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CARS – WORKING PAPERS
(od redaktora naczelnego serii)

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego prezentuje niniejszym pierwszą publikację z nowej serii wydawniczej CARS – WORKING 
PAPERS. Z początkiem 2017 r. poszerzamy tym samym naszą ofertę wydawniczą o publikacje 
mieszczące się między standardowymi książkami z serii „Podręczniki i Monografie”1 a czasopismami 
– periodykami: międzynarodowym Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS)2 i krajowym 
internetowym Kwartalnikiem Antymonopolowym i Regulacyjnym (iKAR)3 – które oferują swoje łamy 
dla artykułów i innych tekstów o objętości standardowej do 20 stron. Właśnie objętość publikowanych 
w serii WORKING PAPERS tekstów (+/– 3 arkusze wydawnicze) będzie je formalnie różniła od 
wydawanych książek i artykułów zamieszczanych w ww. czasopismach. Natomiast, podobnie jak 
one, będą się charakteryzowały wysokimi – akademickimi – kryteriami jakościowymi kwalifikowania 
do publikacji, co z kolei wiąże się z poddawaniem każdego zeszytu Working Papers recenzji. 

Tym co generalnie odróżnia Working Papers od monografii i artykułów w czasopismach naukowych 
jest ich charakter. Są one bowiem z reguły wstępną propozycją ujęcia określonego problemu czy tematu, 
autor dzieli się tu z Czytelnikami pewną ideą, którą zamierza – w wersji końcowej – przedstawić w formie 
monografii lub artykułu w czasopiśmie naukowym albo referatu konferencyjnego przeznaczonego 
do publikacji. Publikując swój tekst w formie Working Papers, autor oczekuje od Czytelników reakcji, 
uwag lub informacji zwrotnej (feedback), które będzie mógł wykorzystać w trakcie przygotowywania 
finalnej publikacji. Dlatego też Working Papers są z reguły publikowane w formie elektronicznej 
(hosted on websides) na stronie internetowej własnej autora lub na stronie internetowej instytucji, 
z którą jest powiązany. 

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych WZ UW oferuje możliwość elektronicznej 
publikacji Working Papers swoim pracownikom, bliższym i dalszym współpracownikom naukowym oraz 
praktykom afiliowanym przy CARS. W serii tej będą publikowane przede wszystkim prace powiązane 
z realizowanymi w CARS projektami badawczymi lub rozprawami doktorskimi przygotowywanymi 
pod kierunkiem profesorów pracujących w CARS, lub z nim współpracujących, nawet jeśli będą one 
bronione w innych instytucjach naukowych. Mogą to być zatem fragmenty raportów badawczych 
lub rozpraw doktorskich albo inne teksty o wysokim poziomie oryginalności, prezentujące tezy, które 
nie są powszechnie akceptowane lub wokół których toczą się poważne spory w doktrynie – na tle 
utrwalonej linii orzeczniczej lub w związku z precedensowymi orzeczeniami sądowymi, a nawet 
aktami polityki konkurencji czy polityk regulacyjnych sektorów regulowanych. Najchętniej będziemy 
zatem publikować w tej serii teksty dotyczące problemów „nieobrobionych” w literaturze, ale obecnych 
w praktyce, choć z reguły jeszcze nierozstrzygniętych przez sądy. 

Serię CARS – WORKING PAPERS rozpoczynamy od publikacji opracowania autorstwa r.pr. Marcina 
Kolasińskiego pt. Czy istnieją „jednostronne porozumienia” ograniczające konkurencję? Spełnia ono ww. 
wymagania i oczekiwania w wysokim stopniu. Prezentuje efekty oryginalnego projektu badawczego 
oraz formułuje i uzasadnia oryginalną tezę. Choć skłania ona do refleksji nad prawidłowością części 

1 Do końca 2016 r. wydaliśmy już w tej serii 23 książki. Wszystkie one są dostępne pełnotekstowo na stro-
nie internetowej CARS – www.cars.wz.uw.edu.pl/publikacje. 

2 W latach 2008–2016 wydaliśmy już 14 zeszytów YARS. Wszystkie one są dostępne pełnotekstowo na 
specjalnej stronie internetowej www.yars.wz.uw.edu.pl. 

3 W latach 2012–2016 wydaliśmy już 39 zeszytów iKAR. Wszystkie one są dostępne pełnotekstowo na 
specjalnej stronie internetowej www.ikar.wz.uw.edu.pl. 
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dotychczas wydanych decyzji antymonopolowych, trudno odmówić opracowaniu walorów obiektywizmu, 
logiki wywodów oraz rzetelnego wsparcia analizy odwołaniami do bogatego orzecznictwa sądowego.

Uruchamiając serię wydawniczą WORKING PAPERS, a w konsekwencji ponosząc pełny koszt 
redakcji językowej, składu elektronicznego i publikacji elektronicznej, CARS nie tylko chce zachęcić 
– zwłaszcza młodych adeptów nauki i praktyki antymonopolowej i regulacyjnej – do publikowania 
ich dorobku na możliwie wczesnym etapie jego powstawania, lecz także zamierza organizować 
seminaria i warsztaty, w ramach których mogłyby one być przedmiotem dyskusji, z której korzyść 
odnosiliby zarówno ich autorzy, jak i całe nasze środowisko antymonopolowe i regulacyjne. Tym celom 
będzie służyć także możliwość publikowania na www.cars.wz.uw.edu.pl internetowych komentarzy 
do publikowanych „Working Papers”. 

Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny
Dyrektor CARS

Warszawa, 25 marca 2017 r.
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Streszczenie

W opracowaniu omówiono praktykę decyzyjną Prezesa UOKiK w sprawach dotyczących wertykalnych 
porozumień cenowych ograniczających konkurencję. W szczególności poddano analizie prawidłowość 
identyfikacji w rozstrzygnięciach decyzji sprawców naruszeń prawa konkurencji. W znacznej części 
decyzji objętych zakresem badania wydanych w latach 2011–2014 jako jedynego sprawcę naruszenia 
prawa konkurencji w postaci zawarcia niedozwolonego porozumienia zidentyfikowano tylko inicjatora 
tego porozumienia. Jednocześnie nie stwierdzano naruszenia prawa przez kontrahentów tego 
inicjatora, także biorących udział w tym niedozwolonym porozumieniu. W opracowaniu uzasadniono 
pogląd, iż tego typu praktyka Prezesa UOKiK stanowiła naruszenie przepisów zarówno uokik, jak 
i k.p.a. Przedstawiono argumentację za tym, iż:
– powodem nieprawidłowości opisanych w opracowaniu jest błędna praktyka interpretacyjna 

art. 88 ust. 1 uokik sprowadzająca się do wniosku, iż Prezes UOKiK może wszcząć postępowanie 
antymonopolowe w sprawie stwierdzenia niedozwolonego porozumienia tylko przeciwko jednej 
stronie tego porozumienia;

– takie podejście stanowi naruszenie norm uokik, w szczególności art. 6 tej ustawy, powodując 
wydanie przez Prezesa UOKiK decyzji nieidentyfikującej prawidłowo niedozwolonego porozumienia, 
co uniemożliwia egzekwowanie tej decyzji w praktyce; 

– ponadto, ponieważ na potrzeby wykazania istnienia porozumienia dostawcy z dystrybutorami, 
w sentencjach decyzji Prezesa UOKiK pojawia się nie tylko jedyna strona postępowania 
administracyjnego w postaci dostawcy produktów, lecz także zbiorczo i anonimowo określeni 
dystrybutorzy tego dostawcy, decyzje te naruszają również przepisy k.p.a., gdyż ich rozstrzygnięcia są 
skierowane także do dystrybutorów, którzy nie byli jednak stronami postępowania administracyjnego, 
a dodatkowo nieskonkretyzowanie o jakich dokładnie dystrybutorów chodzi powoduje, iż te 
rozstrzygnięcia nie spełniają wymogów ich ważności przewidzianych w k.p.a.

W opracowaniu poddano także ocenie konsekwencje tej praktyki Prezesa UOKiK dla możliwości 
dochodzenia w Polsce roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia przepisów prawa konkurencji. 
Przedstawiono również wnioski de lege ferenda w celu wyeliminowania zasygnalizowanych 
nieprawidłowości.

Słowa kluczowe: niedozwolone porozumienie, strona postępowania administracyjnego, rozstrzygnięcie 
decyzji administracyjnej.

JEL: K21
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I. Wprowadzenie

W chwili pisania tego tekstu trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o roszczeniach o naprawienie 
szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji („projekt ustawy odszkodowawczej”)1. Ustawa 
odszkodowawcza ma implementować w Polsce rozwiązania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących 
dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich 
i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego2.

Projekt ustawy odszkodowawczej w art. 3 ust. 1 zakłada, iż do naprawienia szkody wyrządzonej 
komukolwiek przez zawinione naruszenie prawa konkurencji będzie zobowiązany sprawca naruszenia. 
Definiowany jest on w art. 2 pkt 4 projektu jako przedsiębiorca, który dokonał naruszenia prawa 
konkurencji. Z kolei jako naruszenie prawa konkurencji projekt ustawy wskazuje w art. 2 pkt 1 
naruszenie zakazów określonych w art. 101 lub w art. 102 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
lub zakazów określonych w art. 6 lub art. 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów.

Z powyższego wynika więc, iż warunkiem koniecznym dla prowadzenia postępowania 
odszkodowawczego przeciwko danemu przedsiębiorcy będzie wcześniejsze uznanie go za sprawcę 
naruszenia prawa konkurencji. Może do tego dojść zarówno w decyzji Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK), jak i w wyroku sądu powszechnego. Projekt ustawy 
odszkodowawczej nadaje przy tym szczególne znaczenie prawomocnej decyzji Prezesa UOKiK 
o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję lub prawomocnemu wyrokowi sądu wydanemu 
w wyniku wniesienia środka odwoławczego od takiej decyzji. Art. 29 projektu wskazuje bowiem, 
iż ustalenia tych dwóch rodzajów rozstrzygnięć wiążą sąd w postępowaniu o naprawienie szkody 
wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji co do stwierdzenia naruszenia prawa konkurencji.

Prezes UOKiK stwierdza naruszenie prawa konkurencji przez przedsiębiorców w formie decyzji 
administracyjnych. Mianem rozstrzygnięcia decyzji administracyjnej określa się sentencję decyzji 
administracyjnej, zwaną też czasami osnową decyzji administracyjnej3 (stąd też w dalszej części 
niniejszego opracowania zwroty „rozstrzygnięcie”, „sentencja” i „osnowa” decyzji będą stosowne 
zamiennie).

Należy założyć, iż po wejściu w życie ustawy odszkodowawczej pozwanymi w postępowaniach 
odszkodowawczych będą przede wszystkim adresaci decyzji Prezesa UOKiK stwierdzających 
naruszenie prawa konkurencji, tzn. przedsiębiorcy powoływani w rozstrzygnięciach, czyli w sentencjach 
tych decyzji. Jak wskazano wyżej, jest oczywiście możliwe, iż postępowania odszkodowawcze będą 
wszczynane także bez uprzedniego wydania decyzji Prezesa UOKiK, a jedynie w oparciu o wyrok 
sądu powszechnego stwierdzający naruszenie prawa konkurencji. Jednakże aktualnie wydaje się to 
mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę jeszcze stosunkowo niewielką popularność dochodzenia 
naruszenia prawa konkurencji w postępowaniach cywilnych. Stąd też zapewne najszybciej mogą 
rozwinąć się postępowania odszkodowawcze będące pokłosiem wcześniejszych decyzji Prezesa 
UOKiK stwierdzających naruszenie prawa konkurencji. 

1 Opracowanie bazuje na wersji projektu przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 28.02.2017 r., dostępnej pod 
adresem internetowym: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-513-2017/$file/8-020-513-2017.pdf.

2 Tekst dyrektywy dostępny pod adresem internetowym: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/ 
?uri=CELEX%3A32014L0104.

3 Wyr. WSA w Olsztynie z 15.10.2009 r., II SA/OL 741/09, Legalis.
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Chcąc sprawdzić, czy Prezes UOKiK identyfikuje sprawców naruszenia prawa konkurencji 
w sposób, który nie będzie powodował trudności w stosowaniu nowych rozwiązań dotyczących 
roszczeń odszkodowawczych, poddano analizie decyzje dotyczące porozumień wertykalnych 
pomiędzy dostawcami produktów a dystrybutorami tych produktów, w zakresie ustalania cen 
odprzedaży produktów. Wybrano tego rodzaju rozstrzygnięcia, ponieważ, zdaniem autora niniejszego 
opracowania, niedozwolone wertykalne porozumienia cenowe mają największy potencjał, aby 
stać się w przyszłości podstawą postępowań odszkodowawczych inicjowanych przez końcowych 
nabywców produktów. Jeżeli bowiem dostawcy uzgadniają z dystrybutorami stosowanie sztywnych lub 
minimalnych cen odsprzedaży, dystrybutorzy nie mogą stosować obniżek cenowych w odsprzedaży 
do swoich klientów, co bezpośrednio przekłada się na gorsze warunki cenowe zakupu produktów 
przez końcowych nabywców.

Badaniem objęto wszystkie decyzje dotyczące wertykalnych porozumień cenowych opublikowane 
przez Prezesa UOKiK na stronie internetowej UOKiK, tzn. decyzje z lat 2000–20164. Z zakresu badania 
wyłączono jedynie wydane w tym okresie 5 decyzji o charakterze zobowiązującym5, w decyzjach 
zobowiązujących nie dochodzi bowiem do formalnego uznania określonej praktyki przedsiębiorcy 
za ograniczającą konkurencję (Piszcz, 2014), zatem nie mogą być one podstawą do wnoszenia 
roszczeń odszkodowawczych.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż praktykę decyzyjną Prezesa UOKiK w zakresie oceny 
wertykalnych porozumień cenowych pomiędzy dostawcami i dystrybutorami można podzielić 
na 3 etapy. W pierwszym etapie, obejmującym okres od początku 2000 r. do listopada 2011 r., 
w rozstrzygnięciach wszystkich decyzji Prezesa UOKiK stwierdzających zawarcie wertykalnych 
porozumień cenowych pomiędzy dostawcami i dystrybutorami, jako sprawców naruszenia prawa 
wskazywano wszystkich uczestników niedozwolonych porozumień, tzn. zarówno zidentyfikowanych 
dostawców, jak i zidentyfikowanych dystrybutorów. Podejście to stosowano konsekwentnie, mimo iż 
w niektórych sprawach liczba dystrybutorów była bardzo znaczna, wynosiła np. 206, 847, czy nawet 
1198 dystrybutorów.

Pierwsza decyzja, w której nastąpił wyłom od dotychczasowej praktyki, polegający na stwierdzeniu 
naruszenia prawa w postaci zawarcia niedozwolonego porozumienia jedynie przez dostawcę, 
ale nie jego dystrybutorów, została wydana przez Prezesa UOKiK w dniu 28 listopada 2011 r9. 
Zapoczątkowała ona drugi etap trwający do końca 2014 r., w którym brak było już jednolitości 
w kwestii identyfikacji sprawców niedozwolonych wertykalnych porozumień cenowych. Poczynając 
od powołanej wyżej decyzji z 28 listopada 2011 r. do końca 2014 r. Prezes UOKiK wydał 34 decyzje10 
stwierdzające niedozwolone wertykalne porozumienia cenowe, w których jako stronę postępowania 
antymonopolowego zidentyfikowano i w związku z tym postępowanie to prowadzono:
– w przypadku 11 decyzji – przeciwko wszystkim uczestnikom niedozwolonego porozumienia11;

 4 Badanie przeprowadzono w oparciu o decyzje Prezesa UOKiK publikowane na stronie internetowej: 
www.uokik.gov.pl w zakładce „Decyzje Prezesa UOKiK” – kategoria „Porozumienia ograniczające konkurencję”. 

 5 Dec. Prezesa UOKiK z 4.07.2008 r. r. nr DOK-3/2008; dec. Prezesa UOKiK z 26.04.2011 r. nr DOK-3/2011; 
dec. Prezesa UOKiK z 23.11.2011 r. nr RPZ-33/2011; dec. Prezesa UOKiK z 1.03.2012 r. nr RLU-3/2012; dec. 
Prezesa UOKiK z 30.06.2015 r. nr RGD-2/2015.

 6 Dec. Prezesa UOKiK z 29.06.2007 r. nr RWR-20/2007.
 7 Dec. Prezesa UOKiK z 31.12.2007 r. nr RKT-79/2007.
 8 Dec. Prezesa UOKiK z 31.12.2008 r. nr RKT-109/2008.
 9 Dec. Prezesa UOKiK z 28.11.2011 r. nr DOK-10/2011.
10 Ilość tych decyzji może nieznacznie ulec zmianie, z uwagi na fakt, iż decyzje Prezesa UOKiK z 2016 r. są 

z pewnym opóźnieniem sukcesywnie dodawane na ww. stronie internetowej jeszcze w 2017 r.
11 Dec. Prezesa UOKiK z 1.07.2011 r. nr RKT-16/2011; dec. Prezesa UOKiK z 8.07.2011 r. nr RLU-9/2011; 

dec. Prezesa UOKiK z 12.08.2011 r. nr RKT-22/2011; dec. Prezesa UOKiK z 22.11.2011 r. nr RPZ-32/2011; dec. 
Prezesa UOKiK z 28.11.2011 r. nr DOK-12/2011; dec. Prezesa UOKiK z 16.12.2011 r. nr RKT-48/2011; dec. Pre-
zesa UOKiK z 21.12.2012 r. nr RKT-48/2012; dec. Prezesa UOKiK z 21.12.2012 r. nr RKT-49/2012; dec. Prezesa 
UOKiK z 21.08.2013 r. nr DOK-2/2013; dec. Prezesa UOKiK z 24.12.2013 r. nr RKT-51/2013; dec. Prezesa UOKiK 
z 30.12.2013 r. nr RKR-48/2013.
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– w przypadku 22 decyzji – wyłącznie przeciwko inicjatorowi niedozwolonego porozumienia, 
tj. dostawcy sprzedającego produkty dystrybutorom12, ale już nie przeciwko samym dystrybutorom13; 

– w przypadku 1 decyzji – przeciwko inicjatorowi niedozwolonego porozumienia oraz tylko jednemu 
z dystrybutorów14.
Trzeci, aktualny etap, trwa od początku 2015 r. W tym czasie Prezes UOKiK wydał jak dotąd 

4 decyzje w sprawie niedozwolonych wertykalnych porozumień cenowych, w każdej z nich identyfikując 
jako sprawców naruszenia prawa wszystkich uczestników niedozwolonego porozumienia15.

W dalszej części opracowania analizą zostaną objęte zasadniczo te 22 decyzje z lat 2011–2014, 
w których zarzut naruszenia prawa postawiono tylko inicjatorowi niedozwolonego porozumienia, 
choć konkluzje dotyczące tych decyzji będą miały zastosowanie także to tej 1 decyzji wydanej w tym 
samym okresie, w której zarzut postawiono dodatkowo także jednemu wybranemu dystrybutorowi16. 
Rozstrzygnięcia tych decyzji budzą największe kontrowersje z punktu widzenia prawidłowości określenia 
sprawców naruszenia prawa konkurencji. Należy bowiem podkreślić, że choć w uzasadnieniach 
tych decyzji Prezes UOKiK jednoznacznie potwierdzał, iż uczestnikami niedozwolonych porozumień 
z dostawcami byli także dystrybutorzy, to jednocześnie jednak uznawał za stosowne postawienie 
zarzutu naruszenia prawa konkurencji wyłącznie dostawcom jako inicjatorom niedozwolonych 
porozumień, a odstąpienie od postawienia zarzutu dystrybutorom. W efekcie, przedsiębiorcami, 
którzy w sentencjach decyzji Prezesa UOKiK byli wskazywani z nazwy jako sprawcy naruszenia 
prawa konkurencji byli wyłącznie inicjatorzy niedozwolonych porozumień. Dystrybutorzy powoływani 
byli w sentencjach decyzji wyłącznie zbiorczo i anonimowo jako druga strona niedozwolonego 
porozumienia. Konsekwencją tego podejścia było także to, iż kary finansowe za udział w niedozwolonym 
porozumieniu były nakładane wyłącznie na dostawcę, ale już nie na jego dystrybutorów.

W uzasadnieniach decyzji Prezesa UOKiK i wypowiedziach przedstawicieli doktryny (Materna, 
2012, s. 42–49; Krüger, 2011) przyjęty model stwierdzania naruszenia prawa tylko przez inicjatora 
niedozwolonego porozumienia był usprawiedliwiany potrzebą przyspieszenia i ułatwienia postępowań 
antymonopolowych oraz optymalizacją działań organu antymonopolowego. Wskazywano również, 
że uczynienie czasami bardzo wielu dystrybutorów stronami postępowania antymonopolowego 
powoduje, iż wydłuża się nie tylko czas prowadzenia postępowań antymonopolowych, lecz także 
postępowań sądowych w sprawach odwoławczych od decyzji Prezesa UOKiK. Z tego wywodzono, 
iż objęcie postępowaniem antymonopolowym zarówno inicjatora niedozwolonego porozumienia, 
jak i jego uczestników wywołuje niekorzystne skutki dla efektywności publicznoprawnej ochrony 
konkurencji. Konkludowano zatem, że jedynym koniecznym uczestnikiem postępowania w sprawie 

12 W jednym przypadku była to relacja franczyzodawca – franczyzobiorca.
13 Dec. Prezesa UOKiK z 28.11.2011 r. nr DOK-10/2011; dec. Prezesa UOKiK z 29.12.2011 r. nr DOK-

13/2011; dec. Prezesa UOKiK z 30.12.2011 r. nr RPZ-39/2011; dec. Prezesa UOKiK z 30.08.2012 r. nr RBG-
19/2012; dec. Prezesa UOKiK z 30.10.2012 r. nr  RPZ-32/2012; dec. Prezesa UOKiK z 7.11.2012 r. nr RKR-
45/2012; dec. Prezesa UOKiK z 4.12.2012 r. nr RBG-30/2012; dec. Prezesa UOKiK z 21.12.2012 r. nr RPZ-
42/2012; dec. Prezesa UOKiK z 27.12.2012 r. nr DOK-7/2012; dec. Prezesa UOKiK z 27.12.2012 r. nr DOK-8/2012; 
dec. Prezesa UOKiK z 31.12.2013 r. nr DOK-9/2012; dec. Prezesa UOKiK z 25.06.2013 r. nr DOK-1/2013; dec. 
Prezesa UOKiK z  28.08.2013 r. nr DOK-3/2013; dec. Prezesa UOKiK z 6.12.2013 r. nr DOK-4/2013; dec. Pre-
zesa UOKiK z 24.12.2013  r. nr  RKT-50/2013; dec. Prezesa UOKiK z 30.12.2013  r. nr RBG-42/2013; dec. Pre-
zesa UOKiK z 31.12.2013 r. nr DOK-5/2013; dec. Prezesa UOKiK z 31.12.2013 r. nr DOK-6/2013; dec. Prezesa 
UOKiK z 2.12.2014 r. nr RLU-24/2014; dec. Prezesa UOKiK z 8.12.2014 r. nr RKT-42/2014; dec. Prezesa UOKiK 
z 8.12.2013 r. nr RLU-25/2014; dec. Prezesa UOKiK z 30.12.2014 r. nr DOK-7/2014.

14 Dec. Prezesa UOKiK z 31.12.2013 r. nr DOK-7/2013.
15 Dec. Prezesa UOKiK z 8.12.2015 r. nr DOK-4/2015; dec. Prezesa UOKiK z 19.12.2016 r. nr RKT-8/2016; 

dec. Prezesa UOKiK z 23.12.2016 r. nr DOK-1/2016; dec. Prezesa UOKiK z 30.12.2016 r. nr DOK-2/2016.
16 W przypadku tej jednej decyzji, wymienionej w przypisie nr 14, Prezes UOKiK uznał bowiem, że poza jed-

nym zidentyfikowanym dystrybutorem, wobec którego prowadzono postępowanie, uczestnikami porozumień 
byli także inni niezidentyfikowani dystrybutorzy. W związku z tym, do tej decyzji mają w pełni zastosowanie uwa-
gi poczynione na tle 22 pozostałych decyzji, dotyczące podejścia polegającego na odwoływaniu się w sentencji 
decyzji do zbiorczo ujętej grupy anonimowych dystrybutorów.
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niedozwolonych porozumień w ramach sieci dystrybucyjnej jest tylko organizator sieci dystrybucyjnej. 
Na uzasadnienie przyjętego stanowiska w decyzjach Prezesa UOKiK powoływano również argument, 
iż podejście to jest zgodne z praktyką decyzyjną Komisji Europejskiej17.

Autor opracowania nie kwestionuje, iż rzeczywiście w części decyzji Komisji Europejskiej, czy też 
niektórych organów antymonopolowych innych krajów Unii Europejskiej, jako sprawcę niedozwolonego 
porozumienia wskazuje się tylko jego inicjatora, ale już nie jego dystrybutorów – uczestników tego 
porozumienia. W dalszej części opracowania przedstawione zostaną odpowiednie przykłady w tym 
zakresie, wraz z komentarzem autora dotyczącym wątpliwości na temat zasadności takich rozstrzygnięć.

Należy jednak podkreślić, iż zasadniczym przedmiotem niniejszego opracowania nie jest ocena 
czy Komisja Europejska lub organy antymonopolowe innych krajów mogą w świetle obowiązujących 
ich regulacji prawnych stosować taką praktykę, ale wyłącznie, czy przepisy prawa polskiego 
pozwalają na „kopiowanie” takiej praktyki przez Prezesa UOKiK. O legalności działań Prezesa 
UOKiK nie świadczy bowiem stwierdzenie powtarzane w analizowanych decyzjach, iż możliwość 
postawienia zarzutu jedynie organizatorowi antykonkurencyjnego systemu dystrybucji wynika 
z praktyki orzeczniczej Komisji Europejskiej. Fakt, iż Komisja Europejska lub organy antymonopolowe 
innych krajów Unii Europejskiej mogą stosować pewne rozwiązania w zakresie oceny niedozwolonych 
porozumień nie oznacza bowiem, że kompetencje do stosowania takich samych rozwiązań posiada 
Prezes UOKiK. Konieczne jest zatem sprawdzenie czy przepisy polskiego prawa dają Prezesowi 
UOKiK podstawy do odwzorowywania zagranicznych rozwiązaniach w prowadzonych przez niego 
krajowych postępowaniach.

Zdaniem autora niniejszego opracowania, na podstawie przedstawionych niżej argumentów 
należy uznać, że aktualnie prawo polskie nie daje Prezesowi UOKiK takich podstaw, a w związku 
z tym, że dotychczasowa praktyka decyzyjna Prezesa UOKiK w zakresie stwierdzania zawarcia 
niedozwolonych wertykalnych porozumień cenowych tylko przez jego organizatorów, ale już nie 
przez jego uczestników, była nieprawidłowa. Problem ten nie spotkał się jednak dotychczas z należną 
mu uwagą, pomijając nieliczne wyroki sądowe i wypowiedzi przedstawicieli doktryny powołane w tym 
opracowaniu. Jeżeli w ogóle pojawiały się komentarze w tym zakresie, w większości przypadków 
sprowadzały się one do próby uzasadniania prawa Prezesa UOKiK do wyboru strony postępowania 
antymonopolowego na gruncie art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów18 (dalej: 
uokik). Natomiast w żadnej z badanych decyzji Prezesa UOKiK oraz w powołanych wypowiedziach 
przedstawicieli doktryny nie ustosunkowano się do zasadniczej kwestii, tzn. czy przyjęty kształt decyzji 
Prezesa UOKiK, będącego organem administracji, jest zgodny z wymogami kodeksu postępowania 
administracyjnego19 (dalej: k.p.a.). Nie sposób nie odnieść wrażenia, iż szczególna rola Prezesa 
UOKiK w publicznoprawnej ochronie konkurencji i specyficzny charakter prowadzonych przez niego 
postępowań oraz wydawanych decyzji w powszechnym odbiorze nadają mu cechy zbliżone do 
organów śledczych. A że tego rodzaju organy mają zazwyczaj bardzo szerokie kompetencje, niejako 
domyślnie zakłada się, iż być może Prezes UOKiK ma także pewne specyficzne uprawnienia do 
niepodporządkowywania się ograniczeniom wynikającym z k.p.a. Tymczasem przepisy uokik nie 
pozostawiają wątpliwości, że Prezes UOKiK jest centralnym organem administracji rządowej20. Zatem 
prowadzone przez ten organ postępowania są postępowaniami administracyjnymi, a wydawane przez 
niego decyzje mają status decyzji administracyjnych i muszą spełniać takie same wymogi k.p.a, jakie 
obowiązują decyzje wydawane przez inne organy administracji. Dlatego legislator wyraźnie zaznaczył, 
że we wszystkich sprawach nieuregulowanych w uokik21 do postępowania przed Prezesem UOKiK 
stosuje się przepisy k.p.a.22. Zwrot „stosuje się” oznacza obowiązek ich stosowania – przepis nie 

17 Tak stwierdzono np. w dec. Prezesa UOKiK z 30.12.2014 r. nr DOK-7/2014.
18 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015, poz. 184 t.j.).
19 Ustawa 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016, poz. 23 t.j.).
20 Art. 29 ust. 1 uokik.
21 Z zastrzeżeniem art. 84 uokik, dotyczącego zbierania dowodów.
22 Art. 83 uokik.
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pozostawia w tym zakresie żadnego marginesu odmiennej interpretacji. Przepisy k.p.a., do których 
odsyła art. 83 uokik, mają przy tym zastosowanie wprost (zatem nie odpowiednio) w sprawach, które 
nie zostały uregulowane w przepisach uokik (Kohutek i Sieradzka, 2014).

W świetle powyższego, kwestia zgodności z przepisami k.p.a. powinna być pierwszym 
i podstawowym testem legalności decyzji Prezesa UOKiK. Jeżeli bowiem decyzje antymonopolowe 
naruszają przepisy postępowania administracyjnego w stopniu powodującym ich nieważność 
na gruncie k.p.a., nie powinny one funkcjonować w obrocie prawnym, nawet gdyby jednocześnie 
pozostawały w zgodzie z przepisami uokik. Gdy dokument wydany przez Prezesa UOKiK nie spełnia 
bezwzględnych wymogów ważności decyzji administracyjnej na gruncie k.p.a., nie może być uznawany 
za decyzję administracyjną. A skoro tak, to nie można skutecznie w tym dokumencie orzekać 
o prawach i obowiązkach przedsiębiorców na gruncie uokik, nawet gdyby sam proces dowodzenia 
o naruszeniach uokik był prawidłowy.

Zdaniem autora opracowania, w przypadku badanych decyzji Prezesa UOKiK doszło do 
kwalifikowanego naruszenia przepisów prawa, decyzje pozostają bowiem w sprzeczności zarówno 
z przepisami uokik, jak i k.p.a., co zostanie omówione poniżej. 

Przedmiotowe opracowanie nie ma wyczerpującego charakteru, stanowi jedynie część pracy 
badawczej autora, w związku z tym jego poszczególne wątki będą jeszcze rozwijane oraz wspieranie 
kolejnymi przykładami z orzecznictwa.
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II.  Kto powinien być stroną  
postępowania administracyjnego  
w sprawie niedozwolonego porozumienia  
w świetle art. 88 ust. 1 uokik

Analizując sens regulacji uokik dotyczącej określenia strony postępowania antymonopolowego, 
trzeba się cofnąć do brzmienia tego rozwiązania zawartego w poprzednio obowiązującej ustawie 
z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z art. 86 w zw. z art. 84 tej ustawy 
stroną postępowania (oprócz przedsiębiorcy, przeciwko któremu zostało wszczęte postępowanie 
w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję) mógł być jedynie podmiot wnioskujący 
o wszczęcie postępowania antymonopolowego, jeżeli spełniał warunki formalne przewidziane ustawą. 
Przepis ten dodatkowo wskazywał zamkniętą listę podmiotów uprawnionych do wnioskowania 
o wszczęcie postępowania. Oznaczało to, że za stronę w postępowaniu antymonopolowym nie 
należało uznawać każdego, kto faktycznie składał wniosek o jego wszczęcie, lecz tego, który był 
jednocześnie legitymowany do dokonania takiej czynności. Art. 86 poprzedniej uokik miał więc węższy 
zakres zastosowania niż art. 28 k.p.a. określający status strony w postępowaniu administracyjnym 
(Banasiński i Piontek, 2009).

Nawet jednak ta węższa, w stosunku do art. 28 k.p.a., definicja strony postępowania powodowała 
krytykę, ze względu na fakt znacznego obciążenia Prezesa UOKiK koniecznością prowadzenia 
postępowań z udziałem wnioskodawców, powołujących się na swój interes prawny w uczestnictwie 
w postępowaniu przeciwko danym przedsiębiorcom. Uznano więc, iż ta definicja strony postępowania 
powinna ulec dalszemu ograniczeniu (Róziewicz-Ładoń, 2011). Wyjaśniano, że organ antymonopolowy 
zobowiązany jest podejmować działania zgodnie z celami wyznaczonymi przepisami ustawy, które 
mają charakter publicznoprawny i służą ochronie interesu publicznego (rozumianego jako interes 
szerszego kręgu uczestników rynku gospodarczego). Celem postępowań prowadzonych przez organ 
antymonopolowy powinno być zatem zapewnienie prawidłowych warunków rozwoju konkurencji, 
a nie rozstrzyganie indywidualnych sporów pomiędzy przedsiębiorcami (Róziewicz-Ładoń, 2011; 
por. także: Banasiński i Piontek, 2009, s. 739).

W trakcie kolejnych zmian legislacyjnych zmodyfikowano więc przepis dotyczący trybu wszczynania 
postępowań przez Prezesa UOKiK. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 49 ust. 1 uokik, postępowania 
antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję wszczynane są wyłącznie 
z urzędu przez Prezesa UOKiK. I to wyłącznie ta zmiana spowodowała także zmianę w art. 88 
ust. 1 uokik. Świadczy o tym jednoznacznie fragment uzasadnienia do projektu nowelizacji uokik23, 
w którym czytamy, iż Zmianie uległy również przepisy określające, kto może być stroną postępowania 
– zgodnie z projektem jest nią każdy, wobec kogo zostało wszczęte postępowanie w sprawie praktyk 
ograniczających konkurencję. Zmiana jest konsekwencją rezygnacji z prowadzenia postępowań 
na wniosek (obecnie również wnioskodawcy przysługuje status strony).

W efekcie uchwalono art. 88 ust. 1 uokik, zgodnie z którym stroną postępowania jest każdy, 
wobec kogo zostało wszczęte postępowanie w sprawie praktyk ograniczających konkurencję. 

23 Tak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy wprowadzającej nowe brzmienie art. 88 uokik dostępne-
go na stronie internetowej: https://bip.kprm.gov.pl/ftp/kprm/dokumenty/061027u5uz.pdf (s. 25–26).
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Z powyższego wynika zatem wyraźnie, iż w zamierzeniu ustawodawcy sens art. 88 ust. 1 
uokik sprowadzał się do nadania Prezesowi UOKiK uprawnień do nieprzyznawania statusu strony 
postępowania administracyjnego wnioskodawcom. Z żadnego fragmentu uzasadnienia nowelizacji 
nie wynika natomiast, iż nowa treść art. 88 ust. 1 uokik modyfikuje także zasady prawa materialnego, 
pozwalając na prowadzenie postępowań w sprawie niedozwolonych porozumień tylko przeciwko 
niektórym uczestnikom tych porozumień.

Niestety interpretacja art. 88 ust. 1 uokik przez Prezesa UOKiK oraz część przedstawicieli doktryny 
poszła w zupełnie innym kierunku. Prezes UOKiK interpretuje art. 88 ust. 1 uokik tak, jakby ten przepis 
dawał mu niczym nieograniczoną swobodę do wyboru kogokolwiek jako strony postępowania 
antymonopolowego. W odniesieniu do postępowań w sprawie niedozwolonych wertykalnych 
porozumień cenowych, uprawnienie to ma przejawiać się w możliwości stwierdzania naruszenia prawa 
tylko przez organizatorów tych porozumień, ale nie przez jego uczestników, będących dystrybutorami 
ww. organizatorów. Na poparcie tej tezy podaje się w decyzjach Prezesa UOKiK uzasadnienie, iż 
ukształtowanie pojęcia „strony” w art. 88 ust. 1 uokik statuuje autonomię organu antymonopolowego 
w kształtowaniu zakresu podmiotowego postępowań antymonopolowych i do jego kompetencji 
należy decyzja co do tego, kogo uczynić stroną postępowania antymonopolowego24. W odpowiedzi 
na to stanowisko trzeba wyraźnie podkreślić, iż autonomia organu administracji i możliwość działania 
w zakresie uznania administracyjnego nie oznaczają zupełnej dowolności w wyborze. Prezes UOKiK 
nie może wszcząć postępowania antymonopolowego przeciwko komukolwiek, ale powinien to zrobić 
przeciwko tym podmiotom, których obecność w postępowaniu administracyjnym jest niezbędna 
do wykazania naruszeń prawa konkurencji określonych w materialnych przepisach uokik.

Takie prawidłowe rozumienie charakteru uprawnień Prezesa UOKiK znajduje potwierdzenie 
w wypowiedziach części przedstawicieli doktryny (Krüger, 2011). Wskazuje się w nich słusznie, iż na 
pierwszy ogląd ujęcie strony w art. 88 ust. 1 uokik ma charakter wyłącznie procesowy – odnosi się 
do każdego przedsiębiorcy, wobec którego Prezes UOKiK dokonał czynności procesowej w postaci 
wszczęcia postępowania i faktycznie w tym postępowaniu uczestniczy. Oderwanie od elementu 
interesu prawnego lub obowiązku strony, której dotyczy postępowanie, jest jednak tylko pozorne. 
Postępowanie antymonopolowe zmierza bowiem do wydania decyzji, w której zindywidualizowany 
i skonkretyzowany zostanie obowiązek wynikający z norm prawa materialnego, w tym wypadku art. 6 
lub 9 uokik. W istocie zatem stroną postępowania antymonopolowego jest każdy przedsiębiorca, 
którego obowiązku dotyczy postępowanie wszczęte przez Prezesa UOKiK. Także inni komentatorzy, 
nie zgadzając się z literalną wykładnią art. 88 ust. 1 uokik prezentowaną przez Prezesa UOKiK, uznają, 
że za stronę postępowania antymonopolowego powinien być uznany każdy podmiot, którego interesów 
prawnych dotyczy postępowanie (Szymanowska i Wierzbowski, 2009). Wskazują przy tym, że prawo 
do bycia stroną wynika obiektywnie z prawa materialnego, a nie z faktu skierowania postanowienia 
o wszczęciu postępowania wobec danego podmiotu (Szymanowska i Wierzbowski, 2009).

Trzeba zatem odczytywać uprawnienia Prezesa UOKiK wynikające z art. 88 ust. 1 uokik nie jako 
samodzielną i niczym nieograniczoną kompetencję, ale jako kompetencję, której treść jest ściśle 
uzależniona od innych przepisów uokik. Ten oczywisty sens art. 88 ust. 1 Prezes UOKiK prawidłowo 
odczytuje np. w odniesieniu do tego, jaki status prawny muszą mieć uczestnicy postępowania 
antymonopolowego w sprawie naruszenia zakazów przewidzianych w uokik. Choć bowiem art. 88 
ust. 1 uokik zawiera tylko ogólne stwierdzenie, iż stroną postępowania jest „każdy”, wobec kogo 
zostało wszczęte postępowanie w sprawie praktyk ograniczających konkurencję, Prezes UOKiK nie 
poddaje w wątpliwość, że postępowania antymonopolowe w sprawie naruszenia zakazów określonych 
w przepisach uokik mogą być wszczynane tylko przeciwko przedsiębiorcom, a nie konsumentom. 
A wiadomo to dlatego, iż przepis art. 88 ust. 1 uokik trzeba czytać łącznie z innymi przepisami uokik 

24 Np. dec. Prezesa UOKiK z 14.11.2011 r., nr RKR-45/2012; Materna, 2012, s. 42–49.
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(w tym przypadku art. 88 ust. 3 pkt 1, art. 4 pkt 5 i art. 10), a te wyraźnie stanowią, iż zarzut naruszenia 
zakazów określonych w przepisach uokik można stawiać wyłącznie przedsiębiorcom25.

Stosując konsekwentnie takie samo podejście do rozstrzygnięć poddanych badaniu w niniejszym 
opracowaniu, trzeba stwierdzić, iż decyzje dotyczące niedozwolonych porozumień są realizacją normy 
prawa materialnego zawartej w art. 6 uokik, stanowiącej, iż niedozwolone są pewne porozumienia 
między przedsiębiorcami. W decyzji wydawanej na podstawie art. 6 uokik i stwierdzającej zawarcie 
niedozwolonego porozumienia Prezes UOKiK powinien zatem bezsprzecznie udowodnić istnienie 
tego niedozwolonego porozumienia. A ponieważ nie może istnieć „jednostronne porozumienie”, 
to Prezes UOKiK nie może w decyzji stwierdzającej zawarcie niedozwolonego porozumienia uznać 
za sprawcę tego naruszenia prawa tylko jednej strony porozumienia, np. tylko jego inicjatora. 
Rozstrzygnięcie Prezesa UOKiK musi być skierowane do wszystkich uczestników niedozwolonego 
porozumienia, a zatem do dwóch stron (w przypadku porozumień dwustronnych) albo więcej niż 
dwóch stron (w przypadku porozumień wielostronnych). Innymi słowy, decyzja Prezesa UOKiK 
musi być skierowana do wszystkich skonkretyzowanych stron skonkretyzowanego porozumienia. 

Przy tym wszystkie te strony porozumienia powinny uczestniczyć w postępowaniu 
antymonopolowym na prawach strony postępowania administracyjnego, aby nie powodować 
opisanego w dalszej części opracowania naruszenia art. 156 ust. 4 k.p.a., tzn. skierowania decyzji 
administracyjnej do podmiotów niebędących stroną postępowania administracyjnego. 

To wreszcie prowadzi do konkluzji, że w celu stwierdzenia przez Prezesa UOKiK w rozstrzygnięciu 
decyzji antymonopolowej zawarcia niedozwolonego porozumienia, wszyscy uczestnicy niedozwolonego 
porozumienia muszą być wcześniej stronami postępowania administracyjnego, tzn. w świetle 
art. 88 ust. 1 uokik podmiotami, wobec których zostało wszczęte postępowanie w sprawie 
praktyk ograniczających konkurencję. Tylko taka interpretacja gwarantuje zachowanie zgodności 
rozstrzygnięcia decyzji Prezesa UOKiK zarówno z przepisami uokik, jak i k.p.a. Ale, że praktyka Prezesa 
UOKiK pokazuje, iż prezentuje on odmienne stanowisko w tej kwestii, efektem tego są wadliwe decyzje 
antymonopolowe, co zostanie szerzej opisane poniżej.

25 Na marginesie należy wyjaśnić, iż na gruncie art. 88 ust. 3 pkt 2 uokik, Prezes UOKiK wszczyna także 
postępowanie antymonopolowe w sprawie dopuszczenia przez osobę zarządzającą do naruszenia przez przed-
siębiorcę zakazów określonych w przepisach uokik. Jak więc z powyższego wynika, odpowiedzialność osób 
zarządzających związana jest z naruszeniem właśnie przez przedsiębiorców, a nie inne podmioty – np. konsu-
mentów – przepisów uokik.
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III.  Kogo uznano za sprawcę  
naruszenia prawa konkurencji  
w decyzjach Prezesa UOKiK  
dotyczących niedozwolonych porozumień

Treść rozstrzygnięcia, czyli sentencji, decyzji Prezesa UOKiK dotyczącej praktyki ograniczającej 
konkurencję określa art. 10 ust. 1 i 2 uokik. W rozstrzygnięciu tym, poza innymi stwierdzeniami26, 
muszą być zawarte co najmniej dwa elementy:
– po pierwsze – Prezes UOKiK wydaje decyzję o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję, 

jeżeli stwierdzi naruszenie zakazów określonych w art. 6 lub w art. 9 uokik lub w art. 101 lub 
w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej27 (dalej: TFUE)28;

– pod drugie – Prezes UOKiK nakazuje zaniechanie stosowania praktyki naruszającej zakazy, 
o których mowa w art. 6 lub w art. 9 uokik lub w art. 101 lub w art. 102 TFUE, jeżeli do czasu 
wydania decyzji praktyka ta nie została zaprzestana29.

Pomimo iż treść sentencji analizowanych decyzji zawiera pewne niewielkie różnice językowe30, 
ich wspólną cechą jest to, że stwierdzają one zawarcie niedozwolonego porozumienia i nakazują 
zaniechanie tego porozumienia, pomiędzy:
– jedną zidentyfikowaną z nazwy stroną – dostawcą, jako inicjatorem porozumienia oraz
– grupą niezidentyfikowanych podmiotów, nazywanych generalnie np. „dystrybutorami”, 

„przedsiębiorcami tworzącymi sieć dystrybucji produktów”, „przedsiębiorcami dystrybuującymi 
produkty”, „przedsiębiorcami prowadzącymi detaliczną dystrybucję produktów”, „dealerami” 
(podmioty te zbiorczo w dalszej części opracowania będą określane mianem „dystrybutorów”).

Z uzasadnienia tych decyzji wynika też, iż Prezes UOKiK uznał za stosowne postawienie zarzutu 
naruszenia prawa tylko dostawcom, ale już nie ich dystrybutorom. Dlatego jedyną stroną postępowania 
antymonopolowego w analizowanych sprawach był dostawca – jako inicjator niedozwolonego 
porozumienia, tylko przeciw niemu było prowadzone postępowanie antymonopolowe i tylko on został 
w rozstrzygnięciach decyzji uznany za sprawcę naruszenia prawa.

26 Te inne stwierdzenia mogą dotyczyć np. nałożenia kary finansowej lub zobowiązania do pokrycia kosz-
tów postępowania.

27 Dz. Urz. 115, 09/05/2008 P. 0088–0089.
28 Ust. 1 art. 10 uokik.
29 Ust. 2 art. 10 uokik.
30 Np. w przypadku, gdy decyzję wydawała Delegatura UOKiK z upoważnienia Prezesa UOKiK stosowano 

zwroty „uznaje się” o „nakazuje się” zamiast „uznaje” i „nakazuje”; różne nazywano dystrybutorów itp.
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IV.  Wadliwość decyzji Prezesa UOKiK  
stwierdzających naruszenie prawa konkurencji  
tylko przez inicjatora niedozwolonego 
porozumienia w świetle przepisów uokik

1. Naruszenie art. 6 uokik – poprzez prowadzenie postępowania antymonopolowego w sprawie 
stwierdzenia niedozwolonego porozumienia bez udziału wszystkich stron tego porozumienia

Stanowisko, iż postępowanie w sprawie niedozwolonego porozumienia musi toczyć się z udziałem 
wszystkich jego stron było wyrażane już w wyrokach Sądu Antymonopolowego z lat 1993 i 1995, których 
możliwy wpływ na bieżącą praktykę decyzyjną Prezesa UOKiK jest przez niektórych komentatorów 
niesłusznie umniejszany w oparciu o argument, iż odnosiły się one do ówczesnych przepisów prawa, 
w tym pojęcia „strony” z art. 28 k.p.a., podczas gdy aktualnie obowiązuje autonomiczna regulacja 
w tym zakresie wskazana w art. 88 ust. 1 uokik (Materna, 2012, s. 42–49). Jednak dokładna lektura 
tych wyroków pokazuje, iż zawarte w nich tezy nie tracą na aktualności, nawet w świetle obecnie 
obowiązujących przepisów i nawet mimo faktu, że pojawia się w nich odwołanie do art. 28 k.p.a. Jest 
tak dlatego, że istotą tych rozstrzygnięć nie była analiza problemu, który legł u podstaw uchwalenia 
art. 88 ust. 1 uokik, tzn. czy wnioskodawcy mogą rościć sobie prawo do bycia stroną postępowania 
antymonopolowego. Powołane wyroki dotyczą natomiast interpretacji innej kwestii, tzn. czy wszyscy 
uczestnicy niedozwolonego porozumienia muszą być stronami postępowania administracyjnego 
w świetle nie tylko procesowych, lecz także materialnoprawnych regulacji prawa konkurencji w tym 
zakresie. Zatem spór prawny rozstrzygnięty w tych wyrokach dotyczył nie tego, kto ma prawo do 
wywodzenia czynnej legitymacji do bycia stroną postępowania antymonopolowego, ale kto ma 
bierną legitymację do takiego udziału, powodującą przymus uznania go za stronę postępowania 
administracyjnego. A jak wykazano powyżej, nowelizacja uokik nadająca nową treść art. 88 ust. 1, 
w ogóle nie wprowadzała zmian w kwestii legitymacji biernej uczestników postępowania w sprawie 
niedozwolonego porozumienia, stąd powołane wyroki pozostają w pełni aktualne w tym zakresie.

Aby jednoznacznie wyjaśnić wagę tych orzeczeń dla oceny problemu, trzeba dokładnie zacytować 
pogląd Sądu Antymonopolowego, który oceniając postępowanie prowadzone przez Prezesa UOKiK 
tylko przeciwko jednej stronie niedozwolonego porozumienia, stwierdził: Natomiast w postępowaniu 
nie biorą udziału strony zawartego porozumienia, które przede wszystkim są biernie legitymowane 
w sprawach na tle zawierania porozumień monopolistycznych. Postępowanie w sprawie stosowania 
praktyk monopolistycznych, polegających na zawarciu porozumień monopolistycznych, toczące się bez 
udziału stron tego porozumienia dotknięte jest istotną wadliwością. (…) Bez udziału w/w podmiotów 
w postępowaniu nie mogą być skutecznie ukształtowane stosunki administracyjnoprawne, w ramach 
których chronione są cele ustawy antymonopolowej. Już choć z tego powodu zaskarżona decyzja 
podlega uchyleniu31. 

W kolejnym orzeczeniu Sądu Antymonopolowego pogląd ten został jeszcze precyzyjniej rozwinięty, 
poprzez wskazanie, iż Ocena czy określona umowa jest przejawem praktyki indywidualnej, czy też 
porozumieniem monopolistycznym wywiera skutki nie tylko w sferze prawa materialnego, ale także 
i procesowego. Aspekt procesowy rzutować będzie na kwestię legitymacji biernej sprawcy lub 

31 Wyr. SA z 8.11.1993 r., sygn. Akt. XVII Amr 27/93.
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sprawców praktyk monopolistycznych w postępowaniu toczącym się w trybie ustawy antymonopolowej 
(por. art. 61 § 4 kpa). W orzecznictwie podkreśla się, że postępowanie administracyjne dotyczące 
przeciwdziałania zawieraniu porozumień monopolistycznych może się toczyć tylko z udziałem 
uczestników danego porozumienia. Uczestnicy ci są jego stronami (posiadają bierną legitymację 
w takim postępowaniu) w rozumieniu art. 28 kpa. Ich łączny udział w postępowaniu uzasadniony jest 
koniecznością ukształtowania przez Urząd Antymonopolowy stosunku administracyjnoprawnego, 
w ramach którego chronione są cele ustawy antymonopolowej, poprzez wydanie decyzji nakazującej 
zaniechanie stosowania praktyk monopolistycznych (art. 8 ust. 1 ustawy). Wadliwe jest więc postępowanie 
toczące się w sprawie stosowania porozumienia monopolistycznego bez udziału jego uczestników (wyrok 
z dnia 8 listopada 1993 r., sygn. akt XVII Amr 27/93, „Wokanda” z 1994 r., nr 5). W niniejszej sprawie 
decyzja nie została wydana na podstawie art. 5 ustawy, który zawiera przykłady praktyk indywidualnych, 
lecz na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy antymonopolowej, a więc przepisów przeciwdziałających 
zawiązywaniu porozumień monopolistycznych. Zatem biernie legitymowanym w tym postępowaniu 
jest nie tylko PZU, ale także uczestnicy umów zawartych z tym ubezpieczycielem, których łączny udział 
w postępowaniu jest konieczny. Z uwagi na nie objęcie postępowaniem administracyjnym warsztatów 
naprawczych i dostawców części zamiennych, z którymi PZU zawarł umowy kwestionowane przez 
Urząd Antymonopolowy, już tylko z tego powodu zaskarżona decyzja podlega uchyleniu32.

Także Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK) w późniejszym orzecznictwie33 
podzielił stanowisko Sądu Antymonopolowego, stwierdzając, iż brak ustalenia wszystkich uczestników 
niedozwolonego porozumienia oznacza brak określenia stron niedozwolonej zmowy cenowej, co 
narusza m.in. art. 6 uokik34.

W świetle ww. jednoznacznego orzecznictwa sądowego, stosując art. 88 ust. 1 uokik Prezes 
UOKiK nie może kierować się przekonaniem o wyłącznie procesowym charakterze tego przepisu, 
dającym mu pełną dowolność w zakresie wszczęcia postępowania antymonopolowego przeciwko 
jakiemukolwiek przedsiębiorcy, nawet jeżeli nie miałoby to uzasadnienia z punktu widzenia materialnego 
charakteru normy, dla zastosowania której wszczyna postępowanie. To bowiem normy materialne 
przepisów uokik, a nie Prezes UOKiK, decydują o tym, kto ma bierną legitymację do bycia stroną 
postępowania antymonopolowego i sens tych norm nie może ulec wypaczeniu przez błędne 
stosowanie art. 88 ust. 1 uokik. 

Zatem zawarte w art. 88 ust.1 uokik stwierdzenie, że stroną postępowania jest każdy, wobec 
kogo zostało wszczęte postępowanie w sprawie praktyk ograniczających konkurencję nie oznacza, że 
Prezes UOKiK może np. wszcząć postępowanie antymonopolowe o nadużycie pozycji dominującej 
przeciwko przedsiębiorcy nieposiadającemu takiej pozycji. Nie może dlatego, że norma prawa 
materialnego wynikająca z art. 9 uokik nakazuje mu zastosowanie tego przepisu tylko do przedsiębiorcy 
posiadającego pozycję dominującą, bo istotą naruszenia prawa konkurencji wskazanego w tym 
przepisie jest nadużycie pozycji dominującej.

Taki sam tok analizy należy zastosować do interesującej nas w niniejszym opracowaniu realizacji 
normy prawa materialnego zawartej w art. 6 uokik. Stanowi ona, iż zakazane są pewne porozumienia 
między przedsiębiorcami, zatem istotą naruszenia prawa konkurencji przewidzianą w tym przepisie 
jest antykonkurencyjne porozumienie. Norma ta skonstruowana została w sposób przedmiotowy – 
tzn. niedozwolone są porozumienia, a nie w sposób podmiotowy – tzn. niedozwolone są zachowania 
przedsiębiorców biorących udział w niedozwolonych porozumieniach. Nie można więc udowodnić 
naruszenia prawa przez danego przedsiębiorcę, w postaci uczestnictwa w niedozwolonym 
porozumieniu, bez wcześniejszego udowodnienia istnienia niedozwolonego porozumienia. A do tego 
konieczne jest udowodnienie uczestnictwa w niedozwolonym porozumieniu jeszcze co najmniej 

32 Wyr. SA z 15.03.1995 r., sygn. Akt. XVII Amr 66/94.
33 Wyr. SOKiK z 8.07.2015 r., sygn. akt XVII AmA 85/14.
34 Wyr. ten zostanie szerzej omówiony w pkt V.3 niniejszego opracowania w kontekście tego, iż dokonując 

prawidłowej oceny wadliwości decyzji Prezesa UOKiK na gruncie uokik, SOKiK dokonał jednocześnie błędnej 
interpretacji naruszenia k.p.a. 
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jednej strony. Bez spełnienia tego warunku możliwe byłoby wyłącznie stwierdzenie jednostronnego 
uczestnictwa danego przedsiębiorcy w „jednostronnym porozumieniu”, co byłoby absurdem w świetle 
treści art. 6 uokik i logicznego rozumowania. 

Aby więc prawidłowo zastosować normę prawa materialnego z art. 6 uokik, Prezes UOKiK nie 
może arbitralnie decydować o wyborze tylko jednej strony niedozwolonego porozumienia, której ma 
dotyczyć rozstrzygnięcie decyzji stwierdzające to niedozwolone porozumienie. 

Na marginesie trzeba dodać, iż tak samo za nieuzasadnioną należy uznać modyfikację tego 
podejścia w postaci stwierdzenia przez Prezesa UOKiK w powołanej wcześniej jednej decyzji 
naruszenia prawa przez dostawcę i tylko jednego dystrybutora tego dostawcy35. W uzasadnieniu tej 
decyzji Prezes UOKiK wyjaśnił lakonicznie, że powołanie z nazwy tylko tego jednego dystrybutora 
jako sprawcy naruszenia prawa konkurencji spowodowane było faktem, iż spośród wszystkich 
dystrybutorów dokonywał on największych, wartościowo i ilościowo, zakupów od dostawcy36. 
Podejście to nie znajduje uzasadnienia na gruncie art. 6 uokik. Przepis ten bowiem nie tylko nie daje 
żadnych podstaw do podejmowania przez Prezesa UOKiK arbitralnej decyzji, wobec której strony 
niedozwolonego porozumienia stwierdzić naruszenie prawa, a wobec której nie, lecz także nie zawiera 
żadnych wskazówek, iż różnicowanie dystrybutorów w zakresie stwierdzenia naruszenia prawa może 
zależeć od intensywności ich relacji handlowych z dostawcą.

2. Naruszenie art. 6 uokik – poprzez stwierdzenie istnienia jednego niedozwolonego porozumienia, 
podczas gdy dowody wskazywały na zawarcie wielu dwustronnych porozumień

Jak wyjaśniono wyżej, w decyzji stwierdzającej zawarcie niedozwolonego porozumienia Prezes UOKiK 
musi określić strony niedozwolonego porozumienia. Zrezygnowanie jednak w rozstrzygnięciach 
badanych decyzji Prezesa UOKiK ze wskazania konkretnych dystrybutorów, jako uczestników konkretnych 
niedozwolonych porozumień, powodowało konieczność odwołania się do niezidentyfikowanej 
i określonej zbiorczo kategorii „dystrybutorów”. Zbiorczo też była określana przez Prezesa UOKiK 
relacja tych dystrybutorów z dostawcą jako „porozumienie”, tzn. jedno porozumienie, a nie konkretne 
porozumienia z konkretnymi dystrybutorami. Tymczasem, w uzasadnieniach decyzji zawarte są 
wyjaśnienia jednoznacznie świadczące o tym, że w rzeczywistości zawierane było nie jedno, ale 
wiele dwustronnych porozumień. Prezes UOKiK wskazywał, stosując liczbę mnogą, że np. jedynym 
wspólnym uczestnikiem stwierdzonych porozumień był dostawca, a pozostałymi uczestnikami tych 
porozumień byli współpracujący z dostawcą dystrybutorzy37.

Z art. 10 ust. 1 uokik wynika obowiązek Prezesa UOKiK do zidentyfikowania w decyzji 
niedozwolonej „praktyki”, a więc konkretnego, precyzyjnie zidentyfikowanego naruszenia prawa 
przewidzianego w art. 6 uokik. Skoro zatem za praktykę w rozstrzygnięciach decyzji uznano zawarcie 
„porozumienia” między dostawcą a dystrybutorami, to nie można zinterpretować tego stwierdzenia 
inaczej, jak opisu jednego wielostronnego porozumienia, w którym uczestniczyli dostawca i wszyscy 
powołani zbiorczo dystrybutorzy. Jeżeli więc Prezes UOKiK jednocześnie w uzasadnieniach decyzji 
zawierających takie sentencje stwierdzał istnienie zupełne innych praktyk, tzn. wielu dwustronnych 
porozumień, których uczestnikami byli dostawca i poszczególni dystrybutorzy, to oznacza, że 
rozstrzygnięcia decyzji były nieprawidłowe w świetle art. 6 w związku z art. 10 uokik, poprzez błędne 
zidentyfikowanie naruszenia prawa zarzucanego adresatom decyzji. 

35 Dec. Prezesa UOKiK z 31.12.2013 r. nr DOK-7/2013.
36 Ibidem, pkt 168.
37 Dec. Prezesa UOKiK z 30.08.2012 r. nr RGB-19/2012.
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3. Naruszenie art. 6 uokik – poprzez odstąpienie od stwierdzenia naruszenia prawa przez 
dystrybutorów w oparciu o argument braku ich inicjującej roli w zawarciu niedozwolonego 
porozumienia

W analizowanych decyzjach Prezesa UOKiK pojawiają się bardzo podobne uzasadnienia dla uznania 
tylko dostawcy produktów za podmiot naruszający prawo konkurencji. Na przykładzie jednej z decyzji38 
można wymienić typowe argumenty powoływane przez Prezesa UOKiK w tym zakresie. Przede 
wszystkim odwoływano się do tego, iż dostawca był inicjatorem i organizatorem porozumienia oraz 
odgrywał w nim wiodącą, a także decydującą rolę. Rola dystrybutorów polegała tylko na przyjęciu 
i wykonywaniu warunków umownych przedstawionych przez organizatora systemu. Dostawca zaś 
pełnił funkcję „spoiwa” wszystkich stron tej sieci dwustronnych porozumień, która powodowała, że 
rozstrzygnięcie Prezesa UOKiK adresowane do jednego przedsiębiorcy powinno być wystarczające, 
by doprowadzić do zakończenia stosowania antykonkurencyjnych rozwiązań w całej sieci dystrybucji.

Z powyższego wynika, iż Prezes UOKiK dokonał interpretacji contra legem, sprzecznej z istotą 
art. 6 uokik. Przepis ten nie zawiera bowiem żadnych podstaw do różnicowania odpowiedzialności 
uczestników niedozwolonego porozumienia w oparciu o kryterium tego kto był inicjatorem 
porozumienia, a kto jedynie podmiotem przystającym na warunki zaproponowane przez tego 
inicjatora. Trudno zaakceptować stanowisko Prezesa UOKiK także w świetle jego własnych przemyśleń 
dotyczących roli uczestników niedozwolonego porozumienia. Odwołuje się on bowiem do treści art. 83 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z którym, każdy ma obowiązek przestrzegania prawa 
Rzeczpospolitej Polskiej, a także do stanowiska Sądu Najwyższego, który uznaje, że przedsiębiorcy 
będący profesjonalnymi uczestnikami obrotu rynkowego mają możliwość prawidłowego określenia 
ryzyka prawnego przy podejmowaniu określonych decyzji biznesowych39. Pomimo jednak tak 
jednoznacznego stanowiska w kwestii podstaw do pociągnięcia do odpowiedzialności każdego 
przedsiębiorcy naruszającego prawo konkurencji, Prezes UOKiK w tych samych decyzjach, w których 
w uzasadnieniach zawierał powołane stwierdzenia, w sentencjach tych decyzji nie wskazywał 
dystrybutorów uczestniczących w niedozwolonych porozumieniach jako sprawców naruszenia 
prawa. Nie można zachować logicznej ciągłości przedstawionych wywodów w sytuacji, kiedy w tej 
samej decyzji w jednym miejscu wykazuje się istnienie niedozwolonego porozumienia z udziałem 
dystrybutorów, bo udowodnienie tego porozumienia stanowi niezbędną przesłankę dla zastosowania 
art. 6 uokik, a w innym miejscu pisze się, iż ci sami dystrybutorzy nie muszą być adresatem decyzji 
administracyjnej stwierdzającej funkcjonowanie niedozwolonego porozumienia z ich udziałem.

Należy podkreślić, iż stopień przyczynienia się przedsiębiorców do naruszenia prawa konkurencji 
może być podstawą jedynie do miarkowania wysokości kary pieniężnej. Art. 111 ust. 3 pkt e) i f) 
uokik wskazują jako okoliczności łagodzące w tym zakresie bierną rolę przedsiębiorcy w naruszeniu 
zakazu porozumień ograniczających konkurencję, w tym unikanie przez niego wprowadzenia w życie 
postanowień porozumienia ograniczającego konkurencję oraz działanie pod przymusem – w przypadku 
naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Ale miarkowanie kary finansowej nie 
może wpływać na fakt, iż nawet przedsiębiorcy odgrywający bierną rolę w porozumieniu czy też 
działający pod przymusem, ale uczestniczący w niedozwolonym porozumieniu, nie są wyłączeni spod 
oceny ich zachowań na gruncie art. 6 uokik. I słusznie, bowiem nawet najmniejszy przedsiębiorca 
biernie wykonujący polecenia organizatora niedozwolonego porozumienia, jest „przymuszany” do 
uczestnictwa w nim nie w sensie odgórnego przymusu państwowego wynikającego np. z ustawy, 
ale wyłącznie w sensie ekonomicznym. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorca ten 
powziął decyzję o rezygnacji z udziału w tym niedozwolonym porozumieniu, a dodatkowo także, aby 
powiadomił Prezesa UOKiK o jego istnieniu. Jeżeli tego nie robi, to znaczy, że w praktyce akceptuje 

38 Dec. Prezesa UOKiK z 30.12.2013 r. nr RBG-42/2013.
39 Np. w dec. Prezesa UOKiK z 8.12.2014 r. nr RKT-42/2014.
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to porozumienie i z niego korzysta, narażając odbiorców końcowych sprzedawanych przez siebie 
produktów na brak możliwości skorzystania z atrakcyjniejszych cen zakupu40. 

Argumentacja Prezesa UOKiK miałaby uzasadnienie, gdyby prowadził on sprawy o nadużycie 
pozycji dominującej przez dostawców produktów wobec dystrybutorów. Przy takim założeniu 
rzeczywiście jednostronne działania dominanta wobec dystrybutorów mogłyby być intepretowane 
jako „przymuszanie” tych ostatnich do określonych działań. Takie rozróżnienie pomiędzy sprawami 
o nadużycie pozycji dominującej i sprawami o zawarcie niedozwolonego porozumienia Prezes UOKiK 
stosował zresztą już w swoich wcześniejszych decyzjach dotyczących wertykalnych porozumień 
cenowych. W jednej z nich41 uznał, że pomimo silniejszej pozycji dostawcy w stosunku do jego 
dystrybutorów, dostawca ten nie posiadał pozycji dominującej, która pozwalałaby mu narzucać 
określone zachowania pozostałym podmiotom działającym na rynku. Prezes UOKiK stwierdził więc, 
iż kwestionowane w postępowaniu postanowienie umowne zostało przez wszystkich dystrybutorów 
przyjęte w sposób dobrowolny, co powodowało, że w tej sprawie miano do czynienia z porozumieniem 
ograniczającym konkurencję, a nie z indywidualną praktyką dostawcy.

W świetle powyższego należy podkreślić, iż także każda z analizowanych w niniejszym opracowaniu 
decyzji opierała się na zarzucie zawarcia niedozwolonego porozumienia, zatem nie powinna mieć do 
nich zastosowania argumentacja właściwa dla spraw o nadużycie pozycji dominującej. Przedstawiciele 
doktryny wskazują w tym kontekście, iż Adresowanie decyzji dotyczącej zakazu antykonkurencyjnych 
porozumień do jednego przedsiębiorcy rodzi wrażenie, że organ antymonopolowy stosuje jakąś nową, 
pozaustawową normę ustanawiającą zakaz jednostronnego narzucania sztywnych i minimalnych cen 
odsprzedaży przez przedsiębiorcę, który nie zajmuje pozycji dominującej42. 

Ponieważ niedozwolone porozumienia zidentyfikowane w badanych decyzjach dotyczyły ustalania 
cen odsprzedaży, nie miały do nich zastosowania wyłączenia od zakazów niedozwolonych porozumień 
o charakterze de minimis43, a jedynie art. 6 uokik. Prezes UOKiK powinien był zatem stwierdzić 
naruszenie prawa poprzez zawarcie niedozwolonego porozumienia przez wszystkie jego strony, 
niezależnie od stopnia ich przyczynienia się do zawarcia i funkcjonowania tego porozumienia. Jak 
wskazano wyżej, dysproporcję odpowiedzialności dystrybutorów w zakresie przyczynienia się do 
funkcjonowania niedozwolonego porozumienia Prezes UOKiK mógł natomiast uwzględnić poprzez 
obniżenie kary finansowej dystrybutorom, bądź nawet odstąpienie od wymierzenia tej kary44. 
Jeżeli jednak Prezes UOKiK w decyzjach udowadniających istnienie niedozwolonego porozumienia 
stwierdzał naruszenie prawa tylko przez jedną stronę porozumienia, a pozostałe strony zwalniał 
z odpowiedzialności, to arbitralnie dokonywał nieprawidłowej interpretacji art. 6 uokik, nie tylko nie 
identyfikując prawidłowo samego porozumienia, lecz także odstępując od stwierdzenia naruszenia 
prawa konkurencji przez część uczestników niedozwolonego porozumienia, choć materialna norma 
art. 6 uokik nie dawała mu takich uprawnień.

40 Podobne zdanie wyraża A. Jurkowska-Gomułka we wpisie na blogu zatytułowanym 1+1=1, czyli o „jed-
nostronnych” porozumieniach według Prezesa UOKiK opublikowanym w dniu 3.03.2014 r. na stronie internetowej 
pod adresem: http://www.modzelewskapasnik.pl/pl/blog/36/18/11-1-czyli-o-jednostronnych-porozumieniach-
-wedlug-prezesa-uokik/. 

41 Dec. Prezesa UOKiK z 12.12.2001 r. nr RWR-34/2011.
42 A. Jurkowska-Gomułka, .1+1=1, czyli o „jednostronnych” porozumieniach według Prezesa UOKiK...
43 Zgodnie z art. 7 ust. 3 uokik. Nie jest rozpatrywane w opracowaniu potencjalne zastosowanie art. 8 uokik, 

ponieważ w badanych decyzjach ta kwestia nie była przedmiotem analizy.
44 Niestety tylko w części decyzji Prezes UOKiK zastosował takie prawidłowe rozwiązanie, np. w dec. Pre-

zesa UOKiK z 19.12.2016 r. nr RKT-8/2016.
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V.  Wadliwość decyzji Prezesa UOKiK 
stwierdzających naruszenie prawa konkurencji 
tylko przez inicjatora niedozwolonego 
porozumienia w świetle przepisów k.p.a.

Jak wskazano we wprowadzeniu do niniejszego opracowania, we wszystkich sprawach nieuregulowanych 
w uokik do postępowania przed Prezesem UOKiK stosuje się przepisy k.p.a. To oznacza, iż decyzje 
administracyjne wydawane przez Prezesa UOKiK powinny spełniać wszystkie wymogi dotyczące 
struktury tego rodzaju aktu przewidziane w k.p.a., w szczególności w art. 107 tej ustawy. Przepisy 
art. 107 k.p.a. obowiązują bowiem wszystkie organy administracji publicznej w jednakowym stopniu. 
Dotyczy to organów administracyjnych wszystkich szczebli, a więc organów zarówno terenowych, 
jak i centralnych, rządowych oraz samorządu terytorialnego oraz odnosi się to do organów będących 
w strukturze administracji publicznej i podmiotów realizujących zlecone funkcje administracji publicznej 
(art. 107, w: Adamiak i Borkowski, 2016).

Art. 107 § 1 k.p.a. stanowi, iż decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji 
publicznej; datę wydania; oznaczenie strony lub stron; powołanie podstawy prawnej; rozstrzygnięcie; 
uzasadnienie faktyczne i prawne; pouczenie czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie; podpis 
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji 
lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione 
powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto 
pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.

Dla analiz przedstawionych w niniejszym opracowaniu konieczne jest odwołanie się do jednego 
szczególnego elementu decyzji administracyjnej, jakim jest jej rozstrzygnięcie. Jest to element 
konstytutywny dla bytu decyzji administracyjnej, dlatego też jego brak w ogóle nie pozwala uznać 
aktu podjętego przez organ administracji publicznej za decyzję administracyjną45. Orzecznictwo 
sądów administracyjnych podkreśla przy tym konieczność zapewnienia zindywidualizowanego 
i precyzyjnego charakteru rozstrzygnięcia decyzji administracyjnej. Wskazuje się, że rozstrzygnięcie 
wyraża rezultat stosowania normy prawa materialnego do konkretnego przypadku, w kontekście 
określonych okoliczności faktycznych i materiału dowodowego46. Rozstrzygnięcie jest przy tym 
wiążącą wypowiedzią organu administracji publicznej co do istoty sprawy. W rozstrzygnięciu organ 
dokonuje konkretyzacji uprawnień i obowiązków w odniesieniu do zindywidualizowanego adresata 
oznaczonego w decyzji administracyjnej (art. 107, w: Kędziora, 2014). 

Tymczasem wspólną cechą analizowanych w niniejszym opracowaniu rozstrzygnięć decyzji 
Prezesa UOKiK jest to, iż stwierdzają one zawarcie niedozwolonego porozumienia pomiędzy jedną 
zindywidualizowaną stroną – inicjatorem porozumienia – oraz niezidentyfikowanymi, zbiorczo 
określonymi dystrybutorami. Taka konstrukcja rozstrzygnięcia rodzi dwa zasadnicze zarzuty na 
gruncie k.p.a.: skierowania decyzji do podmiotu niebędącego stroną postępowania administracyjnego 
oraz niejednoznaczności rozstrzygnięcia.

45 Por. wyr. NSA z 23.9.1999 r., SA/RZ 482/98, C.H. Beck, Legalis.
46 Wyr. WSA w Olsztynie z 15.10.2009 r., II SA/OL 741/09, C.H. Beck, Legalis.
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Poniżej przedstawiono analizy treści rozstrzygnięć Prezesa UOKiK na gruncie art. 156 k.p.a., 
zawierającego przesłanki do stwierdzenia nieważności decyzji przez organ administracji publicznej. 
Oczywiście, w świetle art. 82 ust. 1 uokik, od decyzji Prezesa UOKiK stronie nie przysługują środki 
prawne wzruszenia decyzji przewidziane w k.p.a., dotyczące m.in. stwierdzenia nieważności decyzji. 
Treść tego przepisu nie oznacza jednak, iż decyzje Prezesa UOKiK są w ogóle pozbawione kontroli 
pod kątem ich ważności na gruncie k.p.a. Przedsiębiorca ma bowiem możliwość powoływania tych 
zarzutów w celu wzruszenia decyzji Prezesa UOKiK w ramach postępowania odwoławczego przed 
SOKiK. Celem unormowania art. 82 uokik jest jedynie wyłączenie konkurencyjności dwóch postępowań, 
mających analogiczny przedmiot, czyli weryfikację tego samego rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK. 
Dopuszczenie możliwości równoległego prowadzenia dwóch takich postępowań, tj. na gruncie k.p.a. 
i w drodze postępowania odwoławczego do SOKiK, godziłoby w pewność obrotu prawnego, z uwagi 
na brak gwarancji rozstrzygnięcia tej samej sprawy przez różne organy (administracyjny oraz sądowy) 
w taki sam sposób (Kohutek i Sieradzka, 2014).

Zatem powołane w opracowaniu argumenty dotyczące możliwości stwierdzenia nieważności 
decyzji Prezesa UOKiK na gruncie k.p.a. mogą być brane pod uwagę w ramach postępowania 
odwoławczego przed SOKiK. W doktrynie wskazuje się, że przesłanką uchylenia przez SOKiK decyzji 
Prezesa UOKiK może być m.in. pogwałcenie takich zasad postępowania, które konstytuują jego 
nieważność (Bernatt, 2011, s. 296)47. Naruszenia reguł proceduralnych mogą stać się podstawą do 
uchylenia decyzji Prezesa UOKiK w sytuacjach przewidzianych w art. 156 § 1 k.p.a. (Bernatt, 2011, 
s. 297). Potwierdzeniem słuszności ww. stanowiska przedstawicieli doktryny był niedawny wyrok 
Sądu Najwyższego48, w którym stwierdzono, iż: Z powyższego wynika, że Sądy orzekające w sprawach 
z odwołania od decyzji Prezesa Urzędu, rozstrzygając spór pomiędzy przedsiębiorcą a organem 
antymonopolowym, którego zakres wskazany w odwołaniu obejmuje także naruszenie przez organ 
antymonopolowy nałożonych na niego obowiązków proceduralnych, podyktowanych potrzebą ochrony 
słusznych interesów przedsiębiorcy i jego prawa do obrony, mogą dokonywać merytorycznej oceny 
zarzutów odnoszących się do postępowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu. W zależności zaś 
od rodzaju i wagi tych zarzutów ich uwzględnienie może prowadzić do uznania odwołania za zasadne 
i uchylenia zaskarżonej decyzji bez jednoczesnego rozstrzygnięcia, czy przedsiębiorca dopuścił się 
naruszenia reguł konkurencji w zakresie wskazanym w decyzji Prezesa Urzędu.

Stąd też omawiane niżej przesłanki do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej 
w świetle art. 156 § 1 k.p.a. powoływane są w kontekście możliwego uwzględnienia ich przez SOKiK 
w postępowaniu odwoławczym od decyzji Prezesa UOKiK jako podstawy do uchylenia tej decyzji. 

1. Podstawy do stwierdzenia nieważności decyzji na gruncie art. 156 §  1 pkt 4 k.p.a. – ze względu 
na skierowanie decyzji do podmiotów niebędących stroną postępowania administracyjnego

Pomimo uznania w rozstrzygnięciu decyzji Prezesa UOKiK tylko jednego przedsiębiorcy za stronę 
postępowania administracyjnego, jako adresat decyzji został wskazany nie tylko ten podmiot, lecz 
także inne podmioty, tzn. zbiorczo ujęci dystrybutorzy. Jak wyjaśniano wcześniej, przy okazji analizy 
na gruncie uokik, ten zabieg jest bowiem niezbędny dla uzasadnienia istnienia porozumienia na 
gruncie art. 6 uokik, ponieważ nie może być ono zawarte wyłącznie przez jedną stronę, stąd dla jego 
stwierdzenia muszą być zidentyfikowane co najmniej dwie strony. 

W związku z tym, dystrybutorzy pomimo nie przyznania im statusu stron postępowania 
administracyjnego, czyli w tym przypadku stron postępowania antymonopolowego w rozumieniu 
art. 88 ust. 1 uokik, byli jednocześnie wskazywani w sentencjach decyzji Prezesa UOKiK jako strona 
niedozwolonego porozumienia w rozumieniu art. 6 uokik. Nie zauważono jednak, iż przez zastosowanie 

47 Także powołany w publikacji wyr. SN z 14.04.2010 r., III SK 1/10.
48 Wyr. SN z 13.10.2013 r., III SK 67/12.
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takiej konstrukcji „ratującej sytuację” na potrzeby wykazania porozumienia na gruncie art. 6 uokik, 
nastąpił inny skutek niosący konsekwencje na gruncie k.p.a. Otóż przez taką konstrukcję sentencji 
decyzji, dystrybutorzy stali się, wraz z dostawcą, równorzędnymi adresatami rozstrzygnięcia decyzji 
Prezesa UOKiK w rozumieniu k.p.a. Świadczy o tym jednoznaczne treść sentencji decyzji. Prezes 
UOKiK nie stwierdza bowiem w nich zawarcia porozumienia tylko przez dostawcę i nie nakazuje 
zaniechania tej praktyki tylko dostawcy, ale stwierdza zawarcie porozumienia między dostawcą 
i dystrybutorami oraz nakazuje jej zaniechanie, a skoro tak, to nakazuje jej zaniechanie wcześniej 
powołanym obu stronom porozumienia, czyli dostawcy oraz dystrybutorom. Nie ma znaczenia czy 
Prezes UOKiK prowadził postępowanie antymonopolowe tylko przeciwko dostawcy jako jedynej 
stronie postępowania administracyjnego. Ważne jest to, jak ostatecznie zidentyfikował adresatów 
rozstrzygnięcia decyzji administracyjnej, czyli podmioty wskazane w sentencji tej decyzji.

Taką praktykę decyzyjną należy ocenić w świetle art. 156 §  1 pkt 4 k.p.a., który stanowi, iż organ 
administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która została skierowana do osoby niebędącej 
stroną w sprawie. Nie jest wykluczone, że wydając analizowane decyzje, Prezes UOKiK mógł błędnie 
bazować na przekonaniu, iż pojęcie „skierowanie” decyzji administracyjnej jest równoznaczne 
wyłącznie z pojęciem „doręczenia” tej decyzji. A skoro badane decyzje Prezesa UOKiK doręczane były 
wyłącznie dostawcy, jako formalnie jedynej stronie postępowania antymonopolowego, mogło powstać 
mylne wrażenie, że ta sytuacja oznacza brak możliwości popełnienia naruszenia przewidzianego 
w art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a., tj. skierowania decyzji do osoby niebędącej stroną w sprawie. Jest to jednak 
nieprawidłowa interpretacja. Skierowanie decyzji w rozumieniu komentowanego przepisu oznacza 
bowiem zamiar ukształtowania nią czyjejś sytuacji prawnej, a nie samo tylko jej doręczenie (Knysiak- 
-Molczyk, 2015). To stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie, w którym wskazuje się, iż 
przez pojęcie „skierowanie decyzji” należy rozumieć określenie w drodze decyzji praw i obowiązków 
oznaczonego podmiotu prawa, nie ma natomiast istotnego znaczenia sam fakt doręczenia decyzji49. 
Sens przepisu wyjaśniany jest następująco: Przepis art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a. ma za zadanie wyeliminowanie 
przypadków, w których akt administracyjny nie mógł wywołać przewidzianych w nim skutków z uwagi 
na jego skierowanie do niewłaściwej osoby, niedysponującej uprawnieniami strony. Nie chodzi o omyłkę 
w doręczeniu aktu, względnie o brak podstaw do tegoż doręczenia, lecz właśnie o rozstrzygnięcie 
o prawach i obowiązkach osoby niebędącej stroną”50. I dalej: Skierowanie decyzji do osoby niebędącej 
stroną polega na nieprawidłowym określeniu adresata rozstrzygnięcia (…). (…) kwestia doręczenia 
decyzji (wprowadzenia jej do obrotu prawnego) ma charakter wyłącznie procesowy51.

W świetle powyższych wyjaśnień trzeba uznać, iż praktyka Prezesa UOKiK polegająca 
na wskazywaniu w rozstrzygnięciach decyzji jako uczestników niedozwolonych porozumień 
zbiorczo określonych dystrybutorów, nieposiadających jednocześnie statusu stron postępowania 
administracyjnego, daje podstawy do stwierdzenia nieważności tych decyzji na gruncie art. 156 
§ 1 pkt 4 k.p.a. Nawet bowiem, jeżeli decyzja Prezesa UOKiK nie jest doręczana dystrybutorom, 
ponieważ nie są oni stronami postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 88 ust. 1 uokik, 
nie wpływa to na fakt, iż poprzez umieszczenie tych dystrybutorów w sentencji decyzji, jest ona 
„skierowana” także do tych dystrybutorów. 

Trzeba przy tym podkreślić, iż rozważania dotyczące konsekwencji skierowania decyzji do 
podmiotów niebędących stronami w sprawie nie mają wyłącznie teoretycznego charakteru, ale 
wiążą się z możliwymi praktycznymi konsekwencjami, które można pokazać na następującym 
przykładzie. Ponieważ decyzje Prezesa UOKiK są publicznie dostępne, dystrybutor dostawcy, który nie 
był stroną postępowania antymonopolowego i mógł nie być nawet świadomy prowadzenia takiego 
postępowania przez Prezesa UOKiK, może dowiedzieć się z np. z mediów czy ze strony internetowej 
UOKiK, że decyzja została wydana także przeciwko niemu. Skoro bowiem decyzja skierowana jest 

49 Wyr. WSA w Krakowie z 3.08.2016 r., II SA/Kr 552/16, LEX nr 2104907.
50 Wyr. NSA z 14.02.2013 r., II OSK 1935/11, CBOSA.
51 Wyr. NSA z 7.02.2013 r., II OSK 1841/11, CBOSA.
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do grona np. „dystrybutorów produktów dostawcy X”, to każdy przedsiębiorca będący częścią tej 
grupy adresatów decyzji ma prawo rozumieć, że decyzja dotyczy także jego. Z tej decyzji może więc 
wyczytać, iż został uznany za jednego z uczestników nielegalnego porozumienia i że nakazano także 
jemu wycofanie się z tej praktyki. Bezsprzecznie więc decyzja wpływa na prawa i obowiązki tego 
dystrybutora. Oto bowiem decyzją organu administracji – Prezesa UOKiK – dystrybutor ten pozbawiony 
został prawa do kontynowania dotychczasowej relacji z dostawcą. Dystrybutor ten może przy tym 
nie zgadzać się z negatywną oceną tej relacji dokonaną przez Prezesa UOKiK. Dystrybutor może 
słusznie twierdzić, że dla wykazania niedozwolonego porozumienia z jego udziałem niezbędne jest 
udowodnienie uczestnictwa w tym porozumieniu nie tylko dostawcy, ale także właśnie jego jako drugiej 
strony porozumienia. Jeżeli zaś Prezes UOKiK prowadził postępowanie dowodowe w tym zakresie 
bez udziału dystrybutora, bez zapewnienia mu m.in. prawa do obrony, prawa do ustosunkowania 
się do zarzutów, prawa do zapoznania się aktami sprawy przed wydaniem decyzji itp., to naruszył 
przepisy k.p.a. Tym samym, decyzja Prezesa UOKiK jako akt prawny kształtujący prawa i obowiązki 
dystrybutorów niebędących stronami postępowania administracyjnego, powinna zostać uznana za 
nieważną z mocy art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a.

Trzeba wskazać, że dystrybutorzy mogą mieć także dodatkowo roszczenia odszkodowawcze 
wobec Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezesa UOKiK. Mogą bowiem twierdzić, iż 
rozpowszechnianie przez Prezesa UOKiK nieudowodnionych, zgodnie z wymogami k.p.a., informacji 
o naruszeniu przez tych dystrybutorów prawa konkurencji, powoduje utratę ich wiarygodności wobec 
partnerów biznesowych, przekładającą się na pogorszenie możliwości prowadzenia działalności 
handlowej. Zarzut ten jest najbardziej prawdopodobny w przypadku tych decyzji Prezesa UOKiK, 
w których pomimo zbiorczego i anonimowego określenia dystrybutorów w sentencji decyzji, w samych 
uzasadnieniach decyzji niektórzy dystrybutorzy są jednakowoż zidentyfikowani z nazwy52. 

2. Podstawy do stwierdzenia nieważności decyzji na gruncie art. 156 §  1 pkt 2 k.p.a. – ze względu 
na rażące naruszenie w rozstrzygnięciach decyzji Prezesa UOKiK przepisów k.p.a. 

Zidentyfikowane powyżej naruszenie k.p.a. związane ze skierowaniem decyzji do podmiotów 
niebędących stronami postępowania administracyjnego, już samo w sobie powinno dyskwalifikować 
decyzje Prezesa UOKiK jako nieważne na gruncie art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a. Niemniej jednak, abstrahując 
w tym momencie od ww. kwestii, warto omówić drugi niezależny zarzut na gruncie k.p.a., dotyczący 
sformułowania rozstrzygnięcia decyzji w nieprawidłowy sposób.

Brak rozstrzygnięcia, czyli „treści decyzji”, pozbawia dane pismo charakteru decyzji53. Przez brak 
rozstrzygnięcia należy przy tym rozumieć nie tylko brak części decyzji w postaci jej sentencji, lecz 
także sytuacje opisane w niniejszym opracowaniu, kiedy sentencja formalnie występuje jako część 
decyzji, jednak z uwagi na jej treść niezgodną z wymogami k.p.a., nie można jej uznać za prawidłowe 
rozstrzygnięcie decyzji administracyjnej. Brak rozstrzygnięcia jest rażącym naruszeniem art. 107 
§ 1 k.p.a., co daje podstawy do uznania danej decyzji za decyzję dotkniętą kwalifikowaną wadą, 
uzasadniającą stwierdzenie jej nieważności i wyeliminowanie jej z obrotu prawnego na podstawie 
art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.54. 

Rozstrzygnięcie, czyli inaczej sentencja lub osnowa, to część decyzji administracyjnej, której treść 
rządzona jest bardzo rygorystycznymi formalnymi wymogami. Wynika to z faktu, iż w rozstrzygnięciu 
decyzji organ administracji władczo kształtuje prawa i obowiązki strony lub stron postępowania, stąd 
konieczne jest sformułowanie rozstrzygnięcia w taki sposób, aby nie budziło w tym zakresie nawet 

52 Np. w dec. Prezesa UOKiK z 4.12.2012 r. nr RGB-30/2012.
53 Zob. wyr. NSA w Gdańsku z 27.06.1996 r., SA/Gd 1537/95, niepubl.; wyr. NSA w Rzeszowie z 23.09.1999 r., 

SA/RZ 482/98, C.H. Beck, Legalis; wyr. WSA w Warszawie z 26.05.2006 r., IV SA/WA 2145/05, C.H. Beck, Legalis; 
postanowienie WSA w Olsztynie z 27.10.2009 r., II SA/OL 913/09, C.H. Beck, Legalis.

54 Wyr. NSA z 4.07.2006 r., I OSK 155/06, niepubl.
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najmniejszych wątpliwości. W oparciu o orzecznictwo oraz wypowiedzi przedstawicieli doktryny 
sformułowano szereg wymogów dotyczących rozstrzygnięcia decyzji administracyjnej. Wykorzystując 
klasyfikację zaproponowaną w jednym z opracowań oraz orzecznictwo w nim powołane55, poniżej 
przedstawiono najważniejsze wymogi rozstrzygnięcia decyzji administracyjnej, jednocześnie analizując 
czy wymogi te spełniają badane decyzje Prezesa UOKiK.

2.1. Niespełnianie wymogów dotyczących jednoznaczności rozstrzygnięcia decyzji administracyjnej

Wymogi k.p.a.
Z rozstrzygnięcia decyzji administracyjnej musi jasno i wprost wynikać, kto i co może (musi) czynić, 
względnie do czego i w jakim zakresie jest uprawniony56.

Z racji centralnego miejsca, jakie rozstrzygnięcie zajmuje w strukturze decyzji, organ powinien 
je sformułować ze szczególną dbałością o jasność i precyzję wypowiedzi57.

Decyzja organu administracji publicznej, nakładająca na stronę postępowania administracyjnego 
obowiązek określonego zachowania, powinna obowiązek ten wyrażać precyzyjnie, bez niedomówień 
i możliwości różnej interpretacji58.

Rozstrzygnięcie będące treścią decyzji musi być tak sformułowane, aby wynikało z niego 
w sposób niebudzący wątpliwości, jakie uprawnienia zostały przyznane lub jakie obowiązki zostały 
na stronę nałożone59.

Sformułowanie osnowy decyzji w taki sposób, że strona musi domyślać się jej treści, narusza, 
wyrażoną w art. 8 k.p.a., zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa60.

Rozstrzygnięcia decyzji Prezesa UOKiK w świetle ww. wymogów k.p.a.
Rozstrzygnięcie Prezesa UOKiK w sprawie niedozwolonego porozumienia sprowadza się zasadniczo61 
do dwóch kwestii: uznania danej praktyki polegającej na porozumieniu między przedsiębiorcami 
za ograniczającą konkurencję oraz nakazania zaniechania stosowania tej praktyki (względnie 
stwierdzenia zaprzestania tej praktyki). Kluczowym dla tych dwóch władczych działań jest więc 
uprzednie zidentyfikowanie porozumienia między przedsiębiorcami. 

Rozstrzygnięcia analizowanych decyzji Prezesa UOKiK w ww. zakresie nie spełniają opisanych 
wymogów k.p.a., ponieważ nie identyfikują prawidłowo porozumień i ich stron. W szczególności, 
wymogów k.p.a. nie spełnia stwierdzenie wynikające z treści analizowanych rozstrzygnięć Prezesa 
UOKiK, iż dostawca zawarł niedozwolone porozumienie z niezidentyfikowaną grupą dystrybutorów 
i ma obowiązek zaniechania stosowania tego porozumienia w relacjach z tą niezidentyfikowaną 
grupą dystrybutorów. 

Odwołując się do cytowanych wyżej orzeczeń, z rozstrzygnięcia decyzji Prezesa UOKiK nie wynika 
bowiem jednoznacznie, precyzyjnie, jasno, bez niedomówień i w sposób niebudzący wątpliwości 

55 Klasyfikacja oraz część orzecznictwa powołanego na jej uzasadnienie za: M. Wierzbowski, R. Hauser 
(2017).

56 Wyr. WSA w Krakowie z 18.07.2013 r. II SA/Kr 1807/12.
57 Ibidem.
58 Wyr. NSA z 30.12.1988 r., SA/GD 1045/87, ONSA 1987, Nr 2, poz. 94; por. wyr. SA z 13.08.2001 r., XVII 

AMA 95/00, OSG 2005, Nr 12, poz. 147.
59 Wyr. NSA z 2.08.1995 r., III SA 1225/94, ONSA 1996, Nr 3, poz. 135; wyr. NSA z 2.08.1995 r., III SA 1225/94, 

ONSA 1996, Nr 3, poz. 135; wyr. NSA w Poznaniu z 26.10.1995 r., SA/PO 1024/95, Glosa 1996, Nr 7, poz. 35; 
wyr. WSA w Warszawie z 24.11.2006 r., III SA/WA 2515/06, C.H. Beck, Legalis; wyr. NSA z 26.09.2007 r., II OSK 
1253/06, C.H. Beck, Legalis; wyr. NSA z 6.05.2008 r., II GSK 64/08, C.H. Beck, Legalis; wyr. NSA z 22.01.2009 r., 
II OSK 1923/07, C.H. Beck, Legalis; wyr. WSA w Białymstoku z 24.09.2009 r., II SA/BK 473/09, C.H. Beck, Legalis.

60 Wyr. NSA z 10.09.2008 r., I OSK 1440/07, C.H. Beck, Legalis.
61 Autor pomija w tym miejscu niezwiązane z przedmiotem opracowania takie elementy rozstrzygnięcia, 

jak np. nałożenie kary finansowej za naruszenie prawa czy rozstrzygnięcie o kosztach postępowania.
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„kto” i „co” musi czynić. Dostawca ma narzucony przez Prezesa UOKiK obowiązek zakończenia 
niedozwolonego porozumienia, ale nie wiadomo, jak ma zidentyfikować to porozumienie, bo w sentencji 
decyzji nie zostały ustalone precyzyjnie strony tego porozumienia. 

Podobny problem nieprawidłowości sentencji decyzji był już rozpatrywany w orzecznictwie 
na kanwie sprawy o nadużycie pozycji dominującej. Prezes UOKiK w decyzji62 uznał za praktykę 
ograniczającą konkurencję nadużywanie pozycji dominującej przez adresata decyzji w postaci 
stosowania nieuczciwych cen i nakazał przedsiębiorcy zaniechanie tej praktyki. W procesie odwoławczym 
sprawa dotarła aż do Sądu Najwyższego, który uznał, iż przedsiębiorca będący adresatem decyzji 
zasadnie podniósł zarzut niewłaściwego sformułowania sentencji decyzji Prezesa UOKiK w punkcie 
dotyczącym nieuczciwego charakteru ceny, gdyż brzmienie tego punktu sentencji było zbyt ogólne, 
by można było na jego podstawie ustalić, jakiego rodzaju zachowanie przedsiębiorcy wyczerpuje 
znamiona stosowania nieuczciwych cen63.

Skoro więc w ww. wyroku uznano, iż stwierdzenie o konieczności wycofania się ze stosowania 
„nieuczciwych cen” nie spełnia przesłanek jednoznaczności rozstrzygnięcia decyzji administracyjnej, 
bo nie wskazano konkretnego poziomu zakwestionowanych cen, to podobnie za nieprawidłowe 
należy ocenić rozstrzygnięcie decyzji Prezesa UOKiK nakazujące wycofanie się z „niedozwolonego 
porozumienia”, skoro nie sprecyzowano o jakie dokładnie porozumienie chodzi i z którymi konkretnie 
dystrybutorami to porozumienie zostało zawarte.

2.2. Niespełnianie wymogów dotyczących relacji pomiędzy rozstrzygnięciem a uzasadnieniem 
decyzji administracyjnej

Wymogi k.p.a.
Nie jest obojętne, w którym miejscu dokumentu przy redagowaniu decyzji administracyjnej powinno 
znaleźć się jej rozstrzygnięcie (osnowa, sentencja), a więc wypowiedź organu o prawach i obowiązkach 
strony (stron). Wymogu z art. 107 § 1 k.p.a., w części dotyczącej obowiązku zawarcia w decyzji 
rozstrzygnięcia o istocie sprawy, nie spełnia odwołanie się do treści uzasadnienia decyzji, nie jest 
bowiem dopuszczalne rozstrzyganie o uprawnieniach lub obowiązkach strony w uzasadnieniu podjętego 
aktu z pominięciem samego rozstrzygnięcia jako istotnego elementu treści decyzji. Natomiast brak 
rozstrzygnięcia nie pozwala na uznanie danego aktu (pisma) za decyzję administracyjną64.

Jednym z najistotniejszych elementów decyzji jest jej osnowa, wyraża bowiem rezultat stosowania 
normy prawa materialnego do konkretnego przypadku, w kontekście okoliczności faktycznych 
i materiału dowodowego. W osnowie decyzji powinno być wprost wyrażone rozstrzygnięcie, ponieważ 
nie można go ani domniemywać, ani wyprowadzać z treści uzasadnienia65.

Rozstrzygnięcia nie można ani domniemywać, ani wyprowadzać z treści uzasadnienia; winno 
ono być wyrażone expressis verbis w osnowie decyzji, musi być jednoznaczne i nie może budzić 
jakichkolwiek wątpliwości66.

W osnowie decyzji administracyjnej powinno być wprost wyrażone rozstrzygnięcie, gdyż nie 
można go ani domniemywać, ani wyprowadzać z treści uzasadnienia67.

62 Dec. Prezesa UOKiK z 12.06.2006 r. nr RKT-35/2006.
63 Wyr. SN z 19.08.2009 r., III SK 5/09.
64 Wyr. WSA we Wrocławiu z 17.12.2015 r., IV SA/Wr 390/15.
65 Wyr. WSA w Poznaniu z 22.09.2010 r., IV SA/Po 296/10.
66 Wyr. NSA z 12.04.1999 r., IV SA 1886/96, niepubl.; wyr. WSA w Warszawie z 24.11.2006 r., III SA/WA 

2515/06, C.H. Beck, Legalis; wyr. WSA w Krakowie z 28.05.2010 r. II SA/Kr 267/10.
67 Wyr. NSA w Łodzi z 18.03.1994 r., SA/Łd 492/94, C.H. Beck, Legalis; wyr. NSA z 12.04.1999 r., IV SA 

1886/96, niepubl.; wyr. NSA z 2.09.1999 r., IV SA 1418/97, C.H. Beck, Legalis; wyr. WSA w Gdańsku z 21.09.2005 r., 
II  SA/GD 718/02, C.H. Beck, Legalis; wyr. WSA w Krakowie z 15.03.2007 r., II SA/KR 891/04, C.H. Beck, Le-
galis; wyr. WSA w Warszawie z 27.06.2007 r., I SA/WA 254/07, C.H. Beck, Legalis; wyr. WSA w Bydgoszczy 
z 7.10.2009 r., II SA/BD 633/09, C.H. Beck, Legalis.
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Rozstrzygnięcie musi być sformułowane w sposób jasny i precyzyjny, a nie pośrednio wynikać 
z uzasadnienia decyzji68.

Uzasadnienie służy jedynie wyjaśnieniu rozstrzygnięcia, stanowiącego dyspozytywną część 
decyzji, nie może więc rozstrzygnięcia zastępować69.

O ile może być wydana decyzja bez uzasadnienia (np. decyzja uwzględniająca w całości 
żądanie strony), o tyle nie można wydać decyzji bez rozstrzygnięcia. Z tego też względu, w razie 
sprzeczności pomiędzy rozstrzygnięciem decyzji a jej uzasadnieniem, za miarodajną należy przyjąć 
treść rozstrzygnięcia70.

W rozstrzygnięciu (osnowie) decyzji administracyjnej zostaje wyrażona wola organu administracji 
publicznej załatwiającego sprawę w tej formie. Jeśli treść uzasadnienia decyzji administracyjnej 
pozostaje w sprzeczności z jej rozstrzygnięciem, to sytuacja taka narusza art. 107 § 1 i 3 k.p.a.71.

Rozstrzygnięcia decyzji Prezesa UOKiK w świetle ww. wymogów k.p.a.
(i) Brak identyfikacji dystrybutorów w rozstrzygnięciu decyzji vs. powołanie dystrybutorów w uzasadnieniu 

decyzji
Z analizowanych decyzji Prezesa UOKiK można wnioskować przyjęcie założenia, iż wystarczające 
dla wykazania istnienia niedozwolonego porozumienia jest odwołanie się wyłącznie w uzasadnieniu 
decyzji do argumentów mających potwierdzać naruszenie prawa nie tylko przez dostawcę, ale 
i dystrybutorów. Co więcej, w uzasadnieniach większości z analizowanych decyzji nie wymieniono 
nawet wszystkich dystrybutorów dostawcy mających brać udział w niedozwolonych porozumieniach, 
ograniczając się wyłącznie do opisania relacji tylko z przykładowymi dystrybutorami.

Niezależnie jednak od tego, jak szczegółowo sformułowano by opisy niedozwolonej praktyki 
w uzasadnieniu decyzji oraz czy wymieniono by w tym uzasadnieniu z nazwy wszystkich dystrybutorów 
dostawcy, zasadniczym błędem analizowanych decyzji było to, iż w rozstrzygnięciach decyzji nie 
określono precyzyjnie dystrybutorów i zawartych z nimi niedozwolonych porozumień. A jak wynika 
z powołanych wyżej orzeczeń na gruncie k.p.a., treść rozstrzygnięcia decyzji Prezesa UOKiK nie może 
powodować potrzeby domniemywania, których to dystrybutorów wymienionych w uzasadnieniu decyzji 
może to rozstrzygnięcie dotyczyć. Rozstrzygnięcie to nie może także skutkować potrzebą dociekania, 
czy wskazując w sentencji decyzji na „dystrybutorów”, Prezes UOKiK miał na myśli wszystkich, czy 
może tylko niektórych dystrybutorów. 

Jako przykład konkretnego problemu w tym zakresie można powołać decyzję72, w której w sentencji 
odwołano się do uzgodnienia z dostawcą o nazwie RATIONAL minimalnych cen odsprzedaży przez 
„dystrybutorów” – zatem można by zakładać, że chodziło w tym wypadku o wszystkich dystrybutorów. 
Tymczasem w uzasadnieniu tej decyzji znajduje się fragment podważający takie założenie, który brzmi 
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, opierając się na domniemaniu faktycznym, iż RATIONAL 
oraz nie tylko część, ale większość lub niemal wszyscy przedsiębiorcy tworzący sieć dystrybucji 
RATIONAL zaakceptowali politykę RATIONAL, a tym samym dokonywali uzgodnień co do minimalnych 
cen zawartych w ofertach publicznych. Z którymi zatem dystrybutorami Prezes UOKiK udowodnił 
zawarcie niedozwolonego porozumienia przez dostawcę – z „nie tylko częścią”, „większością”, „niemal 
wszystkimi” czy może „wszystkimi”, co zdawałaby się sugerować sentencja decyzji?

(ii) Niezgodność rozstrzygnięcia decyzji w zakresie identyfikacji porozumienia z uzasadnieniem decyzji 
W części opracowania dotyczącej naruszeń analizowanych decyzji na gruncie uokik omówiono 
nieprawidłową praktykę, w której Prezes UOKiK w rozstrzygnięciu decyzji odwoływał się do 
istnienia jednego wielostronnego porozumienia między dostawcą a dystrybutorami, podczas 

68 Wyr. NSA z 30.06.1998 r., I SA/ŁD 1478/96, C.H. Beck, Legalis.
69 Wyr. WSA w Krakowie z 18.07.2013 r. II SA/Kr 1807/12.
70 Wyr. WSA w Warszawie z 2.12.2005 r., I SA/WA 264/05, C.H. Beck, Legalis.
71 Wyr. WSA w Warszawie z 18.03.2004 r., IV SA 3537/02, C.H. Beck, Legalis.
72 Dec. Prezesa UOKiK z 30.12.2011 r. nr RPZ-39/2011.
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gdy w uzasadnieniach tych decyzji identyfikował nie jedno wielostronne porozumienie, ale wiele 
dwustronnych porozumień z różnymi dystrybutorami, których stroną był ten sam dostawca. Zatem 
stwierdzenie zawarte w rozstrzygnięciach decyzji o istnieniu jednego porozumienia dostawcy 
z dystrybutorami było niezgodne ze stanem faktycznym ustalonym w uzasadnieniach tych decyzji. 
Aby więc treść rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK odpowiadała stanowi faktycznemu zidentyfikowanemu 
w sprawie, powinna ona wskazywać konkretne dwustronne porozumienia między dostawcą a precyzyjnie 
zidentyfikowanymi kontrahentami. 

Opisana praktyka stanowi więc nie tylko naruszenie art. 6 uokik, lecz także k.p.a. Jak bowiem 
wynika z cytowanych wyżej orzeczeń, jeśli treść uzasadnienia decyzji administracyjnej pozostaje 
w sprzeczności z jej rozstrzygnięciem, to sytuacja taka narusza art. 107 § 1 i 3 k.p.a. 

2.3. Niespełnienie wymogów dotyczących możliwości wykonania decyzji administracyjnej

Wymogi k.p.a.
Rozstrzygnięcie (osnowa decyzji) musi być sformułowane w taki sposób, żeby możliwe było następnie 
wykonanie decyzji dobrowolne lub z zastosowaniem środków egzekucji administracyjnej, czyli aby 
nie było wątpliwości, czego ono dotyczyło73.

Wykonania decyzji, czy też ściślej, określonych w niej obowiązków, nie powinny uniemożliwiać 
ani przeszkody natury faktycznej, ani prawnej. Oznacza to, że decyzja administracyjna, aby można 
ją było uznać za prawidłową, powinna nakładać na adresata obowiązki, których wykonanie jest 
fizycznie i prawnie możliwe74.

Rozstrzygnięcia decyzji Prezesa UOKiK w świetle ww. wymogów k.p.a.
(i) Nieuwzględnienie braku możliwości egzekucji nieprecyzyjnej decyzji
W kontekście specyfiki postępowania przed Prezesem UOKiK uwagę dotyczącą możliwości przymusowej 
egzekucji decyzji należy odnieść do kompetencji w zakresie nakładania kar za niewykonanie 
decyzji wydanych na podstawie art. 10 uokik. W takiej sytuacji Prezes UOKiK może nałożyć na 
przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 10 000 euro za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 
decyzji75, a dodatkowo ukarać osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu 
zarządzającego przedsiębiorcy karą do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli 
osoba ta umyślnie lub nieumyślnie nie wykonała ww. decyzji76.

Powstaje w związku z tym kluczowe pytanie, jak Prezes UOKiK może wiążąco stwierdzić, iż nie 
doszło do prawidłowego wykonania decyzji, przy tak nieprecyzyjnym brzmieniu decyzji, zobowiązującym 
jej adresata do zaniechania pewnych praktyk w odniesieniu do ogólnie i zbiorczo wskazanych 
dystrybutorów? Otóż należy uznać, że przy takim brzmieniu decyzji Prezes UOKiK pozbawia się 
w ogóle możliwości nałożenia sankcji za jej niewykonanie. Gdyby bowiem, nawet przy pomocy 
komornika, próbował wyegzekwować kary za brak realizacji decyzji, prawdopodobnie pierwszym 
kontrargumentem ze strony adresata tych żądań byłby brak precyzyjnego określenia jego obowiązku 
w rozstrzygnięciu decyzji, skutkujący niewykonalnością decyzji.

Prawidłowość takiego toku rozumowania nie budziła wątpliwości w orzecznictwie Sądu 
Antymonopolowego, który w przeszłości wydawał wyroki nakazujące uchylenie decyzji Urzędu 
Antymonopolowego ze względu na, jak to określano, „brak waloru wykonawczego decyzji”. Wyroki Sądu 
Antymonopolowego dotyczyły co prawda spraw o nadużycie pozycji dominującej, jednak zawarte w nich 
stwierdzenia w kwestii wymogów wykonalności decyzji odnoszą się w pełni także do decyzji dotyczących 

73 Wyr. NSA z 15.10.1999 r., IV SA 1654/97, niepubl.; wyr. WSA w Krakowie z 15.03.2007 r., II SA/KR 891/04, 
C.H. Beck, Legalis; wyr. WSA w Gliwicach z 28.09.2009 r., II SA/GL 9/09, C.H. Beck, Legalis.

74 Wyr. NSA z 21.03.2007 r., II OSK 483/06, C.H. Beck, Legalis.
75 Art. 107 uokik.
76 Art. 108 ust. 1 uokik.
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niedozwolonych porozumień. Dla precyzyjnego oddania sensu tych rozstrzygnięć trzeba zacytować kilka 
stwierdzeń, najistotniejszych w kontekście analizy prowadzonej w niniejszym opracowaniu. W pierwszym 
z wyroków77 Sąd Antymonopolowy uznał za zbyt ogólne i bliżej niesprecyzowane określenie nadużycia 
pozycji dominującej poprzez „odmowę zawarcia z Gminą umowy dostawy gazu”. Dlatego sąd przyjął tę 
okoliczność za podstawę do uchylenia decyzji w części, stwierdzając, iż Decyzja organu administracji 
państwowej, nakładająca na stronę postępowania administracyjnego obowiązek określonego zachowania, 
powinna obowiązek ten wyrażać precyzyjnie, bez niedomówień i możliwości różnych interpretacji (…). 
Precyzyjne formułowanie praktyki monopolistycznej i obowiązku jej zaniechania ma istotne znaczenie 
praktyczne, a to z uwagi na obowiązek zapłaty kary pieniężnej przez podmiot nie wykonujący decyzji 
Urzędu Antymonopolowego lub wyroku sądu (…). Wymaga podkreślenia, że niewykonalność decyzji jest 
podstawą do stwierdzenia jej nieważności w trybie art. 156 § 1 pkt 5 k.p.a. Reasumując – decyzja Urzędu 
Antymonopolowego (…), określająca praktykę monopolistyczną w sposób nieprecyzyjny, stwarzający 
możliwość różnej interpretacji i nakładająca na stronę obowiązek zaniechania tak sprecyzowanej praktyki 
monopolistycznej, nie ma waloru wykonawczego, co czyni tę decyzję wadliwą. W innym wyroku78 Sąd 
Antymonopolowy zakwestionował ogólnikowe określenie w sentencji decyzji Urzędu Antymonopolowego 
praktyki monopolistycznej jako żądanie „zbyt zawyżonego czynszu”. Oceniając to stwierdzenie sąd 
wyjaśnił, iż Mankamentem sentencji tej decyzji, a także jej uzasadnienia, jest brak wskazania miarodajnych 
kryteriów, jaki czynsz dzierżawny jest zgodny z prawem, a jaki zawyżony w rozumieniu zaskarżonej decyzji. 
(…) Niewykonalność decyzji jest jednym z najcięższych uchybień proceduralnych, mogących skutkować 
stwierdzeniem jej nieważności (art. 156 § 1 pkt 5 k.p.a.). Jeszcze bardziej pasującym do rozważań 
niniejszego opracowania stwierdzeniem jest zawarta w innym wyroku79 Sądu Antymonopolowego opinia 
Poza tym – w ocenie Sądu Antymonopolowego – z rozstrzygnięcia decyzji nie wynika na czym konkretnie 
polegają objęte nim praktyki monopolistyczne, a w szczególności czego urząd nakazał Zakładowi zaniechać. 
Innymi słowy Urząd nie sprecyzował na czym polega narzucanie (…), jak i nie wskazał czego Zakładowi 
czynić nie wolno, żeby nie narazić się ponownie na zarzut stosowania praktyk. Godzi się zatem podnieść, 
że wedle art. 107 kpa rozstrzygnięcie jako najważniejszy składnik decyzji, winno jednoznacznie stanowić 
o wynikających zeń prawach i obowiązkach adresata decyzji, tak żeby mógł on decyzję wykonać, zaś jego 
działania mogły być w tym aspekcie ocenione.

Zarzut dotyczący niewykonalności decyzji był już rozważany także w orzecznictwie SOKiK na 
tle sporu co do prawidłowości wykonania decyzji Prezesa UOKiK w sprawie dotyczącej naruszenia 
zbiorowych interesów konsumentów80. W decyzji zobowiązującej Prezes UOKiK przyjął zobowiązanie 
przedsiębiorcy do zaniechania we wzorcach umownych klauzul abuzywnych, poprzez aneksowanie 
umów istniejących już w obrocie. Jednocześnie, Prezes UOKiK nałożył na przedsiębiorcę obowiązek 
złożenia sprawozdania o stopniu realizacji ww. zobowiązania. Zapoznawszy się z tym sprawozdaniem 
Prezes UOKiK uznał, że przedsiębiorca nie wykonał decyzji zobowiązującej zgodnie z jej treścią, 
ponieważ sposób wykonania zobowiązania do aneksowania wzorców umownych nie był tożsamy 
ze sposobem opisanym w uzasadnieniu decyzji. W związku z tym, Prezes UOKiK wydał na podstawie 
art. 107 uokik decyzję nakładającą na przedsiębiorcę karę za nieprawidłowe wykonanie zobowiązania, 
od której to decyzji przedsiębiorca złożył odwołanie. Za istotę sporu SOKiK uznał relację pomiędzy 
sentencją decyzji zobowiązującej a jej uzasadnieniem, stwierdzając, iż z uzasadnienia nie można 
wywodzić wniosków co do zakresu przyznanych przedsiębiorcy praw ani nałożonych na niego 
obowiązków. Jedynym źródłem obowiązków przedsiębiorcy jest treść sentencji decyzji. Sentencja 
powinna być na tyle konkretna i jednoznaczna, aby można z niej było bezpośrednio wywieść sposób, 
zakres i termin wykonania wszelkich czynności objętych decyzją zobowiązującą. W szczególności, nie 
można z uzasadnienia decyzji domniemywać ani wyprowadzać rozstrzygnięcia. Zgodnie z art. 107 

77 Wyr. SA z 11.1.1995 r., sygn. akt. XVII Amr 45/94.
78 Wyr. SA z 10.4.1996 r., sygn. akt. XVII Amr 1/96.
79 Wyr. SA z 31.1.1996 r., sygn. akt. XVII Amr 60/95.
80 Wyr. Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 1.06.2012 r. sygn. 

akt XVII AmA 229/09.
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k.p.a., tylko rozstrzygnięcie decyzji stanowi wiążącą wypowiedź organu administracji publicznej co do 
istoty sprawy. W przypadku sprzeczności pomiędzy rozstrzygnięciem a uzasadnieniem, pierwszeństwo 
należy przyznać rozstrzygnięciu81.

Tak samo więc w przypadku decyzji stwierdzającej niedozwolone porozumienie, Prezes 
UOKiK miałby podstawy do ukarania dostawcy za niewycofanie się z tego porozumienia tylko 
w przypadku, gdyby to porozumienie było wcześniej przez Prezesa UOKiK precyzyjne zidentyfikowane 
w rozstrzygnięciu, czyli sentencji decyzji, wraz ze wskazaniem konkretnych stron tego porozumienia. 
Natomiast jeżeli w badanych decyzjach zobowiązanie nałożone na dostawcę dotyczyło wycofania 
się z porozumienia z niezidentyfikowanymi dystrybutorami, brak jest możliwości sprecyzowania 
tegoż porozumienia i jego stron, a zatem brak jest też możliwości nałożenia przez Prezesa UOKiK 
sankcji za niewycofanie się dostawcy z takiego niedookreślonego porozumienia. 

Brak sformułowania w decyzji obowiązku strony precyzyjnie, bez niedomówień i możliwości różnej 
interpretacji, prowadzi do uchylenia decyzji, ponieważ decyzja w zasadzie może być niewykonalna82. Taki 
skutek powinien zaistnieć także w odniesieniu do decyzji Prezesa UOKiK analizowanych w niniejszym 
opracowaniu, skoro dostawcy uznani w nich za sprawców naruszenia prawa nie mogli obiektywnie 
odczytać z rozstrzygnięcia decyzji kto dokładnie został zidentyfikowany jako ich dystrybutorzy oraz co 
dokładnie zostało zidentyfikowane jako niedozwolone porozumienia z poszczególnymi dystrybutorami, 
z których należy się wycofać. 

(ii) Nieuwzględnienie przeszkód natury faktycznej lub prawnej dla wykonania decyzji
W świetle powołanego orzecznictwa, aby można było uznać decyzję administracyjną za prawidłową, 
powinna ona nakładać na adresata obowiązki, których wykonanie jest fizycznie i prawnie możliwe. 
Decyzje Prezesa UOKiK dotyczące niedozwolonych porozumień poza stwierdzeniem istnienia tych 
porozumień nakładają na ich strony obowiązek zaprzestania stosowania tej praktyki. Nie można 
mówić o zaprzestaniu stosowania praktyki dopóty, dopóki umowy zawierające porozumienie nie 
zostaną zmienione poprzez usunięcie antykonkurencyjnych postanowień bądź też nie zostaną 
wypowiedziane (Krüger, 2011, s. 908).

Decyzje Prezesa UOKiK rodzą w tym kontekście znaczne wątpliwości, ze względu na pojawiające 
się w uzasadnieniach tych decyzji, w części usprawiedliwiającej stwierdzenie naruszenia prawa tylko 
przez dostawcę, przekonanie, iż to jedynie w gestii organizatora niedozwolonego porozumienia leży 
możliwość całkowitego wyeliminowania porozumienia z obrotu poprzez zmianę antykonkurencyjnych 
relacji z każdym z dystrybutorów83.

Stanowisko to nie uwzględnia faktu, iż antykonkurencyjne uzgodnienia stanowią często fragment 
szerszych porozumień handlowych między dostawcą a odbiorcami, przyjmujących postać np. umów 
dystrybucyjnych, ramowych umów współpracy itp. W tego typu dokumentach zawarte są zazwyczaj 
zastrzeżenia, że do ich zmiany potrzebna jest zgodna wola obu stron, a jednocześnie prawo do 
jednostronnego wypowiedzenia umowy jest ograniczone tylko do enumeratywnie wyliczonych 
sytuacji. Może więc zdarzyć się w praktyce, iż dostawca mający do wykonania decyzję Prezesa 
UOKiK, zobowiązującą go do zmiany porozumień z dystrybutorami, nie będzie w stanie tego zrobić 
jednostronnie i będzie potrzebował w tym zakresie uzyskania zgody dystrybutorów.

Dlatego też, zawarte w uzasadnieniach decyzji Prezesa UOKiK założenia o pozostawaniu jednie 
w gestii dostawcy możliwości wyeliminowania niedozwolonych porozumień, bez analizy postanowień 
konkretnych dokumentów łączących dostawcę z dystrybutorami i przewidzianych w nich podstaw 
do zamiany lub wypowiedzenia porozumień, mogą okazać się błędne. To kolei może prowadzić 
do nieprawidłowości decyzji Prezesa UOKiK, poprzez nakładanie na dostawców warunków decyzji 
niemożliwych do wykonania pod kątem faktycznym lub prawnym.

81 Wyr. NSA z 17.12.1999 r., IV SA 2070/97, LEX nr 48693. Zob. Sroczyński, 2012, s. 123 i n.
82 Jak podkreśla NSA w wyr. z 27.06.1996 r., SA/Gd 1537/95, LEX nr 44086.
83 Tak np. stwierdzono w dec. Prezesa UOKiK z 27.12.2012 r. nr DOK-8/12.
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3. Sprzeczne orzecznictwo SOKiK w zakresie oceny skutków naruszenia k.p.a. dla ważności 
decyzji Prezesa UOKiK 

Ze strony internetowej UOKiK wynika, iż w odniesieniu do badanych w niniejszym opracowaniu 23 
decyzji wydanych zostało prawdopodobnie84 11 wyroków SOKiK:
– w przypadku 7 wyroków odwołanie oddalono w całości85,
– w przypadku 2 wyroków odwołanie uwzględniono tylko w zakresie obniżenia kary86,
– w przypadku 2 wyroków wyroku decyzja została uchylona w całości87.

W jedynym z tych dwóch wyroków uchylających decyzję Prezesa UOKiK88 SOKiK ustosunkował 
się do zarzutu, którego treść odpowiada dokładnie przedmiotowi niniejszego opracowania. Wyrok 
dotyczył odwołania od decyzji Prezesa UOKiK89, w której sentencji uznano za praktykę naruszającą art. 6 
ust. 1 pkt 1 uokik zawarcie na krajowym rynku hurtowej sprzedaży zegarków przez Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe Jubiler sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z przedsiębiorcami prowadzącymi 
detaliczną dystrybucję zegarków porozumienia polegającego na ustalaniu minimalnych cen odsprzedaży 
zegarków. 

Podobnie jak w innych decyzjach badanych na potrzeby niniejszego opracowania, w uzasadnieniu 
tej decyzji Prezes UOKiK wyjaśnił, iż zarzutów nie postawiono przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż 
detaliczną, mimo ich faktycznego uczestnictwa w przedmiotowym porozumieniu. W ten sposób 
Prezes UOKiK uwzględnił decydującą rolę dostawcy w powstaniu i funkcjonowaniu rozpatrywanego 
porozumienia90.

Z takim rozstrzygnięciem nie zgodziło się, uznane za organizatora porozumienia, Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe Jubiler sp. z o.o., które w odwołaniu do SOKiK postawiło zarzut naruszenia 
m.in. przepisów k.p.a. poprzez nieobjęcie zakresem postępowania antymonopolowego i zaskarżoną 
decyzją w przedmiocie zawarcia antykonkurencyjnego porozumienia dystrybutorów powoda, którzy 
rzekomo uczestniczyli w zakwestionowanej przez Prezesa Urzędu praktyce i ukaranie za naruszenie 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jedynie powoda.

Decyzja została uchylona z uwagi na rażące naruszenie prawa przez Prezesa UOKiK. SOKiK 
uznał m.in. iż: brak określenia stron niedozwolonej zmowy cenowej stanowi naruszenie art. 6 uokik, 
ale także art. 1, 4 i 7 uokik. Sąd argumentował, że mimo wskazania w uzasadnieniu decyzji, iż 

84 Brak pewności w tym zakresie, tak jak w przypadku publikacji decyzji Prezesa UOKiK, wynika z faktu, iż 
wyroki SOKiK są sukcesywnie i z pewnym opóźnieniem dodawane na stronie www.uokik.gov.pl.

85 Odwołanie od dec. Prezesa UOKiK z 28.11.2011 r. nr DOK-10/2011 – wyr. SOKiK z 4.11.2014 r., sygn.  
akt XVII AmA 90/12; odwołanie od dec. Prezesa UOKiK z 29.12.2011 r. nr DOK-13/2011 – wyr. SOKiK z 8.12.2014 r., 
sygn. akt XVII AmA 94/12; odwołanie od dec. Prezesa UOKiK z 30.07.2012 r. nr RBG-19/2012 – wyr. SOKiK 
z 7.04.2014 r., sygn. akt XVII AmA 129/12; odwołanie od dec. Prezesa UOKiK z 4.12.2012 r. nr RBG – 30/2012 
– wyr. SOKiK z dnia 2.06.2014, sygn. akt XVII AmA 43/13; odwołanie od dec. Prezesa UOKiK z 25.06.2013 r. 
nr DOK-1/2013 – wyr. SOKiK z 6.10.2014 r., sygn. akt XVII AmA 123/13; odwołanie od dec. Prezesa UOKiK 
z 24.12.2013 r. nr RKT-50/2013 – wyr. SOKiK z 27.04.2015 r., sygn. akt XVII AmA 64/14; odwołanie od dec. Pre-
zesa UOKiK z 31.12.2013 r. nr DOK-7/2013 – wyr. SOKiK z 7.02.2017 r., sygn. akt XVII AmA 115/14.

86 Odwołanie od dec. Prezesa UOKiK z 27.12.2012 r. DOK-7/2012 – wyr. SOKiK z 2.10.2014 r., sygn. akt XVII 
AmA 58/13; odwołanie od dec. Prezesa UOKiK z 27.12.2012 r. nr DOK-8/2012 – wyr. SOKiK z 13.04.2015 r., sygn. 
akt XVII AmA 94/13.

87 Odwołanie od dec. Prezesa UOKiK z 31.12.2013 r. nr DOK-5/2013 – dec. uchylona w całości – wyr. SOKiK 
z 8.07.2015 r., sygn. akt XVII AmA 85/14; Odwołanie od dec. Prezesa UOKiK z 31.12.2013 r. nr DOK-6/2013 – 
dec. uchylona w całości – na stronie internetowej UOKiK brak jest powołania wyroku SOKiK i jego sygnatury, 
natomiast informacja o tym wyroku wynika pośrednio z notatki prasowej UOKiK, iż Sąd Apelacyjny w Warsza-
wie wydał wyrok o sygn. VI ACa 1673/15, w którym oddalił apelację Prezesa UOKiK od wyroku SOKiK uchyla-
jącego decyzję – notatka prasowa dostępna jest pod adresem internetowym https://uokik.gov.pl/aktualnosci.
php?news_id=12964&news_page=1.

88 Tj. w wyr. SOKiK z 8.07.2015 r., sygn. akt XVII AmA 85/14.
89 Dec. Prezesa UOKiK z 31.12.2013 r. nr DOK-5/2013.
90 Ibidem, pkt 81 dec.
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doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy dostawcą, a współpracującymi z nim sprzedawcami 
detalicznymi, w żadnym miejscu decyzji Prezes UOKiK nie wskazał z firmy lub imienia i nazwiska tych 
przedsiębiorców – uczestników porozumienia. Takie działanie jest nieprawidłowe, albowiem narusza 
prawo do obrony powoda. Zdaniem SOKiK, przy ocenie porozumienia wertykalnego konieczne jest 
dla prawidłowego ustalenia stanu faktycznego sprawy zidentyfikowanie wszystkich uczestników 
porozumienia. Brak takich ustaleń jest niedopuszczalną nieprawidłowością. SOKiK uznał, iż brak 
ustalenia wszystkich uczestników porozumienia narusza także art. 1 uokik, który nakazuje Prezesowi 
UOKiK działanie w interesie publicznym. W interesie publicznym jest zaś niewątpliwie zapewnienie 
świadomości bezprawności zachowania przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w naruszeniu przepisów 
prawa konkurencji. Tymczasem Prezes UOKiK, nie ustalając kręgu uczestników porozumienia, nie 
wskazał tym samym w interesie publicznym, kto w zakazanym prawem porozumieniu uczestniczył.

Niestety, pomimo tej prawidłowej oceny naruszenia norm prawa materialnego uokik, która 
legła u podstaw uchylenia decyzji Prezesa UOKiK, uzasadnienie tego wyroku jest tylko połowicznie 
prawidłowe, gdyż przedstawia nieprawidłową ocenę skutków naruszenia k.p.a. dla kwestii ważności 
decyzji Prezesa UOKiK. Z uzasadnienia wyroku wynika bowiem, iż powyższe rozstrzygnięcie o uchyleniu 
decyzji Prezesa UOKiK było, w ocenie SOKiK, możliwe tylko ze względu na to, że dystrybutorzy nie 
zostali prawidłowo zidentyfikowani zarówno w sentencji decyzji, jak i w uzasadnieniu tej decyzji. 
W dalszej części swoich rozważań SOKiK wskazuje bowiem, iż podziela pogląd Prezesa UOKiK o tym, 
że decyzja nie musi być skierowana przeciwko wszystkim uczestnikom niedozwolonego porozumienia, 
o ile jednak jednoznacznie w uzasadnieniu decyzji określono dystrybutorów uczestniczących 
w niedozwolonym porozumieniu. Warto zacytować cały fragment wypowiedzi SOKiK odnoszący się 
do tej kwestii: Zarzut pierwszy, dotyczy przede wszystkim nieobjęcia sentencją decyzji pozostałych 
uczestników porozumienia i w tym zakresie nie jest on prawidłowy. Zakres podmiotowy postępowania 
określa art. 88 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i przepis ten stanowi lex specialis wobec 
art. 28 k.p.a. Sąd podziela stanowisko pozwanego, że decyzja nie musi być skierowana przeciwko 
wszystkim uczestnikom porozumienia. Celem postępowania, zgodnie z treścią art. 6 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów jest eliminacja z obrotu gospodarczego porozumień naruszających przepisy 
ustawy. Zgodnie zaś z treścią art. 10 ustawy Prezes UOKiK ma obowiązek wydania decyzji o uznaniu 
praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazująca jej zaniechania lub wydanie decyzji o uznaniu 
praktyki za ograniczająca konkurencję i stwierdzającej zaniechanie jej naruszenia. Natomiast to czy 
dany przedsiębiorca będzie adresatem decyzji o stwierdzeniu naruszenia ustawy jest zależne od 
tego, czy wobec danego przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie antymonopolowe. Wobec 
powyższego skierowanie decyzji tylko i wyłącznie do jednego z podmiotów będących stroną porozumienia 
dystrybucyjnego nie stanowi naruszenia przepisów postępowania. Porozumienie wertykalne, z jakim 
mamy w przedmiotowej sprawie do czynienia, jest dokonywane pomiędzy przedsiębiorcą będącym 
dostawcą, a przedsiębiorcami, którzy nabywają te produkty w celu ich dalszej odsprzedaży. Organizatorem 
takiego porozumienia jest zazwyczaj dostawca, który chce w ten sposób ograniczyć konkurencję 
międzymarkową. Eliminacja takiego porozumienia jest najczęściej możliwa zazwyczaj poprzez wydanie 
decyzji w odniesieniu do inicjatora i organizatora porozumienia. Takie decyzje, w których sentencja 
odnosiła się jedynie do inicjatora i organizatora porozumienia wertykalnego były wydawane przez 
Prezesa UOKiK, a następnie znajdowały aprobatę Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (np. DOK 
(...) – XVII AmA 94/13, (...) – XVII AmA 64/14). Jednakże w sprawach tych Organ jednoznacznie 
i wyraźnie w uzasadnieniu decyzji określił przedsiębiorców, którzy byli stroną porozumienia zawartego 
z organizatorem, wobec którego skierowana była decyzja.

Z informacji umieszczonej na stronie UOKiK wynika, iż Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił 
apelację Prezesa UOKiK od ww. wyroku SOKiK91. Na dzień pisania tego tekstu autor nie posiada 

91 W notatce prasowej z dnia 22.02.2017 r. podano tylko informację o wydaniu wyroku o sygn. ACa 1539/15, 
bez podania zarówno daty wydania wyroku, jak i powołania jego treści – informacja dostępna jest pod adresem 
internetowym https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12964&news_page=1.
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dostępu do treści i uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego, stąd bazuje wyłącznie na notatce 
prasowej Prezesa UOKiK, z której wynika, iż W ustnym uzasadnieniu Sąd Apelacyjny stwierdził, że 
apelacja jest niezasadna. Sąd wskazał, że z definicji porozumienia wynika, że musi być ono zawarte 
przez organizatora sieci i co najmniej jednego dystrybutora. Możliwe jest prowadzenie postępowania 
przeciwko jednemu podmiotowi, ale należy precyzyjnie określić krąg uczestników porozumienia. 
SA stwierdził, że prezes UOKiK nie wskazał prawidłowo podmiotów biorących udział w porozumieniu, 
ponieważ decyzja dotyczyła tylko spółki Jubiler.

Jeżeli Sąd Apelacyjny rzeczywiście wyraził takie zdanie, oznacza to, iż jest niekonsekwentny w swej 
ocenie. Z jednej strony prawidłowo bowiem wskazuje, że dla stwierdzenia istnienia porozumienia 
konieczne jest udowodnienie uczestnictwa w nim co najmniej dwóch podmiotów, a nie tylko 
dostawcy – organizatora sieci. Z drugiej jednak strony sąd nieprawidłowo uznaje, że można prowadzić 
postępowanie antymonopolowe w sprawie niedozwolonego porozumienia tylko przeciwko jednemu 
podmiotowi – organizatorowi sieci. 

Należy wyraźnie podkreślić, iż przedstawiona powyżej konstatacja SOKiK, i prawdopodobnie Sądu 
Apelacyjnego, co do możliwości prowadzenia postępowania w sprawie niedozwolonego porozumienia 
tylko przeciwko jednemu z jego uczestników, a tym samym w konsekwencji niewskazywania 
w rozstrzygnięciu decyzji administracyjnej skonkretyzowanych uczestników niedozwolonego 
porozumienia, a jedynie odwoływanie się w tym zakresie do uzasadnienia decyzji, jest błędna. 
Świadczą o tym dobitnie powołane wyżej cytaty z orzeczeń zapadłych na gruncie k.p.a., w świetle 
których rozstrzygnięcia decyzji administracyjnej nie można ani domniemywać, ani wyprowadzać 
z treści uzasadnienia, a samo rozstrzygnięcie nie może być skierowane do podmiotów nie będących 
stroną postępowania administracyjnego. 

Powyższe podejście SOKiK oraz Sądu Apelacyjnego jest tym bardziej zaskakujące, iż 
w dotychczasowych wyrokach zarówno Sądu Antymonopolowego, jak i SOKiK przedstawiano już 
inną, prawidłową interpretację skutków naruszenia k.p.a. w postaci nieprawidłowego sformułowania 
sentencji decyzji antymonopolowej. Sąd Antymonopolowy w jednym z wyroków wskazywał, iż 
Rozstrzygnięcie zaskarżonej decyzji dotyczy wyłącznie (…). Aczkolwiek, jak wynika z uzasadnienia 
decyzji przedmiotem ustaleń i ocen Urzędu Antymonopolowego były też i inne okoliczności (…), niemniej 
jednak nie znalazły one bezpośredniego wyrazu w rozstrzygnięciu (sentencji). Sąd Antymonopolowy 
rozpoznaje sprawę w zakresie rozstrzygnięcia i nie może wychodzić poza kwestie nim nie objęte, 
chociaż rozważane w uzasadnieniu. Wprawdzie z uzasadnienia decyzji i odpowiedzi na odwołanie 
może wynikać, że (…), to jednak w ocenie Sądu, jest to tylko wykładnia rozstrzygnięcia wychodząca 
poza jego treść. Zdaniem Sądu Antymonopolowego z rozstrzygnięcia decyzji nie wynika na czym 
polegają objęte nim praktyki monopolistyczne, a w szczególności czego konkretnie Urząd nakazał 
Zakładowi zaniechać.

Takie samo stanowisko zawiera powoływany wcześniej wyrok SOKiK92 z odwołania od decyzji 
Prezesa UOKiK93 w sprawie dotyczącej naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Mimo iż decyzja 
ta pod względem merytorycznego rozstrzygnięcia różniła się od decyzji w sprawie niedozwolonych 
porozumień, wyrok SOKiK poruszał także kwestie dotyczące generalnego problemu prawidłowości 
konstrukcji rozstrzygnięcia decyzji administracyjnej. SOKiK przychylił się do stanowiska odwołującego 
się przedsiębiorcy, że nie można z uzasadnienia decyzji wywodzić wniosków co do zakresu przyznanych 
przedsiębiorcy praw ani też nałożonych na niego obowiązków. Konkretyzacja prawa dokonuje się 
bowiem w rozstrzygnięciu decyzji, a nie w uzasadnieniu rozstrzygnięcia.

Z tym stanowiskiem zgodził się Sąd Apelacyjny w Warszawie94 rozpatrujący apelację złożoną przez 
Prezesa UOKiK od wyroku SOKiK, stwierdzając, iż rozstrzygnięcia decyzji nie można domniemywać 
ani wyprowadzać z treści uzasadnienia, winno być ono wyrażone expressis verbis w osnowie decyzji. 

92 Wyr. SO w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 1.06.2012 r. sygn. akt XVII AmA 
229/09.

93 Dec. Prezesa UOKiK z 3.11.2009 r. nr DDK-7/2009.
94 Wyr. SA w Warszawie z 19.06.2013 r. sygn. akt VI ACa 1546/12.
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Rozstrzygnięcie będące treścią decyzji musi być tak sformułowane, aby wynikało z niego w sposób 
niebudzący wątpliwości, jakie uprawnienia zostały przyznane lub jakie obowiązki zostały na stronę 
nałożone. W tym aspekcie za nietrafną uznał Sąd Apelacyjny argumentację apelacji Prezesa UOKiK 
odwołującą się do uzasadnienia decyzji. 

Wydawałoby się, że skoro SOKiK już w czerwcu 2012 r. wyrażał prawidłowy pogląd, iż rozstrzygnięcia 
decyzji administracyjnej nie można domniemywać z jej uzasadnienia, a następnie Sąd Apelacyjny 
potwierdził słuszność tego poglądu w wyroku z czerwca 2013 r., to co najmniej po tej dacie SOKiK nie 
powinien mieć już najmniejszych wątpliwości co do konieczności konsekwentnego prezentowania 
takiego stanowiska swoich w kolejnych wyrokach. Tymczasem SOKiK zaprzeczył sam sobie, 
stwierdzając w powołanym wyżej wyroku w sprawie niedozwolonego porozumienia na rynku sprzedaży 
zegarków95, wydanym w lipcu 2015 r., a więc prawie dwa lata po ww. wyroku Sądu Apelacyjnego, iż 
choć strony niedozwolonego porozumienia powinny być dokładnie zidentyfikowane, to jednak nie 
musi to następować w rozstrzygnięciu (sentencji) decyzji, ale wystarczy, że wynika to z uzasadnienia 
decyzji. Jest to ewidentny błąd SOKiK, pozostający w sprzeczności z k.p.a. i orzecznictwem zapadłym 
na jego tle, który nie powinien być kopiowany w kolejnych wyrokach. 

95 Wyr. SOKiK z 8.07.2015 r., sygn. akt XVII AmA 85/14.
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VI.  Odwoływanie się Prezesa UOKiK  
do praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej  
dla uzasadnienia możliwości  
stwierdzenia naruszenia prawa konkurencji  
tylko przez inicjatora niedozwolonego 
porozumienia

Jednym z argumentów Prezesa UOKiK powoływanych w badanych decyzjach jest to, iż także Komisja 
Europejska (dalej: Komisja) wydaje decyzje, w których stwierdza naruszenie prawa tylko przez inicjatora 
niedozwolonego porozumienia, a nie przez dystrybutorów uczestniczących w tym porozumieniu96. 
Dystrybutorzy ci co prawda są wymieniani w uzasadnieniach decyzji jako uczestnicy niedozwolonego 
porozumienia, jednak w samej osnowie decyzji za sprawcę naruszenia prawa uznawany jest tylko 
dostawca produktów.

Niestety, autorowi opracowania nie udało się znaleźć w publicznie dostępnych źródłach żadnego 
stanowiska Komisji, w którym wyjaśniłaby podstawy prawne takiej praktyki w odniesieniu do oceny 
antykonkurencyjnych porozumień o charakterze wertykalnym. Podejście Komisji jest jeszcze bardziej 
zastanawiające w obliczu orzecznictwa sądów unijnych dotyczącego co prawda porozumień 
horyzontalnych, ale w którym jednak wypowiadano się co do potrzeby jednoznacznej identyfikacji 
szczegółów niedozwolonego porozumienia w sentencji (osnowie), a nie w uzasadnieniu decyzji 
Komisji. Przykładowo, w wyroku Air Canada97 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: 
TSUE) rozpatrywał odwołanie od decyzji Komisji98 stwierdzającej zawarcie zmowy cenowej przez 
przewoźników lotniczych. Decyzji Komisji zarzucono brak spójnego i logicznego wynikania pomiędzy 
osnową a uzasadnieniem decyzji. Zarzut dotyczył okoliczności bardzo podobnej do tej, opisanej 
w pkt IV.2 niniejszego opracowania. Mianowicie w uzasadnieniu decyzji podano istnienie jednolitego 
i ciągłego naruszenia prawa konkurencji przez wszystkich przewoźników, natomiast osnowa (sentencja) 
decyzji wskazywała cztery samodzielne naruszenia dotyczące różnych okresów, tras oraz podmiotów 
zaangażowanych w zmowę. Przedsiębiorcy wnieśli skargę do TSUE, podnosząc, że decyzja nie 
pozwala im określić charakteru i zakresu naruszenia lub naruszeń, o jakie ich posądzono z uwagi 
na sprzeczność pomiędzy uzasadnieniem i osnową decyzji (de Bazelaire de Ruppierre, 2016, s. 52 
i n.). W wyroku TSUE uznał, iż decyzja, w której Komisja stwierdza naruszenie prawa, powinna być 
szczególnie jasna i precyzyjna oraz powinna umożliwiać przedsiębiorcom uznanym za sprawców 
naruszenia prawa zrozumienie, na podstawie brzmienia osnowy decyzji, przypisanych im czynów 
lub wysokości kar99. TSUE dalej udowadniał, iż podmiot, który dopuścił się naruszenia, musi mieć 
możliwość zrozumienia decyzji, opierając się wyłącznie na jej osnowie. W szczególności opis natury 
naruszenia prawa nie może wynikać wyłącznie z uzasadnienia decyzji Komisji, gdyż ma ono walor 

96 Prezes UOKiK odwołuje się głównie do dec. KE z dnia: 18.12.1987 r. w sprawie IV/31.503 Konica (Dz. Urz. 
WE z 1988, L 78, s. 34); 29.06.2001 r. w sprawie COMP/F-2/36.693 Volkswagen (Dz. Urz. WE z 2001, L 262, s. 14); 
10.10.2001 r. w sprawie COMP/36.264 Mercedes-Benz (Dz. Urz. WE z 2002, L 257, s. 1), 5.10.2005 r. w sprawie 
COMP/E2/36.623/36.820/37.275 – SEP vs. Peugeot (Dz. Urz. UE z 2006, L 173, s. 20–24).

97 Wyr. z 16.12.2015 r. w sprawie T-9/11 Air Canada, ECLI:EU:T:2015:994.
98 Dec. Komisji z 9.11.2010 COMP/39258 — Airfreight, C(2010) 7694. 
99 T-9/11 Air Canada, pkt 29.
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przede wszystkim interpretacyjny, a tylko osnowa decyzji wywołuje skutek prawny w postaci uznania 
odpowiedzialności danego podmiotu za naruszenie100. TSUE, odwołując się do orzecznictwa sądów 
unijnych w tym zakresie101, wyraził zdanie, iż w celu zidentyfikowania adresatów decyzji stwierdzającej 
naruszenie prawa powinna być brana pod uwagę tylko osnowa decyzji Komisji, pod warunkiem, że 
nie daje podstaw do więcej niż jednej interpretacji102. 

Z powyższego wynika więc bardzo podobne do powołanego w niniejszym opracowaniu polskiego 
orzecznictwa podejście TSUE do kwestii relacji osnowy i uzasadnienia decyzji stwierdzającej naruszenie 
prawa oraz potrzeby precyzyjnego określenia właśnie w osnowie decyzji sprawców naruszenia prawa.

Warto także wskazać, iż w samych decyzjach dotyczących porozumień wertykalnych Komisja 
uzasadnia swoje podejście do uznawania za sprawcę naruszenia prawa tylko organizatora niedozwolonego 
porozumienia, w bardzo ogólny i wątpliwy pod kątem merytorycznym sposób. Za przykład może służyć 
decyzja w sprawie Peugeot103, w której Komisja w części nazwanej „Adresaci decyzji” (pkt 155–156 
decyzji) uzasadniała wyłącznie uznanie spółek z grupy dostawcy Peugeot za takich adresatów decyzji, 
przy czym w ogóle nie wyjaśniała, dlaczego za adresatów decyzji nie uznała dystrybutorów. Odwołanie 
do dystrybutorów pojawiło się dopiero w części nazwanej „Nałożenie kary”, gdzie w pkt 160 Komisja 
potwierdziła, że dystrybutorzy byli członkami niedozwolonego porozumienia. Jednocześnie Komisja nie 
uznała za wskazane nakładanie kary na dystrybutorów, a tylko ukaranie dostawcy – tj. Peugeot, z racji 
wiodącej roli tego ostatniego podmiotu w stworzeniu i funkcjonowaniu niedozwolonego porozumienia. 
Powołany tok argumentacji Komisji nasuwa więc jednoznaczne spostrzeżenie, iż Komisja tak naprawdę 
oceniła możliwość odstąpienia od ukarania finansowego dystrybutorów, a nie odstąpienie od samego 
stwierdzenia udziału tych dystrybutorów w niedozwolonym porozumieniu. Potwierdza to przecież 
także treść decyzji, w której wielokrotnie dystrybutorzy byli uznawani za uczestników niedozwolonego 
porozumienia. Tym bardziej dziwi więc, że w artykule 1 sentencji decyzji Komisja nie zawarła stwierdzenia, 
iż Automobiles Peugeot SA i jego spółka zależna Peugeot Nederland NV oraz ich dystrybutorzy naruszyli 
przepisy TFUE poprzez zawarcie niedozwolonego porozumienia, ale posłużyła się innym stwierdzeniem, 
że Automobiles Peugeot SA i jego spółka zależna Peugeot Nederland NV naruszyli przepisy TFUE przez 
zawarcie z ich dystrybutorami niedozwolonego porozumienia. Niestety to wątpliwe rozwiązanie nie 
zostało poddane ocenie w postępowaniu odwoławczym od tej decyzji, ponieważ nie stanowiło ono 
przedmiotu zarzutów odwołania104. 

Choć Prezes UOKiK w decyzjach analizowanych w niniejszym opracowaniu nie odwoływał się 
pomocniczo do decyzji organów antymonopolowych innych krajów Unii Europejskiej, na marginesie 
warto zaznaczyć, iż także w praktyce tych organów zdarzają się decyzje stwierdzające naruszenie 
prawa konkurencji tylko przez organizatorów niedozwolonych porozumień, a nie przez dystrybutorów. 
Przykładowo, Competition & Markets Authority (dalej: CMA) z Wielkiej Brytanii w decyzji dotyczącej 
wertykalnego porozumienia cenowego w zakresie sprzedaży wyposażenia łazienek105 w pkt 1.2 
stwierdziła, iż decyzja jest skierowana do dostawcy wyposażenia, natomiast nie do pozostałych 
stron niedozwolonych porozumień zawartych z tym dostawcą. CMA odwołała się w tym zakresie do 
reguł proceduralnych CMA106, konkretnie do Reguły 10(2). Stanowi ona, iż CMA może zaadresować 

100 T-9/11 Air Canada, op. cit., pkt 35.
101 Powołano wyr. z 16.121975 Suiker Unie and Others v Commission, 40/73 to 48/73, 50/73, 54/73 to 

56/73, 111/73, 113/73 and 114/73, ECR, EU:C:1975:174, punkt 315 oraz z z 11.12.2003 Adriatica di Navigazione 
v Commission, T-61/99, ECR, EU:T:2003:335, punkt 43.

102 T-9/11 Air Canada, op. cit., pkt 36.
103 Dec. Komisji z dnia 5.10.2005 r. w sprawie COMP/E2/36.623/36.820/37.275 – SEP vs. Peugeot.
104 Wyr. Sądu z 9.07.2009 r. w sprawie T-450/05 Automobiles Peugeot SA i Peugeot Nederland NV v. Komisji, 

ECLI:EU:T:2009:262.
105 Dec. CMA z 10.05.2016 r. dostępna pod adresem internetowym: https://assets.publishing.service.gov.

uk/media/573b150740f0b6155b00000a/bathroom-fittings-sector-non-conf-decision.pdf.
106 Dokument: „The Competition Act 1998 (Competition and Markets Authority’s Rules) Order 2014 (SI 

2014/458)” – dokument dostępny pod adresem internetowym: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/458/
pdfs/uksi_20140458_en.pdf.
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decyzję stwierdzającą istnienie niedozwolonego porozumienia nie do wszystkich jego uczestników. 
W dokumencie tym brak jest jednak merytorycznego uzasadnienia takiego rozwiązania. Nie ma 
go także w opracowaniu107 z procesu konsultacji zmian ww. reguł proceduralnych CMA w 2013 r., 
w którym wskazuje się tylko, że to rozwiązanie wprowadza wyjątek od obowiązku stwierdzania 
naruszenia prawa przez wszystkich uczestników niedozwolonego porozumienia. Powołano jedynie 
argument, że ta propozycja jest spójna z praktyką Komisji, odsyłając do przykładów jej decyzji, w tym 
omawianej wyżej decyzji w sprawie Peugeot.

Zatem w kwestii praktyki polegającej na stwierdzaniu naruszenia prawa tylko przez organizatora 
niedozwolonego porozumienia wertykalnego, ale już nie jego uczestników, mamy aktualnie do 
czynienia z sytuacją, w której praktyka decyzyjna Komisji nie jest poparta rzetelnym merytorycznym 
uzasadnieniem pod kątem jej zgodności z art. 101 TFUE, który podobnie jak art. 6 uokik, wymaga 
przecież udowodnienia istnienia niedozwolonego porozumienia. Dodatkowo, praktyka ta wydaje się 
być wątpliwa w świetle powołanego wyżej orzecznictwa TSUE dotyczącego wymogów stawianych 
sentencjom decyzji Komisji. Jednocześnie, krajowe organy antymonopolowe, takie jak powołana CMA 
w Wielkiej Brytanii czy Prezes UOKiK, zdają się bezkrytycznie kopiować opisany model orzeczniczy, 
uzasadniając swoje podejście jedynie ogólnikowym stwierdzeniem, że jest ono zgodne z praktyką 
decyzyjną Komisji. 

Ta kontrowersyjna praktyka Komisji w kwestii identyfikacji w decyzjach w sprawach porozumień 
wertykalnych jako sprawców naruszenia prawa tylko dostawców, ale nie dystrybutorów, może zapewne 
stanowić przedmiot ciekawych badań. Jednak nie zmienia to faktu, iż nie powinna ona wywierać 
decydującego wpływu na praktykę Prezesa UOKiK w tym zakresie. Jak dotąd w prawodawstwie 
unijnym nie stworzono bowiem jednolitych i obowiązujących wszystkie kraje członkowskie reguł 
proceduralnych dotyczących stosowania prawa konkurencji. Nie funkcjonują one nawet w przypadku 
bezpośredniego stosowania przez państwa członkowskie przepisów rozporządzenia 1/2003108. Sama 
Komisja przyznaje, iż rozporządzenie 1/2003 formalnie nie reguluje ani nie harmonizuje procedur 
stosowanych przez krajowe organy ochrony konkurencji, co oznacza, że organy te stosują to samo 
prawo materialne zgodnie z różnymi procedurami i mogą nakładać różne sankcje109. Tym bardziej 
więc, jeżeli Prezes UOKiK wydaje decyzje nie na gruncie rozporządzenia 1/2003, ale wyłącznie na 
podstawie uokik (co miało miejsce w przypadku wszystkich badanych decyzji), powinien kierować 
się zgodnością swoich działań z regułami polskiego k.p.a. oraz polskiej uokik. 

Skoro Prezes UOKiK nie jest związany żadnymi proceduralnymi rozwiązaniami prawa unijnego, 
które miałyby pierwszeństwo zastosowania, nieuzasadnione jest odwoływanie się przez ten organ 
do praktyki Komisji w kwestii identyfikacji adresatów decyzji, w sytuacji, kiedy kopiowanie podejścia 
Komisji pozostaje w ewidentnej sprzeczności z polskim k.p.a., uokik oraz orzecznictwem sądowym, 
w tym orzecznictwem SOKiK. Na potwierdzenie powyższego warto wskazać, że w analizowanym 
wcześniej wyroku SOKiK dotyczącym nieprawidłowości ustalenia stron niedozwolonego porozumienia110, 
SOKiK uchylił decyzję Prezesa UOKiK w związku z rażącym naruszeniem przepisów uokik, słusznie 
zupełnie pomijając w tym stanie rzeczy argumenty zawarte w uzasadnieniu decyzji o zgodności 
podejścia Prezesa UOKiK z praktyką decyzyjną Komisji111. 

107 Dokument „Competition Act 1998: CMA Guidance and Rules of Procedure for investigation procedures 
under the Competition Act 1998Consultation document September 2013” – dokument dostępny pod adresem 
internetowym: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/243700/1-gui 
dance-on-cma-investigation-procedures-in-ca98-cases-consultation.pdf.

108 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji 
ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz. Urz. L 001, 04/01/2003 P. 0001–0025).

109 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Sprawozdanie z funkcjonowania rozporządze-
nia 1/2003, SEK(2009)574, pkt 31, dostępny pod adresem internetowym: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/ALL/?uri=CELEX:52009DC0206.

110 Wyr. SOKiK z 8.07.2015 r., sygn. akt XVII AmA 85/14.
111 Argumenty te zawarto w pkt 81 dec. Prezesa UOKiK z 31.12.2013 r. nr DOK-5/2013.
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Należy zatem pamiętać, że nie wszystkie rozwiązania proceduralne stosowane przez Komisję czy 
organy antymonopolowe innych krajów Unii Europejskiej mogą mieć zastosowanie w egzekwowaniu 
reguł polskiego prawa konkurencji. Jak oczywiste jest to, iż polskie sądy nie mogą stosować do 
orzekania w krajowych sprawach zagranicznych procedur postępowania niezgodnych z polskim 
prawem, tak polskie organy administracji, w tym Prezes UOKiK, muszą w rozstrzyganiu spraw 
krajowych respektować przepisy k.p.a., nawet jeżeli Komisja, lub ich odpowiednicy w innych krajach, 
mają do dyspozycji inne rozwiązania proceduralne.
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VII. Podsumowanie

Jest bezsprzeczne, iż z racji wagi prowadzonych postępowań dla ochrony konkurencji Prezes UOKiK 
powinien mieć zapewnione możliwie szerokie kompetencje. Jednakże muszą one pozostawać 
w zgodzie z regułami prawa, w szczególności uokik oraz k.p.a. 

W świetle treści wszystkich badanych w niniejszym opracowaniu decyzji należy stwierdzić, iż 
w części prowadzonych postępowań Prezes UOKiK prezentował błędną interpretację art. 88 ust. 1 
uokik, w oparciu o którą prowadził postępowania antymonopolowe w sprawie niedozwolonych 
porozumień tylko przeciwko ich inicjatorom, ale już nie przeciwko ich uczestnikom. W efekcie, 
Prezes UOKiK wydawał decyzje, których rozstrzygnięcia były sprzeczne zarówno z przepisami uokik, 
jak i k.p.a. Taka praktyka może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, ponieważ podważa 
legalność wydanych decyzji i daje podstawy do uchylenia tych decyzji przez SOKiK.

Dlatego wskazane byłoby, aby Prezes UOKiK uwzględnił powołane argumenty oraz przykłady 
z orzecznictwa i nie kontynuował praktyki wydawania decyzji uznających za sprawcę naruszenia prawa 
konkurencji w postaci zawarcia niedozwolonego porozumienia tylko jedną stronę tego porozumienia.

Podobnie SOKiK, w sprawach, w których będzie miał okazję rozpatrywać zarzuty niewłaściwego 
zidentyfikowania w decyzji Prezesa UOKiK stron niedozwolonego porozumienia, powinien uwzględnić 
fakt, iż błędna sentencja decyzji nie może być konwalidowana nawet przez bardziej rozbudowane 
uzasadnienie tej decyzji. Postulowane byłoby, aby SOKiK odwołał się w tym zakresie do istniejącego 
już jego prawidłowego orzecznictwa z ubiegłych lat. 

W przypadku kontynuowania błędnej praktyki Prezesa UOKiK oraz SOKiK w zakresie oceny 
legalności decyzji omawianych w niniejszym opracowaniu, pod znakiem zapytania stanie efektywne 
eliminowanie z obrotu naruszeń prawa konkurencji w interesie publicznym. Nieprawidłowości decyzji 
Prezesa UOKiK powodują bowiem, iż ich wykonywanie opiera się de facto wyłącznie na dobrej woli 
ich adresatów, ponieważ, jak wykazano w opracowaniu w oparciu o dotychczasowe orzecznictwo 
SOKiK, równie dobrze mogliby oni uchylić się od wykonania decyzji, podnosząc nieprecyzyjność ich 
rozstrzygnięć. Fakt, iż dotychczas te nieprawidłowe decyzje omawiane w niniejszym opracowaniu 
mogły nie powodować problemów z praktyczną ich egzekucją, mógł się wiązać z ich dobrowolnym 
wykonywaniem przez adresatów tych decyzji. Nie wiadomo także czy i w stosunku do ilu z tych 
decyzji Prezes UOKiK podjął w ogóle czynności sprawdzające pod kątem tego, czy zostały one 
prawidłowo wykonane. To w trakcie tych czynności sprawdzających ujawniłby się zapewne problem 
sprowadzający się do pytania, jak można w praktyce sprawdzić wykonanie obowiązku wycofania 
się dostawcy z niedozwolonych porozumień z dystrybutorami, skoro ci dystrybutorzy nie zostali 
zindywidualizowani w sentencji decyzji.

Opisywana nieprawidłowa praktyka decyzyjna Prezesa UOKiK może też, wbrew intencjom tego 
organu, doprowadzić do wzrostu ilości niedozwolonych wertykalnych porozumień cenowych. Dostawcom 
będzie bowiem łatwiej przekonać dystrybutorów do udziału w niedozwolonych porozumieniach, 
kiedy odwołają się do przykładów decyzji Prezesa UOKiK, w których konsekwencje ponosili tylko 
organizatorzy niedozwolonych porozumień, natomiast dystrybutorzy nie byli uznawani za sprawców 
naruszenia prawa konkurencji, mimo istnienia ku temu ewidentnych przesłanek. 

Przedstawiciele doktryny podnoszą słusznie także inną okoliczność, iż kwestionowana praktyka 
Prezesa UOKiK może doprowadzić do ograniczenia ilości wniosków leniency składanych przez 
dystrybutorów będących uczestnikami niedozwolonych porozumień112. Z tego rodzaju decyzji płynie 

112 Tak twierdzi A. Jurkowska-Gomułka we wpisie na blogu zatytułowanym 1+1=1, czyli o „jednostronnych” 
porozumieniach według Prezesa UOKiK opublikowanym w dniu 3.03.2014 r. na stronie internetowej pod adresem 
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bowiem komunikat, że jeżeli dany przedsiębiorca nie jest organizatorem niedozwolonego porozumienia, 
nie opłaca mu się występować z wnioskiem leniency. W przypadku, gdy dystrybutor wystąpi z takim 
wnioskiem, to nawet jeżeli nie dostanie kary, będzie jednak adresatem decyzji Prezesa UOKiK (co 
może się wiązać z dalszymi konsekwencjami w postaci wszczęcia postępowań odszkodowawczych 
przeciwko niemu). Natomiast jeżeli dystrybutor wstrzyma się ze złożeniem wniosku leniency, a Prezes 
UOKiK wyda decyzję tylko przeciwko organizatorowi niedozwolonego porozumienia, to ten dystrybutor 
nie tylko nie poniesie kary finansowej, lecz także z decyzji Prezesa UOKiK nie będzie wynikało, że 
brał on w ogóle udział w niedozwolonym porozumieniu, co ma niebagatelne znacznie w kontekście 
zagrożenia postępowaniami odszkodowawczymi.

Wspominając o możliwych postępowaniach odszkodowawczych należy podkreślić, iż opisane 
wątpliwości dotyczące prawidłowości sentencji decyzji Prezesa UOKiK mogą ujawnić się już niedługo 
ze zdwojoną siłą, kiedy wejdzie w życie ustawa odszkodowawcza. Jak wskazywano bowiem na 
początku niniejszego opracowania, jest prawdopodobne, że powodowie będą inicjowali postępowania 
odszkodowawcze przede wszystkim w następstwie wydania decyzji Prezesa UOKiK stwierdzających 
naruszenia prawa konkurencji. Ustawa odszkodowawcza przewiduje, iż ustalenia prawomocnej decyzji 
Prezesa UOKiK o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję lub prawomocnego wyroku sądu 
wydanego w wyniku wniesienia środka odwoławczego od takiej decyzji, wiążą sąd w postępowaniu 
o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji co do stwierdzenia naruszenia 
prawa konkurencji. To rozwiązanie ma w założeniu przyspieszyć postępowanie odszkodowawcze 
i zwolnić prowadzący je sąd z obowiązku prowadzenia dodatkowego, odrębnego postępowania 
dowodowego w kwestii naruszenia prawa konkurencji. Konstrukcja ta opiera się na zaufaniu do 
prawidłowości rozstrzygnięć Prezesa UOKiK i sądów orzekających w procesie odwoławczym od 
decyzji tego organu.

Jeżeli jednak prawomocne decyzje Prezesa UOKiK będą stwierdzały w sentencjach zawarcie 
niedozwolonego porozumienia pomiędzy zidentyfikowanym dostawcą produktów i niezidentyfikowaną 
grupą jego dystrybutorów, skomplikuje to znacząco prace sądów orzekających w sprawie 
odszkodowania za naruszenie prawa konkurencji. Dla poparcia tej tezy konkretnym przykładem warto 
rozważyć sytuację, w której konsument dowiaduje się z mediów, iż została wydana decyzja Prezesa 
UOKiK stwierdzająca zawarcie niedozwolonego porozumienia dostawcy X z niezidentyfikowaną grupą 
dystrybutorów jego produktu. W następstwie tej informacji konsument być może zechce pozwać 
konkretnego dystrybutora, od którego kupuje ten produkt dostawcy X. Jeżeli powód sformułuje 
pozew przeciwko temu zindywidualizowanemu dystrybutorowi, powstanie zasadniczy problem, 
czy dla sądu rozpatrującego ten pozew odszkodowawczy decyzja Prezesa UOKiK będzie mogła 
okazać się wiążąca, jeżeli nie wskazuje ona w sentencji z nazwy tego konkretnego dystrybutora jako 
uczestnika niedozwolonego porozumienia. Prawdopodobnie taki sąd będzie musiał uznać, iż decyzja 
Prezesa UOKiK lub też ewentualne wyrok sądu wydany w postępowaniu odwoławczym od tej decyzji 
nie mogą być uznane za wiążące w postępowaniu odszkodowawczym, ponieważ nie stwierdzają 
prawidłowo naruszenia prawa konkurencji przez konkretnego przedsiębiorcę będącego pozwanym 
w postępowaniu odszkodowawczym. Nie jest pewne, jak w konsekwencji sąd zachowa się w takiej 
sytuacji. Należałoby raczej spodziewać się oddalenia powództwa o odszkodowanie, w uwagi na fakt, 
iż na gruncie ustawy odszkodowawczej niezbędną przesłanką do wniesienia takiego powództwa 
będzie wcześniejsze uznanie danego przedsiębiorcy za sprawcę naruszenia prawa konkurencji. 
Gdyby z kolei hipotetycznie założyć, iż sąd rozpatrujący pozew o odszkodowanie uznałby się za 
władny do wcześniejszego samodzielnego rozstrzygnięcia o naruszeniu prawa konkurencji przez 
pozwanego, w takiej sytuacji sąd ten musiałby przeprowadzić własne postępowanie dowodowe, aby 
zweryfikować czy pozwany dystrybutor rzeczywiście uczestniczył w niedozwolonym porozumieniu. 
Może to spowodować nieuzasadnione dublowanie pracy sądu cywilnego, które miało przecież 

http://www.modzelewskapasnik.pl/pl/blog/36/18/11-1-czyli-o-jednostronnych-porozumieniach-wedlug-preze-
sa-uokik/. 
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być wykluczone poprzez wprowadzenie w ustawie odszkodowawczej rozwiązania o wiążącej 
mocy prawomocnej decyzji Prezesa UOKiK o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję lub 
prawomocnego wyroku sądu wydanego w wyniku wniesienia środka odwoławczego od tej decyzji. 
Ponadto, może się także zdarzyć, że sąd rozpatrujący pozew odszkodowawczy, po przeprowadzeniu 
własnego postępowania dowodowego, nie stwierdzi naruszenia prawa konkurencji przez tego 
konkretnego dystrybutora pozwanego w postępowaniu odszkodowawczym, co tylko skomplikuje stan 
niepewności prawnej. Z jednej strony, prawomocna decyzja Prezesa UOKiK będzie bowiem stwierdzała 
zawarcie niedozwolonego porozumienia dostawcy z jego zbiorczo określonymi dystrybutorami, czyli 
w domyśle także z tym dystrybutorem będącym pozwanym w postępowaniu odszkodowawczym, 
a z drugiej strony sąd odszkodowawczy będzie udowadniał nieprawdziwość rozstrzygnięcia decyzji, 
wykazując, iż ten konkretny pozwany dystrybutor nie naruszył jednak prawa. Reasumując ten wątek 
i nie przesądzając jednocześnie o tym, które z prezentowanych opcji działań sądu odszkodowawczego 
okażą się w przyszłości właściwe, należy stwierdzić, iż rozwój postępowań odszkodowawczych 
w Polsce z tytułu naruszenia prawa konkurencji stwierdzanego w decyzjach Prezesa UOKiK może 
napotkać znaczące przeszkody proceduralne, jeżeli kontynuowana będzie praktyka uznawania w tych 
decyzjach naruszenia prawa tylko przez dostawcę produktów, ale już nie przez jego dystrybutorów 
uczestniczących w nielegalnym porozumieniu.

Zdaniem autora opracowania, wyjścia z tej sytuacji nie należy szukać w kolejnej modyfikacji 
art. 88 ust. 1 uokik, zmierzającej do zmiany materialnoprawnego sensu tego przepisu i pozwalającej na 
prowadzenie postępowań antymonopolowych tylko przeciwko ich wybranym stronom, np. dostawcom 
organizującym takie porozumienie. Po pierwsze, rozwiązanie to w dalszym ciągu pozostawałoby 
w konflikcie z art. 6 uokik zakazującym niedozwolonych porozumień, a nie zakazanych działań 
uczestników sytuacji, co do których nie ma pewności, czy są w ogóle porozumieniami, skoro nie 
udowodniono udziału w nich jeszcze co najmniej jednej strony. Po drugie, ewentualne zmiany art. 88 
ust. 1 uokik nie zmieniałyby faktu, iż praktyka Prezesa UOKiK w dalszym ciągu pozostawałaby 
w sprzeczności z przepisami i orzecznictwem na gruncie k.p.a. 

Z rozważań przedstawionych w tym opracowaniu wynika wyraźnie, iż w ramach rozwoju praktyki 
orzeczniczej zniekształceniu uległo prawidłowe rozumienie statusu prawnego decyzji Prezesa UOKiK. 
Choć określa się je mianem decyzji antymonopolowych, to pozostają one przecież jednocześnie 
decyzjami administracyjnymi. Z kolei Prezes UOKiK będąc organem antymonopolowym jest przede 
wszystkim organem administracji zobowiązanym do bezwzględnego przestrzegania przepisów k.p.a. 
Przez lata wykształciła się linia orzecznicza w świetle której SOKiK, jako organ pierwszej instancji, jest 
władny naprawić naruszenia k.p.a. zaistniałe po stronie Prezesa UOKiK w trakcie prowadzonego przez 
niego postępowania antymonopolowego. Jednak należy pamiętać, iż taka sytuacja nie będzie mogła 
mieć zawsze miejsca, ponieważ naruszenia te mogą mieć różny charakter. Jak wynika z niniejszego 
opracowania, w przypadku potwierdzenia naruszeń k.p.a. związanych z nieprawidłową konstrukcją 
decyzji administracyjnych Prezesa UOKiK i skutkujących nieważnością tych decyzji na gruncie k.p.a., 
zarówno Sąd Antymonopolowy, jak i SOKiK, orzekały o uchyleniu takich decyzji.

Być może w opinii części czytelników niniejszego opracowania nie jest uzasadnione, aby Prezes 
UOKiK musiał przestrzegać w trakcie wydawania decyzji takich samych wymogów k.p.a., jakim 
podlegają decyzje tak odległych w zakresie kompetencji organów, jak np. organ administracji wydający 
pozwolenie na budowę, czy organ administracji stwierdzającego usunięcie studenta z uczelni. Jednak 
w świetle aktualnego stanu prawnego wszystkie te organy mają te same obowiązki na gruncie 
k.p.a. Jeżeli więc w odczuciu czytelników konkluzje przedstawionej analizy wskazują na to, iż prawo 
w aktualnym brzmieniu zbytnio ogranicza Prezesa UOKiK w wykonywaniu jego zadań, być może 
warto rozpocząć dyskusję nad modyfikacją przepisów określających uprawnienia Prezesa UOKiK 
w zakresie konstrukcji decyzji antymonopolowych. Musiałoby to jednak przybrać sformalizowaną 
postać zmian legislacyjnych, a nie nieformalnych działań ad hoc Prezesa UOKiK. Trudno przy tym 
wyobrazić sobie zupełną rewolucję w tym zakresie, np. w postaci całkowitego wyłączenia stosowania 
wymogów k.p.a. w odniesieniu do decyzji Prezesa UOKiK. Czy bowiem interes w postaci szybszego 
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postępowania antymonopolowego w sprawie niedozwolonych porozumień może podważać pryncypia 
postępowania administracyjnego, takie jak np. prawo do obrony i skorelowane z nim prawo do 
uczestnictwa przedsiębiorcy w postępowaniu antymonopolowym kończącym się wydaniem decyzji 
kształtującej jego prawa i obowiązki?

Alternatywą dla zmian legislacyjnych jest wspomniana wyżej zmiana praktyki Prezesa UOKiK 
i całkowite odejście od wydawania decyzji stwierdzających naruszenie prawa tylko przez jedną stronę 
niedozwolonego porozumienia. Należy z satysfakcją odnotować, iż w ostatnim czasie utrzymuje się 
pozytywny trend w tym zakresie. O ile bowiem spośród wszystkich decyzji dotyczących wertykalnych 
porozumień cenowych wydanych w okresie listopad 2011 r. – grudzień 2014 r. aż 23 zawierały sentencje 
o zawarciu niedozwolonego porozumienia przez dostawcę ze zbiorczo określonymi dystrybutorami, 
o tyle w latach 2015 – 2016 wydawane były już tylko decyzje, w których sentencjach jako sprawców 
naruszenia prawa identyfikowano zarówno dostawców, jak i skonkretyzowanych dystrybutorów – 
1 decyzja w 2015 r. i 3 decyzje w 2016 r.

Za niewskazane należałoby uznać przełamanie tego pozytywnego trendu i powrót do poprzedniej 
praktyki Prezesa UOKiK, przy niezmienionych rozwiązaniach prawnych. Powodowałoby to bowiem 
ryzyko podważania w przyszłości ważnych dla rynku decyzji Prezesa UOKiK, stanowiących efekt często 
wielomiesięcznej pracy urzędników UOKiK, a także utrudniałoby postępowania odszkodowawcze 
będące następstwem tych decyzji.

Na koniec trzeba także wyjaśnić, iż w niniejszym opracowaniu celowo nie poruszono odrębnej 
problematycznej kwestii dotyczącej tego, czy w przypadku zidentyfikowania wielu dwustronnych 
porozumień między jednym dostawcą i poszczególnymi dystrybutorami, Prezes UOKiK może, 
kierując się argumentacją o potrzebie przyspieszenia postępowań antymonopolowych w interesie 
publicznym, prowadzić postępowania antymonopolowe wyłącznie w sprawie wybranych porozumień. 
W odróżnieniu od decyzji omawianych w tym opracowaniu, poszczególne decyzje w sprawie wybranych 
porozumień pozostawałyby w zgodzie zarówno z przepisami uokk, jak i k.p.a., ponieważ precyzyjnie 
identyfikowałyby konkretne porozumienie pomiędzy konkretnymi parami przedsiębiorców, tj. tym 
samym dostawcą i odrębnymi zindywidualizowanymi dystrybutorami. Takie podejście mogłoby 
powodować jednak wątpliwości o innym charakterze, dotyczącym m.in. ryzyka naruszenia zasad 
równego traktowania przedsiębiorców w świetle Konstytucji RP i uokik. Kwestia relacji interesu 
publicznego, w tym kompetencji organów antymonopolowych do nadawania priorytetów poszczególnym 
postępowaniom oraz interesów przedsiębiorców będących stronami tych postępowań, generuje 
niewątpliwie interesujące wątpliwości badawcze, które będą przedmiotem dalszych prac autora 
niniejszego opracowania.
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Natomiast w postępowaniu nie biorą udziału strony zawar-
tego porozumienia, które przede wszystkim są biernie legi-
tymowane w sprawach na tle zawierania porozumień mono-
polistycznych. Postępowanie w sprawie stosowania praktyk 
monopolistycznych, polegających na zawarciu porozumień 
monopolistycznych, toczące się bez udziału stron tego poro-
zumienia dotknięte jest istotną wadliwością. (…) Bez udziału 
w/w podmiotów w postępowaniu nie mogą być skutecznie 
ukształtowane stosunki administracyjnoprawne, w ramach 
których chronione są cele ustawy antymonopolowej. Już 
choć z tego powodu zaskarżona decyzja podlega uchyleniu.

Wyr. Sądu Antymonopolowego z 8.11.1993 r.,  
sygn. akt. XVII Amr 27/93.

Decyzja organu administracji państwowej, nakładająca na 
stronę postępowania administracyjnego obowiązek okre-
ślonego zachowania, powinna obowiązek ten wyrażać pre-
cyzyjnie, bez niedomówień i możliwości różnych interpreta-
cji (…). Precyzyjne formułowanie praktyki monopolistycznej 
i obowiązku jej zaniechania ma istotne znaczenie praktyczne, 
a to z uwagi na obowiązek zapłaty kary pieniężnej przez pod-
miot nie wykonujący decyzji Urzędu Antymonopolowego lub 
wyroku sądu (…). Wymaga podkreślenia, że niewykonalność 
decyzji jest podstawą do stwierdzenia jej nieważności w try-
bie art. 156 § 1 pkt 5 k.p.a. Reasumując – decyzja Urzędu 
Antymonopolowego (…), określająca praktykę monopolistycz-
ną w sposób nieprecyzyjny, stwarzający możliwość różnej 
interpretacji i nakładająca na stronę obowiązek zaniechania 
tak sprecyzowanej praktyki monopolistycznej, nie ma waloru 
wykonawczego, co czyni tę decyzję wadliwą.

Wyr. Sądu Antymonopolowego z 11.1.1995 r.,  
sygn. akt. XVII Amr 45/94

Z powyższego wynika, że Sądy orzekające w sprawach z od-
wołania od decyzji Prezesa Urzędu, rozstrzygając spór pomię-
dzy przedsiębiorcą a organem antymonopolowym, którego 
zakres wskazany w odwołaniu obejmuje także naruszenie 
przez organ antymonopolowy nałożonych na niego obo-
wiązków proceduralnych, podyktowanych potrzebą ochrony 
słusznych interesów przedsiębiorcy i jego prawa do obrony, 
mogą dokonywać merytorycznej oceny zarzutów odnoszą-
cych się do postępowania prowadzonego przez Prezesa 
Urzędu. W zależności zaś od rodzaju i wagi tych zarzutów ich 
uwzględnienie może prowadzić do uznania odwołania za za-
sadne i uchylenia zaskarżonej decyzji bez jednoczesnego roz-
strzygnięcia, czy przedsiębiorca dopuścił się naruszenia reguł 
konkurencji w zakresie wskazanym w decyzji Prezesa Urzędu.

Wyr. SN z 13.10.2013 r., III SK 67/12.


