca, ze względu na to, że adresatem decyzji, w  której by uznano 
za przedsiębiorstwo spółkę cywilną, byliby jej wspólnicy, stąd żaden ze 
wspólników nie mógłby być adresatem innej decyzji w tej samej sprawie. 
Na takie zagrożenie wskazuje także S. Brammer98, choć jest to zda-
niem tego autora sytuacja czysto hipotetyczna w odniesieniu do unijnego 
prawa konkurencji. Autor ten zwraca uwagę, że żadnej z ok. 100 decyzji 
Komisji wydanych na podstawie rozporządzenia nr 17 Komisja nigdy 
nie skierowała do jednostki działającej jako właściciel przedsiębiorstwa 
wykonującej samodzielnie swoją działalność. Zdaniem tego autora, spo-
wodowane to jest obowiązywaniem zasady de minimis oraz niemożliwo-
ścią wpłynięcia na handel miedzy państwami członkowskimi, ze względu 
na niedostateczną siłę ekonomiczną takiego przedsiębiorstwa. Należy 
się z tym zgodzić w stosunku do prawa unijnego, jednakże w przypadku 
uregulowań krajowych mogą pojawić się niewielkie geograficznie rynki, 
na których siła takiego przedsiębiorstwa nie będzie tak nieznaczna i ten 
problem nie będzie już tylko hipotetyczny, pod warunkiem, że krajowe 
uregulowanie definicji przedsiębiorstwa będzie podobne do unijnego.

b) Także problematyczna w tym względzie wydaje się być zasada prawa 
konkurencji, która umożliwia pociągnięcie do odpowiedzialności jednego 
podmiotu za antykonkurencyjne czyny innego podmiotu, ze względu na 
sposób rozumienia terminu „przedsiębiorstwo”. Umożliwia to właśnie 
wspomniana wyżej konstrukcja jednego podmiotu gospodarczego (ang. 
single economic entity) – oba te podmioty traktowane są jako jedna całość, 
jedno przedsiębiorstwo99. Najczęściej ma to zastosowanie do spółek domi-
nujących, w stosunku do swoich spółek-córek. Decydujące o możliwości 
pociągnięcia jednego podmiotu za antykonkurencyjne zachowanie innego, 
jest możliwość wywierania na niego decydującego wpływu. Jeżeli podmiot 
wywierający decydujący wpływ jako taki sam nie angażował się w anty-
konkurencyjną praktykę, to będzie odpowiadał solidarnie za zapłatę 
grzywny z podmiotem zależnym i decyzja będzie skierowana do nich 

98 Brammer, S., Co-Operation Between National Competition Agencies In The Enforcement 
Of EC Competition Law, Oxford and Portland, Oregon 2009, s. 384.

99 Szerzej zob. np. Burnley, R., Group Liability for Antitrust Infringements: Responsibility and 
Accountability, W. Comp. 2010, 33 (4), s. 595–614, Materna, G., Pojęcie przedsiębiorcy…, 
op. cit., s. 134 i n.
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obu100. Taka jest ostatnia praktyka Komisji, choć może ona także ukarać 
tylko podmiot zależny lub tylko podmiot mogący wywierać decydujący 
wpływ w ramach własnego uznania, co już się zdarzało101. Natomiast, 
w przypadku gdy podmiot wywierający decydujący wpływ sam zaangażo-
wał się w antykonkurencyjne zachowanie, to Komisja może zdecydować, 
że on będzie odpowiadał samodzielnie, przy czym przy ocenie praktyki 
i przy ustalaniu wysokości kary zostaną wzięte pod uwagę zachowania 
jego oraz podmiotu zależnego, natomiast decyzja nie będzie w ogóle skie-
rowana do podmiotu zależnego102. Najbardziej problematyczna, z punku 
widzenia omawianej zasady, wydaje się być ostatnia z opisanych sytuacji. 
Może się zdarzyć, że dany organ będzie chciał ukarać podmiot zależny za 
zachowania, za które już został ukarany podmiot wywierający decydujący 
wpływ. Rozumowanie może być tutaj takie, że przecież decyzja nie została 
skierowana w ogóle do podmiotu zależnego, stąd nie poniósł on jeszcze 
żadnej odpowiedzialności. Choć formalnie taka sytuacja wydaje się być 
dopuszczalną, jednakże, moim zdaniem, także w  tym wypadku należa-
łoby się posłużyć w ramach obrony konstrukcją single economic entity 
i dowodzić, że postępowanie mogłoby być prowadzone tylko przeciwko 
podmiotowi wywierającemu decydujący wpływ, a  ze względu na jego 
wcześniejsze ukaranie, nie może ono być prowadzone w ogóle. W innym 
wypadku doszłoby do patologii, w której rzeczywiście by karano ten sam 
podmiot za to samo dwa razy – raz uznając go jako część większej całości, 
a raz uznając jego niezależność, nie zważając na prawny i ekonomiczny 
kontekst. Ponadto może się pojawić sytuacja, w której pociągniemy do 
odpowiedzialności podmiot mogący wywierać decydujący wpływ tylko na 
zachowanie podmiotu zależnego, a po wydaniu decyzji wyjdą na jaw oko-
liczności wskazujące także na bezpośredni udział tego pierwszego w anty-
konkurencyjnym zachowaniu. W mojej ocenie, ze względu na ukaranie 
już przedsiębiorstwa dominującego za to naruszenie, nie będzie możliwe 
ponowne wszczęcie postępowania. Jedynym wyjściem byłoby jego wzno-
wienie, a to będzie możliwe tylko po zmianie rozporządzenia 1/2003103.

100 Por. decyzję Komisji z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie COMP/E-2/37.533 – Chlorek 
choliny, ec.europa.eu/competition.

101 Zob. Burnley, R., Group Liability…, op. cit., s. 597 i powołane tam decyzje.
102 Por. decyzję Komisji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie COMP/E-1/36.212 – papier 

samokopiujący, ec.europa.eu/competition. W decyzji tej za antykonkurencyjne zachowa-
nie odpowiadała tylko Bolloré S. A., przy czym odpowiadała tak za swoje zachowanie, 
jak i za zachowanie Copigraph S. A. – spółki zależnej. Decyzja ta nie została w ogóle 
skierowana do Copigraph.

103 Zob. poniżej.
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c) W kontekście jedności naruszyciela, należy rozpatrzyć ponadto problem 
odpowiedzialności członka związku przedsiębiorstw104, w momencie gdy 
związek ten został już „skazany” lub „uniewinniony”. Jeżeli taki związek 
przedsiębiorstw zostanie ukarany za antykonkurencyjne zachowanie, to 
karę pieniężną może być zobowiązany zapłacić jego członek. Może to 
być zaplata pośrednia w formie przeznaczenia zapłaconej składki na 
pokrycie kary lub w prawie unijnym bezpośrednia, w przypadku niewy-
płacalności związku i braku zapłaty składki, o którą Komisja wzywała, 
Komisja może żądać zapłaty kary pieniężnej bezpośrednio od każdego 
przedsiębiorstwa, którego przedstawiciele byli członkami organów decy-
zyjnych związku105. Jeżeli po ukaraniu związku przedsiębiorstw i żądaniu 
zapłaty tej kary bezpośrednio od ich członków, kompetentne organy 
zdecydują się ścigać jednego z członków tego związku za np. niedozwo-
lone porozumienie zawarte z tym związkiem, za które został ukarany 
związek, to w mojej ocenie nie będzie można mówić o jedności naruszy-
ciela. W takim wypadku będziemy mówili o dwóch różnych podmiotach 
prawa. Ewentualne żądanie zapłaty kary pieniężnej od członka związku 
nie jest rzeczywiście zapłatą nałożonej na nie kary pieniężnej, a tylko 
i wyłącznie pokryciem zobowiązania finansowego związku, za które jego 
członkowie są odpowiedzialni. W związku z powyższym należy stwierdzić, 
że zakaz podwójnej karalności nie obejmuje sytuacji, w której ścigani 
za antykonkurencyjne czyny będą jednocześnie związek przedsiębiorstw 
i jego członek106.

3.2.2. Ten sam czyn

Problem stosowania zakazu ponownego sądzenie i karania powstanie 
tylko wtedy, gdy ta sama osoba jest ścigana lub sądzona za ten sam czyn. 
Zarówno orzecznictwo ETPCz107, jak i orzecznictwo TS108 na potrzeby 
stosowania art. 54 Konwencji Schengen potwierdza definicję czynu jako 
„idem factum”, w przeciwieństwie do „idem crimen”109. Taka sama koncep-
cja powinna zostać przyjęta także w stosunku do KPP110. Oznacza to, że 

104 Zob. rozdział 1.
105 Zob. art. 23 ust. 4 rozporządzenia nr 1/2003.
106 Tak również Brammer, S., Co-Operation Between…, op. cit., s. 385.
107 Zob. np. wyrok ETPCz z 10 lutego 2009 r. w sprawie Zolotukhin, skarga nr 14939/03.
108 Zob. np. wyrok TS z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie C-436/04 postępowanie karne 

przeciwko Leopold Henri Van Esbroeck, EU:C:2006:165, Zb. Orz. 2006 r., s. I-02333.
109 Zob. Sakowicz, A., Zasada ne bis in idem…, op. cit., s. 276 i n. oraz 341 i n.
110 Zob. ibidem, s. 421 i n.
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przy ocenie czy zaktualizowała się omawiana zasada w stosunku do danej 
osoby będziemy oceniali nie kwalifikację prawną popełnionej wcześniej 
antykonkurencyjnej praktyki lub naruszony nią chroniony interes prawny, 
a stan faktyczny, tj. całość konkretnych nierozerwalnie ze sobą związanych 
okoliczności.

Biorąc pod uwagę wyjątkowy charakter antykonkurencyjnych praktyk, 
należy się zastanowić, co powinny brać pod uwagę kompetentne organy, 
kiedy pojawi się zagrożenie naruszenia omawianej zasady, tzn. w przypadku 
gdy organy jednego państwa członkowskiego będą prowadziły postepowanie 
w danej sprawie (czy zastanawiały się nad wszczęciem) i będą musiały oce-
nić, czy organ innego państwa członkowskiego nie wydał już w tej sprawie 
decyzji. Pomocne w tym względzie są wnioski prezentowane przez A. Sako-
wicza, w  stosunku do stosowania przez organy krajowe art. 54 Konwencji 
Schengen. Autor ten wskazuje, iż: „organy ścigania oraz wymiaru sprawiedli-
wości innych państw członkowskich są związane faktycznymi ramami zdarzenia 
historycznego, które zostały zawarte w prawomocnym orzeczeniu zapadłym 
w  innym państwie członkowskim. Przyjęcie takiego założenia oznacza, że toż-
samość czynu jest zakreślana przez zdarzenie faktyczne opisane w tym judy-
kacie, nie zaś kwalifikację prawną. Ta faktyczna podstawa procesu powinna 
zostać każdorazowo określona, w szczególności przez wskazanie czasu, miejsca, 
sposobu, okoliczności jego popełnienia, skutków, a zwłaszcza powstałej szko-
dy”111. W  związku z tym autor ten podnosi, że tożsamość czynu wystąpi 
tak wtedy, gdy zdarzenie faktyczne stanowiące przedmiot prawomocnie 
zakończonego postępowania w państwie A będzie pokrywało się z przed-
miotem postępowania w państwie B, ale także wtedy, gdy przedmiot tego 
postępowania zakończonego w państwie A obejmuje w całości i wykroczy 
poza przedmiot postępowania w sprawie kolejnej w państwie B112. Autor 
ten ponadto wskazuje, że sytuację tę należy odróżnić od sytuacji, w której 
przedmiot postępowania w państwie A i B pokrywają się tylko częściowo 
albo przedmiot postępowania w państwie B „pochłania” ten przedmiot 
w  sprawie, która została już prawomocnie zakończona, a także obejmuje 
dalszy okres. W takim wypadku prawomocne zakończenie postępowania 
w zakresie niektórych fragmentów zachowań nie staje na przeszkodzie kon-
tynuowaniu go w odniesieniu do innych w innym państwie113. Dalej autor 
twierdzi, że taka możliwość będzie istniała w zakresie przestępstw zbioro-
wych czy ciągu przestępstw114.

111 Zob. ibidem, s. 355.
112 Zob. ibidem.
113 Zob. ibidem.
114 Zob. ibidem.
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Powyższe obserwacje są bardzo cenne w odniesieniu do antykonkurencyj-
nych praktyk. W ich wypadku są to z reguły „czyny” rozciągnięte w czasie 
i oddziałujące na różne terytoria (rynki). Dlatego też przy ocenie aktualizacji 
omawianej zasady bardzo istotne będzie zbadanie, czy nie zachodzi opisana 
powyżej tożsamość czynu, z wzięciem pod uwagę całokształtu nierozerwal-
nie połączonych ze sobą faktów, które zostały uwzględnione przez organ, 
który wydał poprzednią decyzję. W literaturze zwraca się uwagę na to, 
że kompetentne organy nie mogą samodzielnie zdecydować o tym, który 
„wycinek” określonego antykonkurencyjnego zachowania będą ścigać115. 
Jeśli mielibyśmy do czynienia z antykonkurencyjnym porozumieniem, które 
oddziałuje na różne rynki oraz dotyczy różnych produktów, to kompetentne 
organy nie będą mogły podzielić się ściganiem tego czynu w odniesieniu 
tylko do swoich rynków, czy różnych produktów116. Gdyby dany organ nie 
uwzględnił wpływu tego zachowania na inne rynki, czy na handel między 
państwami członkowskimi, to i tak aktualizowałby się zakaz ne bis in idem, 
jeśli tylko zachowanie to rzeczywiście miałoby takie oddziaływanie. Podobnie 
należy podejść do sytuacji, w której mielibyśmy do czynienia z antykonku-
rencynym porozumieniem, które jednocześnie stanowi nadużywanie pozycji 
dominującej. Jeśli organ ścigający porozumienie nie dostrzeże, że można 
ogół ściśle ze sobą powiązanych faktów zakwalifikować jako antykonku-
rencyjne porozumienie i nadużywanie pozycji dominującej, to ukaranie za 
porozumienie wyklucza ściganie za nadużywanie pozycji dominującej – bo 
jest to tylko kwestia inne kwalifikacji prawnej tego samego czynu. Ocena 
czy mieliśmy do czynienia z jednym czynem musi być przeprowadzana od 
przypadku do przypadku. W literaturze zwraca się uwagę, że można wyróżnić 
dwie sytuacje typowe. Po pierwsze, w przypadku gdy zbiór faktów stanowi 
jedno ciągłe naruszenie, mamy do czynienia z jednym czynem zabronionym 
przez art. 101 ust. 1 TFUE117. Po drugie, w przypadku gdy skutki anty-
konkurencyjnego zachowania są spowodowane jednym zachowaniem, albo 
są wzajemnie zależne, nawet jeśli są odczuwalne na rynkach kilku państw 
członkowskich118. Może tak być, gdy na jednym spotkaniu strony porozumie-
nia ustalają, że podniosą ceny w kilku państwach członkowskich, albo gdy 
decydują o podniesieniu ceny w jednym państwie, co skutkuje podniesieniem 
cen w innych119. Z drugiej strony, należy przyjąć, że organ, który pierwszy 
zajmował się sprawą miał kompetencję do wydania orzeczenia w stosunku 

115 Zob. Nazzini, R., Fundamental rights…, op. cit., s. 287 i n.
116 Zob. ibidem, s. 288.
117 Zob. ibidem, s. 289.
118 Zob. ibidem.
119 Por. ibidem.
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do wszystkich elementów danego zachowania. Jeżeli nie miał tych kompe-
tencji, to nie powinno w takim razie stanowić bariery dla sądzenia i karania 
tych elementów, których organ pierwotny nie był władny oceniać. Można 
to odnieść do zachowania, które trwa pomimo wydania prawomocnej decy-
zji – za wszelkie zachowania, które mają miejsce po wydaniu decyzji (czy 
nawet jedno, które jest zachowaniem ciągłym) będzie można ścigać dany 
podmiot, ponieważ będzie można uznać, że nie mamy do czynienia z tym 
samym czynem. Ponadto, tak samo należy ocenić sytuację, w której organy 
nowego państwa członkowskiego ścigają (nawet jeden ciągły) czyn na pod-
stawie przepisów krajowych, który już został negatywnie oceniony w decyzji 
Komisji, jednakże postępowanie organów krajowych dotyczy okresu przed 
akcesją do UE, za który to okres Komisja nie mogła nałożyć kary120.

3.2.3. Prawomocność orzeczenia

Każdy z tych przepisów uzależnia zastosowanie przedmiotowej zasady od 
tego, żeby istniejące orzeczenie skazujące lub uniewinniające było prawo-
mocne. W zakresie stosowania prawa konkurencji przez Komisję i organy 
krajowe będą się z tym wiązały pewne trudności, o czym poniżej121.

Ocena prawomocności danego orzeczenia w przypadku stosowania zakazu 
z ETPCz nie będzie nastręczała zbyt wielu trudności, ponieważ dokonywana 
będzie przez organ tego samego państwa lub, w przypadku złożenia skargi do 
ETPCz, przez ten Trybunał. Natomiast w przypadku postępowania z zakresu 
ochrony konkurencji rozróżnienie czy dane orzeczenie należy uważać za pra-
womocne będzie o tyle problematyczne, że będzie dokonywane przez organ 
ochrony konkurencji innego państwa, Komisję lub jeden z sądów unijnych. 
Oczywiście samą wiedzę o wcześniejszej decyzji (orzeczeniu), czy toczącym 
się postępowaniu organ prowadzący sprawę jako drugi uzyska od strony, 
natomiast pozostanie problem oceny prawomocności tej wcześniejszej decy-
zji (orzeczenia), w oparciu o przepisy prawa obcego (względnie unijnego). 
Zgodnie z wskazanym wyżej orzecznictwem TS z zakresu art. 54 KWUS oraz 
orzecznictwem ETPCz ocena prawomocności będzie dokonywana według 
wewnętrznych przepisów państwa (w tym rozumieniu także UE), które jako 
pierwsze wykorzystało swoją kompetencję do załatwienia sprawy122. Nie 
widzę podstaw, żeby zasadę ne bis in idem traktować odmiennie na grun-
cie prawa konkurencji. Stąd właśnie ewentualne problemy z oceną danego 

120 Zob. ibidem oraz wyrok TS w sprawie C-17/10 Toshiba, pkt 68 i n.
121 Zob. poniżej.
122 Por. Sakowicz, A., Zasada ne bis in idem, op. cit., s. 285 i n.
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orzeczenia przez organ innego państwa. W przypadku decyzji Komisji nie 
wydaje się, żeby ustalenie jej prawomocności miało nastręczać problemów. 
Jeżeli ze względu na upływ dwumiesięcznego terminu do jej wniesienia nie 
służy skarga do Sądu, albo odwołanie do TS od wyroku Sądu, to decy-
zja będzie prawomocna123. W  przypadku systemów krajowych, w każdym 
z  28  państw będzie należało ustalić, czy środki zaskarżenia przysługujące 
od orzeczenia organu ochrony konkurencji, czy sądu mają charakter zwy-
czajny, czy nadzwyczajny124.

3.3. Zasada ne bis in idem w polskim prawie konkurencji

W polskim prawie konkurencji, w przeciwieństwie do prawa unijnego, 
nie został wypracowany odrębny katalog przesłanek aktualizacji zasady ne 
bis in idem. W związku z tym stosowała się ona będzie w przypadku, gdy 
za ten sam czyn w stosunku do tego samego podmiotu, który został już 
prawomocnie „uniewinniony” lub „skazany” będzie miało być wszczęte 
kolejne postępowanie. W polskim prawie konkurencji można spotkać się 
z podobnymi problemami, które zostały już wskazane wyżej jako występu-
jące w prawie unijnym. Łączą się one z konicznością interpretacji pojęć 
„ten sam czyn” i „ten sam podmiot”. W prawie polskim występuje ponadto 
problem istnienia kilku podstaw prawnych do ukarania jednej osoby za ten 
sam czyn, co także wymaga komentarza. Z drugiej strony nie ma w polskim 
prawie kontrowersji związanych z definicją przedsiębiorstwa. Nie wystę-
puje w nim bowiem konstrukcja single economic entity. Chociaż w prawie 
polskim definicja przedsiębiorcy jest bardzo podobna do tej obowiązującej 
w prawie unijnym. Jednakże definicja polska została uregulowana w prawie 
stanowionym (art. 4 pkt 1 u.o.k.k.), a ponadto w prawie polskim adresatem 
decyzji jest zawsze przedsiębiorca, tj. osoba mająca zdolność prawną125. 
Które z decyzji Prezesa UOKiK mają charakter decyzji skazujących lub 
uniewinniających zostanie rozważone w dalszej części tego rozdziału.

123 Por. art. 256 i art. 263 TFUE oraz art. 56 protokołu nr 3 do TFUE w sprawie statutu 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Statut TSUE przewiduje w art. 44 wzno-
wienie postępowania, ale jest to bez wątpienia środek o charakterze nadzwyczajnym. 
Jest on ograniczony terminem 10 lat od wydania wyroku. 

124 W mojej ocenie organy państw członkowskich będą mogły uzyskać informacje na temat 
prawomocności danego orzeczenia korzystając ze współpracy w ramach ECN na pod-
stawie art. 11 rozporządzenia nr 1/2003.

125 Zob. Materna, G., Pojęcie przedsiębiorcy…, op. cit., s. 148 i n.
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3.3.1. Tożsamość podmiotu

Na gruncie prawa polskiego, ze względu na wspomniane wyżej ure-
gulowanie definicji przedsiębiorstwa w prawie stanowionym, nieposługi-
wanie się konstrukcją single economic entity oraz kierowanie decyzji do 
osób posiadających zdolność prawną, nie powinny powstać problemy, które 
wiążą się ze stosowaniem (orzeczniczej) definicji przedsiębiorstwa w prawie 
unijnym. Wspomniane natomiast wątpliwości z karaniem osoby zarządza-
jącej i przedsiębiorstwa, właściciela (akcjonariusza) i przedsiębiorstwa, czy 
związku przedsiębiorstw i jego członka, należy rozstrzygnąć tak samo jak na 
gruncie prawa unijnego – nie wystąpi w tych wypadkach jedność naruszy-
ciela. Nie ma też możliwości na gruncie prawa polskiego by spółka cywilna 
była stroną decyzji Prezesa UOKiK oraz żeby mogła stać się stroną umowy 
między spółką i wspólnikiem tej spółki, zatem nie może być mowy o karaniu 
osobno spółki i osobno wspólnika za to samo antykonkurencyjne zachowanie.

3.3.2. Tożsamość czynu

W polskim prawie konkurencji definicja tożsamości czynu będzie rozu-
miana także jako idem factum. Ocenie podlegało będzie całe zdarzenie 
historyczne, rozumiane jako szereg połączonych ze sobą nierozerwalnie 
faktów, bez względu na kwalifikację prawną. W polskim prawie konkurencji 
napotkamy te same problemy, jakie wskazywałem powyżej w stosunku do 
prawa unijnego, jeżeli chodzi o kwestię oceny tożsamości czynu biorąc pod 
uwagę zachowania antykonkurencyjne.

3.3.3. Prawomocność orzeczeń

Ustalenie prawomocności orzeczenia wydanego przez Prezesa UOKiK lub 
jeden z sądów odwoławczych nie powinno sprawiać trudności. Ze względu 
na nadzwyczajny charakter skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, 
prawomocny będzie wyrok Sądu Apelacyjnego, a także wyrok SOKiK, od 
którego nie złożono apelacji w terminie lub decyzja Prezesa UOKiK, od 
której nie złożono odwołania w terminie126. Prawomocność orzeczeń obcych 
organów powinna być dokonywana zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi 
państwa organu, który wydał orzeczenie (tu z pomocą polskiemu organowi 
może przyjść ECN)127.

126 Zob. art. 81 u.o.k.k.
127 Por. wskazane wyżej orzecznictwo TS i ETPCz oraz wyrok SN z dnia 2 czerwca 2006 r., 

sygn. IV KO 22/05, mojepanstwo.pl/dane/sn_orzeczenia/11833.
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3.3.4. Zbieg podstaw karalności

W prawie polskim istnieje kilka możliwości ukarania tego samego pod-
miotu za to samo zachowanie na podstawie różnych przepisów. Taki zbieg 
podstaw karalności występuje w samej u.o.k.k., a także możliwe jest ukaranie 
za ten sam czyn na podstawie przepisów u.o.k.k. oraz k.k.

3.3.4.1. Zbieg podstaw karalności w u.o.k.k.

Na gruncie polskiej u.o.k.k. powstał problem, na który słusznie zwracała 
uwagę M. Król-Bogomilska w komentarzu do u.o.k.k.128. Polska u.o.k.k. 
w brzmieniu obowiązującym do dnia 18 stycznia 2015 r. dawała możliwość 
do pociągnięcia do odpowiedzialności z tytułu tzw. naruszeń proceduralnych, 
tj. za nieudzielenie lub udzielenie nieprawdziwych lub wprowadzających 
w  błąd informacji na żądanie Prezesa UOKiK dwa razy tej samej osoby, 
w przypadku gdy za przedsiębiorcę uznawało się osobę fizyczną prowadzącą 
działalność we własnym imieniu. Mogła ona odpowiadać wtedy z na pod-
stawie art. 106 ust. 2 pkt 2 ustawy, jako przedsiębiorca oraz mogła zostać 
pociągnięta do odpowiedzialności za ten sam czyn na podstawie art. 108 
ust. 1 pkt 3, jako osoba pełniąca funkcję kierowniczą. Takie rozwiązanie 
w  świetle omawianej zasady należy uznać za oczywiście niedopuszczalne, 
a jego negatywna ocena nie powinna budzić najmniejszych wątpliwości. 
Postulat zmiany tego uregulowania został wysłuchany przez ustawodawcę 
i zgodnie z nowelizacją u.o.k.k. art. 108 ust. 1 w nowym brzmieniu nie 
zawiera już ust. 3, nie daje zatem podstaw do nałożenia kary pieniężnej 
za nieudzielenie informacji na osobę pełniącą funkcję kierowniczą, która 
jednocześnie byłaby osobą tożsamą z przedsiębiorcą. Ustawa w nowym 
brzmieniu umożliwia nałożenie kary na osobę pełniącą funkcję kierowniczą 
za nieudzielenie informacji w przypadku, gdy osoba ta byłaby jednocześnie 
osobą upoważnioną przez kontrolowanego lub przeszukiwanego, dlatego 
też nie może być to osoba tożsama z przedsiębiorcą129. Ponadto, istnieje 
inne zagrożenie naruszenia zasady ne bis in idem niezmienione nowelizacją 
u.o.k.k. Ustawa ta przewiduje możliwość nałożenia okresowej kary pienięż-
nej na przedsiębiorcę za niewykonanie orzeczenia organu (decyzji Prezesa 
UOKiK, wyroku sądu) a także grzywny za niewykonanie orzeczenia organu 
przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą130. Jeżeli okresowa kara pieniężna 

128 Zob. Król-Bogomilska, M., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i kon-
sumentów. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2009, s. 1625 i n.

129 Por. art. 106 ust. 3 i 4 w zw. z art. 105a ust. 6 u.o.k.k.
130 Por. art. 107 i art. 108 ust. 1 pkt 1 u.o.k.k.
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zostałaby nałożona na przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, to istnieje 
zagrożenia naruszenia zasady ne bis in idem przez prowadzenie postępowa-
nia (nałożenie kary) przeciwko osobie pełniącej funkcję kierowniczą za to 
samo. Nie ma w tym wypadku znaczenia, że mamy do czynienia z innymi 
karami, nakładanymi na podstawie innych przepisów. Będziemy mieli do 
czynienia z tożsamością faktów i tożsamością podmiotów. Ustawa powinna 
zostać zmieniona także w tym zakresie, np. przez wykluczenie w  art. 108 
ukarania osoby pełniącej funkcję kierowniczą, jeżeli jest ona osobą tożsamą 
z przedsiębiorcą, który mógłby być ukarany na podstawie art. 107.

3.3.4.2. Zbieg podstaw karalności z u.o.k.k. i k.k. – zmowa przetargowa

W prawie polskim występuje ponadto problem zbiegu odpowiedzial-
ności za antykonkurencyjne porozumienie będące zmową przetargową 
(art. 6 ust.  1 pkt 7 u.o.k.k.) z odpowiedzialnością z tytułu przestępstwa 
uregulowanego w art. 305 k.k., tj. zmowy przetargowej131. Z problemem 
zbiegu możemy mieć do czynienia w dwóch przypadkach. Po pierwsze, 
ze względu na to, że odpowiedzialności z art. 305 k.k. podlegają osoby 
fizyczne, problem zbiegu może się pojawić, jeśli osobą ukaraną na pod-
stawie przepisów u.o.k.k. będzie przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarcza we własnym imieniu i na własny rachu-
nek132. W takim wypadku osobie fizycznej grozi kara pieniężna nakładana 
na podstawie przepisów u.o.k.k., która ma charakter karny, a także kara 
pozbawienia wolności do lat 3 przewidziana w art. 305 k.k. Po drugie, 
przedsiębiorca, który jest podmiotem zbiorowym w rozumieniu przepisów 
ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych… może zostać ukarany 
karą pieniężną na podstawie przepisów u.o.k.k., która ma charakter karny 
oraz karą pieniężną na podstawie art. 3 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a 
ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych…133 Zgodnie z art. 6 tej 
ustawy: „Odpowiedzialność albo brak odpowiedzialności podmiotu zbiorowego 
na zasadach określonych w niniejszej ustawie nie wyłącza odpowiedzialności 
cywilnej za wyrządzoną szkodę, odpowiedzialności administracyjnej ani indywi-
dualnej odpowiedzialności prawnej sprawcy czynu zabronionego”. W związku 
z tym, że odpowiedzialność na podstawie przepisów u.o.k.k. uważana jest 
za odpowiedzialność o charakterze administracyjnym (chociaż w świetle 
orzecznictwa ETPCz postępowania z zakresu ochrony konkurencji, które 

131 Por. art. 6 ust. 1 pkt 7 u.o.k.k. oraz art. 305 k.k.
132 Por. Król-Bogomilska, M., Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym, War-

szawa 2013, s. 399.
133 Por. Król-Bogomilska, M., Zwalczanie karteli…, op. cit., s. 400.
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grożą nałożeniem kary pieniężnej, należy uznać za zawierające oskarżenie 
w sprawie karnej), istnieje ryzyko nałożenia dwóch kar pieniężnych na dane 
przedsiębiorstwo z dwóch różnych podstaw i złamania w ten sposób zasady 
ne bis in idem oraz zasady proporcjonalności134. Zdaniem M. Król-Bogomil-
skiej można by rozważyć kilka możliwych rozwiązań problemu zagrożenia 
naruszenia zasady ne bis in idem przez zbieg podstaw karalności135. Jednym 
z nich mogłoby być wykorzystanie konstrukcji idealnego zbiegu przestępstw 
wykorzystywanej w art. 8 kks do zbiegu przestępstw zwykłych i skarbowych. 
Konstrukcja ta pozwalałaby na orzekanie na podstawie wszystkich zbiega-
jących się przepisów (art. 6 ust. 1 pkt 7 u.o.k.k. i art. 106 ust. 1 u.o.k.k. 
oraz art. 305 k.k.) i wykonaniu tylko kary najsurowszej w przypadku zbiegu 
odpowiedzialności osoby fizycznej za zmowę przetargową. Alternatywnym 
rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do przepisów u.o.k.k. zasady, że wobec 
osoby fizycznej, która została skazana za ten sam czyn na podstawie przepi-
sów karnych, kary pieniężnej nie wymierza się. Przy czym wskazane byłyby 
też przepisy umożliwiające zawieszenie postępowania, gdy wyrok karny nie 
będzie jeszcze prawomocny. Oba rozwiązania wydają się być równie dobre, 
natomiast Autorka ta zauważa, że problem zagrożenia naruszenia zasady 
ne bis in idem przez łączenie odpowiedzialności karnej z administracyjną, 
w przypadku gdy ta druga może polegać na stosowaniu środków represyj-
nych, jest szerszy i może dotyczyć większej liczby uregulowań. W związku 
z tym wskazane byłoby rozwiązanie systemowe, przez stworzenie uniwersal-
nej zasady prawnej zapobiegającej podwójnemu karaniu136. Jeżeli zaś chodzi 
o odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, to autorka słusznie proponuje 
zmianę przepisów ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych… 
w  ten sposób, że wyeliminuje się łączenie odpowiedzialności z tej ustawy 
z odpowiedzialnością administracyjną, w sytuacji gdy odpowiedzialność ta może 
być realizowana za pomocą sankcji penalnej137, czyli zmianę art. 6 tej ustawy.

4.  Podział kompetencji między organy ochrony konkurencji w UE w ramach 
Europejskiej Sieci Konkurencji, a zagrożenia stosowania zasady ne bis in 
idem

Ukształtowanie systemu ochrony konkurencji funkcjonującego po jego 
reformie wprowadzonej rozporządzeniem nr 1/2003, które zakłada zde-

134 Por. ibidem.
135 Zob. ibidem, s. 414 i n.
136 Zob. ibidem, s. 417.
137 Zob. ibidem, s. 417.
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centralizowane stosowanie prawa konkurencji138, jest dość skomplikowane. 
Obecnie unijne prawo ochrony konkurencji – a konkretnie art. 101 i art. 102 
TFUE – stosują zarówno krajowe organy ochrony konkurencji, jak i Komisja. 
Ponadto, organy krajowe są często zobowiązane stosować jednocześnie do 
tych samych praktyk regulacje krajowe i unijne. Do tego, przepisy art. 101 
i 102 TFUE stosowane są także przez sądy krajowe ze względu na walor 
bezpośredniej skuteczności tych przepisów. Żeby zasada ne bis in idem nie 
była zagrożona, potrzebne jest dokonanie właściwego podziału kompetencji 
między te organy. Podział ten został dokonany w przepisach rozporządzenia 
nr 1/2003, jednakże, co postaram się pokazać poniżej, z punktu widzenia 
omawianej zasady w sposób niezadawalający.

Przed reformą krajowe organy ochrony konkurencji, choć zachęcane do 
stosowania ówczesnego prawa wspólnotowego, w rzeczywistości stosowały 
jedynie prawo krajowe. Tylko osiem organów stosowało prawo wspólnotowe, 
natomiast cztery w ogóle nie miały kompetencji żeby je stosować139. Sytuacja 
uległa zmianie po wejściu w życie rozporządzenia nr 1/2003. Od tej pory 
wszystkie krajowe organy ochrony konkurencji stosując swoje prawo krajowe 
powinny stosować również prawo unijne, w przypadku gdy dana praktyka 
ma wpływ na handel między państwami członkowskimi140. Oczywiście wpro-
wadzenie modelu zdecentralizowanego stosowania prawa konkurencji jest 
w pełni uzasadnione. Gdy w perspektywie było kolejne rozszerzenie Unii, 
właściwym było jak największe odciążenie Komisji.

Wprowadzenie zdecentralizowanego stosowania prawa konkurencji 
wymagało stworzenia mechanizmów, które zapewniałby jednolite jego 
stosowanie. Takim mechanizmem jest Europejska Sieć Konkurencji (ang. 
European Competition Network, dalej: ECN), w ramach której zapewniona 
jest ścisła współpraca141 pomiędzy krajowymi organami ochrony konkurencji 
i Komisją. Współpraca ta została uregulowana w art. 11 do art. 14 rozpo-
rządzenia nr 1/2003. Regulacja ta została ponadto doprecyzowana w prawie 
miękkim, tj. w obwieszczeniu Komisji w sprawie współpracy w ramach Sieci 
Organów Konkurencji (dalej: „obwieszczenie w sprawie współpracy”)142. 
Sama ECN nie ma osobowości prawnej ani nie jest organizacją między-
narodową jako taką. Tworzy ona jedynie ramy dla współpracy organów 

138 Por. art. 4 i art. 5 rozporządzenia nr 1/2003.
139 Za Petr, M., The ne bis in idem principle in competition law, European Competition Law 

Review 2008, 29(7), s. 392.
140 Zob. art. 3 rozporządzenia 1/2003.
141 Szerzej: Brammer, S., Co-Operation Between…, op. cit., s. 1 i n.
142 Commission Notice on cooperation within the Network of Competition Authorities, Dz. 

Urz. C 101, 27.04.2004, s. 43-53, z późn. zm., niedostępne w języku polskim.
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ochrony konkurencji w ramach UE. Służy ona przede wszystkim wymianie 
informacji i konsultacji. W jej ramach wymieniane są doświadczenia na 
temat toczących się spraw oraz zapatrywania na ogólną przyszłą politykę 
stosowania prawa konkurencji. Ponadto dokonuje się podział pracy tak, 
żeby daną sprawę prowadził organ „najlepiej umiejscowiony”143.

Obwieszczenie przewiduje, że w ramach systemu równoległych kompe-
tencji sprawy będą prowadzone przez144:
– jeden krajowy organ ochrony konkurencji, z ewentualnym wsparciem 

organów z innych państw członkowskich, lub
– równolegle przez kilka krajowych organów z różnych państw członkow-

skich, lub
– samodzielnie przez Komisję.

Obwieszczenie wskazuje, że organ będzie uważany za najlepiej umiejsco-
wiony, jeżeli trzy następujące kumulatywne przesłanki zostaną spełnione145:
– porozumienie lub praktyka ma znaczący bezpośredni lub pośredni rze-

czywisty lub przewidywalny wpływ na konkurencję na jego terytorium, 
jest na tym terytorium stosowana lub się z niego wywodzi,

– organ może efektywnie zakończyć całe naruszenie (zakazać naruszenia 
i – gdzie to konieczne – nałożyć adekwatne sankcje),

– może zebrać, możliwie przy pomocy innych organów, całość materiału 
dowodowego wymaganą do udowodnienia naruszenia.
Przesłanki te wskazują, że o najlepszym umiejscowieniu (właściwości) 

organu z danego państwa będzie decydował ścisły związek z jego terytorium. 
Obwieszczenie nie wyklucza sytuacji, w której właściwe będzie prowadza-
nie postępowania równolegle przez kilka organów z różnych państw człon-
kowskich. Będzie to konieczne, gdy działanie jednego organu nie zapewni 
zakończenia całego naruszenia lub/i nie zagwarantuje odpowiedniego uka-
rania naruszycieli146. Taka sytuacja będzie wymagała koordynowania działań 
podejmowanych przez działające równolegle organy147. Przesłanki te nie 
znajdą zastosowania, kiedy szczególnie właściwa będzie Komisja. Będzie 
to miało miejsce w trzech alternatywnych wypadkach:
– gdy jedno lub kilka porozumień lub praktyk (włączając sieci podobnych 

porozumień lub praktyk) wywiera wpływ na konkurencję w co najmniej 
trzech państwach członkowskich (rynki transgraniczne pokrywające tery-
torium trzech państw członkowskich lub kilka narodowych rynków),

143 ang. „well placed”, fr. „bien placée”.
144 Pkt 5 obwieszczenia w sprawie współpracy.
145 Pkt 8 obwieszczenia w sprawie współpracy.
146 Por. pkt 13 obwieszczenia w sprawie współpracy.
147 Zob. pkt 14 obwieszczenia w sprawie współpracy.
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– gdy sprawa jest ściśle powiązana z innymi przepisami unijnymi, które 
mogą być zastosowane wyłącznie lub bardziej efektywnie przez Komisję,

– gdy interes unijny przemawia za podjęciem decyzji przez Komisję w celu 
rozwoju polityki konkurencji, w przypadku powstania nowego problemu 
w tym zakresie lub w celu zapewnienia efektywnego wykonania przepisów 
unijnego prawa konkurencji.
Komisja ma wiodącą rolę w ramach sieci. Do niej należy zapewnienie 

jednolitości stosowania prawa konkurencji. Jest to możliwe dzięki szczegól-
nym uprawnieniom. Komisja otrzymuje informacje o podjęciu postępowania 
przez krajowe organy ochrony konkurencji w sprawach, w których mają 
stosować regulację unijną. W tych też sprawach organy, przed wydaniem 
decyzji, są zobowiązane przekazać projekt planowanej decyzji Komisji (oraz 
do pozostałych członków ECN)148. Może ona, uznając się za właściwszą 
w  danej sprawie, wszcząć z własnej inicjatywy postępowanie. W takim 
wypadku organy krajowe utracą kompetencję do stosowania art. 101 i 102 
TFUE149, czyli nie będą mogły prowadzić postępowania w tej samej sprawie. 
Komisja w obwieszczeniu w sprawie współpracy przyjmuje, że za tę sama 
sprawę należy uważać sprawę opartą o tę samą podstawę prawną, której 
przedmiotem są te same antykonkurencyjne praktyki, stosowane na tym 
samym rynku właściwym150. Nie wyklucza to jednak kontynuowania pro-
wadzenia tej sprawy przez organy krajowe w oparciu o prawo krajowe.151 

148 W doktrynie przyjmuje się, że pomimo niezamieszczenia w katalogu decyzji określonym 
w art. 11 ust. 4, na mocy której organy krajowe będą nakładać kar pieniężne na naru-
szycieli, należy je zaliczyć także do decyzji, o których są one zobowiązane poinformować 
Komisję. Zob. Kohutek, K., Komentarz do Rozporządzenia Rady WE i Parlamentu Euro-
pejskiego nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie przepisów 
o konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu, LEX/El 2006, komentarz do art. 11 
ust. 4.

149 Zob. art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1/2003.
150 Por. pkt 51 obwieszczenia w sprawie współpracy. Co oznacza, że nie pozbawia to orga-

nów krajowych kompetencji do prowadzenia postępowania na podstawie art. 101 i 102 
TFUE w stosunku do innych stron tej praktyki lub do tych samych stron na innym 
rynku relewantnym.

151 Tak Kohutek, K., Komentarz do Rozporządzenia Rady WE i Parlamentu Europejskiego 
nr 1/2003…, op. cit., teza nr 5 komentarza do art. 11; odmiennie Wils, W. P. J., Principles 
of EU antitrust enforcement, Oxford and Portland, Oregon 2005, s. s. 104 i n. Według 
drugiego z autorów art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1/2003 jest wzmocniony przepisem 
art. 3 tego rozporządzenia, który nakazuje organom krajowym, gdy do antykonkurencyj-
nych praktyk stosują prawo krajowe, stosować jednocześnie ar. 101 i 102 TFUE. Oznacza 
to, że przejęcie sprawy przez Komisję na mocy art. 11 ust. 6 pozbawia organy krajowe 
kompetencji także do stosowania prawa krajowego w tej samej sprawie. W mojej ocenie 
taka interpretacja nie jest uzasadniona. Przepis art. 11 ust. 6 wprost mówi o pozbawieniu 
kompetencji do stosowania w tej sprawie art. 101 i 102 TFUE, nie wspomina zaś nic 
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Wydaje się, że przepis art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 1/2003 należy inter-
pretować w ten sposób, że po zakończeniu postępowania przed Komisją, 
przez wydanie decyzji, także takiej, w której Komisja nałożyła na stronę 
karę pieniężną, będzie możliwe podjęcie postępowania w stosunku do tych 
samych stron tej samej praktyki przez organy krajowe na podstawie art. 101 
lub art. 102 TFUE. Po wydaniu decyzji przez Komisję organy krajowe nie 
będą mogły wydać decyzji sprzecznej z decyzją Komisji152. Zakaz wydania 
decyzji sprzecznej rozciąga się zgodnie z zasadą pierwszeństwa także na 
decyzje organów krajowych w przedmiocie tej samej praktyki wydanych 
w oparciu o prawo krajowe153. Istnieje pogląd w doktrynie, zgodnie z którym 
„zakaz wydawania decyzji sprzecznych z decyzjami Komisji nie odnosi się do 
decyzji w sprawie kar pieniężnych nakładanych przez Komisję w trybie art. 23 
i/lub art. 24. Decyzje te nie mają charakteru materialnoprawnego (nie stanowią 
merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy) i nie są objęte zakresem art. 16 […]. 
Organ antymonopolowy danego państwa członkowskiego może zatem nałożyć 
na naruszycieli art. 81 i/lub art. 82 TWE kary pieniężne przewidziane w prawie 
krajowym, które wykraczają poza zakres zagrożenia kar ustanowionych w regu-
lacjach rozporządzenia (lub też których regulacje te w ogóle nie przewidują) 
i tym samym kary takie nie mogą zostać nałożone przez Komisję w drodze jej 
decyzji wydanej na podstawie art. 23 i/lub art. 24”154. Autor tego poglądu nie 
wskazuje jednak, kiedy jego zdaniem organ krajowy będzie mógł prowadzić 

o stosowaniu prawa krajowego. Treść art. 3 oraz art. 11 w żaden sposób nie stoi na 
przeszkodzie dalszemu stosowaniu prawa krajowego do danej praktyki. Organ w takim 
wypadku może umorzyć część postępowania prowadzoną w oparciu o art. 101 lub art. 102 
TFUE i prowadzić nadal postępowanie w oparciu o prawo krajowe. Choć nie dotyczy to 
opisanego przypadku, to standardowym postępowaniem Prezesa UOKiK jest wszczynanie 
postępowania w oparciu tak o prawo krajowe, jak i unijne i umarzanie części unijnej, 
gdy dojdzie on do wniosku, że praktyka nie ma wpływu na handel pomiędzy państwami 
członkowskimi. Przeszkoda może pojawić się dopiero w przypadku, gdy jeden z organów 
wyda decyzję, którą uznać będzie można za skazującą lub uniewinniającą w rozumieniu 
prawa karnego, co stanowiło będzie przeszkodę do prowadzenia dalszego postępowania 
i wydania decyzji przez chronologicznie drugi z organów, o czym poniżej. Zob. także 
Opinię RG Kokott w sprawie C-17/10 Toshiba, pkt 81 i n.

152 Zob. art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 1/2003.
153 Zob. wyrok TS z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie C-224/97 Erich Ciola v. Land 

Vorarlberg, EU:C:1999:212, Zb. Orz. 1999 r., s. I-02517. W innym wypadku możliwe 
byłoby stwierdzenie, że dana praktyka nie stanowi praktyki antykonkurencyjnej, gdy 
Komisja ją za taką uznała i na odwrót. Jest to o tyle niedopuszczalne, że organy kra-
jowe oceniają dokładnie te same przesłanki. Jedyne, co nie jest oceniane przez organ 
krajowy na podstawie prawa krajowego, to wpływ praktyki na handel między państwami 
członkowskimi.

154 Kohutek, K., Komentarz do Rozporządzenia Rady WE i Parlamentu Europejskiego 
nr 1/2003…, op. cit., teza nr 3 komentarza do art. 16.
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postępowanie w tej samej sprawie, w oparciu o te same przepisy i wydać 
decyzję merytoryczną zgodną z wcześniejszą decyzją Komisji, a różniącą 
się tylko w kwestii wysokości i postaci kary. Takie stanowisko zdaje się nie 
uwzględniać omawianej zasady.

W obwieszczeniu zostało podkreślone, że chodzi o podział pracy, a organy 
ochrony konkurencji zachowują prawo do podjęcia decyzji w sprawie pro-
wadzenia danej sprawy155. Innymi słowy, tak w rozporządzeniu nr 1/2003, 
ani tym bardziej w prawie miękkim brak dokonania wiążącego podziału 
kompetencji między organy krajowe oraz organy krajowe i Komisję. Roz-
porządzenie rozwiązuje tylko problem prowadzenia postępowania przez 
Komisję, gdy było ono już prowadzone w tej samej sprawie przez organ 
krajowy w państwie członkowskim oraz problem wydawania decyzji sprzecz-
nych przez organy krajowe (sądy) z wcześniejszymi decyzjami Komisji.

Z punktu widzenia zagrożeń dla zasady ne bis in idem rozważenia będzie 
wymagało prowadzenie postępowania przez Komisje jeszcze raz w tej samej 
sprawie oraz prowadzenia równoległych lub następujących po sobie postę-
powań w kilku państwach członkowskich i/lub przez Komisję. W drugim 
przypadku będzie trzeba rozróżnić kilka sytuacji, tj. taką, w której oba 
postępowania toczą się na podstawie różnych podstaw prawnych (unijnej 
lub krajowej), inną, w której oba postępowania toczą się przed organami 
krajowymi w oparciu o ich przepisy krajowe, oraz taką, w której oba postę-
powania toczą się w oparciu o prawo unijne. Postaram się poniżej rozważyć, 
w której z tych sytuacji może zaktualizować się zasada ne bis in idem.

4.1. Prowadzenie postępowania w tej samej sprawie przez Komisję

Na temat ponownego prowadzenia przez Komisję postępowania w  tej 
samej sprawie istnieje już ugruntowane orzecznictwo sądów unijnych. 
Zgodnie z tym orzecznictwem, w takim wypadku stosuje się zasadę ne bis 
in idem. Jednakże istnieją pewne wyjątki od rozumienia „idem”. Jednym 
z ważniejszych orzeczeń dotykających problemu dwukrotnego prowadzenia 
postępowania przez Komisję w tej samej sprawie, jest wyrok w sprawie PVC 
II156. W tej sprawie w 1988 r. Komisja stwierdziła istnienie kartelu na rynku 
polichlorku winylu i ukarała karami pieniężnymi jego członków. Decyzja ta 
została uznana za nieważną przez Sąd ze względów proceduralnych. Zaraz 
po wydaniu tego wyroku w roku 1994 Komisja ponownie przyjęła – tym 

155 Por. pkt 5 obwieszczenia w sprawie współpracy.
156 Wyrok TS w sprawach połączonych C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, od 

C-250/99 P do C-252/99 P i C-254/99 P Limburgse Vinyl Maatschappij.
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razem respektując wszystkie wymogi proceduralne – taką samą decyzję157 
i nałożyła identycznie wysokie kary pieniężne, co w poprzednio uchylonej 
decyzji. Decyzja ta została zaskarżona do Sądu między innymi na podstawie 
naruszenia przez Komisję zasady ne bis in idem. Sąd potwierdził prawi-
dłowość decyzji, więc ukarane przedsiębiorstwa odwołały się do Trybunału 
Sprawiedliwości.

Trybunał Sprawiedliwości potwierdził obowiązywanie zasady ne bis in 
idem w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji, jako ogólnej zasady 
prawa unijnego. Uznał on, że zasada ta stoi na przeszkodzie uznaniu danego 
przedsiębiorstwa za winne lub prowadzeniu przeciwko niemu postępowania 
po raz drugi za to samo antykonkurencyjne zachowanie, za które już został 
ukarany lub uniewinniony niewzruszalną decyzją Komisji158. Trybunał dodał, 
że zasada zostanie zastosowana przy założeniu, iż zostało wydane orzecze-
nie w kwestii popełnienia niedozwolonego czynu lub zgodność z prawem 
oceny tego czynu została poddana kontroli159. Trybunał dodaje, że zasada 
ne bis in idem jedynie zakazuje nowej analizy materialnej domniemanego 
naruszenia, która skutkowałaby albo nałożeniem drugiej kary, która zsumo-
wałaby się z pierwszą, a odpowiedzialność zostałaby ustalona po raz drugi 
albo nałożenia pierwszej kary, gdy odpowiedzialność odrzucona w pierwszej 
decyzji zostałaby ustalona na podstawie drugiej decyzji160. Oznacza to, zda-
niem Trybunału, że zasada ta nie wyklucza sytuacji, w której postępowanie 
zostanie podjęte na nowo w sprawie tego samego antykonkurencyjnego 
zachowania, gdy pierwsza decyzja została uchylona z przyczyn czysto pro-
ceduralnych161, a wyrok ją uchylający nie zawierał żadnej oceny kwestii 
materialnych, ponieważ nie może być w takim wypadku uważany za unie-
winniający w rozumieniu prawa karnego162. Dlatego też dopuszczalna jest 
sytuacja, jaka powstała w sprawie PVC II. To znaczy, że Komisja miała 
prawo wydać kolejną decyzję (ustrzegając się od błędów proceduralnych), 
którą nałożyła kary na członków kartelu, w sytuacji gdy pierwsza decyzja 

157 Pominięte zostały tylko dwa przedsiębiorstwa.
158 Zob. wyrok TS w sprawach połączonych C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, 

od C-250/99 P do C-252/99 P i C-254/99 P Limburgse Vinyl Maatschappij, pkt 59.
159 Zob. ibidem, pkt 60.
160 Zob. ibidem, pkt 61.
161 Może to być np. naruszenie prawa do obrony. W tym względzie zob. wyrok TS z dnia 

3 września 2009 r. w sprawach połączonych C-322/07 P, C-327/07 P i C-338/07 P Papier-
fabrik August Koehler i in. p-ko Komisji, EU:C:2009:500, Zb. Orz. 2009 r., s. I-07191 oraz 
decyzję Komisji z 23 czerwca 2010 r. w sprawie COMP/36212 – papier samokopiujący, 
ec.europa.eu/competition.

162 Zob. wyrok TS w sprawach połączonych C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, 
od C-250/99 P do C-252/99 P i C-254/99 P Limburgse Vinyl Maatschappij, pkt 62.
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została uchylona przez Sąd z powodów czysto proceduralnych i bez doko-
nywania jakiejkolwiek oceny zarzutów materialnych. Zdaniem Trybunału 
nie doszło w takim wypadku ani do podwójnego nałożenia kar, ani też do 
wszczęcia kolejnego postępowania przeciwko przedsiębiorstwom w oparciu 
o te same fakty163.

W doktrynie164 zwraca się uwagę, że z orzeczenia w sprawie PVC II 
wynika zakaz ponownego przyjęcia decyzji w tej samej sprawie przez Komi-
sję w przypadku, gdy poprzednia decyzja została uchylona z powodu braku 
dowodów. Jeśli sąd uważa, że materiał dowodowy jest niewystarczający 
i  z  tego powodu uchyla decyzję Komisji, to taki wyrok należy traktować 
jako uniewinniający w rozumieniu prawa karnego, co będzie stanowiło zakaz 
prowadzenia postępowania w tej samej sprawie dla Komisji i zakaz ponow-
nego wydania decyzji w tej sprawie. B. Vesterdorf uważa, że dopuszczalny 
byłby w takim wypadku bardzo wąski wyjątek, tzn. dopuszcza on ponowne 
wydanie decyzji w sprawie, w której poprzednia decyzja została uchylona 
z powodu braku dowodów, w przypadku gdy znalazłyby się nowe dowody, 
a poprzednie zostały świadomie i celowo sfałszowane przez przedsiębiorstwo 
będące stroną postępowania. W. Wils także dopuszcza wyjątki165, wskazując, 
że drugie postępowanie może być prowadzone w oparciu o dodatkowe 
dowody, w przypadku gdy w pierwszym z postępowań nie można było rozsąd-
nie się spodziewać, żeby oskarżyciel powołał się na te dowody166. Zarówno 
dla W. Willsa, jak i dla B. Vesterdorfa uzasadnieniem możliwości wydania 
ponownej decyzji w tej samej sprawie w przypadku ujawnieniu się nowych 
dowodów (w wyżej opisach wyjątkowych wypadkach rozumianych bardzo 
wąsko) jest treść art. 4 ust. 2 Protokołu nr 7 do EKPCz, który pozwala 
na wznowienie postępowania „w sposób przewidziany prawem […] danego 
państwa jeśli wyjdą na jaw nowe lub nowo odkryte fakty lub jeżeli w poprzed-
nim postępowaniu popełniono zasadniczą pomyłkę, która mogła mieć wpływ 

163 Zob. ibidem, pkt 63.
164 Zob. np. Brammer, S., Co-Operation Between National Competition Agencies In The 

Enforcement Of EC Competition Law, Oxford and Portland, Oregon 2009, s. 361, 
Wils W. P. J., Principles…, op. cit., s. 104 i n., Vesterdorf, B., Double jeopardy in EC compe-
tition, The Global Community of International Law and Jurisprudence 2004, [I], s. 91 i n.

165 Wyjątki te mają być dopuszczalne tylko w przypadku pojawienia się nowych dowodów. 
Według tego autora jest to zgodne z ekonomicznym uzasadnieniem zasady ne bis in 
idem. Jako ekonomiczne uzasadnienie tej zasady Wils podaje: zapobieżenie nakładaniu 
za wysokich kar (nieproporcjonalnie wysokich), tworzenie zachęty do wydajnego ścigania, 
zapobieżenie prowadzeniu bezpodstawnych postępowań oraz zachęta do koordynacji 
działań pomiędzy różnymi „oskarżycielami”. Szerzej: Wils, W. P. J., Principles…, op. cit., 
s. 98 i n.

166 Por. Wils, W. P. J., Principles…, op. cit., s. 100.
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na wynik sprawy”. Zdaniem W. Wills’a nie stoi temu na przeszkodzie treść 
KPP, która w art. 50 nie przewiduje wyjątków od tej zasady, ponieważ 
art. 52 KPP nakazuje rozumieć zasady w niej zawarte, które pokrywają się 
z zasadami wyrażonymi w EKPCz tak, jak są one rozumiane na gruncie 
EKPCz. Uważa on, że taki wyjątek przewidziany prawem danego państwa 
(tj. w takim wypadku prawem UE) można odnaleźć w art. 25 ust. 6 roz-
porządzenia 1/2003, który mówi, iż „[b]ieg przedawnienia dla nakładania 
grzywien lub okresowych kar pieniężnych ulega zawieszeniu do czasu wydania 
przez Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnięcia w sprawie, która dotyczy decyzji 
Komisji”. W. Wils wskazuje, że nie jest to bezpośrednia podstawa wzno-
wienia, jednakże jest to dostatecznie precyzyjny przepis o takim skutku167.

Takie stanowisko budzi zastrzeżenia. Nawet jeżeli przyjmiemy, że KPP 
dopuszcza wznowienie postępowania ze względu na jej zgodną z EKPCz 
interpretację, to i tak art. 4 ust. 2 Protokołu nr 7 do EKPCz dopuszczalność 
wznowienia postępowania w przypadkach przewidzianych przez prawo, nie 
można doszukać się w przepisach rozporządzenia nr 1/2003168 ogólnych 
podstaw wznowienia postępowania w przypadku, gdy pojawiły się nowe 
dowody. Trudno zgodzić się z W. Wils’em, który doszukuje się tej podstawy 
w przepisie art. 25 ust. 6 tego rozporządzenia. Trudno jest w tym przepisie 
doszukać się takiej podstawy. W. Wils również nie argumentuje, dlaczego 
uważa ten przepis za „pośrednią” podstawę. W mojej ocenie, podstawa 
wznowienia nie może być zawoalowana. Posługując się domniemaniem 
racjonalnego ustawodawcy należałoby powiedzieć, że taka podstawa wyni-
kałaby wprost z przepisu, gdyby miałaby się tam znaleźć. Tym bardziej, 
że w przypadku decyzji nakładającej zobowiązania taka podstawa istnieje, 
co wskazuje na brak możliwości wznowienia przy pozostałych decyzjach. 
Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 1/2003 wprost stanowi o wznowieniu. 
Dlatego też doszukiwanie się podstawy wznowienia w przepisie dotyczącym 
zawieszenie terminu przedawnienia wydaje się być chybione. Co więcej, 
standardy przestrzegania praw człowieka ustalane przez ETPCz wskazują, 
że taka podstawa powinna zostać wyrażona wprost w przepisach, ponieważ 
byłby to wyjątek od zasady chroniącej oskarżonego w sprawach karnych. 
W szczególności, gdyby wznowienie mogło doprowadzić do pogorszenia 
sytuacji prawnej naruszyciela. W takim bowiem wypadku możliwość wzno-
wienia powinna być ograniczona do minimum w wąsko sprecyzowanym 

167 Autor ten wskazuje, iż jest jedna bezpośrednia podstawa wznowienia, to jest art. 9 ust. 2 
rozporządzenia 1/2003, jednakże odnosi się ona tylko do decyzji, którą zostały nałożone 
zobowiązania – art. 9 ust. 1. Zob. Wils, W. P. J., Principles…, op. cit., s. 105.

168 Poza wąskim przypadkiem odnoszącym się tylko do decyzji zobowiązaniowych.
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zakresie169. Wydaje się, że jest możliwe wprowadzenie ograniczeń praw 
wynikających z Karty na podstawie aktów prawa wtórnego UE, skoro jest 
dopuszczalne wprowadzanie ich ustawami w prawie krajowym. Z jednej 
strony nie można do końca zgodzić się z W. Wilsem, który zdaje się upa-
trywać podstawy ograniczenia w art. 52 ust. 3170. W mojej ocenie art. 52 
ust. 3 KPP ma służyć tylko i wyłącznie wskazaniu, że twórcy Karty, a także 
sygnatariusze traktatów szanują orzecznictwo ETPCz, w którym zawarty 
jest sposób rozumienia poszczególnych praw. Nie można upatrywać w nim 
podstawy do ograniczenia praw zawartych w EKPCz, gdy podstawa takiego 
ograniczenia nie wynika także z KPP. Również w tym wypadku racjonalny 
prawodawca chcąc ograniczyć zasadę zapewniającą gwarancję oskarżonemu 
w sprawach karnych na pewno zrobiłby to wprost. Tym bardziej, że zdanie 
ostatnie tego ustępu wskazuje, że KPP może zapewniać szerszą ochronę, 
niż EKPCz, z czego można wnioskować, że w KPP takiego ograniczenia 
nie ma, gdyż zapewnia ona szerszą ochronę zasady ne bis in idem, niż 
EKPCz. Z drugiej strony, za podstawę ograniczenia zasady ne bis in idem 
można uznać art. 52 ust. 1 KPP. Daje on możliwość ograniczenia praw 
wynikających z KPP na podstawie ustawy. Nie ma przeszkód, żeby uznać 
akty ustawodawcze Unii za ustawy w rozumieniu KPP. Ograniczenia te 
muszą być uzasadnione celem interesu ogólnego uznanego w Unii i do 
tego celu proporcjonalne171. Takim celem jest ochrona wolnej konkuren-
cji. Stąd nie jest powiedziane, że ograniczenia te mają być identyczne, jak 
ograniczenia wynikające z EKPCz. Każde ograniczenie praw wynikających 
z KPP będzie wymagało badania pod kątem zasady proporcjonalności, tj. 
celu interesu ogólnego Unii jakiemu służy i konieczności. Z formalnego 
punktu widzenia badaniu podlegała będzie jeszcze ranga aktu, w którym 
to ograniczenie się znalazło.

W związku z powyższym, ograniczenie zasady ne bis in idem na podsta-
wie KPP należy uznać za możliwe. W opisanych wyżej przypadkach wska-
zywanych tak przez B. Vesterdorfa jak i W. Wilsa należy je nadto uznać 
za potrzebne. Jednakże, jak wskazałem powyżej, w rozporządzeniu 1/2003 
podstawa wznowienia w stosunku do decyzji nakładających kary pieniężne 
nie istnieje, stąd Komisja nie ma obecnie możliwości wznowienia, czy też 
prowadzenia ponownie postępowania, nawet w przypadku gdy pojawiły się 
nowe dowody, których nie mogła wykorzystać, bo strona je ukryła, czy 
też wskazała inne, nieprawdziwe, dowodzące jej niewinności. Także roz-

169 Por. Hofmański, P., Protokół nr 7 do Konwencji…, op. cit., s. 665.
170 Por. ibidem.
171 Por. art. 52 ust. 1 KPP.
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porządzenie nr 139/2004 nie przewiduje w ogóle możliwości wznowienia 
postępowania. Z punktu widzenia omawianej zasady pożądane jest zatem 
wprowadzenie do rozporządzeń nr 1/2003 oraz nr 139/2004 przepisów dają-
cych podstawę wznowienia postępowania.

4.2.  Równoległe lub następujące po sobie postępowania w kilku państwach 
członkowskich i w Unii

Ze względu na ugruntowane orzecznictwo, zagadnienie ponownego pro-
wadzenia tylko i wyłącznie przez Komisję postępowania przeciwko tym 
samym stronom za to samo antykonkurencyjne zachowanie, prowadzącego 
do ponownego nałożenia sankcji, jest mało problematyczne. Dużo więcej 
problemów pojawia się przy rozpatrywaniu pod względem zgodności z zasadą 
ne bis in idem zagadnienia prowadzenia równoległych lub następujących po 
sobie postępowań przez krajowe organy ochrony konkurencji. Problema-
tyczne może być także prowadzenie postępowania przez Komisję, gdy organ 
w państwie członkowskim już wydał prawomocną decyzję w stosunku do 
tych samych podmiotów za to samo antykonkurencyjne zachowanie. Tutaj 
zwłaszcza pojawi się pytanie, co należy uznać za „to samo”? Podobnie 
będzie, gdy organ krajowy postanowi wydać decyzję w sprawie, w której 
interweniowała już Komisja. Ze względu na wykluczenie przez rozporzą-
dzenie nr 1/2003 jednoczesnego prowadzenia postępowania przez organy 
krajowe i Komisję172 w oparciu o przepisy unijne, w tym wypadku konflikt 
nie powstanie. Może za to powstać, gdyby organ krajowy postanowił pro-
wadzić postępowanie w oparciu o prawo krajowe w stosunku do praktyki, 
która narusza prawo unijne, a Komisja zajmuje lub zajmowała się już tą 
sprawą, co nie jest wykluczone173.

Problem prowadzenia postępowania w tej samej sprawie równocześnie 
lub po sobie powstał jeszcze na gruncie rozporządzenia nr 17174. Trybunał 
zajął się tym problemem wydając wyrok w sprawie Walt Wilhelm175, która 
dotyczyła prowadzenia postępowania, przez krajowe organy ochrony konku-
rencji w sprawie, w której postępowanie wszczęła już Komisja. W sprawie 

172 Por. art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1/2003.
173 Zob. powyżej.
174 Rozporządzenie Rady EWG nr 17 z dnia 6 lutego 1962 r.; pierwsze rozporządzenie 

wprowadzające w życie art. 85 i 86 traktatu, Dz. Urz. WE L 13 z 21.02.1962, s. 204; 
z późn. zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, s. 3.

175 Wyrok TS z dnia 13 lutego 1969 r. w sprawie 14/68 Walt Wilhelm i inni p-ko Bundeskar-
tellamt, EU:C:1969:4, Zb. Orz. 1969 r., s. 00001.
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tej Trybunał uznał, iż nie jest sprzeczne z zasadą ne bis in idem prowa-
dzenie postępowania w oparciu o ten sam stan faktyczny w stosunku do 
tych samych stron przez Komisję na podstawie ówczesnego odpowiednika 
art. 101 TFUE oraz jednocześnie przez krajowe organy ochrony konkurencji 
na podstawie prawa krajowego, ze względu na różnice występujące w tych 
dwóch systemach prawnych. Komisja bowiem ocenia kartele pod katem 
wpływu na handel pomiędzy państwami członkowskimi, natomiast krajowe 
organy oceniają niezgodność tej praktyki z prawem krajowym176. Trybunał 
zastanawiał się, czy nie stanowiłoby problemu, że oba te postępowania 
mogłyby prowadzić do nałożenia sankcji i w tym względzie orzekł w sposób 
następujący: „[m]ożliwość równoczesnego nałożenia sankcji nie oznacza, że 
nie do zaakceptowania byłoby prowadzenie równoległych postępowań, które 
realizują inne cele. […] możliwość prowadzenia dwóch postępowań tego rodzaju 
wynika rzeczywiście ze specjalnego systemu podziału kompetencji w sprawach 
karteli pomiędzy Wspólnotę i Państwa Członkowskie. Jednakże, jeżeli dwa 
postępowania prowadzone odrębnie miałyby prowadzić do nałożenia kolejno 
po sobie sankcji, to ogólna zasada naturalnej sprawiedliwości wymaga, aby 
wcześniejsza decyzja karna została uwzględniona przy określaniu jakiejkolwiek 
sankcji, jaka ma zostać nałożona”177.

Poniżej postaram się rozważyć, czy powyższe orzeczenie straciło na 
znaczeniu w kontekście poszanowania zasady ne bis in idem ze względu 
na diametralną zmianę zasad stosowania art. 101 i 102 TFUE oraz spo-
sobu podziału kompetencji pomiędzy Komisję i organy krajowe, a także ze 
względu na uzyskanie przez KPP mocy równej traktatom.

Obowiązujące od 1 maja 2004 r. rozporządzenie nr 1/2003 wprowadziło 
zasadę zdecentralizowanego stosowania przepisów art. 101 i 102 TFUE. 
Ukonstytuowało ona także ECN, w ramach której dokonywany jest podział 
spraw wg kryterium „najlepiej umiejscowionego” organu. Art. 13 tego roz-
porządzenia daje możliwość organom krajowym i Komisji możliwość zawie-
szenia postępowania oraz odrzucenia wniosku o jego wszczęcie, jeżeli tym 
samym porozumieniem, tą samą decyzją związku przedsiębiorstw lub tą 
samą antykonkurencyjną praktyką178 zajmuje się już na podstawie art. 101 

176 Por. ibidem, pkt 3.
177 Zob. ibidem, pkt 11; tłum. A.D.
178 W polskiej wersji językowej zdanie pierwsze ust. 1 art. 13 brzmi: „Jeżeli organy ochrony 

konkurencji dwóch lub więcej Państw Członkowskich działają na wniosek lub z urzędu na 
mocy art. 81 lub 82 Traktatu w sprawie tego samego porozumienia, decyzji związku lub 
praktyki uzgodnionej, okoliczność, iż jeden organ zajmuje się tą sprawą, jest wystarczającą 
podstawą dla innych organów do zawieszenia postępowania toczącego się przed nimi lub 
odrzucenia wniosku.”, w wersji angielskiej jest mowa o: „the same agreement, decision 
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lub art. 102 TFUE inny kompetentny organ ochrony konkurencji. Zaznaczyć 
w tym miejscu należy, że zawieszenie postępowania lub odrzucenie wniosku 
o jego prowadzenie nie jest obligatoryjne dla żadnego z tych organów, 
gdyż przepis art. 13 rozporządzenia nr 1/2003 stanowi tylko fakultatywną 
podstawę do takiego działania. Podstawę, na którą organ będzie się mógł 
powołać np. w uzasadnieniu odrzucenia wniosku o prowadzenie postępowa-
nia. Oznacza to, że przepis ten nie eliminuje sytuacji, w której postępowa-
nia w tej samej sprawie będą równolegle prowadzone przez różne organy 
ochrony konkurencji. Natomiast art. 11 ust. 6 stanowi, że krajowy organ 
ochrony konkurencji traci kompetencję do stosowania art. 101 i art.  102 
TFUE, w przypadku gdy Komisja już wszczęła postępowanie w danej spra-
wie. Przepis ten nie wskazuje, że organ traci kompetencje do prowadzenia 
dalej tej sprawy na podstawie przepisów krajowych179.

4.3.  Prowadzenie równoległych lub następujących po sobie postępowań w oparciu 
o różne podstawy prawne – krajowe lub krajową i unijną

4.3.1. Konflikt prawo krajowe, a prawo unijne

Opisana w zacytowanej tezie wyroku w sprawie Walt Wilhelm sytuacja 
w dniu dzisiejszym w ogóle nie ma racji bytu. Choć rozporządzenie nr 1/2003 
w rzeczywistości nie wyklucza sytuacji, w której organ krajowy będzie działał 
w tej samej sprawie w oparciu o prawo krajowe, w której Komisja prowadzi 
lub prowadziła już postępowanie w oparciu o przepisy art. 101 i 102 TFUE, 
lub też Komisja prowadziłaby postępowanie w oparciu o prawo unijne, 
w sprawie w której organ krajowy już wydał decyzję w oparciu o prawo 

of an association or practice”, a w francuskiej o: „d’un même accord, d’une même déci-
sion d’association ou d’une même pratique”. Polska wersja językowa jest zatem ewident-
nie błędna. Prawodawcy unijnemu wyraźnie chodziło o objęcie tym przepisem także 
praktyk antykonkurencyjnych zakazanych na podstawie art. 102 TFUE, o czym można 
wnioskować z tego, że przepis ten wskazuje, iż organ ma prowadzić postępowanie na 
podstawie m.in. art. 102 TFUE, co ma dawać możliwość innemu organowi zawieszenia 
postępowania lub odrzucenia wniosku w tej sprawie. Niestety z polskiej wersji języko-
wej można by wnioskować, że sprawa ma dotyczyć tylko porozumień, decyzji związków 
przedsiębiorstw i praktyk uzgodnionych, kiedy przepis ten w innych wersjach językowych 
obejmuje swoim zakresem „praktyki”, a nie ogranicza się do „praktyk uzgodnionych”. 
Dlatego też w polskiej wersji językowej należy zastąpić wyrażenie „praktyka uzgodniona” 
słowem „praktyka”, ponieważ w innym wypadku nie byłoby podstaw do zawieszenia 
postępowania lub odrzucenia wniosku w sprawach nadużywania pozycji dominującej, 
co nie ma żadnego uzasadnienia i, jak widać po innych wersjach językowych, nie jest 
zgodne z wolą unijnego prawodawcy.

179 Zob. powyżej.
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krajowe lub unijne, to zasada ne bis in idem może stać na przeszkodzie 
takim sytuacjom. O istnieniu takiej przeszkody przesądza sposób rozumienia 
„idem”. Innymi słowy przesądza o tym fakt, że kompetentne organy będą 
musiały każdorazowo ocenić, czy rzeczywiście mają do czynienia z tą samą 
sprawą. Jak zostało wskazane powyżej, organy te będą musiały badać całość 
konkretnych nierozerwalnie ze sobą związanych istotnych okoliczności, a nie 
ich kwalifikację prawną. Czyli nawet jeśli Komisja dojdzie do wniosku, że 
organ krajowy niesłusznie nie zastosował prawa unijnego do danej praktyki 
ograniczając się do stosowania prawa krajowego, gdyż dopatrzył się skutku 
tylko na swoim terytorium, to Komisja nie będzie miała możliwości prowa-
dzenia postępowania, ponieważ będzie to ta sama sprawa180. Nie ma tutaj 
znaczenia wskazywane w niektórych orzeczeniach kryterium chronionego 
interesu prawnego181. Nawet jeżeli brać je pomocniczo pod uwagę, to i tak 
należy dojść do wniosku, że chronione dobro pokrywa się w przeważają-
cej mierze w przypadku regulacji krajowych i unijnych. Krajowe przepisy 
prawa konkurencji oraz uregulowania art. 101 i art. 102 TFUE służą temu 
samemu celowi, tj. ochronie otwartej i niezakłóconej konkurencji na danym 
rynku. Często przepisy krajowe są mniej lub bardziej wierną kopią prze-
pisów unijnych182, jedyne, co różni uregulowania krajowe od unijnych jest 
to, że Komisja będzie się zajmowała tylko przypadkami, w których dana 
praktyka ma wpływ na handel między państwami członkowskimi. Mówiąc 
o ochronie konkurencji w ramach Unii Europejskiej nie można mówić 
o dwóch odrębnych sferach, krajowej i unijnej. Porządki krajowe i unijny 
chronią to samo dobro183, różnią się natomiast zakresami. Porządek unijny 
obejmuje po prostu geograficznie większy obszar, natomiast istota ochrony 
pozostaje ta sama184. Innymi słowy uregulowania krajowe i uregulowanie 

180 Przypadek, w którym Komisja będzie prowadziła postępowanie po tym, jak organ krajowy 
wydał decyzję w oparciu o prawo unijne jest oczywiście niedopuszczalna.

181 Zob. supra, pkt 3.2.1.1 oraz np. wyrok TS w sprawach połączonych C-204/00 P, C-205/00 P, 
C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P i C-219/00 P. Aalborg Portland A/S i in., wyrok TS 
w sprawie C-308/04 P SGL Carbon, oraz wyrok TS w sprawie C-289/04 P Showa Denko 
KK.

182 Por. opinię RG Ruiza-Jarabo Colomera z 11 lutego 2003 r. w sprawie C-213/00 Italcementi 
SpA p-ko Komisji, EU:C:2003:84, Zb. Orz. 2004 r., s. I-000123, pkt 92 oraz np. art. 6 
i art. 9 u.o.k.k., art. 420-1 i n. francuskiego Code de Commerce, opubl. na legifrance.
gouv.fr.

183 Por. np. Błachucki, M., System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli 
koncentracji przedsiębiorców, Warszawa 2012, s. 41 i n., Turno, B., Leniency. Program 
łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji, Warszawa 2013 r. oraz 
SIP Lex, s. 45 i n. oraz Nazzini, R., Fundamental rights…, op. cit., s. 299 i n.

184 Por. opinię RG Ruiza-Jarabo Colomera w sprawie C-213/00 Italcementi, pkt 91.
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unijne mają ten sam cel – ochronę wolnej i otwartej konkurencji, czyli 
chronią ten sam interes prawny i pokrywają się w elementach istotnych185. 
Patrząc od strony stanu faktycznego można by było powiedzieć, że organ 
stosując prawo krajowe karał za skutki lub potencjalne skutki praktyki 
na jego terytorium, natomiast stosując prawo unijne chroni się cały rynek 
wewnętrzny. Nie można jednak w tym wypadku powiedzieć, że dwa takie 
postępowania różnią się w elementach istotnych. Chroniąc rynek krajowy 
organ krajowy będzie w rzeczywistości chronił także rynek wewnętrzny. 
Jeżeli tylko zasięg rynku właściwego ustalonego na potrzeby prawa kra-
jowego zawrze się w całości w rynku właściwym ustalonym na potrzeby 
stosowania prawa unijnego, to będziemy mieli do czynienia z tym samym 
czynem186. Nawet jeśli nie zgodzić się z tymi argumentami, należy pod-
kreślić, że stosowanie dodatkowego kryterium aktualizacji zasady ne bis in 
idem, w postaci konieczności naruszenia tego samego interesu prawnego 
jest niedopuszczalnym jej ograniczeniem187 i dlatego nie ma ono racji bytu.

Należy pamiętać, że w świetle art. 4 ust. 1 protokołu nr 7 do EKPCz 
zastosowanie zasady ne bis in idem zależało będzie od tego, czy można tu 
mówić o postępowaniu w ramach jednej jurysdykcji. Zastosowanie tego 
przepisu do opisywanej tutaj sytuacji nastręcza pewnych trudności. Mimo 
że organy krajowe stosując krajowe prawo konkurencji chronią to samo 
dobro prawne, co Komisja stosując art. 101 i 102 TFUE, to jednak literalne 
brzmienie wspomnianego wyżej przepisu ustanawia zakaz ponownego sądze-
nia i karania przed sądem tego samego Państwa. O ile, w przypadku gdy 
stosując prawo unijne organy krajowe są jednocześnie organami unijnymi, 
to w mojej ocenie nie można mówić o takim dualizmie, kiedy organy kra-
jowe będą stosowały prawo krajowe. Dlatego też w takim wypadku zakaz 
wynikający z Konwencji nie będzie mógł znaleźć zastosowania. Rzecznik 
Generalny Ruiz-Jarabo Colomer w opinii wydanej w sprawach połączonych 
Gözütok i Brügge188 argumentuje, że również w takim wypadku zasada ne 
bis in idem jednak znajdzie zastosowanie. Argumentację opiera on właśnie 
na jedności dobra prawnego, jakie mają chronić różne porządki prawne, tj. 
krajowe i unijny. W moim odczuciu, na gruncie Konwencji, biorąc pod uwagę 
wymóg tej samej jurysdykcji, który argumentacja ta zdaje się ignorować, 
taka interpretacja jest dość ryzykowna. Dlatego też, zgodnie z literalnym 

185 Por. ibidem, pkt 91 i n. oraz Wils, W. P. J., Principles…, op. cit., s. 106.
186 Zob. supra, 2.3.1.2.
187 Zob. powyżej.
188 Zob. opinię RG Ruiza-Jarabo Colomera z 19 sierpnia 2002 r. w sprawach połączonych 

C-187/01 i C-385/01 Gözütok i Brügge, EU:C:2002:516, Zb. Orz. 2003 r., s. I-01345, 
pkt 52 i n.
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brzmieniem przepisu art. 4 ust 1. Protokołu nr 7 do Konwencji argumenty 
przytoczone przez Rzecznika, które ponadto nie znajdują oparcia w orzecz-
nictwie, należy rozumieć bardziej jako postulaty.

Postulaty te znalazły za to odzwierciedlenie w art. 50 KPP. Na gruncie 
tego przepisu takie wątpliwości nie powstaną. Karta ustanawia zakaz ponow-
nego sądzenia i karania z a ten sam czyn, za który ktoś już został skazany, 
lub został uniewinniony prawomocnym wyrokiem na terytorium Unii189.

W świetle powyższego, biorąc pod uwagę sposób rozumienia „idem”, 
należy uznać, że zasada ne bis in idem stoi na przeszkodzie ponownemu 
prowadzeniu postępowania i karaniu tych samych osób za tę samą anty-
konkurencyjne praktykę przez organ krajowy stosujący prawo krajowe, 
gdy wcześniej stosowną prawomocną decyzję wydała Komisja i na odwrót. 
O  decyzjach, które będą miały taki skutek, tj. będzie je można uznać za 
uniewinniające lub skazujące w rozumieniu prawa karnego piszę poniżej190.

Na marginesie należy dodać, że ewentualne zaliczenie nałożonych wcze-
śniej kar przez organ, który prowadziłby ponowne postępowanie w tej samej 
sprawie, należy uznać za w niezadawalające. Zasada ne bis in idem w takim 
wypadku także zostałaby złamana, skoro zakazuje ona tak ponownego 
karania, jak i prowadzenia ponownego postępowania w tej samej sprawie. 
W związku z powyższym argument, że organ prowadzący postępowanie jako 
drugi, uwzględnia i zalicza nałożoną w poprzednim postępowaniu karę, 
przez co zasada ne bis in idem nie zostaje złamana, w żaden sposób nie 
może się ostać191.

4.3.2.  Prowadzanie równoległych lub następujących po sobie postępowań przez organy 
krajowe wyłącznie na podstawie prawa krajowego

Organy krajowe będą kompetentne do ścigania i ukarania przedsiębiorstw 
stosujących antykonkurencyjne praktyki, których rzeczywisty lub potencjalny 
skutek może zostać wywarty na terytorium ich państw192. Jeśli organy te 
uznają (w takim wypadku raczej błędnie), że dana praktyka nie ma wpływu 
na handel między państwami członkowskimi, to będą stosowały wyłącznie 
prawo krajowe. Oznacza to, że może być tak, że kilka organów krajowych 

189 Por. art. 50 KPP.
190 Zob. poniżej.
191 Por. wyrok ETPCz z 29 maja 2001 r. w sprawie Fischer p-ko Austrii, skarga nr 37950/97, 

pkt 30 oraz opinię RG Ruiza-Jarabo Colomera w sprawie C-213/00 Italcementi SpA, 
pkt 96.

192 Por. np. art. 1 u.o.k.k., art. 2 i art. 18 brytyjskiego Competition Act 1998, www.legisla-
tion.gov.uk.
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uznając swoje kompetencje będzie prowadziło na podstawie krajowego 
prawa konkurencji równoległe lub po sobie postępowania w stosunku do 
tych samych osób, w oparciu o ten sam stan faktyczny i będzie mogło na 
te osoby nałożyć kary pieniężne. Taką możliwość przewiduje również roz-
porządzenie nr 1/2003.

Nawet jeśli w takim wypadku pojawi się jedność faktów i tożsamość 
naruszyciela, to literalne brzmienie art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do EKPCz 
wskazuje, że ewentualne prowadzenie postępowania równolegle lub po sobie 
i takie też nałożenie kar pieniężnych przez organy krajowe w kilku państwach 
członkowskich na tych naruszycieli nie stoi w sprzeczności z zasadą ne bis 
in idem opisanej w tym przepisie. Dzieje się tak, ponieważ wspomniany 
przepis zakazuje ponownego sądzenia i karania przed organem tego samego 
państwa. Ze względu na brak jednolitości jurysdykcyjnej zakaz opisany w tym 
przepisie nie obejmie wskazanych sytuacji.

Inaczej natomiast należy interpretować przedmiotowy zakaz na gruncie 
art. 50 KPP. Ze względu na to, że zakazuje on ponownego ścigania i karania, 
za ten sam czyn, za który dana osoba została ukarana lub uniewinniona 
na terytorium Unii. W świetle tego przepisu, jeżeli wystąpi jedność faktów 
i tożsamość naruszyciela to żadne kolejne postępowanie nie będzie możliwe.

Najwięcej problemów może w takim wypadku sprawić ocena wystąpienia 
tożsamości czynu, rozumianego jako idem factum. Główną istotną różnicą 
w  stanie faktycznym, która jest najbardziej ewidentna, jest różnica teryto-
rium, na które antykonkurencyjna praktyka oddziałuje lub może oddziały-
wać. Oczywiście nie chodzi tu tylko o skutek danej praktyki na terytorium 
danego państwa, który przesądza o kompetencji konkretnego organu, ale 
o skutek (rzeczywisty lub w przypadku porozumień także potencjalny), jaki 
dana praktyka wywiera na określonym rynku geograficznym. Zgodnie z tym 
co zostało powiedziane powyżej, organ prowadzący postępowanie jako drugi 
będzie związany faktycznymi ramami zdarzenia historycznego, które zostały 
zawarte w prawomocnym orzeczeniu zapadłym w innym państwie członkow-
skim. Może się też zdarzyć, że organ działający jako drugi uzna, że pierw-
szy w swojej decyzji nie uwzględnił wpływu na rynek, za którego ochronę 
odpowiedzialny jest ten drugi, wtedy prowadzenie postępowania przez ten 
drugi będzie naruszało zasadę ne bis in idem, jeśli można będzie przyjąć, 
że oceniony przez pierwszy organ czyn rzeczywiście na ten rynek wpływał. 
Oczywiście, nigdy nie będzie to jedyne kryterium i zawsze należało będzie 
oceniać całokształt stanu faktycznego rozumianego jako nierozerwalnie 
związane ze sobą fakty. Innym z istotnych kryteriów może być czas trwania 
naruszenia. W tym wypadku wydaje się, że będzie możliwe prowadzenie 
postępowania w stosunku do przedsiębiorstw, które dopuściły się antykonku-
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rencyjnej praktyki w czasie, jaki nie został wzięty pod uwagę przez poprzedni 
organ193. Przyczyną niewzięcia pod uwagę tego okresu przez pierwszy organ 
powinien być brak kompetencji do działania. Czyli albo jak w przypadku 
sprawy C-17/10 Toshiba194, organ nie był kompetentny do karania danego 
zachowania, ponieważ państwo w tym czasie nie było państwem członkow-
skim UE i organ nie mógł stosować przepisów unijnych, albo w przypadku, 
gdy wydano decyzję, a pomimo to praktyka nadal trwa. W takim wypadku 
dopuszczalne będzie określenie czasu trwania praktyki przez drugi organ, 
tak żeby nie obejmowało czasu uwzględnionego przez pierwszy organ.

4.4.  Prowadzenie równoległych lub następujących po sobie postępowań
na podstawie prawa unijnego

W przypadku gdy organy krajowe będą w myśl art. 3 rozporządzenia 
nr  1/2003 stosowały prawo unijne, sytuacja jest bardziej oczywista i nie 
powinna wzbudzać ona wątpliwości. W takim wypadku niedopuszczalne 
będzie tak ponowne postępowanie przed Komisją, jak i przed organem kra-
jowym w innym państwie członkowskim, ani też nie będzie możliwe wszczęcie 
postępowania przez organ krajowy, gdy Komisja wydała już prawomocną 
decyzję w danej sprawie. W takim wypadku zastosowanie zasady ne bis 
in idem jest ewidentne, ponieważ, choć różne organy, to do tego samego 
stanu faktycznego, przeciwko tym samym osobom, prowadzą postępowanie 
w oparciu o te same przepisy, na podstawie których została już wydana 
decyzja, którą można uznać za skazującą lub uniewinniającą w rozumieniu 
prawa karnego. Art. 50 KPP w sposób oczywisty chroni przed wszczęciem 
takiego postępowania. W mojej ocenie, także art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 
do EKPCz przewiduje taką ochronę. Ze względu na zasadę zdecentralizo-
wanego stosowania prawa unijnego, która w stosunku do prawa konkurencji 
znajduje odzwierciedlenie w art. 3 rozporządzenia nr 1/2003 należy uznać, 
że organy krajowe stosując art. 101 lub art. 102 TFUE są w tym momencie 
organem unijnym. Oznacza to, że każdy kolejny organ, który będzie chciał 
zastosować to samo uregulowanie w stosunku do tej samej niedozwolonej 
praktyki będzie organem tego samego „państwa”, tj. UE195.

193 Por. Sakowicz, A., Zasada ne bis in idem…, op. cit., s. 355.
194 Zob. powyżej.
195 Oczywiście w żaden sposób nie uważam UE za państwo, ale zdecentralizowane stoso-

wanie unijnego prawa konkurencji odbywa się w ramach jednej jurysdykcji – unijnej. 
Dlatego też w mojej ocenie tak należy rozumieć w tej sytuacji słowo „państwo” użyte 
w art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do EKPCz. 
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4.5. Zasada ne bis in idem a polityka leniency

Problematyka obowiązywania zasady ne bis in idem łączy się z problema-
tyką stosowania w UE polityki łagodzenia kar (leniency). Należy zauważyć, 
że decyzja o nienakładaniu kary lub decyzja o jej zmniejszeniu jest ele-
mentem decyzji stwierdzającej praktykę. W takim wypadku wydanie takiej 
decyzji, kiedy stanie się ona prawomocna, powoduje aktualizację zakazu 
ne bis in idem196. Niedozwolone zatem będzie prowadzenie w tej samej 
sprawie przeciw temu samemu podmiotowi postępowania. Taki skutek jest 
zdecydowanie pożądany przez przedsiębiorstwa, które chciałyby skorzystać 
z polityki leniency. Polityka leniency nie jest ujednolicona we wszystkich 
państwach UE, a przede wszystkim złożenie wniosku w jednym z państw 
członkowskich, czy Komisji nie hamuje postępowania przed innymi orga-
nami ochrony konkurencji państw członkowskich197 (chyba że Komisja 
będzie wszczynała postępowanie, wtedy organ krajowy straci kompetencję 
do stosowania prawa unijnego – art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1/2003). 
Poza tym złożenie takiego wniosku ma skutek tylko w stosunku do organu, 
któremu ten wniosek złożono. Kiedy przedsiębiorstwo nie ma pewności, 
czy praktyka ma wpływ na handel miedzy państwami członkowskimi, może 
powstać konieczność składania jednocześnie kilku wniosków do wszelkich 
organów, które mogłyby wszcząć postępowanie, w tym do Komisji. Może 
się zatem zdarzyć, że organ ochrony konkurencji w jednym państwie człon-
kowskim uzna, że są podstawy do odstąpienia od wymierzenia kary, a w tym 
samym czasie organ innego państwa członkowskiego uzna, że ich nie ma. 
W takim wypadku, jeśli ten drugi organ wyda decyzję jako pierwszy, nie 
będzie już możliwości wydania innej decyzji przez organ, który pozytywnie 
rozpatrzył wniosek o złagodzenie kary. Poza tym, w części państw człon-
kowskich możliwe jest wydanie decyzji prima facie. Organ ocenia wstępnie, 
że przedsiębiorstwo skorzysta z polityki leniency, ale nie wydaje w tym 
względzie decyzji ostatecznej. Niestety, decyzje te mają charakter tymcza-
sowy i późniejsze wszczęcie postępowania przez Komisję, które spowoduje 
zawieszenie postępowania krajowego, może doprowadzić do wydania decyzji, 
w której Komisja nałoży karę w pełnej wysokości. Tylko wydanie decyzji 
ostatecznej przez organ krajowy hamowałoby możliwość wydania decyzji 

196 Zob. poniżej.
197 Zob. Bockel, W. B. van, The ne bis in idem principle…, op. cit., s. 122 i n.
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przez Komisję (czy organ innego państwa członkowskiego) ze względu na 
aktualizację w takim wypadku zasady ne bis in idem198.

Ponadto, złożenie wniosku leniency przez przedsiębiorstwo i nawet roz-
patrzenie go pozytywnie przez dany organ, tj. wydanie ostatecznej decyzji, 
w której organ ten odstępuje od wymierzenia kary lub ją obniża, nie hamuje 
wszczęcia postępowania karnego w innym państwie członkowskim przeciwko 
osobie fizycznej za zawarcie porozumienia przez przedsiębiorstwo, którym 
ta osoba zarządza199. Możliwość ukarania za taki czyn przewidziana została 
w uregulowaniach kilku państw członkowskich UE200. Należy zaznaczyć, że 
zasada ne bis in idem nie stoi na przeszkodzie ukarania przedsiębiorstwa 
a  następnie osoby zarządzającej tym przedsiębiorstwem. Nie ma bowiem 
w  takim wypadku jedności podmiotu. W związku z tym zasada ne bis in 
idem nie zostałaby naruszona, gdyby prowadzić postępowanie przeciwko oso-
bie zarządzającej. Jest to natomiast zdecydowanie zniechęcające dla takiej 
osoby do składania wniosku leniency. W tym miejscu należy zaznaczyć, 
że polski ustawodawca wyklucza możliwość ścigania osoby zarządzającej, 
w  przypadku gdy Prezes UOKiK nie ukarał przedsiębiorstwa, którym ta 
osoba zarządzała, za antykonkurencyjną praktykę201.

4.6. Dopuszczalne ograniczenia zasady ne bis in idem

Ponowne postępowanie będzie dopuszczalne w takim samym wypadku, 
jak dopuszczalne jest prowadzenie postępowania przez Komisję, gdy prowa-
dziła już ona postępowanie w tej samej sprawie, tj. tak jak dopuścił to TS 
w sprawie PVC II202. Jeżeli zatem decyzja kompetentnego organu zostanie 
unieważniona przez sąd z przyczyn czysto proceduralnych i sąd ten nie odnie-
sie się w żaden sposób do kwestii merytorycznych zawartych w tej decyzji, 
nie będzie można uznać tego wyroku za uniewinniający w rozumieniu prawa 

198 Zob. wyrok SUE z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawach T-144/07, T-147/07, T-148/07, 
T-149/07, T-150/07 i T-154/07 ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV i in. p-ko Komisji, 
EU:T:2011:364, Zb. Orz. z 2011 r., s. II-05129, pkt 163 i n.

199 Systemy krajowe przewidujące możliwość nałożenia kar na osoby zarządzające najczęściej 
przewidują także możliwość jednoczesnego skorzystania z polityki leniency także przez 
osobę zarządzającą, dlatego ściganie takiej osoby mogłoby mieć miejsce w państwie 
innym, niż państwo, w którym został złożony wniosek leniency (w którym ścigania takich 
czynów nie przewidziano).

200 Zob. rozdział VII.
201 Por. art. 6a, art. 12a oraz art. 106a u.o.k.k.
202 Zob. supra, pkt 3.1.
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karnego. W takim wypadku nie będzie przeszkód, żeby postępowanie w tej 
sprawie prowadził ten sam lub inny kompetentny organ.

Należy oczywiście pamiętać, że zasada ne bis in idem może zostać ograni-
czona, tak żeby można było wznowić postępowanie w danej sprawie203. Ogra-
niczenie to musi zostać zawarte w akcie o randze ustawowej. Jak wskazano 
powyżej, nie zawierają takiego ograniczenia przepisy regulujące stosowanie 
przepisów art. 101 i art. 102 TFUE204. Wskazywanie wszystkich uregulowań 
krajowych w tym względzie przekracza zakres niniejszej pracy. W prawie 
polskim nie ma podstaw wznowienia postępowania przed Prezesem UOKiK 
– nie ma takiego uregulowania w samej u.o.k.k. natomiast stosowanie kpa 
jest w tym zakresie wyłączone205. Możliwe będzie zatem tylko wznowienie 
postępowania przed sądem, jeżeli sprawa zakończyła się wyrokiem sądu, 
na podstawie przepisów kpc206 z uwzględnieniem ograniczenia nałożonego 
przez art. 4 ust. 2 Protokołu nr 7 do EKPCz.

5.  Zakaz ponownego prowadzenia postępowania i karania
– zagrożenie dla właściwej ochrony konkurencji, czy bodziec
do lepszej współpracy w ramach ECN?

Tak ukształtowany zakaz prowadzenia ponownego postępowania, choć 
służy zapewnieniu jak najlepszej ochrony praw człowieka, może rodzić 
negatywne konsekwencje dla samej konkurencji. W ogólnym rozrachunku 
powinien przyczynić się do usprawnienia systemu podziału spraw w ramach 
ECN, tak żeby daną sprawą zajął się rzeczywiście organ „najlepiej umiej-
scowiony”207 (najwłaściwszy).

5.1. Zagrożenia dla właściwej ochrony konkurencji

Zagrożenie dla właściwej ochrony konkurencji pojawia się zwłaszcza 
gdy postępowanie jako pierwszy prowadzi organ krajowy, który z jakiegoś 
powodu nie doprowadzi do dostatecznego ukarania sprawcy antykonkuren-

203 Zob. ibidem oraz por. art. 4 ust. 2 Protokołu nr 7 do EKPCz oraz art. 52 ust. 1 KPP.
204 Jest tu jeden wyjątek, tj. art. 9 rozporządzenia nr 1/2003, jednakże nie jest pewne, czy 

wznawiane będzie postępowanie po decyzji stanowiącej skazanie w rozumieniu prawa 
karnego. Zob. poniżej.

205 Zob. art. 82 u.o.k.k.
206 Zob. art. 399 i n. oraz art. 47922 kpc.
207 ang. „well placed”.
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cyjnej praktyki. Przyczyny takiego niedostatecznego ukarania naruszenia 
mogą być różne. Jednym z nich może być niewzięcie pod uwagę wpływu anty-
konkurencyjnej praktyki na handel miedzy państwami członkowskimi, albo 
jej wpływu na konkurencję na szerszym niż ustalony rynku geograficznym, na 
skutek niewłaściwie przeprowadzonego postępowania. Organ krajowy może 
sobie nie poradzić – ze względu na różne czynniki – z praktyką o większym 
rozmiarze, ustalając tylko skutek na terytorium swojego państwa. W takim 
wypadku, gdy stwierdzi praktykę i nałoży karę, będzie miało miejsce niedosta-
teczne ukaranie, natomiast wystarczy to, by wystąpił efekt blokujący. Żaden 
inny organ nie będzie mógł prowadzić postępowania w szerszym zakresie do 
tej samej praktyki, podnosząc, że skutki jej nie zostały w pełni uwzględnione.

Sam fakt, że postępowanie prowadzi obiektywnie niewłaściwy członek 
ECN może wynikać z celowego działania tego organu lub celowego działania 
stron postępowania208. Organ krajowy może chcieć samodzielnie zająć się 
sprawą jako pierwszy, ponieważ spodziewane kary zasilą budżet jego państwa 
członkowskiego. Może on też chcieć wydać decyzję w stosunku do fawory-
zowanego z określonych przyczyn, wyprzedzając inne kompetentne organy, 
w której nie nałożyłby kary lub nałożyłby karę niższą niż inni członkowie 
ECN. Może pojawić się także zjawisko forum shopping, ponieważ strona 
porozumienia może być zainteresowana procedurą leniency, która będzie 
dla niej najkorzystniejsza. W. Wils209 zwraca uwagę, że samo poszukiwanie 
najdogodniejszej procedury leniency nie jest negatywne dla konkurencji. 
Jeżeli procedury te byłyby do siebie zbliżone w ten sposób, że całkowite 
zwolnienie z kary przysługiwałoby tylko pierwszej stronie porozumienia, 
która je zgłosiła, to nie byłoby problemu. Gorzej, jeśli któreś z państw 
członkowskich wprowadziłoby system, który pozwoliłby na całkowite zwol-
nienie z kary pieniężnej więcej niż tego jednego przedsiębiorstwa, które 
jako pierwsze zgłasza istnienie kartelu. Taka sytuacja stanowiłaby rzeczywi-
ste zagrożenie dla właściwej ochrony wolnej konkurencji, a zjawisko forum 
shopping byłoby często obserwowane.

5.2.  Zachęta do efektywnego podziału spraw w ramach ECN i harmonizacji zasad 
nakładania kar

Tak rygorystyczne, z punktu widzenia organów ochrony konkurencji, 
ukształtowanie zakazu ne bis in idem powinno mieć pozytywny wpływ na 
właściwy podział spraw w ramach ECN. Oczywiście zagrożenia wymienione 

208 Zob. Wils, W. P. J., Principles…, op. cit., s. 109 i n.
209 Zob. ibidem, s. 110.
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powyżej istnieją, jednakże sieć ukształtowana jest w ten sposób, że współ-
praca organów w jej ramach powinna służyć wyborowi właściwego organu, 
tj. takiego, który doprowadzi do adekwatnego ukarania sprawcy antykonku-
rencyjnego zachowania. Zakaz ten stanowił będzie zatem dodatkową zachętę 
do poszukiwania organu najwłaściwszego i jeszcze ściślejszej współpracy 
organów w ramach sieci.

Wykorzystywanie istniejących w ramach sieci mechanizmów służących 
wyznaczeniu organu najlepiej umiejscowionego (ang. „well placed autho-
rity”), powinno także hamować zapędy organów krajowych, które chciałyby 
– z przytoczonych powyżej względów – wydać decyzję przed innymi, co 
skutkowałoby uniemożliwieniem prowadzenia postępowania przez pozo-
stałe organy, a zwłaszcza organ, który można uznać za najlepiej umiejsco-
wiony, czyli także ten, który w sposób adekwatny potraktowałby sprawców 
naruszenia. Na mechanizm ten składa się obowiązek organów krajowych 
do informowania Komisji o zamiarze wydania decyzji, co połączone jest 
z możliwością przejęcia sprawy przez Komisję w określonych wypadkach210. 
Natomiast jeśli to Komisja byłaby organem, który prowadzi postępowanie 
w celu łagodniejszego ukarania faworyzowanego przedsiębiorstwa, to naj-
pierw przedstawiciele organów krajowych swoje ewentualne niezadowolenie 
mogliby wyrazić w ramach Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczają-
cych Konkurencję i Pozycji Dominujących211. Komitet ten opiniuje projekty 
„jakiejkolwiek decyzji na mocy art. 7, 8, 9, 10, 23, 24 ust. 2 i 29 ust. 1. wyda-
wanych przez Komisję”212. Opinie te są dla Komisji niewiążące, jednakże 
Komisja jest zobowiązana wziąć je pod uwagę „w najwyższym stopniu”213. 
Pisemne opinie Komitetu Doradczego są zaś publikowane na jego wniosek. 
Jeżeli procedura ta nie pohamowałaby chęci Komisji do łagodniejszego 
potraktowania faworyzowanego przedsiębiorstwa, to jej decyzja mogłaby 
zostać zakwestionowana przed Sądem na podstawie art. 263 TFUE, ze 
względu na nadużycie władzy214. Jeżeli Komisja nie zasięgnęłaby opinii 

210 Zob. art. 11 ust. 4 i art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1/2003.
211 Zob. art. 14 rozporządzenia nr 1/2003.
212 Zob. art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1/2003; z punktu widzenia omawianego proble-

mu najbardziej interesujące będą decyzje, w których Komisja stwierdziła niestosowanie 
przepisów art. 101 i 102 TFUE (art. 10), odebrała zobowiązania (art. 9; co również 
prowadzi do uniknięcia kary) oraz nałożyła kary pieniężne (art. 23 i art. 24; co mogła 
zrobić w niedostatecznej wysokości).

213 Zob. art. 14 ust. 5 rozporządzenia nr 1/2003.
214 Por. Wils, W. P. J., Principles…, op. cit., s. 110. Autor ten zwraca uwagę, że skarga 

mogłaby zostać złożona przez państwa członkowskie. Należy dodać, że również tzw. 
podmioty nieuprzywilejowane (czyli jednostki) mogłyby się starać skarżyć taką decyzję 
na podstawie art. 263 TFUE wskazując indywidualne i bezpośrednie dotknięcie. Może 
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Komitetu przed wydaniem decyzji, oznaczałoby to jej wydanie z narusze-
niem istotnego wymogu proceduralnego, co przesądzałoby o powodzeniu 
skargi opartej o art. 263 TFUE215. Raczej nie będzie miała powodzenia 
skarga, w  której zostanie podniesione tylko taki zarzut, że Komisja nie 
uwzględniła opinii Komitetu Doradczego „w najwyższym stopniu”. Sfor-
mułowanie to jest nie dość jasne. Nie da się określić, kiedy Komisja się 
z tego obowiązku wywiąże. Może ona bronić poglądu, że wzięła pod uwagę 
opinię Komitetu Doradczego w najwyższym możliwym stopniu. Pozostaje 
to do oceny SUE, jednakże wydaje się, że może to być jedynie argument 
pomocniczy, a nie podstawa skargi zarzucającej naruszenie reguły prawnej 
związanej ze stosowaniem traktatów216.

Zakaz prowadzenia kilku postępowań może również służyć za motor 
napędowy harmonizacji zasad karania. Harmonizacja ta może nie wyelimi-
nuje problemu niedostatecznego karania przez organ, który okazał się zbyt 
słaby żeby poradzić sobie z ujawnieniem i ukaraniem całej praktyki, jed-
nakże będzie ona właściwa przy ustalaniu zasad systemu leniency. Podobne 
systemy leniency powinny wyeliminować problem forum shopping w tym 
zakresie, ze względy na brak ryzyka uniknięcia odpowiedzialności w jednym 
systemie przez większą liczbę przedsiębiorstw, niż w innym. Pożądane jest 
także wprowadzenie zasady one stop shop dla wniosków leniency. Podobne 
systemy karania będą zaś służyły przejrzystości systemu, co jest pożądane 
przede wszystkim z punktu widzenia stron.

6. Decyzje skazujące lub uniewinniające w rozumieniu prawa karnego

Nie wszystkie decyzje wydawane na podstawie rozporządzenia nr 1/2003, 
czy na podstawie uregulowań krajowych będą skutkowały niemożliwością 
podjęcia ponownego czy też kontynuowania rozpoczętego postępowania 
w  tej samej sprawie. Skutek taki będą miały decyzje, które będzie można 

to dotyczyć zwłaszcza mniejszych konkurentów, którzy byliby poszkodowani działaniem 
faworyzowanego przez Komisję przedsiębiorstwa, w stosunku do którego Komisja nie 
stwierdziła niedozwolonej praktyki. Pomocna w merytorycznym uzasadnieniu takiej skargi 
byłaby właśnie opublikowana opinia Komitetu Doradczego. 

215 Zob. np. wyrok SUE z dnia 15 marca 2000 r. w sprawach połączonych T-25/95, T-26/95, 
T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, 
T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, 
T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, 
T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 oraz T-104/95 
Cimenteries CBR i in. p-ko Komisji, EU:T:2000:77, Zb. Orz. 2000 r., s. II-00491, pkt 742.

216 Por. art. 263 TFUE.
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uznać za skazujące lub uniewinniające w rozumieniu prawa karnego. Oczy-
wiście w przypadku postępowań z zakresu prawa konkurencji nie można 
mówić w stosunku do decyzji o „wyrokach skazujących lub uniewinniają-
cych”, jako o władczym rozstrzygnięciu niezawisłego sądu rozstrzygającym 
w kwestii odpowiedzialności prawnej oskarżonego217, jednakże, ze względu 
na wskazaną już możliwość zastosowania omawianej zasady w postępo-
waniu z zakresu prawa konkurencji za wyrok w rozumieniu art. 4 ust. 1 
Protokołu nr 7 do EKPCz oraz art. 50 KPP, będzie należało uznać władcze 
rozstrzygnięcie kompetentnego organu kończące postępowanie w sprawie, 
którym mogą zostać nałożone sankcje pieniężne i rozstrzygające w kwestii 
odpowiedzialności prawnej jednostki (przedsiębiorstwa)218, które będzie 
wiążące tak dla tego organu, jak i dla jednostki, o której odpowiedzialno-
ści rozstrzyga. Nie jest to oczywiście definicja doskonała, ale na potrzeby 
cytowanych przepisów wydaje się być wystarczającą. Zatem każdy akt, który 
będzie podpadał pod tę definicję będzie można uznać za wyrok skazujący 
lub uniewinniający w rozumieniu prawa karnego na potrzeby stosowania 
zasady ne bis in idem w ramach postępowania z zakresu ochrony konku-
rencji. Taki wniosek może płynąć np. z wyroku TS w sprawach Gözütok 
i  Brügge219, w którym Trybunał uznał, że dla zastosowania zasady ne bis 
in idem określonej w art. 54 wykonawczej z Schengen nie ma znaczenia 
czy zakończenie ścigania dokonuje się w formie wyroku wydanego przez 
sąd. Dla Trybunału istotne są skutki rozstrzygnięcia wydanego w procesie, 
jeżeli wiążą się z nałożeniem określonych obowiązków na „oskarżonego”220 
i z wygaśnięciem prawa oskarżyciela publicznego do ścigania221, nawet jeżeli 
decyzja mająca taki skutek w świetle obowiązującego prawa zostanie wydana 
przez tego oskarżyciela właśnie.

Katalog decyzji wydawanych przez Komisję w ramach postępowania 
został określony w art. 7 do 10, art. 23 i ar. 24 rozporządzenia nr 1/2003. 
Na podstawie przepisów art. 7 do 10 rozporządzenia Komisja może:
– na podstawie art. 7 rozporządzenia stwierdzić naruszenie art. 101 lub 102 

TFUE i albo nakazać jego zaprzestania wskazując odpowiednie środki 
zaradcze, albo stwierdzić, że naruszenie miało miejsce w przeszłości222. 
W tym miejscu należy jeszcze wspomnieć, iż Komisja działa na wniosek 

217 Por. Waltoś, S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2008, s. 48.
218 Por. Vesterdorf, B., Double jeopardy…, op. cit., s. 119.
219 Zob. wyrok TS w sprawach połączonych C-187/01 i C-385/01 Gözütok i Brügge, zwłaszcza 

pkt 25 i n.
220 To oczywiście nie znajduje odniesienia do uniewinnienia.
221 Por. ibidem, pkt 30.
222 Por. art. 7 rozporządzenia nr 1/2003.



Kary pieniężne w prawie konkurencji a zasada ne bis in idem 365

lub z urzędu, przy czym przy braku podstaw do działania na wniosek 
Komisja może na drodze decyzji taki wniosek oddalić223,

– na podstawie art. 8 rozporządzenia w określonych przypadkach, dzia-
łając z urzędu, na podstawie wykrycia naruszenia prima facie zarządzić 
zastosowanie środków tymczasowych224,

– w sprawach, w których Komisja nie zamierza nałożyć grzywny, natomiast 
chce przyjąć decyzję nakazującą zaprzestania naruszeń, może ona na 
podstawie art. 9 rozporządzenia, w drodze decyzji, przyjąć od przed-
siębiorstw określone zobowiązania, które na mocy tej decyzji staną się 
dla nich wiążące i pozbawią Komisję podstaw do dalszego działania 
w  sprawie225.

– wydać decyzję, w której stwierdzi, że art. 101 lub art. 102 TFUE nie 
mają zastosowania w danej sprawie226.
Z decyzjami wydawanymi na podstawie art. 7 do 9 rozporządzenia 

nr 1/2003 łączy się nieodzownie art. 23 ust. 2 tegoż rozporządzenia, który 
daje Komisji kompetencje do nałożenia na przedsiębiorstwa grzywien227. 
Wydanie decyzji na podstawie art. 23 ust. 2 jest możliwe tylko i wyłącznie, 
jeżeli Komisja wydała także decyzje na podstawie art. 7 do 9, przy czym 
w przypadku wydawania decyzji na podstawie art. 7 Komisja najczęściej 
nakłada grzywnę w tej samej decyzji. W pozostałych przypadkach nałożenie 
grzywny musi być poprzedzone naruszeniem decyzji wydanej na podstawie 
art. 8 lub art. 9, stąd jest to kolejna odrębna decyzja.

Art. 23 ust. 1 daje Komisji możliwość nakładania grzywien za tzw. 
uchybienia proceduralne polegające grosso modo na utrudnianiu Komisji 
dochodzenia poprzez brak współpracy, nieudzielanie informacji lub udzie-
lanie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. W takim 
wypadku decyzja ma charakter samoistny i może być wydana w trakcie 
postępowania o naruszenie art. 101 lub art. 102 TFUE, lub łącznie z którąś 
z decyzji merytorycznie kończących postępowanie w sprawie (art. 7, 9, 10 
rozporządzania nr 1/2003)228.

223 Zob. art. 5 i art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. 
odnoszącego się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 
Traktatu WE, Dz. U. L 123 z 27 kwietnia 2004, s. 18 i n., pol. wyd. spec.: Rozdział 08 
Tom 03 s. 81 i n., z późn. zm., w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 2 rozp. 1/2003.

224 Zob. art. 8 rozporządzenia nr 1/2003.
225 Por art. 9 i pkt 13 preambuły rozporządzenia nr 1/2003.
226 Por art. 10 rozporządzenia nr 1/2003.
227 Komisja ma także kompetencje do nałożenia grzywien na podstawie art. 14 ust. 2 roz-

porządzenia nr 139/2004 w przypadkach tam określonych.
228 Podobnie Komisja nakłada kary za naruszenia proceduralne na podstawie art. 14 ust. 1 

rozporządzenia nr 139/2004.
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Natomiast na podstawi art. 24 Komisja może nałożyć na przedsiębiorstwa 
okresowe kary pieniężne, które mają nakłonić przedsiębiorstwa do wykona-
nia decyzji wydanych na podstawie art. 7 do 9 rozporządzenia nr 1/2003 lub 
mają na celu przymuszenie przedsiębiorstw do współpracy w trakcie prowa-
dzonego postępowania (tj. udzielenia informacji, poddania się kontroli)229.

W przypadku zaś organów krajowych, wachlarz wydawanych przez nie 
decyzji jest bardzo podobny, kiedy stosują one art. 101 i 102 TFUE230, 
choć istnieją dwie istotne różnice. Po pierwsze, zgodnie z wyrokiem Try-
bunału wydanym w następstwie pytania prejudycjalnego zadanego przez 
polski Sąd Najwyższy w sprawie Prezes UOKiK przeciwko Tele 2231, organy 
krajowe nie mogą wydać decyzji stwierdzającej brak naruszenia art. 102 
TFUE w  sytuacji, gdy w celu zastosowania tego postanowienia organ ten 
bada, czy spełnione zostały przesłanki tego zastosowania, a następnie uznaje, 
iż nie doszło do nadużycia pozycji dominującej232. Taka decyzja uniemoż-
liwiłaby bowiem podjęcie odmiennej decyzji w tej sprawie przez Komisję, 
co mogłoby zagrozić osiągnięcia jednego z celów rozporządzenia, jakim 
jest jednolite stosowanie prawa konkurencji na terytorium UE. Ponadto 
wydawanie takich decyzji przez organy krajowe godziłoby w ustanowiony 
rozporządzeniem nr 1/2003 podział kompetencji między te organy a Komisję. 
Druga bardzo istotna różnica jest taka, że rozporządzenie nr 1/2003 w art. 5 
daje organom krajowym możliwość nakładania (niekoniecznie na przedsię-
biorstwa) także innych, przewidzianych przez prawo krajowe kar, niż kary 
grzywny lub okresowe kary pieniężne. Stąd, wspominana wyżej, możliwość 
stosowania przez organy krajowe także sankcji o charakterze czysto karnym 
w stosunku do np. osób fizycznych zarządzających przedsiębiorstwem, które 
dopuściło się antykonkurencyjnej praktyki. Poza tymi dwiema istotnymi 
różnicami, należy zaznaczyć, iż nie wszystkie organy krajowe wszczynają 
postępowanie na wniosek. Prezes UOKiK od 2007 r., kiedy weszła w życie 
obowiązująca u.o.k.k, podejmuje działania tylko i wyłącznie z urzędu, przy 
czym zrezygnowano z wcześniej obowiązującego postępowania na wniosek 
i wprowadzono w to miejsce wszczęcie postępowania z urzędu na skutek 

229 Podobnie Komisja nakłada okresową karę pieniężną na podstawie art. 15 rozporządzenia 
nr 139/2004.

230 Por. art. 5 rozporządzenia nr 1/2003. Oczywiście wachlarz decyzji w prawie krajowym, 
w wypadku stosowania wyłącznie prawa krajowego jest najprawdopodobniej identyczny.

231 Wyrok TS z dnia 3 maja 2011 r. w sprawie C-375/09 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów przeciwko Tele2 Polska sp. z o.o., devenue Netia SA, EU:C:2011:280, Zb. 
Orz. z 2011 r., s. I-03055.

232 Bark takiej możliwości należy także stwierdzić w przypadku dokonywania oceny przez 
organ krajowy na podstawie art. 101 TFUE. Zob. ibidem, pkt. 30.
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zawiadomienia. W związku z tym Prezes UOKiK nie wydaje decyzji odma-
wiającej skarżącym zajęcia się sprawą.

Poniżej postaram się przedstawić, które z wyżej opisanych decyzji wyda-
wanych przez Komisję oraz przez organy krajowe, a zwłaszcza Prezesa 
UOKiK, będą mogły być uznane za skazujące lub uniewinniające w rozu-
mienie prawa karnego i w ten sposób będą aktualizowały zakaz ponownego 
prowadzenia postępowania przeciwko tej samej osobie i karania tej samej 
osoby w tej samej sprawie.

6.1.  Decyzje skazujące lub uniewinniające w rozumieniu prawa karnego wydane 
przez Komisję

6.1.1. Decyzje stwierdzające antykonkurencyjną praktykę

Decyzje, w których zostaje stwierdzona antykonkurencyjna praktyka 
z jednej strony będą nakazywały jej zaniechania wskazując odpowiednie 
środki zaradcze lub stwierdzały, że naruszenie miało miejsce w przeszło-
ści i będą na tym poprzestawały lub też mogą łączyć się z nałożeniem na 
strony grzywny, przy czym nałożenie grzywny jest fakultatywne i zależy od 
swobodnego uznania organu wydającego daną decyzję.

6.1.1.1.  Decyzje stwierdzające antykonkurencyjną praktykę i nakazujące jej zaniechania lub 
stwierdzające naruszenie przeszłe nakładające grzywny

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że tego rodzaju decyzje należy zakwa-
lifikować do takich, które uniemożliwiają prowadzenie ponownego postę-
powania i karania w tej samej sprawie. Należy je traktować jako skazujące, 
skoro w oparciu o decyzję kończącą postępowanie w sprawie i rozstrzyga-
jącą o odpowiedzialności prawnej zostaje na przedsiębiorstwo nałożona 
kara finansowa w oparciu o fakty potwierdzające, w ocenie kompetentnego 
organu, dopuszczenie się antykonkurencyjnego zachowania233.

6.1.1.2.  Decyzje stwierdzające antykonkurencyjną praktykę i ograniczające się do nakazu jej 
zaniechania lub stwierdzenia naruszenia w przeszłości

Ocena tego rodzaju decyzji przez pryzmat omawianej zasady nie jest 
już taka oczywista. Organ ochrony konkurencji dokonuje negatywnej oceny 

233 Tak samo należy ocenić decyzje Komisji wydane na podstawie art. 14 ust. 2 rozporzą-
dzenia nr 139/2004.
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zachowania przedsiębiorstwa i nakazuje mu zaprzestania tego zachowania 
lub stwierdza, że praktyka miała miejsce w przeszłości i naruszenie ustało. 
Nie ma tutaj mowy o nałożeniu jakiejkolwiek kary, stąd trudno jest się 
doszukać nawet quasi penalnego charakteru takiej decyzji, nawet mimo 
to, że w przypadku nakazu zaniechania decyzji organ nakłada na stronę 
obowiązek konkretnego działania lub zaniechania. Może on bowiem wska-
zać określone środki behawioralne, a w ostateczności także strukturalne, 
choć trudno takie środki uważać za karne. W przypadku zaś stwierdzenia 
naruszenia w przeszłości nie ma mowy o takich środkach.

S. Brammer zwraca uwag na stanowisko wyrażone w doktrynie234, według 
którego tego rodzaju decyzje nie mają charakteru karnego, a jedynie 
administracyjny, ponieważ całe postępowanie skierowane jest od samego 
początku tylko i wyłącznie na stwierdzenie lub stwierdzenie i zapobieżenie 
antykonkurencyjnej praktyce, a wydane decyzje nie niosą ze sobą ładunku 
karnego, jakim jest kara pieniężna, dlatego w ich przypadku nie można 
mówić o zastosowaniu omawianej zasady. Autor ten słusznie wskazuje, że 
z takim stanowiskiem nie można się zgodzić. Decyzje te są także decyzjami 
kończącymi postępowanie w sprawie, na mocy których kompetentny organ 
rozstrzyga o odpowiedzialności prawnej danego podmiotu, lecz nie nakłada 
kary. W świetle orzecznictwa ETPCz należy ocenić tego rodzaju decyzje 
tak samo, jak te które nakładają określone kary pieniężne. Dla Trybunału 
w Strasburgu nie jest istotne czy konkretna kara została nałożona, ale liczy 
się to, że toczyło się postępowanie przeciwko danemu podmiotowi i organ 
miał możliwość doprowadzenie do skazania po stwierdzeniu naruszenia 
przepisów, ale tego nie zrobił235. Ponadto omawiana zasada nie zakazuje 
tylko i wyłącznie ponownego karania, a zakazuje także ponownego prowa-
dzenia postępowania. Nie ma znaczenia, że kompetentny organ nie ma na 
calu karania danego podmiotu, liczy się fakt, że podmiot ten po raz kolejny 
poddany jest surowej procedurze, która zakłóca jego codzienne funkcjo-
nowanie, naraża na koszty, zmusza do podjęcia obrony swoich praw oraz 
często do dostarczania przeróżnych dokumentów, poddania się kontroli, 
etc. Ponadto pozostaje niepewność co do tego, że organ jednak zdecyduje 
się nałożyć karę pieniężną236. W związku z powyższym, należy te decyzje 
zaliczyć do decyzji, które będą aktualizowały obowiązek przestrzegania oma-

234 Zob. Brammer, S., Co-Operation Between…, op. cit., s. 409 i literaturę powołaną w przy-
pisie 289 i 290.

235 Zob. wyrok ETPCz z dnia 3 października 2002 r. w sprawie Zigarella p-ko Włochom, 
skarga nr 48154/99.

236 Por. Brammer, S., Co-Operation Between…, op. cit., s. 410.
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wianej zasady tak samo, jak decyzje stwierdzające praktykę i nakładające 
kary pieniężne237.

6.1.2. Decyzje o zastosowaniu środków tymczasowych

Decyzji tych nie można traktować ani jako skazujących ani jako unie-
winniających w rozumieniu prawa karnego. Są to decyzje, które mają cha-
rakter tymczasowy. Służą one zapewnieniu, że nie powstanie poważana 
i  nieodwracalna szkoda, jeżeli postępowanie będzie toczyło się normal-
nym trybem. Organ działa w tym wypadku opierając się o stan faktyczny 
prima facie, a  nie w oparciu o kompletny stan faktyczny i nie rozstrzyga 
o istnieniu danej praktyki. Dlatego decyzje te nie kończą postępowania 
w danej sprawie i nie rozstrzygają o odpowiedzialności prawnej danego 
podmiotu.

6.1.3. Decyzje przyjmujące zobowiązania

Decyzje przyjmujące zobowiązania nie są proste do oceny pod wzglę-
dem ich kwalifikacji w świetle omawianej zasady. Z jednej strony zmierzają 
one do zakończenia postępowanie i są one wiążące tak dla stron, jak i dla 
organu, który ją wydał. Ich wydanie pozbawia organ ochrony konkurencji, 
który ją wydał, kompetencji do dalszego działania w danej sprawie. Oczy-
wiście istnieje możliwość dalszego prowadzenia postępowania, w przypadku 
jego wznowienia, ale jest to sytuacja wyjątkowa, wiążąca się albo z istotną 
zmianą stanu faktycznego, który był podstawą decyzji, niewykonywaniem 
decyzji przez zobowiązane przedsiębiorstwo lub jeżeli okaże się, że decyzja 
została wydana na podstawie niekompletnych, nieprawdziwych lub wprowa-
dzających w błąd informacji dostarczonych przez strony, niemniej jednak 
art. 4 ust. 2 Protokołu nr 7 do EKPCz dopuszcza możliwość uregulowania 
wznowienia postępowania, choć w węższym zakresie niż jest to przewidziane 
w art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 1/2003.

Z drugiej strony, z punktu 13 preambuły rozporządzenia nr 1/2003 
wynika, że decyzje przyjmujące zobowiązania wydane przez Komisję nie 
są wiążące dla sądów i organów krajowych238. Ponadto w decyzjach tych 
Komisja nie stwierdza, że dane przedsiębiorstwo dopuściło się antykon-
kurencyjnej praktyki, nie rozważa ona tak dokładnie całokształtu stanu 

237 Tak również Wils, W. P. J., Principles…, op. cit., s. 78.
238 Co na marginesie jest znacznym utrudnieniem dla osób poszkodowanych tą antykonku-

rencyjną praktyką, które chciałyby dochodzić odszkodowania przed sądem krajowym.
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faktycznego239. Dlatego też ich wydanie nie oznacza, że przedsiębiorstwo 
przyznaje się do dopuszczenia się konkretnej praktyki i w przypadku wzno-
wienia postępowania Komisja musi tę praktykę wykazać.

Za potraktowaniem ich jako skazujących w rozumieniu prawa karnego 
mogłoby przemawiać takie samo potraktowanie przez TS bardzo podob-
nej procedury pozasądowego załatwienia sprawy występującej na gruncie 
prawa karnego w wyroku w sprawach Gözütok i Brügge. W sprawach tych 
TS uznał, że art. 54 Konwencji Schengen ma zastosowanie do procedury 
przewidującej zakończenie postępowania przed prokuratorem, który swoja 
decyzją nakłada na oskarżonego określone zobowiązania, które stają się 
dla niego wiążące, a jednocześnie zobowiązuje się nie prowadzić postępo-
wania w tej sprawie. S. Brammer uważa240, że należy odróżnić mechanizm 
oceniony przez TS w cytowanym orzeczeniu oraz mechanizm ukształto-
wany w  przepisie art. 9 rozporządzenia nr 1/2003. Zdaniem tego autora 
nie można tych decyzji uznać za takie, które aktualizują omawiana zasadę 
z dwóch powodów. Po pierwsze, TS w cytowanej wyże sprawie jako jedną 
z przesądzających o aktualizacji omawianej zasady przesłankę wziął pod 
uwagę definitywne zakończenie postępowania decyzją organu krajowego, 
natomiast w przypadku decyzji wydanej w oparciu o art. 9 rozporządzenia 
nr 1/2003 nie ma takiego skutku, zwłaszcza przez to, że decyzje te nie 
wiążą organów krajowych241. Co więcej, do takiego wniosku skłania także 
wykładnia historyczna, ponieważ postanowienie, iż tego rodzaju decyzje mają 
kończyć postępowanie zostało wykreślone z projektu rozporządzenia. Po 
drugie, decyzje przyjmujące zobowiązania mogą być wydane przez Komisję 
tylko w sprawach, w których nie zamierza ona nałożyć kar pieniężnych, 
a nałożone na nich zobowiązania nie mają na celu penalizacji ich zachowań. 
W cytowanej wyżej sprawie oskarżeni zgodzili się zapłacić odpowiednie sumy 
pieniężne, co miało właśnie służyć penalizacji ich zachowań. Natomiast 
R. Nazzini podnosi natomiast, że decyzje zobowiązaniowe powinny aktuali-
zować zasadę ne bis in idem, gdy zostaną one wydane po istotnym zbadaniu 
sprawy w postępowaniu, w którym „oskarżony” mógł w pełni skorzystać 
z prawa do obrony242. Wydaje się, że taka sytuacja w ogóle nie powinna 
mieć miejsca. Komisja nie powinna rozważać tak dokładnie całokształtu 

239 Por. Kohutek, K., Komentarz do Rozporządzenia Rady WE i Parlamentu Europejskiego 
nr 1/2003…, op. cit., teza nr 4 komentarza do art. 9.

240 Zob. Brammer, S., Co-Operation Between…, op. cit., s. 413 i 414.
241 Zob. pkt 13 preambuły do rozporządzenia nr 1/2003.
242 Autor ten powołuje się także na wskazany wyżej wyrok TS w sprawach połączonych 

C-187/01 i C-385/01 Gözütok i Brügge, jednakże nie odpowiada w żaden sposób na argu-
menty S. Brammera o konieczności innej oceny decyzji Komisji wydawanej na podstawie 
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materiału dowodowego przyjmując zobowiązania. Z treści art. 9 można 
wywnioskować, że Komisja bardziej daje wiarę informacjom przedstawionym 
przez strony, niż prowadzi zaawansowane postępowanie dowodowe. Biorąc 
pod uwagę całokształt przedstawionych wyżej argumentów, w mojej ocenie, 
decyzji przyjmujących zobowiązania nie można uznać za uniewinniające lub 
skazujące w rozumieniu prawa karnego.

6.1.4. Decyzje stwierdzające brak naruszenia przepisów

Możliwość wydania decyzji stwierdzających brak zastosowania art. 101 
TFUE do porozumienia, decyzji związku przedsiębiorstw lub praktyki uzgod-
nionej ze względu na brak spełnienia przesłanek z art. 101 ust. 1 TFUE 
lub spełnienia przesłanek z art. 101 ust. 3 TFUE, a także stwierdzającej 
brak zastosowania art. 102 TFUE do praktyki, która mogłaby być uważana 
za nadużywanie pozycji dominującej, jest swoistą nowością wprowadzoną 
rozporządzeniem nr 1/2003. Mimo to, że na podstawie rozporządzenia 
nr 17 możliwe było zwolnienie na podstawie tzw. „atestu negatywnego” oraz 
zwolnień indywidualnych, to decyzja wydana przez Komisję na podstawie 
art. 10 rozporządzenia ma nieco inny charakter i będzie wydawana znacznie 
rzadziej243. Nie wchodząc w szczegóły obowiązującego przed 2004 r. stanu 
prawnego, należy wspomnieć, że w literaturze zwraca się uwagę na to, iż 
decyzja Komisji wydana na podstawie art. 10 rozporządzenia wydawana jest 
tylko z urzędu, gdy interes Unii tego wymaga, obowiązuje bezterminowo i ma 
charakter deklaratoryjny. Najważniejsze zaś, z punktu widzenia omawianej 
zasady, jest to, że decyzja ta nie jest tylko decyzją o charakterze procedu-
ralnym, w której Komisja stwierdza brak podstaw do działania ze swojej 
strony, a jest decyzją o charakterze materialnym, która zawiera stwierdzenie, 
iż dana praktyka nie podpada pod typy wymienione w przepisach art. 101244 
lub art. 102 TFUE. Wydanie takiej decyzji będzie miało kilka istotnych kon-
sekwencji. Jedną z konsekwencji będzie brak możliwości działania Komisji 
w tej samej sprawie. Drugą, chyba najistotniejszą, konsekwencją będzie 
związanie organów krajowych (w tym sądów) taką decyzją. Takie związanie 
wskazuje art. 16 rozporządzenia 1/2003. Oznacza to, że organy ochrony kon-
kurencji nie będą mogły prowadzić postępowania w tej samej sprawie i wydać 

art. 9, niż decyzji wydanej w tej sprawie stricte karnej, w której zobowiązania miały na 
celu penalizację zachowania oskarżonych.

243 Szerzej tak Kohutek, K., Komentarz do Rozporządzenia Rady WE i Parlamentu Europej-
skiego nr 1/2003…, op. cit., komentarza do art. 10, Kerse, C. S., Khan, N., EC Antitrust 
Procedure, 5th edition, London 2005, s. 108 i n.

244 Czy też podpada pod art. 101 ust. 1 TFUE, ale spełnia przesłanki z ust. 3 tego przepisu.
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decyzji sprzecznej z decyzją Komisji, a także sądy nie będą mogły wydać 
wyroku sprzecznego z taką decyzją Komisji, co oczywiście rozciąga się także 
na sądy cywilne rozstrzygające sprawy o roszczenia majątkowe podmiotów 
prywatnych związane z antykonkurencyjnym zachowaniami kontrahentów 
lub konkurentów. Nawet jeżeli rozporządzenie nie przewidywałoby takiego 
związania, które obecnie zapewnia art. 16, to w sprawach antykonkuren-
cyjnych praktyk zakaz prowadzenia postępowania należałoby wyprowadzić 
z omawianej zasady. Taką decyzję Komisji należy bez wątpienia uznać za 
uniewinnienie w rozumieniu prawa karnego245. Jak zostało powiedziane 
powyżej, decyzja Komisji ma charakter materialny. Komisja dokonuje oceny 
pewnego stanu faktycznego i stwierdza deklaratoryjnie brak zastosowania 
do niego przepisów stanowiących zakazy antykonkurencyjnych zachowań. 
Dokonuje ona zatem pozytywnej oceny pewnego zachowania zwalniając 
podmiot, który się go dopuścił, z wszelkiej odpowiedzialności246.

C. Kerse i N. Khan zwracają uwagę, że mimo iż decyzja ta ma charakter 
bezterminowy, a przepis art. 10 rozporządzenia 1/2003 nie daje możliwości 
wznowienia postępowania, to nie chroni on danej praktyki od otwarcia przez 
Komisję postępowania w przypadku zmiany okoliczności. To samo dotyczy 
organów krajowych, które mogą podjąć postępowanie w przypadku istotnej 
zmiany okoliczności, w ten sposób, że stwierdzą brak zastosowania art. 16, 
ze względu na ocenę danej praktyki, jako innej praktyki, która nie była 
przedmiotem decyzji Komisji247. Z tym stanowiskiem nie można się do końca 
zgodzić. Należy tutaj zaznaczyć, bez względu na treść art. 16 omawianego 
rozporządzenia, że w każdym z dwóch wyżej opisanych wypadków, zarówno 
organy krajowe, jak i Komisja nie będą mogły prowadzić postępowania w tej 
samej sprawie, ze względu na obowiązywanie zasady ne bis in idem. Skoro 
dana praktyka została oceniona pozytywnie przez Komisję, to tak wydaną 
decyzję należy uznać za uniewinnienie, bez względu na fakty, jakie mogą 
wyjść na jaw po jej wydaniu, zwłaszcza że rozporządzenia 1/2003 nie dopusz-
cza w takim wypadku możliwości wznowienia postępowania. Żeby gwaran-
cje ochrony praw człowieka zostały zachowane wznowienie takie musi być 
przewidziane wprost w przepisach prawa i być dostatecznie szczegółowe, co 
jest niezmiernie ważne zwłaszcza w sprawach, w których możliwe jest pogor-
szenie się sytuacji „oskarżonego”248. Inaczej sytuacja będzie się miała co do 
sądów cywilnych, które będą taką decyzją związane tylko i wyłącznie na mocy 

245 Por. Wils, W. P. J., Principles…, op. cit., s. 78.
246 Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Komisja w praktyce jeszcze nigdy nie wydała decyzji 

w oparciu o art. 10 rozporządzenia nr 1/2003.
247 Por. Kerse, C. S., Khan, N., EC Antitrust Procedure, op. cit., s. 110.
248 Zob. supra, pkt 3.1.
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art. 16 rozporządzenia 1/2003. Nie ma bowiem żadnego przepisu w KPP, 
czy EKPCz, który nakazywałby związanie sądów cywilnych prawomocnymi 
wyrokami uniewinniającymi249. Stąd nie ma tutaj ryzyka złamania omawianej 
zasady w przypadku odmiennej oceny danej praktyki w sprawie cywilnej. 
Oczywiście inną kwestią jest przestrzeganie w wypadku wyjścia na jaw nowych 
dowodów, czy istotnej zmiany okoliczności przepisu art. 16 rozporządzenia.

6.1.5. Decyzje o nałożeniu kar pieniężnych za tzw. naruszenia proceduralne

Decyzje o nałożeniu kar pieniężnych za tzw. naruszenia proceduralne 
mają charakter samoistny i mogą być nałożone na określone podmioty tak 
w trakcie postępowania w sprawie osobną decyzją, jak i mogą znaleźć się 
w decyzji rozstrzygającej merytorycznie istotę sprawy, uwzględnione jako 
okoliczność obciążająca250. Decyzje te łączą się z postępowaniem głównym 
w ten sposób, że ich wydanie wynika z utrudniania organom postępowania, 
np. przez nieudzielenie informacji lub udzieleniu nieprawdziwych lub wpro-
wadzających w błąd, utrudnianiu kontroli, etc.251. Oznacza to, że mogą one 
być wydawane tak w stosunku do stron postępowania, jak i w stosunku do 
innych podmiotów, które to postępowanie utrudniają.

Decyzje te należy, moim zdaniem, uznać za aktualizujące zasadę ne bis 
in idem252. Są to decyzje rozstrzygające o odpowiedzialności prawnej danej 
osoby i nakładające na nią sankcje253. Poza tym, gdyby nie stosować danej 
zasady do tego rodzaju decyzji, kompetentne organy mogłyby karać za 
ten sam czyn kilkakrotnie. Oczywiście będzie możliwe ponowne ukaranie 
danego przedsiębiorstwa, jeżeli po raz kolejny nie dostarczy na wezwanie 
informacji w terminie lub też będzie utrudniał kolejną kontrolę. W takim 
wypadku będzie to bowiem kolejny czyn.

6.1.6. Decyzje o nałożeniu okresowej kary pieniężnej

Organy ochrony konkurencji mogą nakładać na przedsiębiorstwa okre-
sową karę pieniężną w celu wykonania ich wcześniejszych decyzji. Decyzje 
o  nałożeniu tej kary są nierozerwalnie związane z wcześniejszą decyzją 

249 Por. art. 11 polskiego kpc.
250 Zob. Kerse, C. S., Khan, N., EC Antitrust Procedure, op. cit., s. 374.
251 Zob. art. 23 ust. 1 rozporządzenia 1/2003, art. 106 ust. 2 u.o.k.k.
252 Por. Król-Bogomilska, M., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i kon-

sumentów. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2009, s. 1626.
253 Tak samo należy ocenić decyzje Komisji wydawane na podstawie art. 14 ust. 1 rozpo-

rządzenia nr 139/2004.
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danego organu, a możliwość ich wydania jest uzależniona od niewykonania 
tych wcześniejszych decyzji, ponieważ kary nimi nakładane służą właśnie 
przymuszeniu do zastosowania się do tych decyzji. Z punktu widzenia oma-
wianej zasady, decyzje te nie powinny być problematyczne. Decyzje te rów-
nież będą aktualizowały omawiany zakaz podobnie, jak decyzje o nałożeniu 
kary za tzw. naruszenia proceduralne. Będą one rozstrzygały o odpowie-
dzialności prawnej danego podmiotu i nakładały na niego określona sankcję 
karną. W prawie unijnym wydawane są one dwuetapowo. Pierwszą decyzją 
Komisja wyznacza stawkę dzienną i nakazuje wykonanie określonego obo-
wiązku. Natomiast po dopełnieniu tego obowiązku Komisja wydaje decyzję 
określającą ostateczną wysokość tej kary i stwierdzającą wykonanie danego 
obowiązku254. W takim wypadku nie wydaje mi się możliwe, żeby organ 
był w stanie chcieć ukarać przedsiębiorstwo za to samo, tym bardziej, jeśli 
wykonało ono już swój obowiązek. Jeśli cel w jakim została ona wydana nie 
został osiągnięty, to w decyzji o nałożeniu okresowej kary pieniężnej podaje 
się jako datę końcową obowiązku dzień wydania decyzji. Ocena, czy mamy 
do czynienia z tym samym czynem, jeżeli organ będzie chciał wydać taką 
samą decyzję, będzie dokonywana zwłaszcza w oparciu o kryterium czasu, 
za jaki została nałożona kara. Decyzje te zawsze będą określały okres, za 
który zostały one nałożone, stąd nie będzie możliwe ponowne ukaranie 
za ten sam okres. Natomiast wydaje się, że nie ma przeszkód, by karać 
za dalszy okres, ze względu na to, że będzie to istotna różnica w stanie 
faktycznym i nie będzie to już karanie za „to samo”255.

6.1.7. Decyzje oddalające wniosek

Jednym ze źródeł informacji o antykonkurencyjnych praktykach dla 
organów ochrony konkurencji są inni uczestnicy rynku, tj. konkurenci lub 
kontrahenci (w tym konsumenci) przedsiębiorstwa, które dopuszcza się 
danej praktyki. W unijnym prawie konkurencji mogą oni, wykazując uza-
sadniony interes, złożyć formalny wniosek do Komisji, który należałoby 
nazwać wnioskiem o wszczęcie postępowania. Warunki złożenia wniosku, 
jego formę i postępowanie Komisji w następstwie jego złożenia regulują 
przepisy rozporządzenia nr 773/2004256. Wnioskodawca nie staję się od 
razu stroną postępowania w sprawie naruszenia art. 101 lub art. 102 TFUE 

254 Kohutek, K., Komentarz do Rozporządzenia Rady WE i Parlamentu Europejskiego 
nr 1/2003…, op. cit., komentarz do art. 24 pkt 4.

255 Por. Król-Bogomilska, M., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i kon-
sumentów. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 1352.

256 Zob. zwłaszcza art. 5 do 9 tego rozporządzenia.
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prowadzonego przez Komisję257. Jeżeli Komisja uzna, że nie istnieją pod-
stawy do dalszego postępowania w sprawie wniosku, tj. do prowadzenia 
postępowania w sprawie naruszenia art. 101 lub art. 102 TFUE i zwrócenia 
się z pismem o przedstawieniu zarzutów, powiadomi o tym wnioskodawcę. 
W  takim wypadku wnioskodawca może wniosek uzupełnić o dalsze infor-
macje. Jeżeli Komisja nadal będzie uznawała, że informacje zawarte we 
wniosku lub po jego uzupełnieniu, a także będące w jej posiadaniu nie dają 
podstaw do działania, wyda ona decyzję, którą wniosek oddali258. Decyzja 
taka nie może zostać uznana w żaden sposób za uniewinniającą w rozumie-
niu prawa karnego, tak jak decyzja o stwierdzeniu niestosowania art. 101 
lub art. 102 TFUE. W tym wypadku Komisja ogranicza się do badania, 
czy fakty powołane przez wnioskodawcę, a także informacje będące w jej 
posiadaniu dają w ogóle podstawę do prowadzenia postępowania, a nie 
dokonuje merytorycznej oceny praktyki danego przedsiębiorstwa. Nie orzeka 
ona w takim razie w sprawie praktyki, a ogranicza się tylko do orzeczenia 
w sprawie wniosku. Stąd przedsiębiorstwo, którego wniosek dotyczy, nie 
będzie mogło się na taką decyzję powołać, gdy inny organ lub sama Komisja 
będą chciały się tą sprawą zająć w przyszłości259.

6.2.  Decyzje skazujące lub uniewinniające w rozumieniu prawa karnego wydawane 
przez Prezesa UOKiK

Ze względu na to, że nie ma znaczących różnic między decyzjami 
stwierdzającymi antykonkurencyjną praktykę (nakładających lub nie karę 
pieniężną), nakładającymi kary pieniężne za naruszenia proceduralne260, 

257 Zob. Jurkowska-Gomułka, A., [w:] Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji…, 
wyd. 2, op. cit., s. 1074.

258 Art. 7 ust. 2 rozporządzenie nr 773/2004 stanowi o odrzuceniu wniosku, jednakże ze 
względu na jego nieuwzględnieni po merytorycznej ocenie, a nie ze względów formalnych, 
należy mówić o oddaleniu.

259 Por. Kerse, C. S., Khan, N., EC Antitrust Procedure, op. cit., s. 102 i 103. R. Nazzini 
podnosi, że decyzje te należało będzie uznać za uniewinniające w rozumieniu prawa 
karnego, jeśli zostaną wydane po przeprowadzeniu postępowania, w którym sprawa 
zostanie rozpatrzona w sposób istotny, a „oskarżony” będzie miał możliwość skorzystania 
z prawa do obrony. W mojej ocenie, skoro Komisja nie występuje w takim wypadku 
nawet z pismem o przedstawieniu zarzutów, taki przypadek nie będzie miał miejsca. 
Por. Nazzini, R., Fundamental rights…, op. cit., s. 290 i n.

260 W prawie polskim istnieje możliwość nałożenia na osoby fizyczne pełniące funkcje kie-
rownicze lub wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy, jeżeli nie wyko-
nała ona decyzji Prezesa oraz jeśli to ona udzieliła fałszywych informacji lub utrudniała 
kontrolę, należy je tak samo uznać za aktualizującą omawianą zasadę.
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nakładającymi okresową karę pieniężną czy przyjmującymi zobowiązania 
wydawanymi przez Prezesa UOKiK oraz Komisję z punktu widzenia tego, 
czy można je uznać za skazujące lub uniewinniające w rozumieniu prawa 
karnego, nie zostaną one omówione. Poniżej zwrócę uwagę na pojawiające 
się w prawie polskim (krajowym) różnice w katalogu decyzji, które mogą być 
wydawane przez Prezesa UOKiK. Przedstawię problem braku możliwości 
wydawania przez Prezesa UOKiK decyzji stwierdzających brak naruszenia 
prawa konkurencji. Ponadto, istotne będzie, że Prezes UOKiK nie wydaje 
decyzji oddalających wniosek o wszczęcie postepowania. Należało będzie 
także zwrócić uwagę, że od dnia 18 stycznia 2015 r. Prezes UOKiK może 
wydawać decyzje nakładające kary pieniężne na osoby fizyczne niebędące 
przedsiębiorcami, ale będące osobami zarządzającymi tymi przedsiębiorcami.

6.2.1. Decyzje stwierdzające brak naruszenia art. 101 lub 102 TFUE lub prawa krajowego

Art. 10 rozporządzenia nr 1/2003 daje możliwość do wydawania tego 
rodzaju decyzji wyłącznie Komisji. Katalog decyzji wydawanych przez organy 
krajowe zamieszczony w art. 5 rozporządzenia nr 1/2003 jest katalogiem 
zamkniętym. Organy krajowe mają możliwość wydawania decyzji tylko tam 
wskazanych. Decyzja stwierdzająca brak naruszenia art. 101 lub art. 102 
TFUE nie została tam wymieniona. Organy krajowe mogą jedynie stwier-
dzić brak podstaw do działania ze swojej strony261. Najczęściej przybierze 
to formę umorzenia postępowania z braku podstaw do działania. Decyzja 
taka nie może oczywiście zostać uznana za uniewinniającą, ponieważ organ 
nie dokonuje merytorycznej oceny zachowania danego przedsiębiorstwa, 
a jedynie ogranicza się do zaniechania prowadzenia dalszego postępowania 
ze względu na brak podstaw do działania262. Taka decyzja ma charakter 
wyłącznie proceduralny i w żaden sposób nie rozstrzyga o odpowiedzialności 
prawnej zainteresowanego podmiotu. Oparta jest ona jedynie o wstępne 
badanie stanu faktycznego, a nie o analizę wszystkich dowodów, zebranych 
podczas postępowania. Wydając ją organ krajowy daje sobie możliwość 
podjęcia postępowania, gdy wyjdą na jaw inne okoliczności to uzasadniające. 

261 Por. wyrok TS w sprawie C-375/09 Tele 2.
262 R. Nazzini słusznie zwraca uwagę, że w przypadku gdyby taka decyzja została wydana 

po przeprowadzeniu postępowania, podczas którego sprawa zostałby w sposób istot-
ny rozpatrzona, a „oskarżonemu” umożliwiono by skorzystanie z prawa do obrony, to 
należałoby ja uznać za uniewinniająca w rozumieniu prawa karnego i skutkującą zaka-
zem ponownego sądzenia i karania w tej samej sprawie. Por. Nazzini, R., Fundamental 
rights…, op. cit., s. 290 i n.
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Decyzja taka nie może zatem zostać uznana za aktualizującą zastosowanie 
omawianej zasady263.

Oczywiście katalog zawarty w art. 5 rozporządzenia nr 1/2003 odnosi się 
do postępowań prowadzonych na podstawie art. 101 lub art. 102 TFUE. 
Na pierwszy rzut oka rozporządzenie nr 1/2003 nie stoi na przeszkodzie 
temu, żeby państwa członkowskie wydawały decyzje o niestosowaniu prawa 
krajowego do danych praktyk. Jednakże w takim wypadku, biorąc pod uwagę 
omawiana zasadę, należałoby uznać, że decyzja organów krajowych o nie-
stosowaniu prawa krajowego miałyby dokładnie taki sam skutek jak decy-
zje o niestosowaniu art. 101 lub art. 102 TFUE. Stanowiłyby one bowiem 
uniewinnienie w rozumieniu prawa karnego, zatem Komisja oraz organy 
innych państw członkowskich, tak samo jak w przypadku decyzji stwier-
dzających praktykę, nie będą mogły wydać odmiennej decyzji w tej samej 
sprawie, oceniając daną praktykę czy to na podstawie prawa unijnego, czy 
to na podstawie prawa krajowego. TS w wyroku w sprawie Tele 2264 zwraca 
uwagę na to, że „wydaniu wspomnianej decyzji [na podstawie art. 10 roz-
porządzenia nr 1/2003 – A.D.] przyświeca cel w postaci „uczynienia prawa 
jaśniejszym i zapewnienia jego jednolitego stosowania na całym obszarze [Unii], 
w szczególności w odniesieniu do nowych typów porozumień i praktyk, które 
nie zostały stwierdzone w istniejącym orzecznictwie i praktyce administracyjnej”, 
a „w ramach ogólnej zasady lojalnej współpracy i w celu zapewnienia spójnego 
stosowania reguł konkurencji w państwach członkowskich – w rozporządzeniu 
ustanowiony został mechanizm współpracy pomiędzy Komisją a krajowymi 
organami ochrony konkurencji. […] Wyposażenie krajowych organów ochrony 
konkurencji w uprawnienie do wydawania decyzji stwierdzających brak naru-
szenia art. 102 TFUE podważałoby ten ustanowiony w rozporządzeniu system 
współpracy i godziłoby w uprawnienia przysługujące Komisji. Taka „negatywna” 
decyzja merytoryczna mogłaby bowiem zagrozić osiągnięciu podkreślonego 
w motywie pierwszym rozporządzenia celu w postaci zapewnienia jednolitego 
stosowania art. 101 TFUE i 102 TFUE, a to ze względu na to, że mogłaby 
ona stanąć na przeszkodzie późniejszemu stwierdzeniu przez Komisję tego, iż 
dana praktyka stanowi naruszenie tych postanowień prawa Unii265”. Dlatego 
takiemu wprowadzeniu do prawa krajowego możliwości wydanie decyzji 
przez organy krajowe stwierdzającej brak zastosowania do danej praktyki 
krajowych zakazów praktyk antykonkurencyjnych stoi zatem na przeszkodzie 
zasada efektywności prawa unijnego, ponieważ taka decyzja podważałaby 

263 Por. Brammer, S., Co-Operation Between…, op. cit., s. 412.
264 Wyrok TS w sprawie C-375/09 Tele2.
265 Zob. ibidem, pkt 25–28.



378 ROZDZIAŁ VI

system współpracy ustanowiony w rozporządzeniu nr 1/2003 oraz mogłaby 
zagrozić osiągnięciu celu tego rozporządzenia, jakim jest jednolite stoso-
wanie art. 101 i art. 102 TFUE.

6.2.2. Decyzje oddalające wniosek

W prawie polskim zawiadomienie o dopuszczeniu się antykonkuren-
cyjnej praktyki składane Prezesowi UOKiK na podstawie art. 86 u.o.k.k., 
przez każdego, kto wyrazi taką chęć, jest dla niego niewiążące, dlatego 
też nie wydaje on decyzji o jego nieuwzględnieniu, a jedynie informuje 
na piśmie składającego zawiadomienie o sposobie jego rozpatrzenia. Czyli 
w  jego następstwie albo podejmuje on postępowanie z urzędu, albo też po 
weryfikacji zasadności zawiadomienia informuje zawiadamiającego o  tym, 
że działań nie podejmie, krótko to uzasadniając, co nie przybiera ani formy 
decyzji, ani nawet formy postanowienia266. Tak informacja nie stanowi zatem 
władczego rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy i nie podlega kontroli sądo-
wej. W związku z tym nie można jej traktować jako decyzji skazującej lub 
uniewinniającej w rozumieniu prawa karnego.

6.2.3. Decyzje nakładające kary pieniężne na osoby fizyczne

Prezes UOKiK może nakładać kary pieniężne na osoby fizyczne w kilku 
przypadkach. Mogą to być kary nakładane za tzw. naruszenia procedu-
ralne, za niewykonanie orzeczenia oraz za uniemożliwianie lub utrudnianie 
kontroli (art. 108 u.o.k.k.). Ponadto, Prezes UOKiK z dniem 18 stycznia 
2015 r. uzyskał możliwość nałożenia kary pieniężnej na osobę zarządzającą 
za umyślne dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę, którym kie-
ruje, zakazów o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–6 u.o.k.k. (czyli z wyłą-
czeniem zmowy kartelowej) lub w art. 101 ust. 1 lit. a–e TFUE (art. 106a 
ust. 1 w zw. z art. 12a w zw. z art. 6a u.o.k.k.)267. Wszystkie z tych decyzji 
należy uznać za władcze rozstrzygnięcie kompetentnego organu kończące 

266 Zob. Jurkowska-Gomułka, A., [w:] Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji…, 
wyd. 2, op. cit., s. 1077 i n. Autorka ta zwraca ponadto uwagę na to, że mimo iż Prezes 
UOKiK nie musi wydać decyzji odpowiadając na zawiadomienie, to poza tym nie ma 
innych różnic w stosunku do postępowania Komisji. Także w tym wypadku zawiadamiający 
nie staje się stroną postępowania antymonopolowego. Przed rokiem 2007 postępowanie 
przed Prezesem toczyło się także ze skargi, która była wiążąca dla Prezesa UOKiK, 
a  składający ją podmiot stawał się automatycznie stroną postępowania antymonopolo-
wego, które kończyło się decyzją.

267 Należy podkreślić, że nałożenie takiej kary możliwe jest tylko w tej samej decyzji, w której 
Prezes UOKiK nakłada karę na zarządzanego przedsiębiorcę (art. 12a u.o.k.k.).
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postępowanie w sprawie, którym mogą zostać nałożone sankcje pieniężne 
i rozstrzygające w kwestii odpowiedzialności prawnej jednostki, które będzie 
wiążące tak dla tego organu, jak i dla jednostki, o której odpowiedzialności 
rozstrzyga. W związku z tym należy uznać je za aktualizujące zakaz ne bis 
in idem.

7.  Problemy związane z prawomocnością decyzji (orzeczeń268)
w prawie konkurencji w świetle zasady ne bis in idem

Tylko decyzja (orzeczenie) prawomocna, jak wskazywałem już powyżej, 
będzie aktualizowała zakaz ponownego prowadzenia postępowania, sądzenia 
i karania. Prawomocność decyzji (orzeczenia), która została jako pierwsza 
wydana w danej sprawie będzie musiała być oceniana przez pryzmat przepi-
sów prawa krajowego (lub przepisów prawa UE w przypadku decyzji Komisji 
i wyroków sądów unijnych) właściwych dla organu, który jako pierwszy wydał 
decyzję (orzeczenie) w danej sprawie. Jak wskazywałem powyżej, mogą 
się w tym wypadku pojawić problem oceny prawomocności wcześniejszej 
decyzji (orzeczenia) przez organ innego państwa członkowskiego (względnie 
Komisji) w oparciu o prawo obce. Problem ten może być łatwo rozwiązany 
poprzez odpowiednią współpracę w ramach ECN. Nie ma potrzeby, żeby 
organy krajowe przekazywały Komisji informacje o każdej swojej decyzji 
opartej o prawo krajowe, tak jak ma to miejsce w przypadku tych opartych 
o art. 101 i art. 102 TFUE269 i nie ma podstaw prawnych takiego obowiązku. 
Współpraca w ramach ECN ma dotyczyć stosowania tylko unijnych reguł 
konkurencji, ale wydaje się, że nie ma przeszkód, żeby jako dobry kanał 
informacji mogła zostać wykorzystana do uzyskania informacji umożliwiają-
cych ocenę prawomocności decyzji (orzeczenia) wydanej w oparciu o prawo 
krajowe, czyli w rzeczywistości informacji o przysługujących środkach zaskar-
żenia istniejących w danym systemie prawnym udzielonych na zapytanie 
innego członka ECN. Sama treść decyzji (orzeczenia) zostanie na pewno 
przekazana przez stronę, która będzie kwestionowała to drugie postępowa-

268 Odnoszę się tutaj także do orzeczenia, ponieważ w przypadku chociażby wyroku Sądu, czy 
TS, a także wyroków polskich sądów, decyzja organu ochrony konkurencji może zostać 
przez te sądy zmieniona, wyroki te mogą być bowiem nie tylko kasatoryjne, ale także 
reformatoryjne. Stąd „uniewinnienie” lub „skazanie” może pojawić się dopiero w  tych 
wyrokach i to one będą zawierały wiążące merytoryczne rozstrzygnięcie w określonej 
sprawie.

269 Por. art. 11 ust. 3 rozporządzenia nr 1/2003 oraz ust. 16 i n. obwieszczenie w sprawie 
współpracy.
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nie. Badanie jej treści będzie niezbędne do stwierdzenia, czy rzeczywiście 
postępowanie prowadzone jest w tej samej sprawie. W  tym zakresie ilość 
dostarczonych informacji będzie zależała od aktywności strony, gdyż, ze 
względu na ograniczenie współpracy w ramach ECN do unijnego prawa 
konkurencji, nie ma podstaw by wymieniać się informacjami i dokumentami, 
zwłaszcza informacjami poufnymi, nie mówiąc już o wykorzystaniu ich jako 
dowodów270 w sprawach czysto krajowych.

W przypadku gdy istnieje już decyzja (orzeczenie) prawomocna w tej 
samej sprawie, to postępowanie organu, który jako drugi zajął się sprawą 
będzie proste, tj. będzie musiał to postępowanie umorzyć. Natomiast rzeczy-
wisty problem może się pojawić, gdy albo dwa lub więcej organów prowadzi 
postępowanie271 w tej samej sprawie lub istnieje już decyzja (orzeczenie) 
nieprawomocna, a inny organ decyduje się mimo wszystko to postępowanie 
prowadzić. Oczywiście wydaje się, że organ będzie prowadził takie postę-
powanie mając świadomość istnienia nieprawomocnej decyzji (orzeczenia), 
gdy będzie uważał, że nie prowadzi go w tej samej sprawie. Natomiast 
prowadzenie postępowania równolegle może się zdarzyć. W takim wypadku, 
jeżeli oba postępowania zostaną zakończone decyzjami, które staną się 
prawomocne – fakt istnienia nieprawomocnej decyzji (orzeczenia) wydanej 
przez organ w innym państwie nie zostanie wzięty pod uwagę w żadnym 
stadium postępowania, także odwoławczego – zostanie złamana zasada ne 
bis in idem. W takim wypadku jedynym rozwiązaniem dla strony będzie 
wznowienie postępowania. Strona mogłaby się powoływać w takim wypadku 
na objęcie wcześniejszego orzeczenia powagą rzeczy osądzonej oraz narusze-
nie zasady ne bis in idem. Organ rozpatrujący ten środek powinien decyzję/
orzeczenie uchylić i postępowanie umorzyć. W takim wypadku wydaje się, 
że decydujące będzie, w których z tych postępowań chronologicznie zostały 
wydane decyzje, a nie będzie istotne, kiedy stały się one prawomocne także 
na skutek zakończenia postępowania odwoławczego. Innymi słowy powinno 
zostać wznowione postępowanie, które chronologicznie jako drugie zakoń-
czyło się decyzją.
Żeby uniknąć takich sytuacji, które będą naruszały przedmiotową zasadę, 

organy ochrony konkurencji powinny, mając świadomość istnienia decyzji 
choćby nieprawomocnej lub prowadzenia postępowania przez organ innego 
państwa, zawieszać postępowanie lub odmawiać jego prowadzenia. W spra-
wach z zakresu unijnego prawa konkurencji będą się mogły powołać na 

270 Por. art. 12 rozporządzenia nr 1/2003.
271 Obwieszczenie w sprawie współpracy w ust. 20 stanowi, że za prowadzenie postępowania 

nie uważa się samego faktu złożenia skargi/wniosku. Prowadzenie postępowania oznacza, 
że organ już bada lub badał samodzielnie tę sprawę.
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art. 13 ust. 1 lub ust. 2 rozporządzenia nr 1/2003. W wypadku prowadzenia 
postępowań czysto krajowych będą musiały powoływać się na prawo kra-
jowe – czyli zawieszać postępowanie powołując się na stan sprawy w toku 
lub, w przypadku, gdy procedura przewiduje prowadzenie postępowania 
na wniosek, odrzucać wniosek próbując za podstawę przyjmować art. 13 
ust. 2 rozporządzenia nr 1/2003, który nie odwołuje się do postępowań 
prowadzonych na podstawie przepisów TFUE. Nie jest to może najlep-
sza podstawa, biorąc pod uwagę cel wprowadzenia rozporządzenia ujęty 
w jego nazwie, czyli właściwie ograniczający jego zasięg do stosowania art. 
101 i 102 TFUE. Natomiast zdecydowanie mniej szkodliwym (i tańszym) 
rozwiązaniem jest nie prowadzić postępowania, odrzucając wniosek, niż 
prowadzić postępowanie, które skazane jest na niepowodzenie. Oszczędzi to 
kosztów organowi i stronie. Wnioskodawca powinien się zadowolić faktem, 
że postępowanie zostało już wszczęte, choć stało się to w innym państwie, 
co może się wiązać z pewnymi dla niego uniedogodnieniami. Oczywiście 
będzie to zawsze zależało od przypadku. W każdym razie, bez względu na 
pobudki jakimi mogą się kierować kompetentne organy chcąc prowadzić 
postępowanie, powinny one postarać się wyeliminować sytuacje, w których 
perspektywicznie z dużym prawdopodobieństwem może dojść do naruszenia 
zasady ne bis in idem ściśle ze sobą współpracując.

8.  Kary nałożone w państwach trzecich, a postępowanie prowadzone w UE 
– ne bis in idem, czy zasada słuszności („naturalnej sprawiedliwości”)?

W orzecznictwie pojawił się także problem, czy fakt nałożenia kar pie-
niężnych na przedsiębiorców działających globalnie za ich antykonkuren-
cyjne zachowania w państwach trzecich nie narusza zasady ne bis in idem, 
w wypadku gdy Komisja także zdecydowała się prowadzić postępowanie 
za ten sam czyn. Jeżeli nawet odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, 
to należy się zastanowić, czy organ ochrony konkurencji UE nie powinien 
uwzględnić faktu nałożenia kar pieniężnych w państwach trzecich, gdy sam 
będzie ustalał wysokość kary pieniężnej.

Problem ten pojawił się ostatnio w 2001 r. w sprawie elektrod grafito-
wych272, w której to Komisja ukarała kartel działający na rynku elektrod 
grafitowych. Antykonkurencyjne praktyki naruszające obecny art. 101 TFUE 

272 Zob. decyzję Komisji z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie COMP/E-1/36.490 – Elektrody 
grafitowe, streszczenie Dz. Urz. WE L nr 100 z 16.04.2002, s. 1; pełna wersja decyzji 
dostępna jest na stronie http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O-
J:L:2002:100:0001:0042:EN:PDF, niedostępna w j. polskim.
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polegały między innymi na ustaleniu globalnych cen, a także podziale rynków 
krajowych i regionalnych elektrod grafitowych. Kartel obejmował zasięgiem 
rynek światowy, w tym oddziaływał na cały rynek wewnętrzny UE oraz rynki 
państw stron porozumienia o EOG. Decyzja została wydana w 2001 r., kiedy 
obowiązywało jeszcze rozporządzenie nr 17. Komisja na podstawie art. 15 
ust. 2273 tego rozporządzenia nałożyła na członków kartelu kary pieniężne 
w wysokości od 10,3 do 80,2 miliona euro.

Decyzja została poprzedzona kilkuletnim postępowaniem. W jego trakcie 
jeszcze w 1997 r., a konkretnie 5 czerwca urzędnicy Komisji wspierani przez 
reprezentantów władz krajowych przeprowadzili niespodziewane kontrole 
w europejskich siedzibach niektórych z uczestników kartelu, a jednocześnie 
tego samego dnia agenci FBI przeprowadzili w Stanach Zjednoczonych 
przeszukania pomieszczeń należących do kilku z nich. Postępowanie prze-
ciwko stronom kartelu było prowadzone także w Kanadzie.

Zanim Komisja wydała decyzję w omawianej sprawie, zostały już 
wydane decyzje nakładające kary na strony kartelu w Stanach Zjednoczo-
nych i w Kanadzie274. Innymi słowy, Komisja była ostatnim organem, który 
nałożył kary pieniężne na strony kartelu, również na te, które zostały już 
ukarane w wyżej wymienionych państwach trzecich. Komisja nie uwzględniła 
w żaden sposób faktu nałożenia na strony decyzji kar w państwach trzecich 
za te same antykonkurencyjne zachowania, które Komisja zakwestionowała 
w swojej decyzji. Stało się to podstawą skarg większości z ukaranych przed-
siębiorstw, które zostały połączone przez Sąd do jednego postępowania. 
W swoim wyroku275 z 29 kwietnia 2004 r. Sąd co prawda przychylił się do 
części skarg, jednakże oddalił je w części zarzutów dotyczących naruszenia 
zasady ne bis in idem oraz zasady słuszności uznając, że Komisja nie była 
zobowiązana do uwzględnienia kar pieniężnych nałożonych na niektóre ze 
stron decyzji w państwach trzecich. Od wyroku Sądu odwołały się SGL 
Carbon oraz Showa Denko nadal podnosząc między innymi naruszenie 
zasady ne bis in idem oraz zasady słuszności. Odwołania te zostały rozpo-
znane przez TS już oddzielnie, przy czym w sprawach tych zostały wydane 
niemal identyczne wyroki276 poprzedzone niemal identycznymi opiniami 

273 Odpowiednik dzisiejszego art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 1/2003.
274 Tak w USA, jak i w Kanadzie przeciwko niektórym stronom kartelu toczyły się postę-

powania karne, które zakończyły się nałożeniem na strony kar pieniężnych w obu tych 
państwach w wysokości od 2,5 do 135 milionów dolarów amerykańskich.

275 Zob. wyrok Sądu w sprawach połączonych T-236/01, T-239/01, T-244/01 do T-246/01, 
T-251/01 i T-252/01 Tokai Carbon i in.

276 Por. wyrok TS z dnia z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie C-308/04 P SGL Carbon p-ko 
Komisji, EU:C:2006:433, Zb. Orz. 2006 r., s. I-05977 oraz wyrok TS z dnia 29 czerwca 
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rzecznika generalnego Geelhoeda277 inspirowanymi w znacznej mierze opi-
nią rzecznika generalnego Tizzano w sprawie Archer Daniels Midland278.

8.1. Kary nałożone w państwach trzecich a zasada ne bis in idem

W obu przytoczonych wyżej wyrokach TS zgodził się tak z Komisją, jak 
i z SUE uznając, że zasada ne bis in idem nie znajduje zastosowania do 
omawianego przypadku, tj. ukaranie sprawców antykonkurencyjnego czynu 
o charakterze globalnym w państwach trzecich nie stoi na przeszkodzie 
nałożeniu kar pieniężnych w postępowaniu prowadzonym na terytorium 
UE.

8.1.1. Brak podstaw w prawie międzynarodowym

Rozumowanie sądów unijnych w tym względzie opiera się na kilku 
argumentach. Po pierwsze, zasada ne bis in idem ustanowiona w art. 4 
ust. 1 Protokołu nr 7 do EKPCz jest ograniczona do terytorium jednego 
państwa. Oznacza to, że nawet jeśli postępowanie w sprawie tego samego 
czynu, w stosunku do tego samego podmiotu, który został już ukarany lub 
uniewinniony prawomocnym orzeczeniem na terytorium jednego państwa 
członkowskiego UE za ten sam czyn, toczyłoby się w innym państwie człon-
kowskim UE, to EKPCz nie zakazuje tego rodzaju postępowania. Zasada ta 
ustanowiona w art. 50 KPP ma już szersze zastosowanie, ponieważ rozszerza 
obowiązywanie tej zasady do terytorium całej UE. Żaden z tych aktów nie 
zakazuje ponownego prowadzenia postępowania, ani ponownego karania 
tego samego podmiotu, za ten sam czyn, za który został już prawomocnie 
skazany lub uniewinniony na terytorium państwa trzeciego279. Sąd wskazuje 
ponadto, że nie istnieje żadna zasada prawa międzynarodowego, ani też 
żadna konwencja międzynarodowa zawarta miedzy UE a Stanami Zjedno-
czonymi, ani między UE a Kanadą, która zakazywałaby władzom lub sądom 

2006 r. w sprawie C-289/04 P Showa Denko KK p-ko Komisji, EU:C:2006:431, Zb. Orz. 
2006 r., s. I-5859.

277 Zob. opinie rzecznika generalnego Geelhoeda z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie 
C-308/04 P SGL Carbon, EU:C:2006:54, Zb. Orz. 2006 r., s. I-05977 oraz z dnia 19 stycz-
nia 2006 r. w sprawie C-289/04 P Showa Denko KK, EU:C:2006:52, Zb. Orz. 2006 r., 
s.  I-05859.

278 Zob. opinię rzecznika generalnego Tizzano z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie C-397/03 P 
Archer Daniels Midland, EU:C:2005:363, Zb. Orz. 2006 r., s. I-04429.

279 Zob. wyrok SUE w sprawach połączonych T-236/01, T-239/01, T-244/01 do T-246/01, 
T-251/01 i T-252/01 Tokai Carbon, pkt 135 i 137.
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sądzenia i karania tych samych osób na podstawie tych samych faktów280. 
Dlatego też oczywiste jest, że skarżący nie mogli się powołać w niniejszej 
sprawie na żadną umowę międzynarodową, która taką zasadę zawiera.

Argumentację tę należy uznać za słuszną. Również poglądy doktryny są 
w tym względzie zgodne281. Brak podstaw prawnych w prawie międzynaro-
dowym, które zakazywałaby ponownego sądzenia i karania tej samej osoby 
za ten sam czyn, w przypadku gdy została już prawomocnie skazana lub 
uniewinniona za ten sam czyn.

8.1.2. Brak „idem”?

Niestety, argumentacja sądów unijnych w opisywanej sprawie nie kończy 
się na braku podstaw prawnych w prawie międzynarodowym publicznym. 
Trybunał idzie dalej. Uznaje on, że nie można w tym wypadku mówić o jed-
ności chronionego interesu prawnego i sposobie jego ochrony, co zdaje 
się przesądzać o braku „idem”. W tym względzie Trybunał stwierdza, że: 
„wykonywanie uprawnień przez władze tych państw [trzecich – przyp. A.D.], na 
których spoczywa obowiązek ochrony wolnej konkurencji, podlega, w ramach 
ich właściwości miejscowej, specyficznym dla tych państw wymogom. Elementy 
stanowiące podwaliny systemów prawnych innych krajów w dziedzinie kon-
kurencji obejmują bowiem nie tylko szczególne cele i założenia, lecz także 
prowadzą do przyjęcia konkretnych przepisów materialnych oraz do wywar-
cia zróżnicowanych skutków prawnych w zakresie prawa administracyjnego, 
karnego czy cywilnego w sytuacji, gdy władze tych krajów wykazały istnienie 
naruszeń reguł mających zastosowanie w zakresie konkurencji282”. Natomiast 
w dalszej części uznaje, że „Komisja nakłada karę za bezprawne zachowanie 
się przedsiębiorstwa – nawet jeśli źródłem tego zachowania jest kartel o cha-
rakterze międzynarodowym – jej celem jest zapewnienie wolnej konkurencji 
na wspólnym rynku, co stanowi, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. g) traktatu WE, 
podstawowy cel Wspólnoty. Ze względu bowiem na szczególny charakter dobra 
prawnego chronionego na poziomie wspólnotowym, oceny dokonane przez 
Komisję na podstawie jej uprawnień w tym zakresie mogą w dużym stopniu 
różnić się od ocen dokonanych przez władze państw trzecich283”.

280 Zob. ibidem, pkt. 136.
281 Zob. np. Petr, M., The ne bis in idem…, op. cit., s. 394, oraz Eilmansberger, T., Thyri, P., 

Third-country antitrust sanctions and EC law – Comments on the advocate general’s opinion 
in C-308/04 P Sgl Carbon/Commission, E.C.L.R. 2006, nr 27(7), s. 401 i powołana tam 
literatura.

282 Wyrok w sprawie C-308/04 P SGL Carbon, pkt 29.
283 Ibidem, pkt 31.
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W mojej ocenie, taka argumentacja jest wadliwa. Trybunał mógł ograni-
czyć się do podnoszenia argumentu, że zasada ta nie obowiązuje w prawie 
międzynarodowym. Dalsza argumentacja zdaje się wskazywać na ochronę 
różnych dóbr prawnych. Czy Trybunał chciałby, żeby Komisja badała za każ-
dym razem obowiązujący w państwie trzecim system prawa – czy dostatecznie 
dobrze i tak samo jak Komisja chroni on wolną konkurencję? Raczej nie, 
skoro dalej uznaje, że Komisja nie ma obowiązku uznawania kar pienięż-
nych nałożonych w państwach trzecich. W przypadku dokonania takiego 
badania i dojścia do wniosku przez Komisję, że jednak w UE chroniony jest 
ten sam interes prawny, Komisja byłaby zobowiązana tę karę zredukować, 
ale jak widać Trybunał do takich wniosków już nie doszedł. Doszedł do 
nich za to rzecznik generalny w swojej opinii284. W każdym razie, zgodnie 
z rozumieniem omawianej zasady w orzecznictwie ETPCz i TS z zakresu 
art. 54 Konwencji Schengen, badanym elementem będzie element stanu 
faktycznego, jakim jest terytorium na jakim ma (może mieć) skutek dana 
praktyka, a nie dobro prawne. Tym bardziej, że oceniając antykonkurencyjne 
zachowanie Komisja uwzględnia jego międzynarodowy, globalny charakter. 
Innymi słowy, może się zdarzyć, że zarówno Komisja, jak i organy państw 
trzecich będą chronić także globalną konkurencję285. Jednakże, jak wska-
załem powyżej, wywody te nie mają większego znaczenia, ze względu na 
to, że omawiana zasada nie obowiązuje ogólnoświatowo.

8.2. Kary nałożone w państwach trzecich a zasada słuszności (natural justice)

Jak wskazałem, nie można mówić o zastosowaniu zasady ne bis in idem, 
w przypadku gdy prawomocne uniewinnienie lub skazanie nastąpiło poza 
terytorium UE, ze względu na brak obowiązywania takiej zasady w prawie 
międzynarodowym. Należy jednak się zastanowić, czy Komisja, która będzie 
nakładała karę pieniężną jako kolejny z organów, tak jak miało to miej-
sce w sprawie elektrod grafitowych, nie będzie zobowiązana do chociażby 
częściowego zaliczenia kar pieniężnych nałożonych w państwach trzecich 
na karane przedsiębiorstwa w momencie ustalania wysokości kar. W oma-
wianych sprawach SGL Carbon i Showa Denko TS stanął na stanowisku, 
że Komisja nie ma takiego obowiązku, ale ma taką kompetencję, której 
wykonanie zależy od jej swobodnego uznania, jest to kontynuacja linii 
orzeczniczej, która zaczęła się od orzeczenia w sprawie w sprawie Archer 

284 Por. opinię RG w sprawie C-397/03 P Archer Daniels Midland, pkt 110.
285 Por. ibidem.
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Daniels Midland286. W obu tych orzeczeniach w sposób nieuzasadniony287 
TS odchodzi od zasady proklamowanej w dawnym orzeczeniu w sprawie 
Walt Wilhelm, w którym orzekł, iż:

„Możliwość równoczesnego nałożenia sankcji nie oznacza, że nie do zaak-
ceptowania byłoby prowadzenie równoległych postępowań, które realizują inne 
cele. […] możliwość prowadzenia dwóch postępowań tego rodzaju wynika 
rzeczywiście ze specjalnego systemu podziału kompetencji w sprawach karteli 
pomiędzy Wspólnotę i Państwa Członkowskie. Jednakże, jeżeli dwa postępo-
wania prowadzone odrębnie miałyby prowadzić do nałożenia kolejno po sobie 
sankcji, to ogólna zasada naturalnej sprawiedliwości wymaga, aby wcześniejsza 
decyzja karna została uwzględniona przy określaniu jakiejkolwiek sankcji jaka 
ma zostać nałożona288”.

Sprawa Walt Wilhelm dotyczyła sytuacji jeszcze przed wejściem w życie 
rozporządzenia nr 1/2003, w której możliwe było prowadzenie postępowania 
jednocześnie w tej samej sprawie tak przez Komisję, jak i organy krajowe 
i było możliwe podwójne nałożenie sankcji, w rzeczywistości za ten sam 
czyn. Trybunał orzekł, że w takim wypadku nie można mówić o zastoso-
waniu zasady ne bis in idem, ale za to zasada naturalnej sprawiedliwości 
(słuszności) nakazuje zredukowanie kary nałożonej w drugim postępowaniu 
o karę nałożoną w pierwszym. Ten dualizm miał wynikać z tego, że kompe-
tentne organy mają inny cel ochrony. Tj. krajowe chronią konkurencję na 
rynkach krajowych, a Komisja chroni rynek ówczesnej EWG. Biorąc pod 
uwagę globalny kartel, w rzeczywistości dojdzie to takiej samej sytuacji, jaka 
powstała w sprawie Walt Wilhelm. Dojdzie do ukarania tej samej osoby za 
ten sam czyn. Nie widzę uzasadnienia odchodzenia od tak ukształtowanej 
zasady słuszności. Nawet jeśli Komisja nie powinna uwzględniać kar nało-
żonych w państwach trzecich w imię słuszności, powinna to robić zgodnie 
z zasadą proporcjonalności, która w obecnym stanie rzeczy jest w sposób 
rażący nierespektowana289. Argumentacja Trybunału w sprawie SGL Carbon 
pomija zupełnie problem proporcjonalności, skupiając się na oczywistym 
braku zastosowania zasady ne bis in idem. Komisja powinna być zobowią-
zana do wzięcia pod uwagę kar nałożonych na te same osoby za to samo 

286 Zob. wyrok TS z dnia 18 maja 2006 w sprawie C-397/03 P Archer Daniels Midland, 
EU:C:2006:328, Zb. Orz. 2006, s. I-04429.

287 Zob. Eilmansberger, T., Thyri, P., Third-country antitrust sanctions and EC law – Com-
ments on the advocate general’s opinion in C-308/04 P Sgl Carbon/Commission, E.C.L.R. 
2006, nr 27(7), s. 401 i n.

288 Zob. wyrok TS z dnia 13 lutego 1969 r. w sprawie 14/68 Walt Wilhelm i inni, EU:C:1969:4, 
Rec. 1969, s. 1, pkt 11; tłum. A.D.

289 Por. Król-Bogomilska, M., Zwalczanie karteli…, op. cit., s. 410.
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zachowanie w państwach trzecich. Odmienne postępowanie może bowiem 
prowadzić do niepożądanego z punktu widzenia ochrony konkurencji skutku, 
tj. bankructwa i zniknięcia z rynku podmiotów ukaranych, jeżeli nie będą 
one w stanie zapłacić wszystkich kar pieniężnych.

9. Podsumowanie

Zasada ne bis in idem jest ogólną zasadą prawa UE obowiązującą także 
w postępowaniach, które ze względu na całokształt procedury oraz dolegli-
wości sankcji mają charakter karny (czy karnopodobny). Do takich postę-
powań należy postępowanie z zakresu ochrony konkurencji, które może 
prowadzić do nałożenia kary pieniężnej. Interpretacja tej zasady powinna 
być jednolita w danym systemie prawnym. Stąd nieuprawnione jest tworzenie 
odrębnego katalogu przesłanek na potrzeby prawa konkurencji i uzupeł-
nianie ogólnego katalogu, tj. ta sama osoba za ten sam czyn zabroniony, 
o przesłankę naruszenia takiego samego interesu prawnego. Trybunał Spra-
wiedliwości powinien zrewidować swoje orzecznictwo pod tym względem 
wzorując się na orzecznictwie ETPCz oraz na swoim własnym orzecznictwie 
w sprawach z zakresu art. 54 Konwencji Schengen, zapewniając w ten spo-
sób jednolitą wykładnię przepisów KPP, która z dniem 1 stycznia 2009 r. 
stała się prawem pierwotnym.

Ze względu na to, że w obowiązującym stanie prawnym mogą się pojawić 
sytuacje, w których postępowanie z zakresu ochrony konkurencji będzie 
prowadzone w tej samej sprawie przez kilka kompetentnych organów, zasada 
ne bis in idem będzie mogła znaleźć zastosowania. Zważywszy, że w ramach 
ECN nie można mówić o wiążącym podziale kompetencji, bardzo istotna 
będzie ścisła współpraca wszystkich organów w ramach tej struktury i dbanie 
o to, żeby sprawę prowadził tylko organ najwłaściwszy. Istniejące uregulowa-
nia dają takie możliwości, jednakże potrzebne jest stworzenie instrumentu 
prawnie wiążącego, który wyeliminowałby zagrożenie naruszenia zasady ne 
bis in idem. Z jednej strony uniknie się przez to problemu naruszenia zasady 
ne bis in idem, a z drugiej strony zagwarantuje to odpowiednie karanie 
naruszeń konkurencji na terytorium UE i wyeliminuje zjawisko forum shop-
ping.

W prawie polskim także pożądane jest stworzenie aktu prawnego, który 
rozwiązywałby problem naruszenia zasady ne bis in idem, w przypadku 
zbiegu odpowiedzialności karnej, z odpowiedzialnością administracyjną, 
prowadzącą do zastosowania środków o charakterze represyjnym. Pożą-
dane jest także wyeliminowanie problemu zbiegu odpowiedzialności osób 
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fizycznych za niewykonanie orzeczenia organu, które są przedsiębiorcami 
i jednocześnie mogą odpowiadać jako osoba na stanowisku kierowniczym.

Należy pamiętać, że nie wszystkie prawomocne decyzje organów ochrony 
konkurencji będą uważane za uniewinniające lub skazujące w rozumieniu 
prawa karnego, a zatem nie wszystkie będą aktualizowały omawianą zasadę. 
Takiego skutku nie będą miały zwłaszcza decyzje przyjmujące zobowiązania, 
ze względu na brak jednoznacznego przesądzenia o dopuszczeniu się czynu 
zabronionego, a także, w przypadku organów krajowych, decyzje stwier-
dzające brak podstaw do działania. Takiego skutku nie będzie także miała 
decyzja Komisji oddalająca skargę na dane przedsiębiorstwo, ze względu 
na brak przesądzenia o odpowiedzialności prawnej.

Należy także w tym miejscu zaznaczyć, że omawiana zasada nie jest 
zasadą międzynarodowego prawa publicznego. Dlatego też w przypadku 
antykonkurencyjnych zachowań o skali międzynarodowej nie będzie podstaw 
do powoływania się na nią, w przypadku gdy unijne organy ochrony konku-
rencji będą chciały ukarać tego rodzaju praktyki po tym, jak dane przedsię-
biorstwa zostały już za nie ukarane przez organy państw trzecich. W takim 
jednak wypadku organ unijny powinien być zobowiązany do uwzględnienia 
kar nałożonych w państwach trzecich, co nakazuje zasada proporcjonalności. 
Także w tym względzie TS powinien zrewidować swoje orzecznictwo poprzez 
powrót do linii zaproponowanej w orzeczeniu w sprawie Walt Wilhelm.



Rozdział VII

Podsumowanie.
Kryminalizacja zachowań antykonkurencyjnych

– czy warto?

1. Podsumowanie

Ukształtowanie systemu kar pieniężnych stosowanych w postępowaniach 
z zakresu ochrony konkurencji w Unii Europejskiej i Polsce z punktu widze-
nia wymogów ochrony praw człowieka nie jest idealne. Powyższa analiza 
miała pokazać, że istnieją pola, na których konieczne są czasem stosunkowo 
niewielkie, a czasem dość istotne i gruntowne zmiany. Muszę zaznaczyć, 
że uważam działanie organów państwowych i unijnych na rzecz skutecz-
nej konkurencji za wysoce potrzebne ze względu na konieczność ochrony 
rynków przed zachowaniami przedsiębiorstw, które mogą być szkodliwe 
tak dla innych uczestników rynku, jak i przede wszystkim dla osób, które 
są najsłabszymi uczestnikami obrotu – konsumentów. Z drugiej strony, ze 
względu na surowość kar pieniężnych, jakie mogą być nakładane za narusze-
nie zakazów wynikających z prawa konkurencji, pomimo że w UE i Polsce 
są nakładane przez organy o charakterze administracyjnym, w postępowaniu 
o charakterze administracyjnym, a mających w gruncie rzeczy charakter 
karny, istnieje potrzeba ochrony tak materialnych, jak i procesowych praw 
podstawowych podmiotów, które mogą zostać ukarane.

W rozdziale pierwszym przedstawiony został system kar pieniężnych, 
jakie mogą zostać nałożone w postępowaniach z zakresu ochrony konku-
rencji przez organy unijne oraz polskie. Zarówno w unijnym jak i polskim 
prawie ochrony konkurencji istnieje szeroki wachlarz tych kar. Karami tymi 
są grzywny oraz okresowe kary pieniężne. Grzywny mogą być nakładane za 
naruszenia przepisów prawa materialnego, czyli dopuszczenie się praktyk 



390 ROZDZIAŁ VII

niedozwolonych polegających na zawarciu antykonkurencyjnego porozumie-
nia, lub na nadużywaniu pozycji dominującej oraz za niezgłoszenie zamiaru 
koncentracji, czy dokonanie koncentracji niezgodnej ze wspólnym rynkiem. 
Organy ochrony konkurencji mogą nakładać grzywny także za naruszenia 
o charakterze proceduralnym, czyli – ogólnie mówiąc – zachowania godzące 
w ich szerokie uprawnienia dochodzeniowo-kontrolne. Okresowa kara pie-
niężna nakładana jest natomiast, gdy przedsiębiorstwo nie wywiązuje się 
z nałożonych na nie decyzją czy wyrokiem obowiązków. Kary te spełniają 
przede wszystkim funkcje represyjno-prewencyjną, z zastrzeżeniem, że okre-
sowa kara pieniężna ma przede wszystkim charakter przymuszający, choć nie 
można jej odmówić charakteru represyjno-prewencyjnego (zwłaszcza w pra-
wie polskim). Ze względu na znaczący wzrost wysokości tych kar nakładanych 
w ostatnim czasie, pojawiły się wątpliwości co do ich charakteru, a zarazem 
wątpliwości co do charakteru postępowań, które prowadzą do ich nałożenia. 
Analiza orzecznictwa ETPCz daje podstawy żeby sądzić, że w przypadku 
unijnych i polskich postępowań z zakresu ochrony konkurencji będziemy 
mieli do czynienia z „oskarżeniem w sprawie karnej”. W związku z  tym 
konieczne będzie zagwarantowanie przestrzegania przez organy ochrony 
konkurencji standardów ochrony praw człowieka zarówno merytorycznych, 
jak i formalnych, które obowiązują w sprawach karnych. Choć zapewnienie 
identycznych standardów będzie czasem zależało od odpowiedzi na pytanie, 
czy kary te oraz postępowania należą do tradycyjnej sfery prawa karnego 
(stanowią hard core of the criminal law), co nie jest oczywiste.

Następnie zostało przeanalizowane, kim są podmioty, na które mogą 
zostać nałożone kary pieniężne i jakie prawa im przysługują. Należy zwró-
cić uwagę, że kary te nakładane są przede wszystkim na przedsiębiorstwa, 
które są w znacznej większości przypadków jednostkami organizacyjnymi 
o charakterze zbiorowym, a rzadziej osobami fizycznymi. Z tego powodu 
powstało pytanie, czy te jednostki organizacyjne można uznać za podmioty 
praw człowieka. Orzecznictwo ETPCz, TSUE, Komisji i SN potwierdza, 
że przedsiębiorstwa korzystają z praw należących do sfery praw człowieka, 
jednakże węższy jest jedynie katalog praw im przysługujących. Oczywistym 
jest, że do tego katalogu nie możemy zaliczyć praw, które łączą się imma-
nentnie z jednostką ludzką, tj. zakaz tortur, prawo do założenia rodziny, do 
zawarcia małżeństwa. Natomiast bez wątpienia można do katalogu tych praw 
zaliczyć te, które nie łączą się nierozerwalnie z faktem bycia człowiekiem, tj. 
zasada pewności prawa, zasada równego traktowania, prawo do rzetelnego 
procesu, zakaz ponownego karania w tej samej sprawie, prawo do posza-
nowania prywatności (choć to z modyfikacjami), etc. Należy pamiętać, że 
przedsiębiorstwami mogą być także osoby fizyczne, zatem nie będzie w takim 
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wypadku wątpliwości, co do katalogu przysługujących takiemu „przedsię-
biorstwu” praw. Ponadto, polski organ jest kompetentny do nakładania kar 
pieniężnych także na osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami. Od dnia 
18 stycznia 2015 r., tj. od wejścia w życie nowelizacji u.o.k.k. z 10 czerwca 
2014 r., katalog tych kar poszerzył się o kary, które mogą być nakładane na 
tzw. osoby zarządzające, gdy przedsiębiorstwo dopuściło się zawarcia nie-
dozwolonego porozumienia, do czego ta osoba umyślnie dopuściła. W tych 
wypadkach również nie będzie wątpliwości co do katalogu przysługujących 
takiej osobie praw.

Wreszcie wskazano, jakie są źródła praw człowieka w unijnych i polskich 
postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji, na które mogą powoływać 
się strony tych postępowań. Strony te będą mogły powoływać się na swoje 
prawa wynikające często jednocześnie z wielu różnych źródeł. W postępo-
waniach unijnych (w tym także prowadzonych przez polski organ) prawa te 
wynikają często jednocześnie z orzecznictwa sądów unijnych (jako ogólne 
zasady prawa unijnego), a od czasu wejścia w życie KPP także z jej posta-
nowień. Należy pamiętać, że ważnym źródłem praw człowieka pozostaje 
EKPCz. UE co prawda nie jest jej stroną, a negocjacje o przystąpieniu UE 
do tej konwencji zakończyły się niepowodzeniem1, to na pewno stanowi 
ona, wraz z orzecznictwem ETPCz, źródło praw podstawowych będących 
ogólnymi zasadami prawa UE (art. 6 ust. 3 TUE), a zarazem podstawę inter-
pretacji praw zagwarantowanych w KPP. Znaczenie i zakres praw zagwaran-
towanych w KPP, które odpowiadają prawom zawartym w EKPCz, są takie 
same jak praw przyznanych przez EKPCz, czyli doniosłe są także znaczenie 
i zakres tych praw nadany im w orzecznictwie ETPCz. Należy natomiast 
pamiętać, że standard konwencyjny ochrony tych praw jest standardem 
minimum – prawo Unii może przyznawać tym prawom szerszą ochronę, 
jednakże nie może węższej(!). W przypadku postępowań prowadzonych 
przez organ polski strona będzie mogła się odwoływać przede wszystkim 
do Konstytucji, EKPCz oraz ustaw, a w przypadku stosowania przez polski 
organ także prawa unijnego, do ogólnych zasad prawa unijnego oraz KPP.

W kolejnych rozdziałach zostały poddane analizie prawa człowieka, któ-
rych ochrona może zostać zagrożona w postępowaniach z zakresu ochrony 
konkurencji, które mogą prowadzić do nałożenia kar pieniężnych.

Jako pierwsze, w rozdziale drugim, zostało poddane analizie spełnienie 
wymogów ochrony zasady pewności prawa w postępowaniach z zakresu 
ochrony konkurencji mogących zakończyć się nałożeniem kary pieniężnej. 
Analiza ta wykazała, że wymogi te nie są do końca spełnione. Krytycz-

1 Zob. opinię TS z dnia 18 grudnia 2014 r. nr 2/13, EU:C:2014:2454, nieopublikowaną.
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nie należy się odnieść przede wszystkim do posługiwania się przez organy 
ochrony konkurencji przy określaniu podstaw obliczania kar pieniężnych 
aktami prawnymi typu soft law. Za niewłaściwe należy uznać rozszerzanie 
podstaw obliczania kar pieniężnych w tego typu aktach o okoliczności, które 
nie zawierają się w żadnej z przesłanek obliczenia kary pieniężnej określo-
nych w aktach prawa o charakterze powszechnie obowiązującym. W prawie 
unijnym jedną z takich podstaw jest tzw. „recydywa”. Podstawy te powinny 
znajdować się właśnie w aktach prawnych o charakterze powszechnie obo-
wiązującym, a organ uprawniony do nakładania tych kar, choć przysłu-
guje mu margines swobody, nie może w sposób arbitralny ich ustanawiać. 
W  tym względzie należy pozytywnie odnieść się do ostatniej nowelizacji 
u.o.k.k. z 10 czerwca 2014 r., w której postanowiono o przeniesieniu pod-
staw ustalania wysokości kary pieniężnej z aktu o charakterze soft law do 
samej ustawy. Natomiast problem ten pozostaje nierozwiązany na szcze-
blu unijnym. Niestety w nowelizacji u.o.k.k. zabrakło np. doprecyzowania 
przesłanki recydywy, przez jej ograniczenie w czasie i określenie, czy jest 
ona spełniona tylko wtedy, gdy poprzednie naruszenie zostało stwierdzone 
prawomocną decyzją organu. W ten sposób regulacja ta nadal nie spełnia 
wymogów jasności i przewidywalności. Doprecyzowania w obu omawianych 
systemach wymaga także kwestia liczenia obrotu przedsiębiorstwa oraz pre-
cyzyjne wskazanie roku obrotowego na potrzeby obliczenia kary pieniężnej. 
Wreszcie należy zaznaczyć, że katalog okoliczności obciążających branych 
pod uwagę przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej musi mieć charakter 
zamknięty, co zostało także dostrzeżone przez polskiego prawodawcę i ure-
gulowane przy okazji wspomnianej wyżej nowelizacji. W wytycznych Komisji 
z 2006 r. katalog ten jest niestety katalogiem otwartym. W prawie unijnym 
również pożądane jest przeniesienie regulacji procedury leniency do aktu 
o charakterze powszechnie obowiązującym. W prawie polskim procedura 
ta uregulowana jest w rozporządzeniu, zatem problem ten nie pojawia się. 
Zwróciłem także uwagę, iż określenie maksymalnych progów kar pienięż-
nych w obu systemach przez odwołanie się do procenta obrotu jest sprzeczne 
z zasadą określoności kar. Pożądane jest zatem ich odmienne uregulowanie, 
np. za pomocą wprowadzenia progów kwotowych z ewentualnym pomoc-
niczym procentem obrotu, który byłby nieprzekraczalny. Z punktu widze-
nia ochrony zasady pewności prawa wątpliwości budzi także wprowadzenie 
w prawie unijnym odpowiedzialności za cudze czyny przez posługiwanie się 
definicją przedsiębiorstwa, która określona jest w orzecznictwie. Pożądane 
jest zatem wprowadzenie definicji przedsiębiorstwa do prawa stanowio-
nego, wraz z ustaleniem możliwości poniesienia odpowiedzialności za cudze 
czyny. Niedozwolone jest w tym względzie posługiwanie się domniemaniami 
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o charakterze niewzruszalnym, ponieważ sprzeciwiają się temu zasady odpo-
wiedzialności osobistej oraz zasada winy. W obu systemach pożądane jest 
także uregulowanie w prawie stanowionym kwestii możliwości wyłączenia 
odpowiedzialności ze względu na brak winy, spowodowany wystąpieniem 
błędu co do oceny prawnej, a także kwestii podżegania, pomocnictwa, czy 
sprawstwa kierowniczego.

W rozdziale trzecim analizowałem spełnienie wymogów ochrony zasady 
równości wobec prawa. Analiza ta prowadzi do wniosku, że zarówno unijny, 
jak i polski system stosowania kar pieniężnych w postępowaniach za zakresu 
ochrony konkurencji ich nie spełniają. W obu systemach pożądane jest 
wprowadzenie regulacji postępowania na wypadek konieczności obniżenia 
obliczonej kary pieniężnej ze względu na przekroczenie progu maksymal-
nego przez jedną z ukaranych stron. W takim wypadku organ ochrony 
konkurencji powinien proporcjonalnie obniżyć karę pieniężną pozostałym 
stronom antykonkurencyjnego porozumienia, przeciwko którym prowadzi 
postępowanie, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności i skuteczności 
kary. Pod rozwagę należy wziąć także możliwość zwiększenia obowiązujących 
progów maksymalnych. Progi te, określone procentowo – jak wskazano 
powyżej – także w zwiększonej wysokości, mogłyby pozostać maksymal-
nymi progami pomocniczymi, w stosunku do progów określonych kwotowo. 
Przeprowadzona analiza pokazała także, że brakuje jednolitości w praktyce 
orzeczniczej organów ochrony konkurencji i sądów. Jeżeli sąd w postępowa-
niu odwoławczym korzystając z nieograniczonego prawa orzekania postano-
wił interpretować jedną z przesłanek obliczania kary pieniężnej w określony 
sposób, to sposób ten należy uznać za obowiązujący. Nie można dopuszczać 
do sytuacji, w której przesłanka ta będzie inaczej interpretowana przez 
sąd odwoławczy, a inaczej przez organ. Inna interpretacja dokonana przez 
organ powinna spotkać się z krytyką sądu odwoławczego. Nie może być 
zatem sytuacji, w której sady unijne przyjmują różną interpretację danej 
przesłanki. Za przyjęciem danej interpretacji przez sąd powinno iść także 
dostosowanie się do takiej praktyki przez organ, chyba że będą istniały 
obiektywne przesłanki do odstąpienia od niej. Ponadto ustalenie danej 
praktyki orzeczniczej zarówno przez organy administracyjne, jak i sądy 
powinno stanowić ramy dla przyszłych postępowań, a każde odstąpienie 
od niej powinno odbywać się z poszanowaniem zasady równości. Warto 
też zaznaczyć, że w celu ułatwienia stronom przyszłych lub toczących się 
postępowań powołania się na zasadę równości organy ochrony konkuren-
cji powinny publikować jak największą ilość danych, na których oparły się 
ustalając wysokość kary pieniężnej. Oczywiście publikacja ta musi odbywać 
się z poszanowaniem prawa do ochrony tajemnicy osób, które mają w tym 
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interes, jednakże jeśli nie ma przeszkód w publikacji konkretnych danych, 
to powinny one być publikowane. Analiza poszanowania zasady równości 
wykazała także, że istnieje praktyka sądów unijnych zasługująca na pochwałę. 
Praktyka ta polega na obniżeniu kary pieniężnej przedsiębiorstwu, które 
doznało nierównego traktowania, ponieważ ustalono karę zbyt niską stronom 
tej samej decyzji, a nie było już możliwości jej podniesienia. Powinna ona 
w mojej ocenie być kontynuowana. Przeprowadzona analiza pokazała także 
wiele wad systemu polskiego. Przede wszystkim pokazała potrzebę zmiany 
i ujednolicenia praktyki w przedmiocie publikacji poszczególnych elemen-
tów decyzji. Pożądana jest, z punktu widzenia wymogu ochrony zasady 
równości, publikacja nie wysokości orzeczonej kary pieniężnej, a wysokości 
procenta przychodu jaki ta kara stanowi (chyba że potencjał ekonomiczny 
przedsiębiorstwa ustalono w inny sposób). W praktyce orzeczniczej sądów 
potrzebne jest bardziej dogłębne uzasadnienie uwzględnienia lub oddalenia 
zarzutu naruszenia zasady równości. Obecna praktyka pokazuje, że analiza 
ta jest zdawkowa albo żadna, a czasem także błędna. I wreszcie konieczne 
jest przemyślenie przez ustawodawcę konieczności usprawnienia systemu 
anonimizacji wyroków. Należy się zastanowić, czemu ta anonimizacja ma 
właściwie służyć. Obecny system pozwala przy analizie wyroków i decyzji 
Prezesa UOKiK na stosunkowo łatwe ustalenie danych, które nie zostały 
opublikowane w decyzji Prezesa UOKiK, co należy uznać za niedopusz-
czalne z punktu widzenia konieczności ochrony np. tajemnic handlowych.

Spełnienie wymogów ochrony prawa do sądu zostało poddane analizie 
w rozdziale czwartym. Jeżeli uznać, że postępowania z zakresu ochrony 
konkurencji, które mogą prowadzić do nałożenia kar pieniężnych o charak-
terze karnym należą do tzw. twardego rdzenia spraw karnych, ani system 
unijny, ani system polski nie spełnia wymogów określonych w art. 6 ust. 1 
EKPCz. Przepis ten nakazuje bowiem rozpatrywać takie sprawy w pierw-
szej instancji przez niezawisły (niezależny) i bezstronny sąd, a ani Komisja, 
ani Prezes UOKiK takim sądem nie są. Jeżeli jednak uznać, że postę-
powania te nie należą do twardego rdzenia prawa karnego, na co zdaje 
się wskazywać orzecznictwo ETPCz, dopuszczalne jest, żeby postępowania 
te prowadził w pierwszej instancji organ administracyjny, z zastrzeżeniem, 
że decyzje wydane przez ten organ mogą zostać poddane kontroli przez 
niezawisły (niezależny) i bezstronny sąd o pełnej jurysdykcji. W prawie 
unijnym, pomimo istnienia odpowiednich podstaw prawnych, wykształciła 
się praktyka, która pokazuje pewną wstrzemięźliwość sądów unijnych przy 
kontrolowaniu decyzji Komisji nakładających kary pieniężne. Praktyka ta 
prowadzi do naruszenia prawa do sądu i powinna zostać zmieniona, ponie-
waż sąd unijny przestaje być sądem o pełnej jurysdykcji i w ten sposób 
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dochodzi do naruszenia art. 6 ust. 1 EKPCz. W prawie polskim istniała zaś 
naruszająca prawo do sądu praktyka polegająca na ograniczeniu kontroli 
dokonywanej przez sądy odwoławcze naruszeń proceduralnych, popełnio-
nych na etapie postępowania administracyjnego. Po ostatnim wyroku SN 
w tej kwestii, jest nadzieja, że praktyka ta odejdzie w niepamięć. W prawie 
polskim istniał także problem zbyt krótkiego terminu na wniesienie przez 
stronę odwołania od decyzji Prezesa UOKiK, jednakże nowelizacją u.o.k.k. 
z 10 czerwca 2014 r. termin ten został wydłużony. Natomiast nadal nie został 
rozwiązany problem tymczasowej ochrony strony przy wniesieniu odwołania 
od decyzji Prezesa UOKiK nakładającej karę pieniężną, której nadano rygor 
natychmiastowej wykonalności. Istnieje zatem ryzyko doznania przez stronę 
niepowetowanej i nieodwracalnej szkody w przypadku wykonania takiej 
decyzji, gdyż nie ma przepisów określających dostatecznie krótki termin na 
przekazanie przez Prezesa UOKiK do SOKiK zażalenia na postanowienie 
o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz określających 
równie krótki termin rozpoznanie tego zażalenia przez SOKiK. Pewnym 
remedium na zaistniały problem naruszania prawa do sądu mogłoby być 
przemodelowanie całego systemu. Zmiany systemowe są konieczne także 
w celu spełnienia przez organ nakładający kary pieniężne w jak najwyższym 
stopniu wymogów określonych w art. 6 ust. 1 EKPCz. Na dzisiaj najlepszym 
pomysłem na zmianę systemu przez rozdzielenie funkcji dochodzeniowej 
oraz orzeczniczej organu ochrony konkurencji jest pozostawienie dotychcza-
sowym organom tylko funkcji dochodzeniowej i utworzenie dodatkowego 
ciała, które byłoby niezależne i bezstronne, a spełniałoby funkcję orzeczniczą 
(wydawałoby decyzję, przeprowadzałoby rozprawy, etc.).

W rozdziale piątym zostało poddane analizie spełnienie przy stosowa-
nia kar pieniężnych przez organy ochrony konkurencji wymogów ochrony 
prawa do rzetelnego procesu (poza składającym się na nie, a omówionym 
wcześniej, prawem do sądu). Remedium na dostrzeżoną niedostateczną 
ochronę prawa do rzetelnego procesu tak w prawie unijnym, jak i w pra-
wie polskim, a zwłaszcza prawa do wysłuchania, mogłoby być wspomniane 
wyżej rozdzielenie funkcji dochodzeniowej i orzeczniczej organu ochrony 
konkurencji. W prawie unijnym na ocenę negatywną zasługuje brak kon-
troli sądowej decyzji urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające 
(hearing officer) o odmowie dostępu do akt w postępowaniu wpadkowym. 
Ponadto szereg wątpliwości budzi poziom ochrony prawa do obrony. Nie-
dostateczny jest bowiem poziom ochrony stron przed samooskarżaniem 
się. Wątpliwości z punktu widzenia konieczności ochrony prawa do obrony 
budzi też ukształtowanie uprawnień Komisji do przeprowadzenia kontroli 
w przedsiębiorstwach oraz u osób fizycznych. Na niezadawalającym pozio-
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mie jest także standard ochrony legal professional priviledge, gdyż odbiega 
on od standardu ochrony tajemnicy komunikowania się z profesjonalnym 
pełnomocnikiem ustanowionym w orzecznictwie ETPCz. W prawie polskim 
także pojawiają się uchybienia, które zagrażają respektowaniu prawa do 
wysłuchania. Razi brak praw strony w postępowaniu wyjaśniającym, co może 
doprowadzić do nieodwracalnego naruszenia prawa do obrony. Pożądane 
jest także wprowadzenie ustawowych wymogów co do treści postanowienia 
o wszczęciu postępowania antymonopolowego oraz w określonych wypad-
kach obligatoryjnej rozprawy przed Prezesem UOKiK. Polska regulacja 
wykazuje także pewne braki z punktu widzenia koniczności poszanowania 
zasady „równości broni”. Niedoskonałe jest uregulowanie kwestii dostępu do 
akt sprawy, a zwłaszcza brakuje w przepisach uregulowania sposobu postę-
powania w przypadku kolizji prawa do wysłuchania z prawem do ochrony 
tajemnicy. Regulacja ta może ponadto prowadzić do sytuacji, w której jako 
dowód wykorzystany będzie materiał, z którym strona nie mogła się zapo-
znać. Wreszcie, istnieje arbitralna i nieuzasadniona dysproporcja między 
terminem na wniesienie odwołania przez stronę, a terminem na przekazanie 
przez Prezesa UOKiK odwołania do SOKiK wraz z aktami sprawy oraz 
terminem na wniesienie odpowiedzi na odwołanie. Polskie prawo nie zapew-
nia także odpowiednio wysokiego standardu ochrony prawa do obrony. Tak 
w przepisach, jak i w orzecznictwie brakuje rozwiązania problemu ochrony 
prawa od samooskarżania się. Ze względu na uprawnienie Prezesa UOKiK 
do żądania informacji połączone z uprawnieniem do nałożenia kar pienięż-
nych za brak ich udzielenia (czy wprowadzenie w błąd) istnieje koniczność 
zagwarantowana standardu ochrony tego prawa ustalonego w orzecznictwie 
ETPCz. Nowelizacja z 10 czerwca 2014 r. wprowadziła za to wiele rozwią-
zań, które mogą przyczynić się do poprawienia ochrony prawa do obrony 
oraz zapewnić w wyższym stopniu proporcjonalność kontroli i przeszukań 
prowadzonych przez Prezesa UOKiK. Niestety ustawodawca nie skorzystał 
z szansy uregulowania ochrony LPP, dlatego pojawiające się w tym względzie 
wątpliwości pozostają nierozwiązane. Z punktu widzenia ochrony prawa do 
rzetelnego procesu w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji, które 
mogą prowadzić do nałożenia kary pieniężnej problematyczne jest ponadto 
uksztaltowanie wymiany informacji między organami ochrony konkurencji 
w ramach ECN. Szczególnie potrzebne jest obecnie zapewnienie transpa-
rentności tej wymiany, a także wprowadzenia zaskarżalnej formalnej decyzji 
o udostępnieniu zgromadzonej informacji innemu organowi. Ponadto pożą-
dana jest harmonizacja standardów ochrony prawa do rzetelnego procesu 
we wszystkich państwach członkowskich i UE, a do tego czasu przynajmniej 
wprowadzenie w przepisach krajowych zakazu wykorzystania jako dowód 
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materiałów pozyskanych niezgodnie z zapewnionymi w państwie otrzymu-
jącym standardami ochrony prawa do rzetelnego procesu.

Wreszcie ostatni – szósty – rozdział ukazał kilka problemów z punktu 
widzenia poszanowaniem zasady ne bis in idem. Za nieuzasadnioną i nie-
zgodną z orzecznictwem ETPCz należy uznać linię orzeczniczą TSUE, który 
wypracował szczególne przesłanki stosowania zasady ne bis in idem w postę-
powaniach z zakresu ochrony konkurencji. Jest to także nieuprawnione 
i  zakłócające jednolitą wykładnię przepisów KPP. Chodzi o rozszerzenie 
katalogu przesłanek aktualizacji zasady ne bi in idem o przesłankę naruszenia 
tego samego interesu prawnego, kiedy zarówno ETPCz, jak i nawet TSUE, 
tylko że w sprawach, w których za podstawę orzeczenia służy art. 54 Konwen-
cji Schengen, za wystarczające uznają przesłanki tożsamości osoby (sprawcy) 
i tożsamości czynu. Ponadto, ze względu na to, że rozporządzenie nr 1/2003 
nie eliminuje możliwości prowadzenia przez kilka kompetentnych organów 
równolegle, albo po sobie tych samych spraw, konieczne jest uregulowanie, 
które wyeliminuje tego typu sytuacje w ten sposób, żeby nie doszło do 
naruszenia zasady ne bis in idem. Na pewno konieczna jest ścisła współpraca 
organów ochrony konkurencji w ramach ECN przy podziale spraw, jednakże 
potrzebny jest także prawny mechanizm, który będzie stanowił gwarancję 
dla przedsiębiorstw, że nie będą one narażone na prowadzenie tej samej 
sprawy przez kilka organów, w wyniku czego konieczne będzie zaangażo-
wanie większej ilości środków na obronę, a ponadto powstanie zagrożenie 
podwójnego karania za to samo. Również w prawie polskim, ze względu 
na możliwość zaistnienie zbiegu odpowiedzialności administracyjnej z karną 
za ten sam czyn, istnieje potrzeba wprowadzenia przepisów uniemożliwia-
jących prowadzenie postępowania, które mogłoby naruszać zasadę ne bis 
in idem. Mimo że zasada ta w brzmieniu nadanym postanowieniami KPP 
oraz postanowieniami EKPCz nie znajdzie zastosowania do spraw, które 
będą prowadzone przez unijne organy konkurencji w stosunku do przed-
siębiorstw, które zostały już za daną międzynarodową praktykę ukarane 
w państwach trzecich, to zasada słuszności oraz zasada proporcjonalności 
nakazują uwzględniać kary pieniężne nałożone na te przedsiębiorstwa przy 
ustalaniu wysokości kar przez organy unijne. W rozdziale tym ponadto wska-
zano, że nie wszystkie decyzje wydawane przez organy ochrony konkurencji 
będą stanowiły przeszkodę prowadzenia postępowań w danych sprawach, 
ponieważ zasada ne bis in idem aktualizuje się tylko w wypadku wydania 
decyzji, która będzie mogła zostać uznana za uniewinniającą lub skazującą 
w rozumieniu prawa karnego. Takiego charakteru nie będą miały decyzje 
przyjmujące zobowiązania, decyzje organów krajowych o braku podstaw do 
działania, czy decyzje Komisji oddalające wniosek o wszczęcie postępowania.
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2. Kryminalizacja naruszeń prawa konkurencji – czy warto?

W literaturze podnosi się, że stosowanie kar pieniężnych nakładanych na 
przedsiębiorstwa nawet w znacznej wysokości za dopuszczenie się naruszeń 
prawa konkurencji nie pozwala na zapewnienie skutecznej ochrony przed 
tego typu naruszeniami2. W. Wils przedstawił obliczenia, zgodnie z którymi 
kara pieniężna za naruszenie prawa konkurencji polegające na zawarciu 
porozumienia w przedmiocie ustalenia cen lub podobnie dochodowego, 
żeby była dostatecznie odstraszająca, musiałaby wynosić ok. 150% rocznego 
obrotu ukaranego przedsiębiorstwa3. Obecnie nakładane kary za dopusz-
czenie się naruszeń materialnego prawa konkurencji, choć ograniczone są 
górnym pułapem 10% rocznego obrotu, są już tak wysokie, że pozwalając 
na uznanie tych kar oraz postępowań, w których są nakładane, za takie, 
w których mamy do czynienia z „oskarżeniem w sprawie karnej” w świetle 
orzecznictwa ETPCz. Podniesienie zaś pułapu tych kar do wysokości 150% 
obrotu jest całkowicie niecelowe. Tak wysoka kara byłaby niezgodna z zasadą 
proporcjonalności. Nałożenie jej w większości wypadków prowadziłoby do 
zniknięcia danego przedsiębiorstwa z rynku, wskutek czego w rzeczywisto-
ści cierpiałaby konkurencja, a także łączyłoby się to z wysokimi kosztami 
społecznymi (zwolnienia). W związku z tym od paru lat toczy się dyskusja 
nad możliwością kryminalizacji zachowań antykonkurencyjnych. Przez kry-
minalizację w tym wypadku należy rozumieć uznanie określonego czynu 
za przestępstwo, co będzie łączyło się z wprowadzeniem kar o charakterze 
karnoprawnym (w tym zwłaszcza kary pozbawienia wolności) nakładanych 
także na osoby fizyczne oraz z większą stygmatyzacją tych zachowań, a także 
z oparciem odpowiedzialności na winie, wymogami zapewnienia wyższych 
gwarancji proceduralnych (między innymi zapewnienia rozdzielenia funk-
cji dochodzeniowej, oskarżycielskiej i orzeczniczej miedzy organy władzy), 
a z drugiej strony zwiększeniem uprawnień dochodzeniowych organom śled-
czym4. Podlegać jej miałyby przede wszystkim najpoważniejsze naruszenia 
prawa konkurencji, czyli najbardziej szkodliwe porozumienia horyzontalne 

2 Por. Cseres, K. J. et al., Law and economics of criminal antitrust enforcement: an introduc-
tion, [w:] Cseres, K. J. (red.), Criminalization of Competition Law Enforcement: Economic 
And Legal Implications For The EU Member States, Cheltenham/Northampton 2008, s. 2 
i n.

3 Zob. Wils, W. P. J., Is Criminalization of Antitrust Enforcement Desirable?, [w:] Cseres, K. J. 
(red.), Criminalization of Competition Law Enforcement: Economic And Legal Implica-
tions For The EU Member States, Cheltenham/Northampton 2008, s. 78.

4 Por. Król-Bogomilska, M., Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym, War-
szawa 2013, s. 256, Wils W. P. J., Is Criminalization…, op. cit., s. 60 i n.
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(kartele cenowe, podział rynków, zmowy przetargowe, etc.)5. Nie mówi się 
o kryminalizacji zachowań związanych z nadużywaniem pozycji dominują-
cej, porozumieniami wertykalnymi, kontrolą koncentracji, czy nawet poro-
zumienia horyzontalne o mniej poważnym charakterze, choć są systemy, 
w  których część z tych zachowań ścigana jest w postępowaniu karnych, 
ale np. nie grożą za nie kary pozbawienia wolności6. Wynika to z kosztów 
wprowadzenia kary pozbawienia wolności oraz wyższej wykrywalności tych 
naruszeń, niż karteli, a także z wątpliwości oceny antykonkurencyjności tych 
zachowań, a także wystarczającej skuteczności w tych wypadkach takich kar 
jak grzywna czy zakaz zajmowania kierowniczego stanowiska w przedsiębior-
stwach (tzw. dyskwalifikacja dyrektorów)7. W debacie tej za wzór podawany 
jest często model amerykański, w którym od dawna skutecznie funkcjonują 
kary o charakterze prawnokarnym dla kadry menedżerskiej za dopuszczenie 
się naruszeń prawa konkurencji8. Zapewnienie skuteczności wynika między 
innymi ze stosowania kary pozbawienia wolności, która wymierzana osobie 
fizycznej jest zdecydowanie bardziej odstraszająca dla osoby zarządzającej 
przedsiębiorstwem, niż kara pieniężna nałożona na to przedsiębiorstwo9. 
Tym bardziej, że w przypadku podjęcia działalności antykonkurencyjnej zyski 
z niej mogą przewyższać wysokość spodziewanej kary pieniężnej, albo kara 
ta może być wkalkulowana w ryzyko danego przedsięwzięcia10. Podnosi się, 
że kara pozbawienia wolności jest karą, która będzie najlepiej odstraszała od 
dopuszczenia się antykonkurencyjnych zachowań przez osoby zarządzające11. 
Na drugim miejscu pod tym względem jest kara w postaci „dyskwalifikacja 
dyrektorów” (funkcjonująca obecnie np. w prawie brytyjskim)12. Za najmniej 
skuteczne uznaje się karanie osób fizycznych karami pieniężnymi, ze względu 
na możliwość faktycznego zapłacenia przez przedsiębiorstwo kary pieniężnej 

 5 Por. Wils W. P. J., Is Criminalization…, op. cit., s. 84 i n.
 6 Por. Król-Bogomilska, M., Zwalczanie karteli…, op. cit., s. 294.
 7 Por. Wils W. P. J., Is Criminalization…, op. cit., s. 86 i n.
 8 Szerzej zob. Kovacic, W. E., Competition policy and cartels: the design of remedies, [w:] 

Cseres, K. J. (red.), Criminalization of…, op. cit., s. 45 i n.
 9 Por. Wils W. P. J., Is Criminalization…, op. cit., s. 78 i n. Z drugiej strony, są też auto-

rzy bardzo sceptycznie nastawieni do skuteczności wprowadzenia tej kary zwłaszcza na 
poziomie UE, podnosząc wysokie koszty jej wprowadzenia. Por. Reindl, A. P., How strong 
is the case for criminal sanctions in cartel cases?, [w:] Cseres, K. J. (red.), Criminalization 
of…, op. cit., s. 110 i n.

10 Por. Wils W. P. J., Is Criminalization…, op. cit., s. 78 i n.
11 Por. ibidem, s. 83 i n.
12 Zob. Król-Bogomilska, M., Zwalczanie karteli…, op. cit., s. 345, Wils W. P. J., Is Crimi-

nalization…, op. cit., s. 86, Guy, D., The UK’s experience with criminal law sanctions, [w:] 
Cseres, K. J. (red.), Criminalization of…, op. cit., s. 253 i n.
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za swojego dyrektora i w ten sposób zwolnienie go od odpowiedzialności. 
Dlatego też podkreśla się w ten sposób skuteczność kary pozbawienia wol-
ności, ponieważ przedsiębiorstwo nie może jej odbyć za swojego dyrektora. 
Oczywiście kryminalizacja ta powinna koegzystować z obecnym systemem 
kar administracyjnych nakładanych za antykonkurencyjne zachowania na 
przedsiębiorstwa13. Ponadto wprowadzenie tego rozwiązania musi spełniać 
szereg warunków, żeby było skuteczne14.

W związku z tym powstało pytanie czy na chwilę obecną istnieje moż-
liwość kryminalizacji antykonkurencyjnych porozumień na szczeblu UE. 
Komentatorzy wskazują, że po Traktacie z Lizbony wprowadzenie do prawa 
unijnego kar wymierzanych tradycyjnie w prawie karnym wymagałoby zmiany 
traktatów15. Natomiast jest możliwy i postępuje trend wprowadzenia kar za 
antykonkurencyjne zachowania w stosunku do osób fizycznych w państwach 
członkowskich16.

Problem wprowadzania kar za zachowania antykonkurencyjne osób 
fizycznych, czyli osób rzeczywiście kierujących przedsiębiorstwem, które 
mają wpływ na zawarcie niedozwolonych porozumień jest problemem zło-
żonym. W literaturze podnosi się, że musi on łączyć się z zapewnieniem 
w postępowaniach, które będą prowadziły do nałożenia tych kar gwaran-
cji oraz rozwiązań identycznych dla tych, jakie są zapewniane oskarżo-
nym w  sprawach karnych17. Ponadto może pojawić się wiele problemów 
o charakterze dowodowym. Przede wszystkim trudne do ustalenia może 
być, kto jest podmiotem odpowiedzialnym za dopuszczenie się naruszenia. 
Podział kompetencji w różnego rodzaju spółkach może być bardzo złożony 
i nie zawsze proste będzie ustalenie, kto właściwie podjął decyzję o takim 
a nie innym zachowaniu. Pozostaje tu także np. kwestia ewentualnej presji 
wywieranej na osobę podpisująca dokumenty przez radę nadzorczą, czy 
udziałowców (akcjonariuszy większościowych). W takim wypadku należa-
łoby rozważyć wprowadzenie konstrukcji sprawstwa kierowniczego. Są to 
problemy najbardziej widoczne, a w praktyce może się ich pojawić o wiele 
więcej18.

13 Por. Wils W. P. J., Is Criminalization…, op. cit., s. 89 i n.
14 Por ibidem, s. 87 i n.
15 Zob. Król-Bogomilska, M., Zwalczanie karteli…, op. cit., s. 420 i n., Hakopian, G., 

Criminalisation of EU Competition Law Enforcement – A possibility after Lisbon? The 
Competition Law Review grudzień 2010 r., Volume 7 Issue 1, s. 157 i n.

16 Por. Wils W. P. J., Is Criminalization…, op. cit., s. 76 i n., Król-Bogomilska, M., Zwal-
czanie karteli…, op. cit., s. 256 i n.

17 Por. Król-Bogomilska, M., Zwalczanie karteli…, op. cit., s. 357.
18 Zob. ibidem, s. 358 i n.
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Skuteczność takich rozwiązań może być natomiast wzmocniona o roz-
budowany system leniency. Powinno się umożliwić osobom zarządzającym 
składanie wniosków leniency we własnym imieniu. Często bowiem interes 
takiej osoby oraz interes przedsiębiorstwa może być różny. Może się zdarzyć, 
że wniosek taki będzie chciała złożyć, np. osoba zwolniona. Istotne znie-
chęcenie do dopuszczenia się tego rodzaju naruszeń można osiągnąć przez 
wprowadzenie systemu leniency, w którym osoba zgłaszająca taki wniosek 
mogłaby liczyć na wynagrodzenie pokryte z części kary zapłaconej przez 
ukarane przedsiębiorstwo19. Taka zachęta umożliwiłaby wprowadzenie dla 
ewentualnie chętnych na zawarcie niedozwolonych porozumień elementu 
zwiększonego ryzyka. Pertraktujący ze sobą „dyrektorzy” nigdy nie mieliby 
pewności, czy osoba po drugiej stronie nie zgłosi zaraz wniosku leniency, 
żeby nie tylko w ten sposób także starać się osłabić konkurenta, ale także 
odnieść niemałą korzyść osobistą. Z drugiej strony konieczne jest zabez-
pieczenie się także przed fałszywymi zgłoszeniami, np. przez wprowadzanie 
kar za składanie fałszywych wniosków, tym bardziej, że przypadek złożenia 
fałszywego wniosku wraz ze sfabrykowanymi dokumentami zdarzył się już 
w procedurze przewidzianej dla przedsiębiorstw we Francji20.

Warto w tym miejscu jeszcze wspomnieć o wprowadzonej ostatnią nowe-
lizacją do u.o.k.k. możliwości nałożenia kar pieniężnych na tzw. osoby 
zarządzając, które w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie trwania 
stwierdzonego naruszenia zakazów wynikających z art. 6 ust. 1 pkt 1–6 
u.o.k.k. lub art. 101 ust. 1 lit. a–e TFUE przez przedsiębiorcę umyślnie 
dopuściły przez swoje działanie lub zaniechanie do naruszenia przez tego 
przedsiębiorcę wymienionych zakazów21. Do tej pory polska ustawa przewi-
dywała kary pieniężne nakładane na osoby fizyczne, ale odpowiedzialności 
podlegały tylko naruszenia o charakterze proceduralnym22. Pomimo krytyki 
w doktrynie23 polski ustawodawca postanowił wprowadzić także kary za 
naruszenie prawa materialnego. Co prawda, odpowiedzialność ta została 

19 Por. Spagnolo, G., Criminalization of cartels and their internal organization, [w:] 
Cseres, K. J. (red.), Criminalization of…, op. cit., s. 141.

20 Zob. decyzję Autorité de la concurrence z dnia 17 grudnia 2010 n° 10-D-36, opublikowana 
na stronie www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/10d36.pdf, odwiedzanej ostatnio dn. 
6 września 2014 r. oraz http://www.nomosparis.com/la-lettre-economique/42-actualites-
concurrence/355-nouvel-exemple-dutilisation-de-pieces-produites-devant-ladlc-devant-le-
juge-commercial.html.

21 Zob. art. 6a u.o.k.k.
22 Zob. art. 108 u.o.k.k.
23 Zob. np. Syp, S., O odpowiedzialności osób fizycznych w polskim prawie konkurencji – de 

lege lata i de lege ferenda, IKAR 2012, nr 4(1), s. 7 i n., Opinia Grupy Roboczej ds. 
nowelizacji uokik z 2007 r. przy Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych 
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ukształtowana w sposób inny, niż zakładał to projekt nowelizacji ustawy, 
jednakże nadal regulacja ta wykazuje znaczne niedociągnięcia. Zgodnie 
z art. 6a u.o.k.k., odpowiedzialność osób zarządzających wymaga od nich 
umyślności. Łączy się ona z naruszeniami ustawy popełnionymi przez przed-
siębiorstwo, które są niedozwolonymi porozumieniami umownymi, których 
katalog jest zamknięty24. Ustawodawca nie przewidział odpowiedzialności 
tych osób na podstawie u.o.k.k. za zmowę przetargową, jednakże jest to 
zabieg zrozumiały, ponieważ uniknie w ten sposób zbiegu podstaw odpo-
wiedzialności formalnie administracyjnej z karną, która uregulowana jest 
w art. 305 kk. Należy zaznaczyć, że nie są z tego katalogu wyłączone poro-
zumienia o charakterze wertykalnym, co może budzić wątpliwości, ponieważ 
porozumienia te nie zawsze są ewidentnie antykonkurencyjne, stąd wpro-
wadzenie odpowiedzialności osób fizycznych za ich zawarcie przez przedsię-
biorstwo, którym zarządzają wydaje się być zbyt daleko idące. Pomimo tych 
wszystkich ograniczeń najwięcej wątpliwości budzi jednak przede wszystkim 
to, że o tej odpowiedzialności decyduje organ administracyjny, który nie 
daje gwarancji poszanowania standardów ochrony praw człowieka prze-
widzianych w postępowaniach karnych. Ze względu na wysokość grożącej 
kary pieniężnej, która może zostać nałożona na osobę fizyczną25, jest to 
postępowanie, w którym mamy do czynienia z oskarżeniem w sprawie kar-
nej. Wprowadzając odpowiedzialność osób fizycznych za dopuszczenie się 
naruszeń materialnego prawa konkurencji, powinno się zagwarantować, że 
w pierwszej instancji oceną ich odpowiedzialności zajmie się bezstronny 
i niezawisły (niezależny) sąd. Rozwiązanie takie budzi zastanowienie także 
z innego powodu. Jak wspomniałem powyżej, w literaturze podnosi się, że 
wprowadzenie kar pieniężnych na osoby zarządzające jest środkiem mało 
skutecznym. Kara ta może zostać zapłacona przez przedsiębiorstwo (oczywi-
ście w sposób pośredni), żeby wyrównać tej osobie stratę, którą przyniosło 
podjęcie ryzyka zawarcia niedozwolonego porozumienia w celu zwiększenia 
zysków. Skuteczniejsze wydaje się być wprowadzenie kary pozbawienia wol-
ności. Natomiast, w przypadku niemożliwości, z tego czy innego powodu 
wprowadzenia kary pozbawienia wolności istnieje możliwość wprowadzenie 
drugiej pod względem skuteczności kary, tj. środka karnego w postaci zakazu 
zarządzania przedsiębiorstwem (tzw. dyskwalifikacji dyrektora). W związku 
z powyższym rozwiązanie wprowadzone do u.o.k.k. należy ocenić negatywnie. 
Jedynym z elementów nowej regulacji, który zasługuje na poztywną ocenę, 

(CARS UW) opublikowana na stronie http://www.cars.wz.uw.edu.pl, odwiedzanej ostatnio 
6 września 2014 r., s. 51 i n.

24 Zob. art. 6a u.o.k.k.
25 2 miliony złotych.
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jest możliwość skorzystania przez osoby zarządzające z dobrodziejstw poli-
tyki łagodzenia kar (leniency)26.

Jeżeli chodzi o kryminalizację najbardziej szkodliwych porozumień o cha-
rakterze horyzontalnym uważam, że jest to rozwiązanie warte dalszego zasta-
nowienia. Doświadczenia amerykańskie zdają się wskazywać na skuteczność 
takiego rozwiązania27. W mojej ocenie, obecny trend kryminalizacji tych 
zachowań w państwach członkowskich jest dobrą drogą do sprawdzenia, 
czy rozwiązania te przyjmą się także na gruncie unijnym. Natomiast na 
poziomie unijnym jeszcze na to nie pora. Szczególnie, że do wprowadza-
nia tego rodzaju odpowiedzialności potrzebna jest zmiana traktatów, co 
wymaga zgody politycznej. Sama zgoda polityczna oczywiście powinna być 
poparta przez wolę społeczną, a o obie dzisiaj w kwestii kryminalizacji 
tych zachowań raczej trudno28. Lepszą drogą będzie sprawdzenie skutecz-
ności tych rozwiązań na szczeblu państw członkowskich i budowanie w ty 
czasie zaufania do tego rodzaju drogi, jeśli się ona sprawdzi29. Oczywiście, 
taka zmiana będzie się łączyła z koniecznością wprowadzenia zmian także 
w samym systemie ściągania i nakładania kar za te zachowania, m.in. przez 
wprowadzenie konieczności wydawania w pierwszej instancji wyroku przez 
SUE, lub sąd wyspecjalizowany, przy zachowaniu przez Komisję kompe-
tencji dochodzeniowych30. Konieczna będzie także harmonizacja rozwiązań 
krajowych31 oraz rozwiązania unijnego, tak żeby zniwelować możliwość naru-
szenia zasady ne bis in idem. Pożądane będzie także wprowadzenie zasady 
one stop shop dla wniosków leniency32, by zagwarantować pewność prawa 
ewentualnym wnioskodawcom, a w ten sposób skuteczność tego rozwiązania. 
Nie widzę również przeszkód dla kryminalizacji tych zachowań w prawie 
polskim, natomiast wprowadzenie kar za dopuszczenie przez osobę zarzą-
dzającą do naruszenia materialnego prawa konkurencji przez zarządzanego 
przedsiębiorcę nowelizacją u.o.k.k. z 10 czerwca 2014 r. pozostawia wiele 
do życzenia.

26 Zob. Król-Bogomilska, M., Najnowsze zmiany w zakresie sankcji penalnych w polskim 
prawie antymonopolowym a prawo unijne – kolejne podobieństwa i różnice, EPS 2015, 
nr 7, s. 11 i n.

27 Por. Wils W. P. J., Is Criminalization…, op. cit., s. 83 i n.
28 Por. Hakopian, G., Criminalisation of…, op. cit., s. 171 i n., Król-Bogomilska, M., Zwal-

czanie karteli…, op. cit., s. 480, Reindl, A. P., How strong is…, op. cit., s. 119 i n.
29 W tym względzie podzielam m.in. pogląd A. P. Reindla. Zob. Reindl, A. P., How strong 

is…, op. cit., s. 125 i n.
30 Por. Król-Bogomilska, M., Zwalczanie karteli…, op. cit., s. 350, Wils W. P. J., Is Crimi-

nalization…, op. cit., s. 62 i n.
31 Zob. Król-Bogomilska, M., Zwalczanie karteli…, op. cit., s. 434 i n.
32 Por. Bockel, W. B. van, The ne bis in idem principle…, op. cit., s. 106 i n.
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Przeprowadzona analiza pokazuje, że dla zagwarantowania przestrzega-
nia standardów ochrony praw człowieka w unijnych i polskich postępowa-
niach z zakresu ochrony konkurencji, które mogą prowadzić do nałożenia 
kar pieniężnych, potrzebne jest dokonanie różnego rodzaju zmian. Często 
zmiany te nie muszą być znaczne – wystarczy zmiana praktyki orzeczniczej 
administracyjnych organów ochrony konkurencji i sądów odwoławczych. 
Często będzie to niewielka zmiana obowiązujących uregulowań prawnych. 
Z drugiej strony, potrzebne są także zmiany o charakterze systemowym 
– tj. rozdzielenie funkcji dochodzeniowej i orzeczniczej tak unijnego, jak 
i  polskiego organu ochrony konkurencji. Natomiast pomysłem wartym 
wprowadzenia w życie jest stopniowa kryminalizacja najbardziej szkodli-
wych zachowań o charakterze horyzontalnym w państwach członkowskich. 
Jest to trend, który obecnie postępuje i być może zostanie przyjęty jeśli 
nie we wszystkich, to może w większości państw członkowskich. Jeżeli roz-
wiązania te sprawdzą się na gruncie krajowym, warte przemyślenia będzie 
wprowadzenie ich także w prawie unijnym.
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Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. U. C 325 z 24 grudnia 

2002 r.
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Dz. U. C 303 z 14 grudnia 2007  r.
Akt dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Chorwacji oraz dostosowań 

w Traktacie o Unii Europejskiej, Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
i Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Dz. U. 
L 112 z 24 kwietnia 2012 r., s. 21.

III. Prawo wtórne UE
Rozporządzenie Rady EWG nr 17 z dnia 6 lutego 1962 r.; pierwsze rozporządzenie 

wprowadzające w życie art. 85 i 86 traktatu, Dz. Urz. WE L 13 z 21.02.1962, 
s. 204; z późn. zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, s. 3.

Dyrektywa Rady z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, 
kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy, Dz. U. L 39 z 14 lutego 
1976 r., s. 40 i n., Polskie wydanie specjalne: Rozdział 05, Tom 01, s. 187 i n.

Konwencja wykonawcza do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między 
Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec 
oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspól-
nych granicach, Dz. Urz. L z 2000 r., nr 239, s. 19.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4064/89 z dnia 21 grudnia 1989  r. w  sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw, Dz. U. L 395 z 30 grudnia 1989 r., str. 1 
i n., z późn. zm., Polskie wydanie specjalne: Rozdział 08 Tom 001 s. 31 i n.

Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Dz. U. L nr 1, z 3 stycznia 
1994 r., s. 3 i n., z późn. zm.

Rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w spra-
wie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Dz. U. L  312 
z 23 grudnia 1995 r., str. 1 i n., z późn. zm., Pol. wyd. spec.: Rozdz. 1, Tom 1, 
s. 340.

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/WE z dnia 13  października 
1997 r. zmieniająca dyrektywy: 92/50/EWG, 93/36/EWG i 93/37/EWG dotyczące 
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych, odpowiednio: na usługi, 
dostawy i roboty budowlane, Dz. U. L 328 z 28 listopada 1997 r., s. 1 i n., 
Polskie wydanie specjalne: Rozdział 06, Tom 03, s. 3 i n.

Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie 
zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne, Dz. U. L 180 z 19 lipca 2000 r., s. 22 i n., z późn. zm., Polskie wydanie 
specjalne: Rozdział 20, Tom 01, s. 23 i n.

Dyrektywę Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne 
warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dz. U. 
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L 303 z 2 grudnia 2000 r., s. 16 i n., Polskie wydanie specjalne: Rozdział 05, 
Tom 04, s. 79 i n.

Regulamin Komisji z dnia 29 listopada 2000 r., Dz. U. L 308 z 8.12.2000, str. 26 
i n., z późn. zm.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wpro-
wadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu, 
Dz. U. L 1 z 4.1.2003, str. 1 i n., z późn. zm.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w  sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw), Dz. U. L 24 z 29.1.2004, str. 1 i n.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnoszącego 
się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu 
WE, Dz. U. L 123 z 27 kwietnia 2004, s. 18 i n., pol. wyd. spec.: Rozdział 08, 
Tom 03, s. 81 i n., z późn. zm.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w  sprawie 
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncen-
tracji przedsiębiorstw, Dz. U. L 133 z 30 kwietnia 2004 r., s. 1 i n., z późn. zm.

Decyzja Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. 
w  sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotka-
nie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Tekst 
mający znaczenie dla EOG, 2011/695/UE), Dz. Urz. L 275 z 20 października 
2011 r., s. 29 i n.

Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, Dz. U. L 265 
z 29 września 2012, s. 1, z późn. zm.

IV. Soft law UE
Obwieszczenie Komisji w sprawie nienakładania lub zmniejszenia wysokości grzywien 

w sprawach kartelowych, Dz. Urz. 1996 r., nr C 207, s. 4, niedostępne w  j. pol-
skim.

Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 15 ust. 2 
rozporządzenia nr 17 oraz art. 65 ust. 5 Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Węgla i Stali, Dz. U. C 9 z 14.01.1998 str. 3.

Obwieszczenie Komisji w sprawie zwolnienia z grzywien oraz zmniejszania grzywien 
w przypadkach karteli, Dz. U. C 45 z 19.2.2002, str. 3.

Commission Notice on cooperation within the Network of Competition Authorities, 
Dz. Urz. C 101, 27.04.2004, s. 43-53, z późn. zm., niedostępne w języku polskim.

Commission Notice — Guidelines on the effect on trade concept contained in 
Articles 81 and 82 of the Treaty, Dz.U. C 101 z 27.04.2004, s. 81 i n., niedostępne 
w języku polskim.

Obwieszczenie Komisji dotyczące zasad dostępu do akt Komisji w sprawach na 
mocy art. 81 i 82 Traktatu WE, art. 53, 54 i 57 Porozumienia EOG oraz roz-
porządzeniem Rady (WE) nr 139/2004, Dz.U. C nr 325 z 22 grudnia 2005, 
str. 7 i n., z późn. zm.
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Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 
lit. a) rozporządzenia 1/2003, Dz. U. C Dz. U. C 210 z 1.9.2006, str. 2.

Obwieszczenie Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien 
w  sprawach kartelowych Dz. U. C 298 z 8.12.2006, str. 17, z późn. zm.

Obwieszczenie Komisji w sprawie prowadzenia postępowań ugodowych w związku 
z przyjęciem decyzji na mocy art. 7 i 23 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 
w sprawach kartelowych, Dz. U. C nr 167 z 2 lipca 2008 r., s. 1 i n., z późn. zm.

V. Prawo polskie
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. 

z 1960 r., Nr 30, poz. 168, tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. 

z 1964 r., Nr 43, poz. 296, tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, Dz. U. z 2015 r. poz. 615.
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, tj. Dz. U. z 2015  r. poz. 507.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 

2012 poz. 361, z późn. zm.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 

o  zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania, tj. Dz. U. 
2014  r., poz. 851, z późn. zm.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. Dz. U. 2013  r., poz. 330, 
z późn. zm.

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r., NR 78 poz. 483 
z późn. zm.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz. U. z 1997 r., 
Nr 89, poz. 555 z późn. zm.

Ustawa z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary, tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1212.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, tj. Dz. U. z 2014  r., 
poz. 243.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tj. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1492.

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie trybu postę-
powania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub 
jej obniżenie, Dz. U. z 2009 r., Nr 20, poz. 109.
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Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej 
w zakresie równego traktowania, Dz. U. 2010 r., Nr 254, poz. 1700 z późn. zm.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2001 r., nr 233, poz. 1381.

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania kar-
nego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013 r., poz. 1247.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i kon-
sumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 2014  r., 
poz. 945.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie sposobu 
i trybu postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej 
lub jej obniżenie, Dz. U. z 2015 r., poz. 81.

VI. Inne
Francuski Code de Commerce, legifrance.gouv.fr.
Brytyjski Competition Act 1998, www.legislation.gov.uk.
Wytyczne Prezesa UOKiK w sprawie programu łagodzenia kar (tryb składania 

i postępowania z wnioskami o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie kary 
pieniężnej – „wnioskami leniency”), uokik.gov.pl.

Wyjaśnienia w sprawie kryteriów wyznaczania wysokości kar pieniężnych nakła-
danych na przedsiębiorców naruszających prawo antymonopolowe, Dz. Urz. 
UOKiK z 2008r. nr 4, poz. 33, dostępne na stronie: http://uokik.gov.pl/wyja-
snienia_w_sprawie_kar3.php, odwiedzanej 19 września 2015 r.

Decyzja francuskiej Autorité de la concurrence z dnia 17 grudnia 2010 n° 10-D-36, 
opublikowana na stronie www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/10d36.pdf, 
odwiedzanej ostatnio dn. 6 września 2014  r. oraz http://www.nomosparis.com/
la-lettre-economique/42-actualites-concurrence/355-nouvel-exemple-dutilisation-
de-pieces-produites-devant-ladlc-devant-le-juge-commercial.html.

Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium 
Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r., dostępny na stronie: 
http://www.kirp.pl/content/download/57728/623413/file/KERP%20%20tekst%20
jednolity.pdf, ostatnio odwiedzanej 16 lipca 2014 r.

Final report to the CDDH, Fifth negotiation meeting between the CDDH ad 
hoc negotiation group and the European Commission on the accession of the 
European Union to the European Convention on Human Rights, document 
z 5 kwietnia 2013 r., dostępny na stronie: www.coe.int/t/dghl/standardsetting/
hrpolicy/Accession/Meeting_reports/47_1%282013%29008rev2_EN.pdf, osatnio 
odwiedzanej 12 września 2014 r.

Dokument zatytułowany: „Ocena skutków regulacji” odnoszący się do projektu zmia-
ny u.o.k.k. z listopada 2013 r., dostępny na stronie uokik.gov.pl, odwiedzanej 
ostatnio dn. 16 lipca 2014 r.
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Wyjaśnienia dotyczące przedstawiania szczegółowego uzasadnienia zarzutów 
w  postępowaniach w sprawach: 1) praktyk ograniczających konkurencję, 
2)  praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz 3) nakładania 
kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy (1.09.2015), https://uokik.gov.
pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php, dostęp: 19 września 2015  r.



Orzecznictwo

I.  Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowiekai Komisji Praw Człowieka1

Wyrok ETPCz z dnia 9 października 1979 r. w sprawie Airey p-ko Irlandii, skarga 
nr 6289/73.

Wyrok ETPCz z 10 lutego 1983 r. w sprawie Albert and Le Compte p-ko BEL-
GIUM, skarga nr 7299/75.

Wyrok ETPCz z dnia 21 lutego 1984 r. w sprawie Öztürk p-ko Niemcom, skarga 
nr 8544/79.

Wyrok ETPCz z 22 października 1984 r. w sprawie Sramek p-ko Austrii, skarga 
nr 8790/79.

Wyrok ETPCz z dnia 28 listopada 1984 r. w sprawie Rasmussen p-ko Danii, skarga 
nr 8777/79.

Wyrok ETPCz z dnia 28 maja 1985 r. w sprawach połączonych Abdulaziz, Cabales 
i Balkandali p-ko Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 9214/80, 9473/81, 9474/81.

Wyrok ETPCz z dnia 21 lutego 1986 r. w sprawie James p-ko Zjednoczonemu 
Królestwu, skarga nr 8793/79.

Wyrok ETPCz z dnia 8 lipca 1986 r. w sprawach połączonych Lithgow i in. p-ko 
Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 9006/80, 9262/81, 9263/81, 9265/81, 9266/81, 
9313/81, 9405/81.

Wyrok ETPCz z dnia 25 sierpnia 1987 r. w sprawie Lutz p-ko Niemcom, skarga 
nr 9912/82.

Wyrok ETPCz z 27 listopada 1987 r. w sprawie Ben Yaacoub p-ko Belgii, skarga 
nr 9976/87.

Wyrok ETPCz z 22 czerwca 1989 r. w sprawie Langborger p-ko Szwecji, skarga 
nr 11179/84.

Decyzja Komisji Praw Człowieka z 9 lutego 1990 r. w sprawie M. & Co. p-ko 
Niemcom, skarga nr 13258/87.

Wyrok ETPCz z 22 maja 1990 r. w sprawie Autronic AG p-ko Szwajcarii, skarga 
nr 12726/87.

1 Orzeczenia dostępne na stronie hudoc.echr.coe.int.
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Wyrok ETPCz z dnia 6 lutego 1992 r. w sprawie Murray p-ko Zjednoczonemu 
Królestwu, skarga nr 18731/91.

Wyrok ETPCz z dnia 25 marca 1992 r. w sprawie Campbell p-ko Zjednoczonemu 
Królestwu, skarga nr 13590/88.

Wyrok ETPCz z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie Funke p-ko Francji, skarga 
nr 10828/84.

Wyrok ETPCz z dnia 21 września 1993 r. w sprawie Zumbotel p-ko Austrii, skarga 
nr 12235/86.

Wyrok ETPCz z dnia 27 października 1993 r. w sprawie Dombo Beheer B. V. p-ko 
Holandii, skarga nr 14448/88.

Wyrok ETPCz z 18 czerwca 1994 r. w sprawie Karlheinz Schmidt p-ko Niemcom, 
skarga nr 13580/88.

Wyrok ETPCz z dnia 17 lipca 1995 r. w sprawie British-American Tabacco Company 
LTD. p-ko Niderlandom, skarga nr 19589/92.

Wyrok ETPCz z dnia 23 października 1995 r. w sprawie Gradinger p-ko Austrii, 
skarga nr 15963/90.

Wyrok ETPCz z 22 listopada 1995 r. w sprawie Bryan p-ko Zjednoczonemu Kró-
lestwu, skarga nr 19178/91.

Wyrok ETPCz z 22 listopada 1995 r. w sprawie S.W. p-ko Zjednoczonemu Króle-
stwu, skarga nr 20166/92.

Wyrok ETPCz z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie Saunders p-ko Zjednoczonemu 
Królestwu, skarga nr 19187/91.

Wyrok ETPCz z 25 lutego 1997 r. w sprawie Findlay p-ko Zjednoczonemu Króle-
stwu, skarga nr 22107/93.

Wyrok ETPCz z 29 sierpnia 1997 r. w sprawie E.L., R.L. et J.O. –L. p-ko Szwaj-
carii, skarga nr 20919/92.

Wyrok ETPCz z dnia 2 września 1998 r. w sprawie Kadubec p-ko Słowacji, skarga 
nr 27061/95.

Wyrok ETPCz z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie Jasper p-ko Zjednoczonemu 
Królestwu, skarga nr 27052/95.

Wyrok ETPCz z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie Baranowski p-ko Polsce, skarga 
nr 28358/95.

Wyrok ETPCz z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie Thlimmenos p-ko Grecji, skarga 
nr 34369/97.

Wyrok ETPCz z 6 kwietnia 2000 r. w sprawie Comingersoll p-ko Portugalii, skarga 
nr 35382/97.

Wyrok ETPCz z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie Foxley p-ko Zjednoczonemu 
Królestwu, skarga nr 33274/96.

Wyrok ETPCz z 3 października 2000 r. w sprawie Camp i Bourimi p-ko Niemcom, 
skarga nr 28369/95.

Wyrok ETPCz z 29 maja 2001 r. w sprawie Fischer p-ko Austrii, skarga nr 37950/97.
Wyrok ETPCz z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie Phillips p-ko Zjednoczonemu Kró-

lestwu, skarga nr 41087/98.
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Wyrok ETPCz z 16 kwietnia 2002 w sprawie Société Colas Est i inni przeciwko 
Francji, skarga nr 37971/97.

Wyrok ETPCz z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie Janosevic p-ko Szwecji, skarga 
nr 34619/97.

Decyzja ETPCz z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie Filippini p-ko San Marino, 
skarga nr 10562/02.

Decyzja ETPCz z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie Didier p-ko Francji, skarga 
nr 5188/00.

Wyrok ETPCz z dnia 3 października 2002 r. w sprawie Zigarella p-ko Włochom, 
skarga nr 48154/99.

Wyrok ETPCz z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie Dowsett p-ko Zjednoczonemu 
Królestwu, skarga nr 39482/98.

Wyrok ETPCz z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie Fortum Corp. p-ko Finlandii, 
skarga nr 32559/96.

Decyzja ETPCz z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie Filippini p-ko San Marino, 
skarga nr 10562/02.

Wyrok ETPCz z 9 października 2003 r. w sprawach Ezeh i Connors p-ko Zjedno-
czonemu Królestwu, skargi nr 39665/98 i nr 40086/98.

Wyrok ETPCz z dnia 21 października 2003 r. w sprawie Credit and Industrial Bank 
p-ko Czechom, skarga nr 29010/95.

Wyrok ETPCz z 23 października 2003 r. w sprawie National & Provincial Buil-
ding Society i in. p-ko Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 21319/93, 21449/93 
i 21675/93.

Wyrok ETPCz z 23 listopada 2004 r. w sprawie Puolitaival i Pirttiaho p-ko Finlandii, 
skarga nr 54857/00.

Wyrok ETPCz z 3 marca 2005 r. w sprawie Brudnicka i in. p-ko Polsce, skarga 
nr 54723/00.

Wyrok ETPCz z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie Öcalan p-ko Turcji, skarga 
nr 46221/99.

Wyrok ETPCz z 30 czerwca 2005 w sprawie Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve 
Ticaret Anonim Şirketi p-ko Irlandii, skarga nr 45036/98.

Wyrok ETPCz z 15 grudnia 2005 r. w sprawie Kyprianou p-ko Cyprowi, skarga 
nr 73797.

Wyrok ETPCz z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie Zarb Adami p-ko Malcie, 
skarga nr 17209/02.

Wyrok ETPCz z 24 października 2006 r. w sprawie Martin p-ko Zjednoczonemu 
Królestwu, skarga nr 40426/98.

Wyrok ETPCz z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie Tsfayo, skarga nr 60860/00.
Wyrok ETPCz z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie Jussila p-ko Finlandii, skarga 

nr 73053/01.
Wyrok ETPCz z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie nr 35533/04 Mamidakis p-ko 

Grecji, skarga nr 35533/04.
Wyrok ETPCz z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie Beian p-ko Rumunii, skarga 

nr 30658/05.
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Wyrok ETPCz z 5 czerwca 2008 r. w sprawie Sampanis i in. p-ko Grecji, skarga 
nr 32526/05.

Wyrok ETPCz z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie Kononow p-ko Litwie, skarga 
nr 36376/04.

Wyrok ETPCz z 10 lutego 2009 r. w sprawie Zolotukhin, skarga nr 14939/03.
Wyrok ETPCz z 11 czerwca 2009 w sprawie Dubus p-ko Francji, skarga nr 5242/04.
Wyrok ETPCz z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie Maresti p-ko Chorwacji, skarga 

nr 55759/07.
Wyrok ETPCz z 27 października 2009 r. w sprawie Crompton p-ko Zjednoczonemu 

Królestwu, skarga nr 42509/05.
Wyrok ETPCz z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie Zaunegger p-ko Niemcom, skarga 

nr 22028/04.
Wyrok ETPCz z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie Kostka p-ko Polsce, skarga 

nr 29334/06.
Wyrok ETPCz z dnia 27 września 2011 r. w sprawie A. Menarini Diagnostics S.R.L. 

p-ko Włochom, skarga nr 43509/08.
Wyrok ETPCz z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie Pohoska p-ko Polsce, skarga 

nr 33530/06.
Wyrok ETPCz z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie Kinský p-ko Czechom, skarga 

nr 42856/06.
Wyrok ETPCz z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie Sabri Güneş p-ko Turcji, skarga 

nr 27396/06.

II. Orzecznictwo sądów unijnych i opinie Rzeczników Generalnych
A) Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości

Wyrok TS z dnia 13 lipca 1966 r. w sprawach połączonych 56 i 58-64 Consten 
i Grundig p-ko Komisji, EU:C:1966:41, Zb. Orz. z 1966 r., s. 00429.

Wyrok TS z dnia 15 marca 1967 r. w sprawach połączonych 18/65 i 35/65 Gutmann 
p-ko Komisji, EU:C:1967:6, Zb. Orz. 1967, s. 61 (angielski).

Wyrok TS z dnia 13 lutego 1969 r. w sprawie 14/68 Walt Wilhelm i inni p-ko Bun-
deskartellamt, EU:C:1969:4, Zb. Orz. 1969 r., s. 00001.

Wyrok TS z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie 41-69 ACF Chemiefarma NV p-ko 
Komisji, EU:C:1970:71, Zb. Orz. z 1970 r., s. 0066.

Wyrok TS z dnia 8 października 1980 r. w sprawie 810/79 Peter Überschär p-ko 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, EU:C:1980:228, Zb. Orz. z 1980 r., 
s. 02747.

Wyrok TS z dnia 9 lipca 1981 r. w sprawie 169/80 Administration des douanes v Soci-
été anonyme Gondrand Frères and Société anonyme Garancini, EU:C:1981:171, 
Zb. Orz. z 1981 r., s. 01931.

Wyrok TSUE z dnia 12 listopada 1981 r. w sprawach połączonych 212 do 217/80, 
Srl Meridionale Industria Salumi i inni, EU:C:1981:270, Zb. Orz. 1981, s. 02735.
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Wyrok TS z dnia 18 maja 1982 r. w sprawie 155/79 AM & S Europe Limited p-ko 
Komisji, EU:C:1982:157, Zb. Orz. z 1982 r., s. 1575.

Wyrok TS z dnia 7 czerwca 1983 r. w sprawach połączonych 100 do 103/80 Musique 
Diffusion Française i in. p-ko Komisji, EU:C:1983:158, Zb. Orz. z 1983 r., s. 01825.

Wyrok TS z dnia 12 lipca 1984 r. w sprawie 170/83 Hydrotherm Gerätebau GmbH 
v Compact del Dott. Ing. Mario Andreoli & C. Sas., EU:C:1984:271, Zb. Orz. 
1984 r., s. 02999.

Wyrok TS z dnia 9 października 1984 r. w sprawie 188/83 Hermann Witte p-ko PE, 
EU:C:1984:309, Zb. Orz. 1984 r., s. 03465.

Wyrok TS z dnia 23 kwietnia 1986 r. w sprawie 294/83 Parti écologiste „Les Verts” 
p-ko Parlamentowi, EU:C:1986:166, Zb. Orz. z 1986 r., s. 01339.

Wyrok TS z dnia 21 września 1989 r. w sprawach połączonych 46/87 i 227/88 
Hoechst p-ko Komisji, EU:C:1989:337, Zb. Orz. 1989, s. 02859.

Wyrok TS z dnia 18 października 1989 r. w sprawie 374/87 Orkem p-ko Komisji, 
EU:C:1989:387, Zb. Orz. z 1989 r., s. 03283.

Wyrok TS z dnia 31 marca 1993 r. w sprawach połączonych C-89/85, C-104/85, 
C-114/85, C-116/85, C-117/85 i od C-125/85 do C-129/85 Ahlström Osakeyhtiö 
i  in. p-ko Komisji, EU:C:1993:120, Zb. Orz. z 1993 r., s. I-1307.

Wyrok TS z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie C-63/93 Duff i in. p-ko Minister for 
Agriculture and Food i Attorney General, EU:C:1996:51, Zb. Orz. z 1996 r., 
s.  I-00569.

Wyrok TS z dnia 20 marca 1997 r. w sprawie C-57/95 Republika Francuska p-ko 
Komisji, EU:C:1997:164, Zb. Orz. 1997, s. I-01627.

Wyrok TS z dnia 31 marca 1998 r. w sprawach połączonych C-68/94 oraz C-30/95 
Republika Francuska i in. p-ko Komisji, zwanych “Kali & Salz”, EU:C:1998:148, 
Zb. Orz. z 1998 r., s. I-01375.

Wyrok TS z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie C-224/97 Erich Ciola v. Land 
Vorarlberg, EU:C:1999:212, Zb. Orz. 1999 r., s. I-02517.

Wyrok TS z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie C-49/92 P Komisja p-ko Anic Parteci-
pazioni SpA, EU:C:1999:356, Zb. Orz. z 1999 r., s. I-04125.

Wyrok TS z dnia 16 marca 2000 r. w sprawach połączonych C-395/96 P i C-396/96 P, 
Compagnie maritime belge i in. p-ko Komisji, EU:C:2000:132, Zb. Orz. z 2000 r., 
s. I-01365.

Wyrok TS z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie C-7/98 Krombach, EU:C:2000:164, 
Zb. Orz. z 2000 r., s. I-01935.

Wyrok z 16 listopada 2000 r. w sprawie C-280/98 P Weig p-ko Komisji, EU:C:2000:627, 
Zb. Orz. z 2000 r., s. I-09757.

Wyrok TS z dnia 15 października 2002 r. w sprawach połączonych C-238/99 P, 
C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, od C-250/99 P do C-252/99 P i C-254/99 P 
Limburgse Vinyl Maatschappij p-ko Komisji, EU:C:2002:582, Zb. Orz. 2002 r., 
s. I-8375 (tzw. wyrok PVC II).

Wyrok TS z dnia 22 października 2002 r. w sprawie C-94/00 Roquette Frères SA 
przeciwko Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répres-
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sion des fraudes, przy udziale Komisji Wspólnot Europejskich, EU:C:2002:603, 
Zb. Orz. 2002 r., s. I-09011.

Wyrok TS z dnia 11 lutego 2003 r. sprawach połączonych C-187/01 i C-385/01 
Gözütok i Brügge, EU:C:2003:87, Zb. Orz. 2003 r., s. I-01345.

Wyrok TS z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie C-63/01 Evans, EU:C:2003:650, Zb. 
Orz. z 2004 r., s. I-14447.

Wyrok TS z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawach połączonych C-204/00 P, C-205/00 P, 
C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P i C-219/00 P. Aalborg Portland A/S i in. p-ko 
Komisji, EU:C:2004:6, Zb. Orz. 2004 r., s. I-00123.

Wyrok TS z dnia 12 października 2004 r. w sprawie C-313/02 Wippel p-ko Peek & 
Cloppenburg, EU:C:2004:607, Zb. Orz. z 2004 r., s. I-09483.

Wyrok TS z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie C-12/03 P Komisja p-ko Tetra Laval 
BV, EU:C:2005:87, Zb. Orz. z 2005 r., s. I-00987.

Wyrok TS z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie C-469/03 Miraglia, EU:C:2005:156, 
Zb. Orz. 2005 r., s. I-02009.

Wyrok TS z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawach połączonych C-189/02 P, C-202/02 P, 
C-205/02 P do C-208/02 P oraz C-213/02 P Dansk Rørindustri A/S et al. p-ko 
Komisji, EU:C:2005:408, Zb. Orz. 2005, s. I-05425.

Wyrok TS z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie C-436/04 postępowanie karne prze-
ciwko Leopold Henri Van Esbroeck, EU:C:2006:165, Zb. Orz. 2006 r., s. I-02333.

Wyrok TS z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie C-289/04 P Showa Denko KK p-ko 
Komisji, EU:C:2006:431, Zb. Orz. 2006 r., s. I-5859.

Wyrok TS z dnia z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie C-308/04 P SGL Carbon 
p-ko Komisji, EU:C:2006:433, Zb. Orz. 2006 r., s. I-05977.

Wyrok TS z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie C-397/03 P Archer Daniels Midland 
i Archer Daniels Midland Ingredients p-ko Komisji, EU:C:2006:328, Zb. Orz. 
2006 r., s. I-4429.

Wyrok TS z dnia 29 czerwca 2006 C-301/04 P Komisjia p-ko SGL Carbon AG, 
EU:C:2006:432, Zb. Orz. z 2006 r., s. I-05915.

Wyrok TS z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie C-525/04 P Hiszpania p-ko Lenzing, 
EU:C:2007:698, Zb. Orz. s. I-9947.

Wyrok TS z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie C-280/06 ETI i in., EU:C:2007:775, 
Zb. Orz. 2007, s. I-10893.

Wyrok TS z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie C-127/07 Société Arcelor Atlantique 
et Lorraine i in. p-ko Premier ministre, Ministre de l’Écologie et du Développement 
durable, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, EU:C:2008:728, 
Zb. Orz. 2008, s. I-09895.

Wyrok TS z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C-385/07 P Der Grüne Punkt – Duales 
System Deutschland GmbH p-ko Komisji, EU:C:2009:456, Zb. Orz. z  2009  r., 
s. I-06155.

Wyrok TS z dnia 3 września 2009 r. w sprawach połączonych C-322/07 P, C-327/07 P 
i C-338/07 P Papierfabrik August Koehler i in. p-ko Komisji, EU:C:2009:500, Zb. 
Orz. 2009 r., s. I-07191.
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Wyrok TS z dnia 10 września 2009 r. w sprawie C-97/08 P Akzo Nobel i in. p-ko 
Komisji, Zb. Orz. 2009, EU:C:2009:536, s. I-08237.

Wyrok TS z dnia 6 października 2009 r. w sprawach połączonych C-501/06 P, 
C-513/06 P, C-515/06 P oraz C-519/06 P GlaxoSmithKline Services Unlimited 
i  in. p-ko Komisji, EU:C:2009:610, Zb. Orz. z 2009 r., s. I-09291.

Wyrok TS z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie C-555/07 Seda Kücükdeveci p-ko 
Swedex GmbH & Co. KG, EU:C:2010:21, Zb. Orz. 2010, s. I-00365.

Wyrok TS z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie C-441/07 P Komisja p-ko Alrosa 
Company Ltd., EU:C:2010:377, Zb. Orz. z 2010 r., s. I-05949.

Wyrok TS z dnia 14 września 2010 r. w sprawie C-550/07 P Akzo Nobel Chemicals 
Ltd i Akcros Chemicals Ltd p-ko Komisji, EU:C:2010:512, Zb. Orz. z  2010  r., 
s. I-08301.

Wyrok TS z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie C-147/08 Jürgen Römer p-ko Freie und 
Hansestadt Hamburg, EU:C:2011:286, Zb. Orz. z 2011 r., s. I-03591.

Wyrok TS z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie C-352/09 P ThyssenKrupp Nirosta 
p-ko Komisji, Zb. Orz. 2011, EU:C:2011:191, s. I-02359.

Wyrok TS z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie C-272/09 P KME Germany AG, 
KME France SAS i KME Italy SpA p-ko Komisji Europejskiej, EU:C:2011:810, 
Zb. Orz. 2011, s. I-12789.

Wyrok TS z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie C-386/10 P Chalkor AE Epexergasias 
Metallon p-ko Komisji Europejskiej, EU:C:2011:815, Zb. Orz. 2011, s.  I-13085.

Wyrok TS z 21 grudnia 2011 r. w sprawach połączonych C-411/10 oraz C-493/10 
N. S. p-ko Secretary of State for the Home Department i M. E. i inni p-ko Refu-
gee Applications Commissioner i Minister for Justice, Equality and Law Reform, 
EU:C:2011:865, Zb. Orz. 2011, s. I-13905.

Wyrok TS z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie C-17/10 Toshiba i in. p-ko Komisji, 
EU:C:2012:72, opublikowana w elektronicznym Zb. Orz.

Wyrok TS z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie C-489/10 postępowanie karne przeciw-
ko Łukasz Marcin Bonda, EU:C:2012:319, opublikowany w elektronicznym Zb. 
Orz.

Wyrok TS z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie C-617/10, Åklagaren p-ko Hans 
Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, dotychczas nieopublikowany.

Wyrok TS z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie C-681/11 Bundeswettbewerbsbe-
hörde i Bundeskartellanwalt p-ko Schenker & Co. AG i inni, EU:C:2013:404, 
niepublikowany.

Wyrok TS z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie C-439/11 P Ziegler SA p-ko Komisji, 
EU:C:2013:513, niepublikowany.

Wyrok TS z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie C-501/11 P Schindler Holding Ltd et 
al. p-ko Komisji, EU:C:2013:522, niepublikowany.

Wyrok TS z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie C-414/12 P Bolloré p-ko Komisji, 
EU:C:2014:301, niepublikowany.

Opinia TS z dnia 18 grudnia 2014 r. nr 2/13, EU:C:2014:2454, niepublikowana.



418 Orzecznictwo

B) Opinie Rzeczników Generalnych

Opinia RG Cosmasa z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie C-49/92 P Komisja p-ko 
Anic Partecipazioni SpA, EU:C:1997:357, Zb. Orz. z 1999 r., s. I-04125.

Opinia RG Ruiza-Jarabo Colomera z 19 sierpnia 2002 r. w sprawach połączo-
nych C-187/01 i C-385/01 Gözütok i Brügge, EU:C:2002:516, Zb. Orz. 2003 r., 
s.  I-01345.

Opinia RG Ruiza-Jarabo Colomera z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawach połączonych 
C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P oraz C-219/00  P 
Aalborg Portland i in. p-ko Komisji, EU:C:2003:85, Zb. Orz. 2004, s. I-00123.

Opinia RG Ruiza-Jarabo Colomera z 11 lutego 2003 r. w sprawie C-213/00 Italce-
menti SpA p-ko Komisji, EU:C:2003:84, Zb. Orz. 2004 r., s. I-000123.

Opinia RG Tizzano z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie C-397/03 P Archer Daniels 
Midland, EU:C:2005:363, Zb. Orz. 2006 r., s. I-04429.

Opinia RG Geelhoeda z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie C-308/04 P SGL 
Carbon, EU:C:2006:54, Zb. Orz. 2006 r., s. I-05977.

Opinia RG Geelhoeda z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie C-289/04 P Showa 
Denko KK, EU:C:2006:52, Zb. Orz. 2006 r., s. I-05859.

Opinia RG Kokott z dnia 3 lipca 2007 r w sprawie C-280/06 ETI i in., Zb. Orz. 
2007, EU:C:2007:404, s. I-10893.

Opinia RG Kokott z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-97/08 P, Akzo Nobel 
NV i inni p-ko Komisji, EU:C:2009:262, Zb. orz. 2009, s. I-08237.

Opinia RG Kokott z dnia 17 września 2009 r. w sprawie C-441/07 P Komisja p-ko 
Alrosa Company Ltd., EU:C:2009:555, Zb. Orz. z 2010 r., s. I-05949.

Opinia RG Sharpston z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie C-272/09 P KME Germany 
AG i in. p-ko Komisji, EU:C:2011:63, Zb. Orz. z 2011 r., s. I-12789.

Opinia RG Mengozzi z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie C-521/09 P, Elf Aquitaine 
SA p-ko Komisji, EU:C:2011:89, Zb. Orz. 2011, s. I-08947.

Opinia RG Kokott z dnia 8 września 2011 r. w sprawie C-17/10 Toshiba i in. p-ko 
Komisji, EU:C:2011:552, opublikowana w elektronicznym Zb. Orz.

Opinia RG Trstenjak z dnia 22 września 2011 r. w sprawie C-411/10 N. S. p-ko 
Secretary of State for the Home Department, EU:C:2011:865, Zb. Orz. z 2011 r., 
s. I-13905.

Opinia RG Kokott przedstawiona w dniu 15 grudnia 2011 r. w sprawie C-489/10 
Prokurator Generalny przeciwko Łukaszowi Marcinowi Bondzie, EU:C:2012:319, 
nieopublikowana.

Opinia RG Kokott z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie C-681/11 Schenker i in., 
EU:C:2013:126, nieopublikowana.

Opinia RG Kokott z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie C-501/11 Schindler Holding 
Ltd i n. p-ko Komisji, EU:C:2013:248, nieopublikowana.

Opinia RG Watheleta z dnia 26 września 2013 r. w sprawie C-295/12 P Telefónica, 
SA p-ko Komisji, EU:C:2013:619, dotychczas niepublikowana.

Opinia RG Watheleta z dania 29 kwietnia 2014 r. w sprawie C-580/12 P Guardian 
Industreis i Guardian Europe p-ko Komisji, EU:C:2014:272, niepublikowana.
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C) Orzeczenia Sądu UE (byłego Sądu Pierwszej Instancji)

Wyrok SUE z dnia 18 grudnia 1992 r. w sprawach połączonych T-10 do 13/92 
oraz T-15/92 Cimenteries CBR SA et al. p-ko Komisji, EU:T:1992:123, Zb. Orz. 
z 1992 r., s. II-02667.

Wyrok SUE z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie T-77/92 Parker Pen p-ko Komisji, 
EU:T:1994:85, Zb. Orz. z 1994 r., s. II-549.

Wyrok SUE z dnia 14 lipca 1995 r. w sprawie T-275/94 Groupement des cartes 
bancaires „CB” p-ko Komisji, EU:T:1995:141 Zb. Orz. z 1995 r., s. II-02169.

Wyrok SUE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie T-141/94 Thyssen Stahl AG p-ko 
Komisji, EU:T:1999:48, Zb. Orz. 1999, s. II-347.

Wyrok SUE z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie T-175/95 BASF Lacke + Farben AG 
p-ko Komisji, EU:T:1999:99, Zb. Orz. z 1999 r., s. II-01581.

Wyrok SUE z dnia 15 marca 2000 r. w sprawach połączonych T-25/95, T-26/95, 
T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, 
T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, 
T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, 
T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, 
T-88/95, T-103/95 oraz T-104/95 Cimenteries CBR i in. p-ko Komisji, EU:T:2000:77, 
Zb. Orz. 2000 r., s. II-00491.

Wyrok SUE z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie T-65/96 Kish Glass & Co. Ltd p-ko 
Komisji, EU:T:2001:261, Zb. Orz. z 2000 r., s. II-01885.

Wyrok SUE z dnia 18 września 2001 r. w sprawie T-112/99 Métropole télévision 
(M6) i in. p-ko Komisji, EU:C:2001:566, Zb. Orz. z 2001 r., s. II-02459.

Wyrok SUE z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie T-21/99 Dansk Rørindustri A/S p-ko 
Komisji, EU:C:1999:508, Zb. Orz. z 2002 r., s II-01681.

Wyrok SUE z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-224/00 Archer Daniels Midland 
Company i Archer Daniels Midland Ingredients Ltd p-ko Komisji Wspólnot Euro-
pejskich, EU:C:2002:185, Zb. Orz. 2003, s. II-02597.

Postanowienie Prezesa SUE (wtedy Prezesa SPI) z dnia 18 listopada 2003 r. w spra-
wie T-216/01 R Reisebank AG p-ko Komisji, EU:T:2001:277, Zb. Orz. z 2003 r., 
s. II-03481.

Wyrok SUE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych T-236/01, T-239/01, 
T-244/01 do T-246/01, T-251/01 i T-252/01 Tokai Carbon i in. p-ko Komisji, 
EU:T:2004:118, Zb. Orz. 2004 r., s. II-1181.

Wyrok SUE z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawach połączonych T-67/00, T-68/00, T-71/00 
i T-78/00 JFE Engineering Corp. et al. p-ko Komisji, EU:T:2004:221, Zb. Orz. 
z 2004 r., s. II-02501.

Wyrok SUE z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie T-241/01 Scandinavian Airlines System 
AB p-ko Komisji, EU:T:2005:296, Zb. Orz. z 2005 r., s. II-02917.

Wyrok SUE z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie T-48/02 Brouwerij Haacht NV p-ko 
Komisji, EU:T:2005:436, Zb. Orz. z 2005 r., s. II-05259.

Wyrok SUE z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie T-15/02 BASF AG p-ko Komisji, 
EU:T:2006:74, Zb. Orz., s. 2006 II-00497.
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Wyrok SUE z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie T-26/02 Daiichi Pharmaceutical Co. 
Ltd p-ko Komisji, EU:T:2006:75, Zb. Orz. z 2006 r., s. II-00713.

Wyrok SUE z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie Degussa AG p-ko Komisji, T-279/02, 
EU:T:2006:103, Zb. Orz. 2006, s. II-00897.

Wyrok SUE z dnia 17 września 2007 r. w sprawach połączonych T-125/03 oraz 
T-253/03 Akzo Nobel oraz Ackreos p-ko Komisji, EU:T:2007:287, Zb. Orz. 
z 2007  r., s. II-03523.

Wyrok SUE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie T-168/01 GlaxoSmithKline Services 
Unlimited p-ko Komisji, EU:T:2006:265, Zb. Orz. z 2006 r., s. II-02969.

Wyrok SUE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie T-314/01 Coöperatieve Verkoop 
p-ko Komisji, EU:T:2006:266, Zb. Orz. 2006, s. II-03085.

Wyrok SUE z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie T-303/02 Westfalen Gassen Neder-
land p-ko Komisji, EU:T:2006:374, Zb. Orz. z 2006 r., s. II-4567.

Wyrok SUE z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie T-340/03 France Télécom SA p-ko 
Komisji, EU:T:2007:22, Zb. Orz. z 2007 r., s. II-00107.

Wyrok SUE z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie T-170/06 Alrosa Company Ltd p-ko 
Komisji, EU:T:2007:220, Zb. Orz. z 2007 r., s. II-02601.

Wyrok SUE z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie T-271/03 Deutsche Telekom AG 
p-ko Komisji, EU:T:2008:101, Zb. Orz. z 2008 r., s. II-00477.

Wyrok SUE z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie T-276/04 Compagnie maritime belge 
p-ko Komisji, EU:T:2008:237, Zb. Orz. z 2008 r., s. II-1277.

Wyrok SUE z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie T-99/04 AC-Treuhand AG p-ko Komisji, 
EU:T:2008:256, Zb. Orz. 2008 r., s. II-01501.

Wyrok SUE z dnia 8 października 2008 r. w sprawie T-73/04 Le Carbon-Lorraine 
p-ko Komisji, EU:T:2008:416, Zb. Orz. z 2008 r., s. II-02661.

Wyrok SUE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie T-116/04 Wieland-Werke AG p-ko 
Komisji, EU:T:2009:140, Zb. Orz. z 2009 r., II-01087.

Wyrok SUE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie T-122/04 Outokumpu p-ko Komisji, 
EU:T:2009:141, Zb. Orz. z 2009 r., II-01135.

Wyrok SUE z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie T-151/05 Nederlandse Vakbond Varken-
shouders (NVV) i in. p-ko Komisji, EU:T:2009:144, Zb. Orz. z 2009 r., s. II-01219.

Wyrok SUE z dnia 9 września 2009 r. w sprawie T-301/04 Clearstream Banking AG 
i Clearstream International SA p-ko Komisji, EU:T:2009:317, Zb. Orz. z 2009 r., 
s. II-03155.

Wyrok SUE z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie T-57/01 Solvay SA p-ko Komisji, 
EU:T:2009:519, Zb. Orz. z 2009 r., s. II-04621.

Wyrok SUE z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawach połączonych T-456/05 i T-457/05 
Gutermann i in. p-ko Komisji, EU:T:2010:168, Zb. Orz. z 2010 r., s.  II-01443.

Wyrok SUE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie T-321/05 AstraZeneca AB i AstraZeneca 
plc p-ko Komisji, EU:T:2010:266, Zb. Orz. z 2010 r., s. II-02805.

Wyrok SUE z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie T-342/07 Ryanair Holdings plc p-ko 
Komisji, EU:T:2010:280, Zb. Orz. z 2010 r., s. II-03457.

Wyrok SUE z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie T-141/08 E.ON Energie AG prze-
ciwko Komisji Europejskiej, EU:C:2009:598, Zb. Orz. 2009.
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Wyrok SUE z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie T-110/07 Siemens AG p-ko Komisji, 
EU:T:2011:68, Zb. Orz. z 2011 r., s. II-00477.

Wyrok SUE z dnia 2 lutego 2012 r., T-83/08 Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha 
i Denka Chemicals GmbH p-ko Komisji, EU:T:2012:48, opublikowany w elek-
tronicznym Zb. Orz.

Wyrok SUE z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie T-336/07 Telefónica, SA p-ko Komisji, 
EU:T:2012:172, opublikowany w elektronicznym Zb. Orz.

Wyrok SUE z dnia 27 września 2012 r. w sprawie T-82/08 Guardian Industreis 
i Guardian Europe p-ko Komisji, ECLI:EU:T:2012:494, niepublikowany.

Wyrok SUE z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie T-146/09 Parker p-ko Komisji, 
EU:T:2013:258, nieopublikowany.

Wyrok SUE z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie T-395/09 Gigaset AG p-ko Komisji, 
EU:T:2014:23, niepublikowany.

Wyrok SUE z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie T-540/08 Esso Société Anonyme 
Française i inni p-ko Komisji, EU:T:2014:630, nieopublikowany.

Wyrok SUE z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie T-27/10 AC-Treuhand AG p-ko 
Komisji, EU:T:2014:59, niepublikowany.

III. Decyzje Komisji2

Decyzja Komisji z 18 lutego 1998 r. w sprawie IV/M.920 – SAMSUNG/AST.
Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie IV/M.969 – A.P. Møller.
Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie COMP/E-1/36.490 – Elektrody 

grafitowe.
Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie COMP/E-1/36.212 – papier 

samokopiujący.
Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie COMP/C-3/37.792 – Microsoft.
Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie COMP/E-2/37.533 – Chlorek 

choliny.
Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2005 r., w sprawie COMP/C-3/37.792 – Micro-

soft.
Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie COMP/C-3/37.792 – Microsoft.
Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie COMP/B/37.766 – Nider-

landzki rynek piwa.
Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawach połączonych COMP/34.579 

– MasterCard, COMP/36.518 – EuroCommerce i COMP/38.580 – Commercial 
Cards.

Decyzja Komisji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie COMP/C-3/37.792 – Microsoft.
Decyzja Komisji z 30 stycznia 2008 r. w sprawie COMP/B-1/39.326 – E.ON Energie 

AG.
Decyzja Komisji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie COMP/C-3/37.792 – Microsoft.
Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie COMP/C-3/37.990 – Intel.

2 Decyzje dostępne są na stronie ec.europa.eu/competition.
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Decyzja Komisji z 10 czerwca 2009 r. w sprawie COMP/M.4994 – Electrabel/Com-
pagnie Nationale du Rhône.

Decyzję Komisji z 23 czerwca 2010 r. w sprawie COMP/36212 – papier samoko-
piujący.

Decyzja Komisji z 8 grudnia 2010 r. w sprawie COMP/39.309 – LCD – Liquid 
Crystal Displays.

Decyzja Komisji z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie COMP/39.796 – Suez Environ-
nement breach of seal.

Decyzja Komisji z dnia 19 października 2011 r. w sprawie COMP/39605 – CRT 
Glass bulbs.

Decyzja Komisji z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie COMP/39579 – Consumer 
Detergents.

Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie COMP/39.600 – Sprężarki 
chłodnicze.

Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie COMP/39793 – EPH et al.
Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie AT.39839 – Telefonica/Por-

tugal Telecom.
Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie COMP/ AT. 39226 – Lundbeck.
Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie COMP/39748 – Automotive 

Wire Harnesses.
Decyzja Komisji z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie AT.39801 – PU Foam.

IV. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.
Wyrok TK z dnia 29 września 1997 r., sygn. K 15/97, OTK 1997/3-4/37.
Wyrok TK z dnia 9 czerwca 1998 r., sygn. K 28/97, OTK 1998, nr 4, poz. 50.
Wyrok TK z dnia 31 marca 1998 r., sygn. akt K 24/97, OTK Z.U. z 1998 r., Nr 2 

poz. 13.
Wyrok TK z dnia z dnia 29 kwietnia 1998 r., sygn. K 17/97, OTK 1998 r., nr  3, 

poz. 30.
Wyrok TK z dnia 24 czerwca 1998 r., sygn. K 3/98, OTK 1998, nr 4, poz. 52, s. 334.
Wyrok TK z dnia 8 grudnia 1998 r. sygn. K 41/97, OTK 1998, Nr 7, poz. 117, 

Dz.U. z 1998 r. Nr 158, poz. 1043.
Wyrok TK z dnia 24 lutego 1999 r., sygn. SK 4/98, OTK 1999, Nr 2, poz. 24.
Wyrok TK z dnia 14 czerwca 2000 r., sygn. akt P 3/00, OTK 2000, Nr 5, poz. 138.
Wyrok TK z dnia 23 października 2001 r., sygn. akt K 22/01, OTK ZU nr 7/2001, 

poz. 215.
Postanowienie TK z dnia 24 października 2001 r., sygn. SK 10/01, OTK Z.U. 

2001/7/225.
Wyrok TK z dnia 12 marca 2002 r., sygn. P 9/01, Dz. U. z 2002 r., Nr 26, poz. 265.
Wyrok TK z dnia 8 lipca 2003 r. sygn. P 10/02, OTK-A 2003, Nr 6, poz. 62, Dz. U. 

z 2003 r. Nr 134, poz. 1265.
Wyrok TK z dnia 26 listopada 2003 r. sygn. SK 22/02, OTK-A 2003, Nr 9, poz. 97, 

Dz. U. z 2003 r. Nr 206, poz. 2012.
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Wyrok TK z dnia 14 czerwca 2004 r., sygn. SK 21/03, OTK-A 2004, Nr 6, poz. 56, 
Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1531.

Wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn. akt K 18/03, OTK-A 2004, Nr 10, 
poz. 103, Dz. U. 2004, Nr 243, poz. 2442.

Wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn. K 18/03, OTK-A 2004, Nr 10, poz. 103.
Wyrok TK z dnia 4 września 2007 r., sygn. P 43/06, OTK-A 2007 r., nr 8, poz. 95.
Wyrok TK z dnia 11 maja 2005 r. sygn. K 18/04, OTK-A 2005/5/49, Dz. U. z 2005 r. 

Nr 86, poz. 744.
Postanowienie TK z dnia 9 października 2007, sygn. Ts 71/07, OTK Z.U. 2008, 

nr 6B, poz. 225.
Wyrok TK z dnia 23 października 2007 r., sygn. P 28/07, OTK-A 2007, Nr 9, 

poz. 106.
Wyrok z TK z dnia 24 października 2007 r., sygn. SK 7/06, OTK-A 2007, Nr  9, 

poz. 108.
Wyrok TK z dnia 7 lipca 2009 r., sygn. K 13/08, OTK-A 2009, Nr 7, poz. 105, 

Dz.U. z 2009 r. Nr 112, poz. 936.
Wyrok TK z dnia 15 lipca 2010 r., sygn. akt K 63/07, OTK ZU nr 6/A/2010, poz. 60.
Wyrok TK z dnia 18 listopada 2010 r., sygn. P 29/09, OTK ZU nr 9/A/2010 poz. 104.
Wyrok TK z dnia 12 maja 2011 r., sygn. P 38/08, OTK ZU nr 4/A/2011, poz. 33.
Wyrok TK z dnia 16 listopada 2011 r., sygn. SK 45/09, OTK ZU nr 9/A/2011, 

poz. 97.
Wyrok TK z dnia 29 maja 2012 r., sygn. SK 17/09, OTK ZU nr 5/A/2012, poz. 53.
Wyrok TK z dnia 3 grudnia 2013 r., sygn. akt P 40/12, OTK ZU 133/9/A/2013.
Wyrok TK z dnia 17 grudnia 2013 r., sygn. akt SK 29/12, OTK Z.U. 138/9/A/2013.

V. Orzecznictwo polskiego Sądu Najwyższego
Wyrok SN z dnia 24 października 2002 r., sygn. akt I CKN 1465/00, LEX nr 75278.
Wyrok SN z dnia 18 września 2003 r., sygn. akt I CK 81/02, LEX nr 359427.
Postanowienie SN z 19 grudnia 2003 r., sygn. III CK 319/03, OSNC 2005, Nr 2, poz. 31.
Wyrok SN z dnia 7 kwietnia 2004 r., sygn. III SK 31/2004, Dz. Urz. UOKiK 

z 2004  r., Nr 4, poz. 329.
Wyrok SN z dnia 7 maja 2004 r., sygn. III SK 38/04, niepubl.
Wyrok SN z dnia 20 września 2005 r. III SZP 2/05, OSNP 2006/19-20/312, LEX 

nr 195802.
Wyrok SN z dnia 2 czerwca 2006r., sygn. IV KO 22/05, mojepanstwo.pl/dane/

sn_orzeczenia/11833.
Wyrok SN z dnia 19 sierpnia 2009 r., III SK 5/09, dostępny na stronie: mojepan-

stwo.pl ostatnio odwiedzanej 12.09.2014 r.
Wyrok SN z dnia 14 kwietnia 2010 r., sygn. akt III SK 1/10, OSNP 2011/21-22/288, 

LEX nr 577853.
Postanowienie SN z dnia 27 września 2010 r., sygn. V KK 179/10, niepublikowane, 

najważniejsze tezy uzasadnienia opublikowane w Biuletynie Prawa Karnego 
nr 6/2010.
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Wyrok SN z dnia 21 kwietnia 2011 r., sygn. akt III SK 45/10, sn.pl, http://moje-
panstwo.pl/dane/sn_orzeczenia/14066.

Wyrok SN z dnia 24 stycznia 2012 r., sygn. III SK 23/11, sejmometr.pl/sn_orze-
czenia/14057.

Wyrok SN z dnia 3 października 2013 r., sygn. III SK 67/12, www.sn.pl/Sites/
orzecznictwo/Orzeczenia2/III%20SK%2067-12-1.pdf.

Wyrok SN z dnia 4 marca 2014 r., sygn. III SK 34/13, Lex nr 1463897.

VI. Orzeczenia SA w Warszawie
Wyrok SA w Warszawie z 29 listopada 2006 r., VI ACa 504/06, Dz. Urz. UOKiK 

z 2007 r. nr 2 poz. 25, SIP Lex nr 291853.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 6 lutego 2007 r., sygn. VI ACa 810/06, Dz. Urz. 

UOKiK z 2007 r., Nr 3, poz. 37.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2010 r., sygn. VI ACa 116/10, www.

waw.sa.gov.pl.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 9 lutego 2011 r., akt VIA Ca 694/10, orzeczenia.

ms.gov.pl.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 10 listopada 2011 r., sygn. akt VI ACa 528/11, 

orzeczenia.ms.gov.pl.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 17 listopada 2011 r., sygn. akt VI ACa 552/11, 

orzeczenia.ms.gov.pl.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 1 marca 2012 r., sygn. VI ACa 1033/11, orzeczenia.

ms.gov.pl.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 15 mara 2012 r., sygn. VIA Ca 1274/11, orzeczenia.

waw.sa.gov.pl.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 4 lipca 2012 r., sygn. VI ACa 202/12, orzeczenia.

ms.gov.pl.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2012 r., sygn. akt VIA Ca 334/12, orze-

czenia.ms.gov.pl.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 13 grudnia 2012 r. sygn. VIA Ca 967/12, orzecze-

nia.waw.sa.gov.pl.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 16 lipca 2013 r., sygn. akt VI ACa 1454/12, orze-

czenia.ms.gov.pl.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 5 marca 2013 r. sygn. akt VI A Ca 1204/12, orze-

czenia.ms.gov.pl.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 18 marca 2013 r., sygn. VI A Ca 1265/12, orze-

czenia.ms.gov.pl.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 13 października 2013 r., sygn. akt VI ACa 147/13, 

orzeczenia.ms.gov.pl.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 8 listopada 2013 r., sygn. akt VI ACa 427/13, 

orzeczenia.ms.gov.pl.
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VII. Orzeczenia SOKiK (wcześniej Sądu Antymonopolowego)
Wyrok Sądu Antymonopolowego z 11 grudnia 2000 r., sygn. XVII Ama 46/00, 

SIP Lex nr 56110.
Wyrok SOKiK z dnia 12 grudnia 2001 r., XVII Ama 17/01, SIP Lex nr 73301.
Wyrok SOKiK z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. XVII Ama 24/03, SIP Lex nr 143460.
Wyrok SOKiK z dnia 23 lutego 2004 r., XVII Ama 30/03, niepubl.
Wyrok SOKiK z dnia 24 marca 2004 r., sygn. XVII Ama 40/02, Dz. Urz. UOKiK 

z 2004 r. Nr 3, poz. 310.
Wyrok SOKiK z dnia 7 listopada 2005 r., sygn. XVII Ama 26/04, Dz. Urz. UOKiK 

z 2006 r., Nr 3, poz. 15.
Wyrok SOKiK z dnia 24 maja 2006 r., sygn. XVII Ama 17/05, Dz. Urz. UOKiK 

Nr 3, poz. 48.
Wyrok SOKiK z dnia 29 maja 2006 r., sygn. XVII Ama 9/05, Dz. Urz. UOKiK 

z 2006 r., Nr 4 poz. 58.
Wyrok SOKiK z dnia 12 listopada 2008 r., sygn. XVII Ama 109/07, orzeczenia.

ms.gov.pl.
Wyrok SOKiK z dnia 10 maja 2010 r., sygn. XVII Ama 92/08, Dz. Urz. UOKiK 

z 2010 r., nr 3, poz. 20.
Wyrok SOKiK z dnia 6 listopada 2011 r., sygn. AmT 34/11, orzeczenia.ms.gov.pl.
Wyrok SOKiK z dnia 22 czerwca 2012 r., sygn. XVII AmA 7/11, orzeczenia.ms.gov.pl.
Wyrok SOKiK z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. XVII AmA 179/11, orzeczenia.

ms.gov.pl.
Wyrok SOKiK z dnia 26 czerwca 2012 r., sygn. akt XVII AmA 230/09, orzeczenia.

ms.gov.pl.
Wyrok SOKiK z dnia 25 września 2012 r., sygn. XVII AmA 45/11, orzeczenia.

ms.gov.pl.
Wyrok SOKiK z dnia 22 sierpnia 2013 r., sygn. XVII AmE 2/12, orzeczenia.ms.gov.pl.
Wyrok SOKiK z dnia 8 stycznia 2013 r., sygn. XVII AmA 55/11, orzeczenia.ms.gov.pl.

VIII. Orzecznictwo sądów administracyjnych
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 30 marca 2006 r. sygn. II SA/SZ 1060/05, orze-

czenia.nsa.gov.pl.
Wyrok NSA z dnia 20 sierpnia 2008 r., sygn. I FSK 981/07, LEX nr 485302.

IX. Decyzje Prezesa UOKiK3

Decyzję Prezesa UOKiK z dnia 13 lutego 2009 r., nr RWR-1/2009, Dz. Urz. UOKiK 
z 2009 r., nr 2, poz. 10.

Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 28 sierpnia 2009 r., nr DKK-58/2009.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 8 grudnia 2009 r., nr DOK-7/2009.

3 Decyzje dostępne są na stronie uokik.gov.pl.
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Decyzje Prezesa UOKiK z dnia 30 kwietnia 2010 r., nr RPZ 3/2010.
Decyzja Prezesa UOKiK 10 maja 2010 r., nr RPZ 5/2010.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 11 czerwca 2010 r., nr RWA – 4/2010.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 1 lipca 2010 r., nr RKT-14/2010.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 16 września 2010 r., nr RŁO-22/2010.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 20 października 2010 r., nr RBG-16/2010.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 1 grudnia 2010 r., nr DKK-127/2010.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 4 listopada 2010 r., nr DOK-9/2010.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 3 lutego 2011 r. nr DKK-12/2011.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 24 lutego 2011 r., nr DOK-1/2011.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 31 października 2011 r., nr RWA-15/2011.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 23 listopada 2011 r., nr DOK-8/2011.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 26 lipca 2012 r., nr DOK – 4/2012.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 26 listopada 2012 r., nr RWA-29/2012.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 21 grudnia 2012 r., nr DKK-138/2012.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 12 marca 2013 r., nr RŁO 5/2013.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 12 marca 2013 r., nr RŁO 6/2013.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 31 marca 2014 r., nr RKT-4/2014.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 21 sierpnia 2013 r., nr. DOK-2/2013.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 9 września 2013 r., nr DKK-117/2013.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 22 października 2013 r., nr DKK – 132/2013.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 25 października 2013 r., nr RWR 31/2013.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 7 listopada 2013 r., nr RKT-36/2013.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 24 grudnia 2013 r., nr RKT-50/2013.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 31 grudnia 2013 r., nr DOK – 7/2013.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 31 grudnia 2013 r., nr RŁO 63/2013.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 27 czerwca 2014 r., nr DOK-1/2004.
Decyzja Prezesa UOKiK z 10 lipca 2014 r., nr RLU 12/14.

X. Inne
Wyrok Trybunału EFTA z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie E-15/10 Posten 

Norge AS p-ko Władzy Nadzorczej ESWH (ang. EFTA Surveillance Authority, 
ESA), dostępny na stronie www.eftacourt.int/uploads/tx_nvcases/15_10_Judg-
ment_EN.pdf, ostatnio odwiedzanej 12 września 2014 r.



Bibliografia

Książki:
Adamski, D., Prawo do informacji o działaniach władz publicznych Unii Europejskiej, 

Warszawa 2011.
Andreangeli, A., EU Competition Enforcement And Human Rights, Cheltenham/

Northampton 2008.
Banasiński, C. (red.), Piontek, E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsu-

mentów. Komentarz, Warszawa 2009.
Banaszak, B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012 oraz 

SIP Legalis.
Barcz, J. (red.), Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
Bernatt, M., Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony 

konkurencji, Warszawa 2011.
Blanco, L. O. (red.), EU Competition Procedure, 3rd edition, Oxford 2013.
Błachucki, M., System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli kon-

centracji przedsiębiorców, Warszawa 2012.
Bombois, T., La protection des droit fondamentaux des entrprises en droit européen 

répresif de la concurrence, Bruksela 2012.
Bockel, W. B. van, The ne bis in idem principle in EU law A conceptual and juris-

prudential analysis, Leiden 2009.
Brammer, S., Co-Operation Between National Competition Agencies In The Enforce-

ment Of EC Competition Law, Oxford and Portland, Oregon 2009.
Burzyński, P., Ustawowe określenie sankcji karnej, Warszawa 2008.
Cseres, K. J. (red.), Criminalization of Competition Law Enforcement: Economic And 

Legal Implications For The EU Member States, Cheltenham/Northampton 2008.
Dudzik, S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Euro-

pejskiej: między neutralnością a zaangażowaniem, Kraków 2002.
Emberland, M., The Human Rights of Companies: Exploring the Structure of ECHR 

Protection, Oxford 2006.
Faull, J., Nikpay, A., The EC Law of Competition, Oxford 2007.



428 Bibliografia

Garlicki, L. (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 
T. 1, Komentarz do artykułów 1-18, Warszawa 2011.

Garlicki, L. (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 
T. 2, Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych, Warszawa 2011.

Grego-Hoffmann, M., Rola pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym, 
Warszawa 2012 oraz SIP Lex.

Hołda, J., Hołda, Z., Ostrowska, D., Rybczyńska, J. A., Prawa Człowieka. Zarys 
wykładu, Warszawa 2008.

Jabłoński, M. (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady 
przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki, Warszawa 2010.

Jagielski, J. (red.), Stefańska, E. (red.), Wierzbowski, M. (red.), Wiktorowska, A. 
(red.), Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubi-
leuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Jackowi M. Langowi, Warszawa 2009.

Jurczyk, T., Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 
Warszawa 2009.

Jurkowska-Gomułka, A., Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ogra-
niczających konkurencję, Warszawa 2013.

Kerse, C. S., Khan, N., EC Antitrust Procedure, 6th edition, London 2012.
Kohutek, K., Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 

2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 
i 82 Traktatu (Dz.U.UE.L.03.1.1), LEX/el 2006.

Kohutek, K., Sieradzka, M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komen-
tarz, wyd. 2, Warszawa 2014 oraz SIP LEX 2014.

Kohutek, K., Sieradzka, M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komen-
tarz, Warszawa 2008 oraz SIP LEX 2008.

Kopczyk, R., Zakaz dyskryminacji w sporcie w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
Kornobis-Romanowska, D., Europejska konwencja praw człowieka w systemie prawa 

Wspólnot Europejskich, Warszawa 2001.
Kowalik-Bańczyk, K., Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopo-

lowych w kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej, 
Warszawa 2012.

Król-Bogomilska, M., Kary pieniężne w prawie antymonopolowym, Warszawa 2001.
Król-Bogomilska, M., Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym, 

Warszawa 2013.
Łazarska, A., Rzetelny proces cywilny, Warszawa 2012 oraz SIP Lex.
Materna, G., Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konku-

rencji, Warszawa 2009.
Nowicki, M. A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji 

Praw Człowieka, wyd. 6, Warszawa 2013 oraz SIP LEX.
Piszcz, A., Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, Białystok 2013.
Raitio, J., The Principle of Legal Certainty in EC Law, Springer 2003.
Róziewicz-Ładoń, K., Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji 

i  Konsumentów w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konku-
rencję, Warszawa 2011 oraz SIP Lex 2011.



Bibliografia 429

Sakowicz, A., Zasada ne bis in idem w prawie karnym w ujęciu paneuropejskim, 
Białystok 2011.

Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, War-
szawa 2009.

Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wyd. 2, 
Warszawa 2014.

Stawicki, A. (red.), Stawicki, E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumen-
tów. Komentarz, SIP Lex 2011.

Tridimas, T., The Genaral Principles of EU Law, 2nd ed., Oxford University Press 
New York 2007.

Turno, B., Leniency. Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony 
konkurencji, Warszawa 2013 r. oraz SIP Lex.

Waltoś, S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2008.
Whish, R., Competition Law, 6. ed., Oxford 2008.
Wils, W. P. J., Efficiency and justice in European antitrust enforcement, Oxford and 

Portland, Oregon 2008.
Wils, W. P. J., Principles of European antitrust enforcement, Oxford and Portland, 

Oregon 2005.
Wincenciak, M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, 

Warszawa 2008.
Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 

2013 oraz SIP Legalis.
Wróbel, A. (red.), Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku 

prawnym, Warszawa 2009.
Zoll, A. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I. Komentarz do 

art. 1–116 k.k., wyd. II, SIP LEX.

Artykuły:
Albers, M., Jourdan, J., The Role of Hearing Officers in EU Competition Proceedings: 

A Historical and Practical Perspective, Journal of European Competition Law & 
Practice, 2011, Vol. 2, No. 3, s. 185 i n.

Andreangeli, A., Brouwer, O., Feydeau, D. de, Forrester, I. S., Geradin, D., 
Komninos, A., Hofstetter, K., Katsoulacos, Y., Lemaire, C., O’Regan, M., 
Ortiz Blanco, L., Slater, D., Thomas, S., Ulph, D., Waelbroeck, D., Zinsmeis-
ter, U., Enforcement by the Commission the decisional and enforcement structure 
in antitrust cases and the Commission’s fining system, raport przygotowany na 
piąty coroczną konferencję Global Competition Law Center (GCLC), dostępny 
na stronie: http://www.learlab.com/conference2009/documents/The%20decision-
al%20and%20enforcement%20structure%20and%20the%20Commission_s%20
fining%20system%20GERADIN.pdf, ostatnio odwiedzanej 16 sierpnia 2013 r.

Andreangeli. A., The impact of the modernisation regulation on the guarantees of 
due process in competition proceedings, E.L. Rev. 2006, nr 31(3), s. 342–363.



430 Bibliografia

Aslan, I., Ramsden, M., EC Dawn Raids: A Human Rights Violation? The Competi-
tion Law Review, Volume 5, Issue 1, s. 61 i n., dostępny na stronie: http://www.
clasf.org/CompLRev/Issues/Vol5Iss1Art2AslamRamsden.pdf, ostatnio odwiedza-
nej dn. 21 sierpnia 2014 r.

Baran, M., Doniec, A., EU Courts’ Jurisdiction Over and Review of Decisions Impos-
ing Fines in EU Competition Law, YARS vol. 2012, 5(6), s. 239 i n.

Benjamin, V. O., The application of EC competition law and the European Conven-
tion on Human Rights, European Competition Law Review 2006, nr 27(12), 
s. 693–699.

Bernatt, M., Can the Right To Be Heard Be Respected without Access to Information 
about the Proceedings? Deficiencies of National Competition Procedure, YARS 
2012, nr 5(6), s. 91 i n.

Bernatt, M., Gwarancje proceduralne w sprawach z zakresu ochrony konkurencji 
i regulacji, mających charakter karny w świetle EKPCz – glosa do wyroku SN 
z 14.04.2010 r., EPS nr 6/2011, s. 40 i n.

Bernatt, M., Skoczny, T., Publicznoprawne wdrażanie reguł konkurencji w Polsce. Czas 
na zmiany?, [w:] Gronkiewicz-Waltz, H. (red.), Jaroszyński, K. (red.), Europe-
izacja Pubicznego Prawa Gospodarczego, Warszawa 2011, s. 1 i n.

Bernatt, M., Right to be heard or protection of confidential information? Competing 
guarantees of procedural fairness in proceedings before the Polish competition 
authority, YARS 2010, nr 3(3), s. 53 i n.

Bernatt, M., The control of Polish courts over the infringements of procedural rules 
by the national competition authority. Case comment to the judgement of the 
Supreme Court of 19 August 2009 – Marquard Media Polska (No. III SK 5/09), 
YARS, Vol. 2010, 3(3), s. 302-305.

Bernatt, M., W sprawie kontroli sądowej postępowania przed Prezesem UOKiK, Pań-
stwo i Prawo 3/2013, str. 89 i n.

Bernatt, M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – potrzeba nowelizacji. 
Perspektywa sprawiedliwości proceduralnej, IKAR 2012 r., nr 1(1), s. 85 i n.

Bernatt, M., Turno, B., Zasada legal professional privilege w projekcie zmiany ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów, IKAR 2013, nr 1 (2), s. 17 i n.

Biernat, S., Czy Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej obowiązuje w Polsce? 
[w:] Kardas, P. (red.), Sroka, T. (red.), Wróbel, W. (red.), Państwo prawa i prawo 
karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Warszawa 2012.

Billiet, P., How lenient is the ec leniency policy? A matter of certainty and predict-
ability, European Competition Law Review 2009, 30(1), s. 14–21.

Błachnio-Parzych, A., The Nature of Responsibility of an Undertaking in Antitrust 
Proceedings and the Concept of ‘Criminal Charge’ in the Jurisprudence of the 
European Court of Human Rights, Yearbook of Antitrust and Regulatory Stud-
ies, 2012, 5(6), s. 35 i n.

Błachucki, M., Właściwość sądów administracyjnych i sądów powszechnych w spra-
wach antymonopolowych, [w:] Błachucki, M., Górzyńska, T., Aktualne problemy 
rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, Warszawa 
2011, s. 130 i n.



Bibliografia 431

Burnley, R., Group Liability for Antitrust Infringements: Responsibility and Account-
ability, World Competition 2010, 33 (4), s. 595–614.

Castillo de la Torre, F., Evidence, Proof and Judicial Review in Competition Cases, [w:] 
Ehlermann, C. i Marquis, M. (red.), European Competition Law Annual 2009: 
Evaluation of Evidence and its Judicial Review in Competition Cases, Oxford/Port-
land 2011, dostępny na stronie: http://www.eui.eu/Documents/RSCAS/Research/
Competition/2009/2009-COMPETITION-Castillo.pdf, ostatnio odwiedzanej 
8 października 2013 r. i cytowany za drugim ze źródeł.

Connor, M. J., Effectiveness of antitrust sanctions on modern international cartels, 
Journal of Industry, Competition and Trade, nr 6/2006.

Connor, J. M., Has the European Commission become more severe in punishing 
cartels? Effects of the 2006 Guidelines, E.C.L.R. 2011, nr 32(1), s. 27 i n.

Dethmers, F., Engelen, H., Fines under article 102 of the Treaty on the Functioning 
of the European Union, E.C.L.R. (2011), nr 32(2), s. 86 i n.

Dudzik, S., Enforceability of Regulatory Decisions and Protection of Rights of Tele-
communications Undertakings, YARS 2008, nr 1 (1), s. 81 i n.

Eilmansberger, T., Thyri, P., Third-country antitrust sanctions and EC law – Com-
ments on the advocate general’s opinion in C-308/04 P Sgl Carbon/Commission, 
E.C.L.R. 2006, nr 27(7), s. 401 i n.

Forrester, I. S., Due process in ec competition cases: a distinguished institution with 
flawed procedures, E.L.Rev. 2009, nr 34(6), s. 817–843.

Forrester, I. S., A challenge for Europe’s judges: the review of fines in competition 
cases, E. L. Rev. 2011 nr 36(2), s. 185–207.

Fortsakis, T., Principles Governing Good Administration, European Public Law 2005, 
tom 11, nr 2, str. 215.

Forwood, N., The Commission’s ‘More Economic Approach’ – Implications for the 
role of the EU Courts, the Treatment of Economic Evidence and the Scope of 
Judicial Review, [w:] Ehlermann, C. i Marquis, M. (red.), European Competition 
Law Annual 2009: Evaluation of Evidence and its Judicial Review in Competition 
Cases, Oxford/Portland 2011, dostępny na stronie: http://www.eui.eu/Documents/
RSCAS/Research/Competition/2009/2009-COMPETITION-Forwood.pdf, ostat-
nio odwiedzanej 24 sierpnia 2013 r. i cytowany za drugim ze źródeł.

Gago, R., Rosiak, P. K., Uwagi dotyczące zakresu postanowienia o wszczęciu postę-
powania w świetle wymogu zapewnienia realizacji prawa do obrony oraz w związ-
ku z zakresem unijnego postanowienia o przedstawieniu zarzutów (Statement of 
objections), IKAR 2013, nr 7 (2), s. 45 i n.

García, R. A., The General Provisions of the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union, Jean Monnet Working Papers nr 4/2002, http://www.jeanmon-
netprogram.org/papers/02/020401.pdf.

Geradin, D., The EU competition law fining system: a reassessment, (3 październik 
2011) Tilburg University – Tilburg Law and Economics Center (TILEC) 
Discussion Paper No. 2011-052, dostępne na stronie SSRN: http://ssrn.com/
abstract=1937582 lub http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1937582.



432 Bibliografia

Geradin, D., Petit, N., Droit de la concurrence et recours en annulation à l’ere post-
modernisation, RTD eur. 41 (4), nov.-déc. 2005, s. 795 i n.

Gerven, Y. van, Regulation 1/2003: Inspections («Dawn Raids») and the Rights of 
Defence, [w:] Baudenbacher, C. (Hrsg.), Neueste Entwicklungen im europä ischen 
und internationalen Kartellrecht, Bazylea 2007, s. 326 i n. dostępne na stronie: 
http://www.vvgb-law.com/wp-content/uploads/2013/02/VanGerven_Regulation1_
2003InspectionsDawnRaids.pdf ostatnio odwiedzanej 18 sierpnia 2014 r.

Hakopian, G., Criminalisation of EU Competition Law Enforcement – A possibil-
ity after Lisbon? The Competition Law Review grudzień 2010 r., Volume 7 
Issue 1, s. 157 i n.

Harpaz, G., The European Court of Justice and its relations with the European Court 
of Human Rights: The quest for enhanced reliance, coherence and legitimacy, 
CMLRev 2009 (45), s. 105 i n.

Jaeger, M., The Standard of Review in Competition Cases Involving Complex Eco-
nomic Assessments: Towards the Marginalisation of the Marginal Review? Journal 
of European Competition Law and Practice, 2011, vol. 2, issue 4, s. 295–314.

Janusz, R., Sachajko, M., Skoczny, T., Nowa ustawa o ochronie konkurencji i kon-
sumentów, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 3/2001, s. 175 i n.

Jóźwiak, S., Błachucki, M., Exchange of Information and Evidence between Competi-
tion Authorities and Entrepreneurs’ Rights, YARS 2012, nr 5 (6), s. 137.

Kmieciak, Z., Postępowanie w sprawach konkurencji a koncepcja procedury hybry-
dowej, „Państwo i Prawo”, nr 4/2002, s. 31–47.

Kowalik-Bańczyk, K., Karta Praw Podstawowych UE a wspólnotowe postępowanie 
antymonopolowe – w kierunku „sprawiedliwości administracyjnej”, [w:] Organi-
zacja i funkcjonowanie Unii Europejskiej, Maliszewska-Nienertowicz J. (red.), 
Toruń 2009, s. 123 i n.

Kowalik-Bańczyk, K., O słuchaniu złych rad – nulla poena sine culpa w unijnym 
prawie konkurencji – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 18.06.2013 r. 
w sprawie C-681/11 Bundeswettbewerbsbehörde i Bundeskartellanwalt przeciwko 
Schenker & Co. AG i inni, EPS nr 11/2014, s. 42 i n.

Kowalik-Bańczyk, K., Problematyka ochrony praw podstawowych w unijnych postępo-
waniach w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, Zeszyty natolińskie 39 (2010), 
dostępny pod adresem: http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszty_39.
pdf.

Król-Bogomilska, M., Kierunki najnowszych zmian polskiego prawa antymonopolo-
wego, EPS 2009, nr 6, s. 4 i n.

Król-Bogomilska M., Sposób określenia wysokości kar we wspólnotowym prawie 
ochrony konkurencji a zasada legalności z art. 7 EKPCz – glosa do wyroku SPI 
z 8.10.2008 r. (T-69/04) w sprawie Schunk GmbH oraz Schunk Kohlenstoff-Technik 
GmbH przeciwko Komisji, EPS 2009, Nr 6, s. 47 i n.

Król-Bogomilska, M., Zmiany systemie orzekania kar pieniężnych w polskim prawie 
antymonopolowym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Studia Iuridica 
XLVI/2006.



Bibliografia 433

Król-Bogomilska, M., Standards of Entrepreneur Rights in Competition Proceed-
ings – a Matter of Administrative or Criminal Law?, Yearbook of Antitrust and 
Regulatory Studies, 2012, 5(6), s. 9 i n.

Król-Bogomilska, M., Najnowsze zmiany w zakresie sankcji penalnych w polskim 
prawie antymonopolowym a prawo unijne – kolejne podobieństwa i różnice, EPS 
2015, nr 7, s. 4 i n.

Kulesza, M., Zakres podmiotowy pojęcia osoby zarządzającej w znowelizowanej ustawie 
o ochronie konkurencji i konsumentów, IKAR 2015, nr 4(4), s. 104 i n.

Kuhnert, K., Bosphorus – Double standards in European human rights protection?, 
Utrecht Law Review, Volume 2, Issue 2, grudzień 2006, s. 177 i n.

Louis, F., Accardo, G., Ne bis in idem, Part ‘Bis’, World Competition 2011, nr  1 
(34), s. 97 i n.

Miąsik, D., Półtorak, N., Wróbel, A. (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej. Komentarz. Tom I, Warszawa 2012 oraz SIP Lex.

Moschel, W., Fines in European competition law, E.C.L.R. 2011, nr 32(7), s. 369 – 375.
Nazzini, R., Administrative Enforcement, Judicial Review and Fundamental Rights 

in EU Competition Law: A Comparative Contextual-Functionalist Perspective, 
Common Market Law Review, 49, s. 971–1006.

Nazzini, R., Fundamental rights beyond legal positivism: rethinking the ne bis in 
idem principle in EU competition law, Journal of Antitrust Enforcement 2014, 
Volume 2, issue 2, s. 270 i n., dostępny na stronie: antitrust.oxfordjournals.org/
content/2/2/270.full.pdf+html.

Petr, M., The ne bis in idem principle in competition law, European Competition 
Law Review 2008, 29(7), str. 392–400.

Piszcz, A., Zasady ustalania wysokości kar pieniężnych według projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, IKAR 2013, nr 1(2), s. 31 
i n., ikar.wz.uw.edu.pl.

Piszcz, A., „Osoba zarządzająca” w rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę 
o ochronie konkurencji i konsumentów, IKAR 2013, nr 7(2), s. 23 i n., ikar.
wz.uw.edu.pl.

Pogodzińska, P., Metody interpretacji zasady równości przez Trybunały europejskie i ich 
zastosowanie w sprawach dyskryminacji osób LGBT, Problemy Współczesnego 
Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, Vol. VII, A.D. 
MMIX Numer specjalny – ochrona praw człowieka, s. 49 i n.

Półtorak, N., Przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji o Ochronie Praw Czło-
wieka – projekt umowy akcesyjnej a prawo UE, EPS nr 10/2012, s. 4 i n.

Rivery, E. M. de, Lagathu, E., Chassaing, E., EU Competition Fines and Funda-
mental Rights: Correcting the Imbalance, European Law Reporter, lipiec/sierpień 
2012, nr 7/8, s. 190 – 206, dostępny na stronie: http://www.elr.lu/archiv_pdf/
Ausgabe_2012_nr07_08.pdf, ostatnio odwiedzanej 9 sierpnia 2013 r.

Schwartze, J., Bechtold, R., Bosch, W., Deficiencies in European Community Compe-
tition Law: Critical analysis of current practice and proposals for change, GleissLutz 
Rechtsanwälte, Stuttgart, 2008, dostępne na: http://ec.europa.eu/competition/
consultations/2008_regulation_1_2003/gleiss_lutz_en.pdf.



434 Bibliografia

Skoczny, T., Modele instytucjonalne ochrony konkurencji na świecie – wnioski dla 
Polski, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 2, s. 77 i n.

Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, War-
szawa 2009.

Slater, D., Tomas, S., Waelbroeck, D., Competition law proceedings before the 
European Commission and the right to a fair trial: no need for reform?, Global 
Competition Law Centre Working Papers Series, GCLC Working Paper 04/08 
(GCLC Working Paper), European Competition Journal 2009, nr 5(1), s. 97 i n., 
dostępny także na stronie http://www.coleurope.eu/sites/default/files/research-
paper/researchpaper5_2008.pdf, odwiedzanej ostatnio 17 sierpnia 2013 r.

Sołtysińska, A., Zasada ne bis in idem z art. 54 konwencji wykonawczej z Schengen, 
Europejski Przegląd Sądowy 2007, nr 12, s. 35 i n.

Stankiewicz, R., Likwidacja procedur hybrydowych – krok w dobrym kierunku czy 
szkodliwy dogmatyzm?, [w:] Błachucki, M., Górzyńska, T., Aktualne problemy 
rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, Warszawa 
2011, s. 159 i n.

Stefan, O. A., European Competition Soft Law in European Courts: A Matter of 
Hard Principles?, European Law Journal 2008, vol. 14, nr 6, s. 753 i n.

Stolarski, K., Fines for the lack of cooperation within antitrust proceedings – the 
ultimate weapon for antitrust authorities?, Yearbook of Antitrust and Regulatory 
Studies 2011, 4(5), s. 67 i n.

Syp, S., O odpowiedzialności osób fizycznych w polskim prawie konkurencji – de lege 
lata i de lege ferenda, IKAR 2012, nr 4(1), s. 7 i n.

Temple Lang, J., Judicial Review of Competition Decisions under the European Con-
vention on Human Rights and the Importance of the EFTA Court: The Norway 
Post Judgment, E. L. Rev. 2012, 37(4), s. 464 i n.

Turno, B., Model sądowej kontroli decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów, PiP nr 10/2012, s. 33 i n.

Turno, B., Prawo odmowy przekazania informacji służącej wykryciu naruszenia reguł 
konkurencji w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, RPEiS 2009, 
z. 3, s. 31 i n.

Turno, B., Termin na wniesienie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK, Przegląd 
Prawa Handlowego 2008, nr 6, s. 20–26.

Vesterdorf, B., Legal Professional Privilege and the Privilege Against Self-Incrimination 
in EC Law: Recent Developments and Current Issues, Fordham International 
Law Journal 2004, nr 28 (4), s. 1179 i n.

Vesterdorf, B., Double Joepardy in EC Competition Proceedings-The Application of 
the Principle of ne bis in idem in EC Competition Law, The Global Community 
Yearbook of International Law & Jurisprudence 2004, 4[1] 91–126.

Wahl, N., Standard of Review – Comprehensive or Limited? opublikowany na 
stronie: http://www.eui.eu/Documents/RSCAS/Research/Competition/2009/2009-
COMPETITION-Wahl.pdf, ostatnio odwiedzanej 8 sierpnia 2013 r., a ponadto 
w Ehlermann, C.-D., Marquis, M., (red.), European Competition Law Annual 



Bibliografia 435

2009, The Evaluation of Evidence and its Judicial Review in Competition Cases, 
s. 285 i n.

Werden, G. J., Sanctioning cartel activity: let the punishment fit the crime, European 
Competition Journal, nr 5(1) 2009, s. 19 i n.

Wils, W. P. J., EU Antitrust Enforcement Powers and Procedural Rights and Guaran-
tees: The Interplay between EU Law, National Law, the Charter of Fundamental 
Rights of the EU and the European Convention on Human Rights, World Com-
petition 2011, nr 34(2), s. 189 i n. oraz ssrn.com/author=456087.

Wils, W. P. J., Is Criminalisation of EU Competition Law an Answer?, World Com-
petition 2005, nr 29(2), s. 117 i n.

Wils, W. P. J., Self-incrimination in EC Antitrust Enforcement: A Legal and Eco-
nomic Analysis, World Competition 2003, nr 26 (4), s. 567 i n. oraz ssrn.com.

Wils, W. P. J., The compatibility with fundamental rights of the EU antitrust enforce-
ment system in which the European Commission acts both as investigator and 
as first-instance decision maker, World Competition 2014, nr 37 (1), s. 5 i  n. 
oraz ssrn.com.

Wils, W. P. J., The Increased Level of EU Antitrust Fines, Judicial Review, and the 
European Convention on Human Rights, World Competition 2010, nr 33(1), 
s. 5 i n.

Zientara, A., Zbieg podstaw odpowiedzialności za międzynarodowy kartel w krajo-
wym i unijnym prawie konkurencji – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości 
z 14.02.2012 r. w sprawie C-17/10 Toshiba Corporation i inni przeciwko Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže, EPS 2015, nr 7, s. 47 i n.





Dotychczasowe publikacje Programu Wydawniczego CARS
(www.cars.wz.uw.edu.pl/publikacje)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR), 2015, numery 1-8.
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 2015, 8(12).
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 2015, 8(11).
Piotr Semeniuk, Koncepcja jednego organizmu gospodarczego w prawie ochrony konku-

rencji, Warszawa 2015.
Marta Michałek, Right to Defence in EU Competition Law: The Case of Inspections, Warszawa 

2015.
Rajmund Molski, Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempio-

nów, Warszawa 2015.
Konrad Stolarski, Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych 

w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR), 2014, numery 1–9.
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 2014, 7(10).
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR), 2013, numery 1–8.
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 2013, 7(9).
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 2013, 6(8).
Telecommunications Regulation in Poland. Edited by Stanisław Piątek, Warsaw 2013.
Mateusz Chołodecki, Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 

Warszawa 2013.
Polish Airports in the European Union – Competitive Challenges, Regulatory Requirements and 

Development Perspectives. Edited by Filip Czernicki and Tadeusz Skoczny, Warsaw 2013.
Agata Jurkowska-Gomułka, Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ogranicza-

jących konkurencję, Warszawa 2013.
Antoni Bolecki, Wymiana informacji między konkurentami w ocenie organów konkurencji, 

Warszawa 2013.
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR), 2012, numery 1–6.
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 2012, 5(7).
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 2012, 5(6).
Tadeusz Skoczny, Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji, Warszawa 2012.
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 2011, 4(5).
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 2011, 4(4).
Maciej Bernatt, Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony kon-

kurencji, Warszawa 2011.
Ewelina D. Sage, European Audiovisual Sector: Where business meets society’s needs, Warsaw 

2011.
Stanisław Piątek, Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej, Warszawa 2011.
Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i Polsce II – wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa 

pod red. Filipa Czernickiego i Tadeusza Skocznego, Warszawa 2011.
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 2010, 3(3).
Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce a prawo konkurencji i regulacje lotnisko-

we. Praca zbiorowa pod red. Filipa Czernickiego i Tadeusza Skocznego, Warszawa 2010



Maciej Bernatt, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, 
Warszawa 2009.

Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 2009, 2(2).
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 2008, 1(1).
Sprawa Microsoft – stadium, przypadku. Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii. 

Pod redakcją Dawida Miąsika, Tadeusz Skocznego, Małgorzaty Surdek, Warszawa 2008.
Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we Wspólnocie Euro-

pejskiej i w Polsce. Pod redakcją Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego, Warszawa 2008.
Stanisław Piątek, Regulacja rynków telekomunikacyjnych, Warszawa 2007.



Notatki 439



440 Notatki



Adam Doniec
Doktor nauk prawnych, radca prawny, członek Pol-
skiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, współ-
pracownik Katedry Prawa Europejskiego WPiA UJ, 
stypendysta Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, 
stypendysta Université Montesquieu – Bordeaux  IV, 
absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego (The Catho-
lic University of America, Columbus School of Law/
WPiA UJ). Głównym przedmiotem jego zainteresowań 
jest unijne i polskie prawo konkurencji oraz prawo 
medyczne. W 2015 r. obronił doktorat na WPiA UJ, któ-
rego zmienioną wersję stanowi niniejsze opracowanie.

Z recenzji wydawniczych:

„Praca stanowi bardzo interesujące studium poświęcone problematyce kar pieniężnych 
w prawie antymonopolowym w płaszczyźnie wymogów ochrony praw człowieka. Autor 
uwzględnił zarówno problematykę kar pieniężnych w polskim prawie, jak i w prawie 
unijnym. Opracowanie ma charakter wielostronny, autor porusza w pracy wiele ważnych 
zagadnień, w szczególności sporny charakter kar pieniężnych w prawie antymonopo-
lowym oraz wiele fundamentalnych zasad prawa o znaczeniu dla funkcji gwarancyjnej 
prawa. Praca stanowi cenne źródło wiedzy nt. uregulowań prawnych i praktyki doty-
czącej kar pieniężnych w prawie antymonopolowym w powiązaniu z takimi mianowicie 
zasadami, jak zasada pewności prawa, zasada równości prawa, prawo do sądu, 
zasada nie bis in idem, zasada rzetelnego procesu. Autor formułuje szereg krytycz-
nych wniosków podkreślając brak dostatecznego zapewnienia – de lege lata – prze-
strzegania niektórych spośród tych zasad. W podsumowaniu opracowania opowiada 
się za kryminalizacją najcięższych naruszeń prawa antymonopolowego. […] należy 
podkreślić, że praca ta w pełni zasługuje na opublikowanie w formie książkowej.”

Prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska
Zakład Prawa Konkurencji Instytutu Nauk Prawnych PAN

„[…] monografia dotyczy problematyki ważnej zarówno z teoretycznego, jak i praktycz-
nego punktu widzenia. Autor słusznie wskazuje, że w związku ze wzrostem w ostat-
nim czasie wysokości nakładanych kar pieniężnych oraz postępującą kryminalizacją 
praktyk antykonkurencyjnych, problem respektowania wymogów ochrony praw czło-
wieka w unijnych jak i w krajowych postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji 
staje się coraz bardziej palący. Monografia ta stanowi pracę nowatorską w zakresie 
objętej nią problematyki, w uwzględnionym w niej stanie prawnym i w zapropono-
wanym przez Autora ujęciu. Mimo ogromnego znaczenia praktycznego tej tematyki, 
nie była ona dotychczas przedmiotem tak kompleksowych badań. […] Może ona 
być uznana za istotny wkład do dorobku doktryny prawa ochrony konkurencji. […] 
w pełni zasługuje na opublikowanie drukiem i rekomenduję Wydawnictwu Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego jej publikację.”

Prof. UwB dr hab. Anna Piszcz
Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa

Uniwersytetu w Białymstoku

20ISBN 978-83-65402-14-1

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych

Podręczniki i Monogra e

Adam Doniec

Stosowanie kar pieniężnych 
w unijnym i polskim prawie 

konkurencji w świetle wymogów 
ochrony praw człowieka

Warszawa 2016

Stosowanie kar pieniężnych w unijnym i polskim prawie 
konkurencji w świetle wymogów ochrony praw człowieka

153-15 CARS Stosowanie kar - Doniec - okladka.indd   1 1/27/16   9:09 AM


