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Odpowiedzialność niejedno ma imię?
(od redaktora prowadzącego)
W centrum moich zainteresowań od dawna znajdowało się zagadnienie odpowiedzialności
zarówno w teoretycznym, jak i praktycznym wymiarze. Z uwagi mój zasadniczo cywilistyczny
profil, była to w przeważającej mierze odpowiedzialność cywilnoprawna, którą badam w aspekcie prawa krajowego oraz prawnoporównawcznym. Fascynują mnie zwłaszcza różnice pomiędzy
naszym, kontynentalnym podejściem do odpowiedzialności kontraktowej czy deliktowej a, jak
się wydaje nieco bardziej praktycznym, opartym zasadniczo na inicjatywie własnej poszkodowanego, ujęciem odpowiedzialności jako takiej i sposobów jej realizacji (dochodzenia roszczeń),
charakterystycznym dla systemu common law. Spowodowało to również, iż od czasu, kiedy
w obszarze moich zainteresowań znalazło się także prawo konkurencji, zwróciłem się w kierunku
zagadnienia odpowiedzialności cywilnoprawnej, czyli private enforcement. Badania w tym kierunku pozwoliły mi na dostrzeżenie, jak wielowątkowy może być problem odpowiedzialności w tak
wydawałoby się wąskiej dziedzinie prawa (m.in. odpowiedzialność wobec pośrednio poszkodowanego, pomocnictwo w kartelu, efekt parasola cenowego, odpowiedzialność w ramach grupy
kapitałowej itd.).
Ten przydługi wydawałoby się wstęp ma uzasadniać powód, dla którego wiodącym tematem
iKAR-a nr 3/2020, którego mam zaszczyt być redaktorem prowadzącym, postanowiłem uczynić
właśnie zagadnienie odpowiedzialności. Redagując call for papers, miałem pewne wątpliwości
czy tak ogólnie sformułowany temat, nie ograniczający się przecież do odpowiedzialności tylko
cywilnoprawnej, wzbudzi zainteresowanie autorów. Jednak to co otrzymałem przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Niniejszy numer zawiera siedem artykułów o zróżnicowanej tematyce,
jednak wszystkie sytuujące się w ramach szeroko pojętej odpowiedzialności. Mamy więc odpowiedzialność deliktową kartelistów, odpowiedzialność przebijającą w ramach private enforcement,
problem odpowiedzialności w kontekście prac podejmowanych w ramach Unii Europejskiej, odpowiedzialność za dostarczanie informacji i dokumentów organowi antymonopolowemu, odpowiedzialność w kontekście przerzucania nadmiernego obciążenia oraz problem tzw. rekompensaty
publicznej, który również sytuuje się w ramach szeroko pojętej odpowiedzialności. Następnie,
w ramach przeglądu orzecznictwa, Czytelnik ma okazję zapoznać się z dwoma bardzo interesującymi glosami dotyczącymi problematyki stosowania przepisów prawnych w obszarze prawa
turystycznego. Z kolei w przeglądzie piśmiennictwa znajdziemy trzy recenzje publikacji, w tym
dwie najnowszego (i jak na razie jedynego) komentarza do ustawy o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych (jedna z glos mojego autorstwa) oraz recenzję komentarza
do ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusz publicznych. Całość zamyka krótkie
sprawozdanie z konferencji organizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Polecam wszystkie publikacje zamieszczone w niniejszym numerze iKAR-a uprzejmej, ale
też krytycznej lekturze Czytelników. Zachęcam do kontaktu wszystkich, którzy chcieliby skomentować lub przedstawić pogląd odmienny w stosunku do zaprezentowanego w niniejszym numerze,
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a szczególnie zachęcam do publikowania na łamach iKAR-a. We wszystkich sprawach związanych z prywatnoprawnym egzekwowaniem prawa konkurencji zachęcam też do kontaktu ze mną,
jako osobą odpowiedzialną za ten obszar w ramach CARS-u. Chciałem z tego miejsca bardzo
podziękować wszystkim Autorom za nadesłane publikacje. Cieszę się, że temat odpowiedzialności cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Chciałbym również serdecznie podziękować Panu
Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu oraz Pani Profesor Annie Piszcz, redaktor naczelnej iKAR-a,
za obdarzenie mnie zaufaniem i powierzenie mi poprowadzenia niniejszego numeru.
Na zakończenie, nie mogę również nie zauważyć tego, co dzieje się wokół nas, czyli szeregu problemów, które wiążą się z pandemią wirusa COVID-19. W tym kontekście, niezależnie
od innych, negatywnych lub wręcz tragicznych konsekwencji wirusa, warto zauważyć, że każde tego rodzaju zdarzenie powodujące destabilizację w różnych obszarach życia społecznego
i gospodarczego, skutkuje pojawieniem się problemu odpowiedzialności. Jak wiadomo dyskusja
na temat podstaw prawnych wprowadzanych ograniczeń w życiu społecznym i gospodarczym,
odpowiedzialności państwa (lub jej braku) za podejmowane działania, a także zakresu delegacji
ustawowej rozporządzeń oraz ewentualnej konieczności wprowadzania stanów nadzwyczajnych
oraz ich rodzajów trwa. Zdziwiłbym się, gdyby nie skutkowało to pojawieniem się zagadnień
związanych z odpowiedzialnością, kiedy już szczęśliwie uda się przezwyciężyć obecną sytuację.
Zatem od problemu odpowiedzialności w różnych jej odmianach nie da się uciec.

Dr Dominik Wolski, adiunkt GWSH
https://orcid.org/0000-0003-0721-4573
e-mail: dominik.wolski@gwsh.pl
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I. Wstęp
W połowie 2017 r. weszła w życie ustawa (dalej: ustawa)1, stanowiąca implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 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 krajowego (dalej:
dyrektywa odszkodowawcza)2. Oba akty prawne mają jeden główny cel – ułatwienie podmiotom
poszkodowanym przez naruszenie prawa konkurencji dochodzenia ich praw na drodze sądowej.
Dlatego zakres podmiotowy odpowiedzialności uczestników kartelu został ustalony bardzo szeroko. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów, odszkodowania za naruszenie prawa konkurencji
może dochodzić „każda osoba” (dyrektywa) i sprawca naruszenia jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej „komukolwiek” (ustawa).
Niestety praktyka obrotu oraz pojawiające się spory interpretacyjne w sprawach private
enforcement skłaniają do postawienia kilku pytań:
•

czy wyrażenia „każdy”/„komukolwiek” – użyte w dyrektywnie i ustawie – oznaczają, że rzeczywiście każdy podmiot może dochodzić odszkodowania od uczestników kartelu;

•

czy zakres podmiotów uprawnionych do odszkodowania ogranicza się jedynie do podmiotów
występujących w łańcuchu dostaw (nabywcy i dostawcy – bezpośredni i pośredni);

•

co z podmiotami finansującymi działalność poszkodowanych podmiotów (wydaje się, że takie
podmioty nie występują w łańcuchu dostaw);

•

czy klienci ostateczni (konsumenci) mogą rzeczywiście dochodzić odszkodowania od
producentów;

•

czy uczestnikom kartelu przysługują, w ramach obrony, zarzuty wobec podmiotów trzecich
żądających odszkodowania?
W celu wyjaśnienia tych wątpliwości warto przeanalizować orzecznictwo TSUE oraz sądów

krajowych w zakresie prywatnoprawnego egzekwowania prawa konkurencji. Te pytania pojawiają
się coraz częściej w związku ze stosowaniem przepisów krajowych dotyczących private enforcement. Na część tych pytań odpowiedź dało już orzecznictwo TSUE.

II. Podstawy prawne dochodzenia roszczeń od uczestników kartelu
Dla uczestników karteli konsekwencje naruszenia prawa konkurencji mogą być dwojakie. Po
pierwsze, w ramach publicznoprawnego egzekwowania reguł konkurencji, sprawca naruszenia
jest „ścigany” przez organy antymonopolowe.
Po drugie, podmioty dotknięte skutkami kartelu mogą dochodzić odszkodowania od kartelistów na drodze cywilnej – przed sądami powszechnymi (tzw. prywatnoprawne egzekwowanie
reguł konkurencji).
Jeśli między sprawcą naruszenia a podmiotem bezpośrednio poszkodowanym występują
bezpośrednie stosunki umowne, możliwość dochodzenia odszkodowania nie budzi większych
wątpliwości. Już w 2001 r. Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził możliwość sądowego dochodzenia roszczeń przez bezpośrednio poszkodowanych3. Jeśli, w konsekwencji naruszenia reguł
1

Ustawa z 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (DzU 2017, poz. 1132).

2

Dz. Urz. UE L 349, s. 1–19.

3

C-453/99 Courage Ltd. przeciwko Bernard Crehan i Bernard Crehan przeciwko Courage Ltd oraz inne (2001).

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 3(9)

www.ikar.wz.uw.edu.pl

DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.3.9.1

10

Joanna Affre, Przemysław Rybicki

Odpowiedzialność deliktowa uczestników kartelu – aspekty podmiotowe…

konkurencji przez uczestników kartelu, ich bezpośredni klienci lub kontrahenci ponieśli szkodę,
podmioty te mogły dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
Problem pojawiał się jednak w sytuacjach, w których poszkodowanym był podmiot niezwiązany umową z uczestnikami kartelu. W praktyce bezpośrednio poszkodowany często przerzucał
nadmierne obciążenie wynikające z kartelu na swoich klientów. W reżimie odpowiedzialności
deliktowej przeważał pogląd wskazujący, że żądanie naprawienia szkody przysługuje jedynie
bezpośrednio poszkodowanemu, natomiast podmioty pośrednio poszkodowane takiej możliwości nie mają4. W praktyce oznaczałoby to, że przykładowo w przypadku kartelu producentów samochodów, uczestnicy zmowy potencjalnie odpowiadaliby jedynie wobec swoich dystrybutorów,
bezpośrednich kontrahentów i dostawców części. Każdy dalszy nabywca, czyli np. konsument
nabywający samochód od dystrybutora (a nie od producenta – uczestnika kartelu), takiej możliwości byłby pozbawiony. Takie rozwiązanie znacznie ograniczyłoby zakres odpowiedzialności
uczestników kartelu, w tym skuteczność prywatnoprawnego egzekwowania reguł konkurencji, nie
wspominając już o efekcie odstraszającym.
Wątpliwości dotyczące kręgu podmiotów uprawnionych do odszkodowania od uczestników
kartelu starało się wyjaśnić orzecznictwo. W 2004 roku Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku
w sprawach C-295-298/04 Manfredi uznał, że „[K]ażda osoba jest uprawniona powoływać się na
nieważność porozumienia lub praktyki zakazanych przez [prawo konkurencji], i gdy między takim porozumieniem lub taką praktyką a poniesioną szkodą istnieje związek przyczynowy, żądać
naprawienia tej szkody”.
Krokiem milowym dla podmiotów pośrednio poszkodowanych kartelem było przyjęcie dyrektywy
odszkodowawczej. Dyrektywa już na samym początku wskazuje (motyw 3), że w celu osiągnięcia
pełnej skuteczności i praktycznego skutku stosowania art. 101 i 102 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (dalej: TFUE)5, niezbędne jest aby każdy podmiot mógł dochodzić przed sądem
krajowym odszkodowania z tytułu wyrządzonej mu szkody wynikającej z naruszenia reguł
konkurencji. W konsekwencji dyrektywa odszkodowawcza nałożyła na państwa członkowskie
obowiązek zapewnienia, aby każda osoba, która poniosła szkodę wynikającą z naruszenia prawa
konkurencji, mogła dochodzić i uzyskać pełne odszkodowanie z tytułu tej szkody (art. 3 ust. 1).
Pełne odszkodowanie obejmuje straty, które poszkodowany poniósł (damnum emergens), korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans) oraz odsetki.
Dyrektywa odszkodowawcza podkreśla, że z prawa do odszkodowania mogą korzystać
wszystkie podmioty, bez względu na to czy łączą je bezpośrednie stosunki umowne ze sprawcą
(sprawcami) naruszenia oraz niezależnie od tego, czy organ ochrony konkurencji stwierdził wcześniej naruszenie prawa (motyw 13). Dotyczy to w różnej mierze konsumentów, przedsiębiorstw,
jak również organów publicznych.
Transpozycja wymienionej wyżej dyrektywy do polskiego porządku prawnego nastąpiła
w wyniku uchwalenia wymienionej wcześniej ustawy. Ustawa weszła w życie 27 czerwca 2017 r.
i od tego momentu podmioty poszkodowane w Polsce mogą korzystać z ułatwień w dochodzeniu
roszczeń od uczestników karteli. W art. 3 ustawy ustawodawca wprowadził podstawową regułę
4

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, druk sejm.
Nr 1370, s. 8.
5

Dz. Urz. UE 2004 Nr 90, poz. 864[2].
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rządzącą odpowiedzialnością uczestników kartelu za naruszenie prawa konkurencji – sprawca
naruszenia jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej komukolwiek6. Podobnie zatem,
jak w dyrektywnie, krąg podmiotów uprawnionych do dochodzenia i uzyskania odszkodowania
jest nieograniczony. Jednocześnie taka zasada odpowiedzialności uczestników kartelu stanowi
znaczne rozszerzenie kręgu podmiotów, które – przed wejściem w życie ustawy – mogły swoje
roszczenie opierać na art. 415 k.c. W praktyce podmiotem uprawnionym do odszkodowania był
jedynie podmiot bezpośrednio poszkodowany. Natomiast nowa ustawa rozszerzyła ten krąg nie
tylko o nabywców pośrednich, lecz także wyraźnie wskazała dostawców (bezpośrednich i pośrednich) jako uprawnionych. Tym samym wszystkim podmiotom występującym w łańcuchu dostaw
(niezależnie od ich poziomu i „odległości” od sprawcy naruszenia) zostało przyznane prawo do
dochodzenia odszkodowania.
W teorii zatem, literalnie brzmienie przepisów wskazuje na niczym nieograniczony krąg
podmiotów uprawnionych do dochodzenia odszkodowania. Pomimo – jak się wydaje – dosyć
jasnego zakresu podmiotowego dyrektywy odszkodowawczej, sądy krajowe mają nadal wątpliwości dotyczące uprawnień podmiotów dochodzących odszkodowań od uczestników kartelu.
Najnowszym przykładem jest odpowiedź TSUE na pytanie prejudycjalne zadane przez niemiecki
Sąd Najwyższy7. Cała historia zaczęła się od kartelu producentów wind i schodów ruchomych.

III. Wybrane orzecznictwo
1. „Kartel windowy” (Komisja Europejska)
W dniu 21 lutego 2007 r. Komisja Europejska (dalej: KE) nałożyła na spółki Kone, Otis,
Schindler Aufzüge und Fahrtreppen i Schindler Liegenschaftsverwaltung – uczestników kartelu
windowego kary o łącznej wysokości 992 mln EUR. Kartel ten trwał co najmniej od lat osiemdziesiątych XX wieku i działał na terenie Belgii, Niemiec, Luksemburga i Holandii. Celem tego kartelu
było zagwarantowanie jego uczestnikom wyższej ceny na ich towary i usługi niż ta, którą mogliby
oni stosować w normalnych warunkach konkurencji. Spowodowało to zakłócenie wolnej konkurencji i zniekształciło ceny, które byłyby inne gdyby tego kartelu nie było.
Z pewnością uczestnicy kartelu wind i schodów ruchomych, nie przypuszczali, że ich sprawa
wniesie tak znaczący wkład do doktryny private enforcement i wpłynie, w tak szerokim zakresie,
na kwestie naprawiania szkód spowodowanych antykonkurencyjnymi porozumieniami w UE.
2. Odpowiedzialność uczestników kartelu za szkody wynikające
z efektu parasola cenowego (C-557/12 Konne i inni)
W wyroku wydanym w dniu 5 czerwca 2014 r. w sprawie C-557/12 (Kone, Otis, Schindler
i ThyssenKrupp) TSUE przyznał, że artykuł 101 TFUE należy interpretować w ten sposób, że
sprzeciwia się on wykładni i stosowaniu prawa krajowego państwa członkowskiego, które przewiduje, iż z przyczyn prawnych kategorycznie wyłączona jest odpowiedzialność cywilnoprawna
przedsiębiorstw uczestniczących w kartelu za szkody wynikające z tego, że przedsiębiorstwo
6

Trochę inaczej niż dyrektywa, polski ustawodawca kładzie nacisk na obowiązek po stronie sprawcy, a nie uprawnienie poszkodowanego do dochodzenia roszczeń.

7

C-435/18 Otis GMbH i in.
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nieuczestniczące w tym kartelu, korzystając z machinacji kartelu, ustaliło swoje ceny na poziomie
wyższym niż należałoby tego oczekiwać w braku istnienia kartelu.
Orzeczenie zostało wydane w związku z następującym stanem faktycznym. W dniu 8 października 2008 r. Oberster Gerichtshof – sąd antymonopolowy drugiej instancji, utrzymał w mocy
postanowienie Kartellgericht (sądu antymonopolowego) z dnia 14 lutego 2007 r. nakładające
grzywnę na spółki Kone, Otis i Schindler Aufzüge und Fahrtreppen, jak również na dwie inne
spółki. Ponieważ spółka ThyssenKrupp Aufzüge skorzystała z programu leniency – nie była ona
stroną w postępowaniu antymonopolowym. Zdaniem tego sądu, uczestnicy kartelu dążyli do
skoordynowania swoich działań w stosunku do ponad połowy rynku nowych urządzeń w Austrii.
W odniesieniu do ponad połowy projektów realizowanych w czasie trwania kartelu nastąpił
również zgodny przydział na rzecz jednego z uczestników kartelu. W konsekwencji 1/3 rynku
została objęta uzgodnieniami kartelistów. Mniej więcej 2/3 projektów zostało zrealizowanych
zgodnie z planem. Jedną trzecią zamówień przyznano przedsiębiorstwom nieuczestniczącym
w kartelu (podmiotom trzecim) lub jednemu z uczestników kartelu, który nie przestrzegał uzgodnionego podziału rynku i składał tańsze oferty. Również w stosunkach dwustronnych stwierdzono przypadki przydzielania projektów za wspólnym porozumieniem. Praktyki uczestników
kartelu powodowały utrzymanie status quo na rynku. Ceny, jak i udziały rynkowe poszczególnych przedsiębiorstw nie ulegały zmianie również w latach poprzedzających bezpośrednio
rok 2004.
Po tym orzeczeniu spółka ÖBB-Infrastruktur, powołując się na „efekt parasola cenowego”
(umbrella effect), zażądała od kartelistów naprawienia szkody. Wartość szkody określiła na kwotę 1839239,74 EUR. Pokrzywdzona spółka argumentowała, że szkoda powstała w związku
z zakupem wind i schodów ruchomych od innych uczestników rynku, nieuczestniczących
w kartelu. Sprzedający, nie będąc w kartelu i tak, poprzez naśladownictwo cenowe dostosowali
swoje ceny do cen stosowanych przez kartelistów. Gdyby kartelu nie było, cena rynkowa byłaby
niższa. W toku postępowania karteliści podważali możliwość żądania odszkodowania opartego
na istnieniu parasola cenowego (umbrella claims).
Zgodnie z orzecznictwem sądów austriackich, aby żądać odszkodowania z tytułu deliktu,
należy wykazać istnienie adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy szkodą a bezprawnym
działaniem. W konsekwencji naruszyciel odpowiada za wszystkie, również przypadkowe, następstwa swojego działania. Jednak nie odpowiada za następstwa nietypowe. Pierwotnie sąd pierwszej instancji uznał, że gdy przedsiębiorstwo nieuczestniczące w kartelu czerpie korzyści z efektu
parasola cenowego, brak jest adekwatnego związku przyczynowego między kartelem a szkodą
poniesioną ewentualnie przez kupującego. Sytuacja na rynku, spowodowana przez uczestników
kartelu, oddziałuje na konkurenta, jednak to jakie wnioski wyciągnie on z tej sytuacji dla swojego
przedsiębiorstwa i swoich towarów oraz jakie decyzje dotyczące cen wtedy podejmie, zależy od
wielu czynników, które nie mają związku z kartelem.
Sąd krajowy wskazywał, że zgodnie z teorią celu ochronnego normy – spowodowanie szkody majątkowej zobowiązuje do jej naprawienia tylko wtedy, gdy bezprawność szkody wynika
z naruszenia umowny, praw bezwzględnych oraz norm określających chronione dobra i interesy.
Decydujące jest zatem czy norma naruszona przez wyrządzającego szkodę ma na celu właśnie
ochronę interesów poszkodowanego. Taka sytuacja nie występuje w przypadku praktyki parasola
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cenowego (umbrella pricing). Bezprawne działania uczestników kartelu mają na celu poszkodowanie osób kupujących ich towary za ceny sztucznie utrzymywane na wysokim poziomie. Szkoda
spowodowana efektem parasola cenowego jest jedynie skutkiem ubocznym w następstwie samodzielnej decyzji wypływającej z oceny sytuacji rynkowej przez przedsiębiorstwo nieuczestniczące w tym kartelu. Austriacki sąd podkreślał, że możliwość żądania odszkodowania w przypadku
efektu „parasola cenowego” budzi w prawie UE oraz w przepisach krajowych Niemiec i Austrii,
silne kontrowersje. Sąd chciał ustalić czy odmowa prawa do odszkodowania jest zgodna z ustanowioną przez TSUE zasadą skuteczności.
Dlatego sąd zwrócił się do TSUE z następującym pytaniem prejudycjalnym:
Czy art. 101 TFUE (art. 81 WE, art. 85 traktatu WE) należy interpretować w ten sposób, że każda osoba może żądać od uczestników kartelu naprawienia również szkody
spowodowanej przez podmiot nieuczestniczący w kartelu, który korzystając z obowiązującego na rynku podwyższonego poziomu cen, zwiększa ceny na swoje produkty znaczniej,
aniżeli gdyby kartel ten nie istniał (umbrella pricing), tak że ustanowiona przez Trybunał
[…] zasada skuteczności wymaga uwzględnienia takiego powództwa w ramach prawa
krajowego?
Odpowiadając na pytanie TSUE przypomniał, że art. 101 ust. 1 TFUE i art. 102 TFUE wywołują
bezpośrednie skutki w stosunkach między jednostkami i przyznają im prawa, które sądy krajowe
są zobowiązane chronić. Ta ochrona jest bardzo istotna i skuteczność tych przepisów nie może
być kwestionowana. Każdy musi mieć prawo żądania naprawienia szkody, jeśli między tą szkodą a porozumieniem lub praktyką zakazaną przez art. 101 TFUE istnieje związek przyczynowy.
Skuteczność tych norm prawa UE zniechęca do wchodzenia w antykonkurencyjne porozumienia.
TSUE powtórzył również wnioski płynące z wyroku w sprawie Manfredi. W przypadku gdy nie ma
właściwych uregulowań w UE ustawodawcy krajowi muszą ustalić zasady realizowania prawa do
żądania odszkodowania z tytułu szkody wynikającej z kartelu, w tym zasad dotyczących stosowania pojęcia „związku przyczynowego”. Kluczowe jest przy tym, zdaniem TSUE, przestrzeganie
zasady równoważności i skuteczności. Oznacza to, że korzystanie z praw wynikających z przepisów UE musi być możliwe i nie może być nadmiernie utrudnione.
TSUE podkreślił, że dla klienta przedsiębiorstwa niebędącego członkiem kartelu, lecz korzystającego z efektu parasola cenowego, fakt poniesienia szkody z powodu zawyżonej ceny
oferty jest jednym ze skutków kartelu. Członkowie kartelu nie mogą lekceważyć tego skutku.
W konsekwencji, ofiara efektu parasola cenowego musi mieć możliwość dochodzenia odszkodowania od kartelistów, nawet jeśli nie była z nimi związana umową. Przesłankami tej
odpowiedzialności są (i) zastosowanie efektu parasola cenowego przez osoby trzecie, działające
w sposób autonomiczny, oraz (ii) fakt, że jego wystąpienie nie mogło być pominięte przez członków kartelu. Do sądu krajowego należy zbadanie czy przesłanki te są spełnione. TSUE odrzucił
argumenty kartelistów, że nie wzbogacili się z powodu szkody poniesionej przez ÖBB-Infrastruktur,
a także twierdzenia, że ze względu na skorzystanie z programu leniency i bliską współpracę z KE
nie powinni być pociągani do odpowiedzialności cywilnej. Zdaniem TSUE, program łagodzący
sankcję nie może pozbawić pokrzywdzonych prawa do żądania naprawienia szkody przed
sądami krajowymi.
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3. Odpowiedzialność uczestników kartelu za szkody wobec podmiotów
nie działających na rynku właściwym (C-435/18 Otis GMbH i inni)
W dniu 12 grudnia 2019 r. TSUE ponownie pochylił się nad skutkami kartelu windowego
i poszedł jeszcze o krok dalej orzekając, że:
Artykuł 101 TFUE należy interpretować w ten sposób, że podmioty, które nie działają jako
dostawcy lub nabywcy na rynku właściwym dotkniętym działaniem kartelu, lecz które udzieliły
odbiorcom produktów oferowanych na tym rynku dotacji w formie pożyczek preferencyjnych,
mogą żądać zasądzenia od przedsiębiorstw uczestniczących w tym kartelu naprawienia szkody, jaką poniosły, z uwagi na fakt, że skoro kwota tych dotacji była wyższa niż w wypadku
braku istnienia tego kartelu, podmioty te nie były w stanie wykorzystać tej różnicy na inne
bardziej dochodowe cele.
Podstawą do wydania tego orzeczenia był następujący stan faktyczny. Po ukaraniu kartelistów
przez KE austriacki Sąd Najwyższy (dalej: ASN), wyrokiem z dnia 8 października 2008 r. potwierdził postanowienie austriackiego sądu do spraw konkurencji z dnia 14 grudnia 2007 r., na mocy
którego na Otis, Schindler i Kone, a także na dwie inne spółki została nałożona grzywna za ich
antykonkurencyjne zachowanie w Austrii. Spółka ThyssenKrupp, mimo że uczestniczyła wraz ze
wszystkimi tymi przedsiębiorstwami w tym kartelu na rynku austriackim, w związku ze złożeniem
wniosku leniency, skorzystała z programu łagodzenia sankcji przewidzianego w prawie austriackim.
W dniu 2 lutego 2010 r. Land Oberösterreich i 14 innych podmiotów wniosło pozew do Sądu
gospodarczego w Wiedniu z żądaniem zasądzenia od spółek Otis, Schindler, Kone i ThyssenKrupp
odszkodowania za szkody wyrządzone im przez kartel windowy. Jednak, w przeciwieństwie do
pozostałych 14 podmiotów, Land Oberösterreich nie twierdził, że poniósł szkodę jako bezpośredni lub pośredni nabywca produktów, których dotyczył kartel, lecz jako podmiot publiczny
przyznający dotacje. Land Oberösterreich podniósł, że w ramach budżetu przeznaczonego
na wspieranie budownictwa mieszkaniowego przyznał, w okresie trwania kartelu, kredyty na
preferencyjnych warunkach, na finansowanie projektów budowlanych, do wysokości pewnego
odsetka łącznych kosztów budowy. Beneficjenci tych pożyczek otrzymali finansowanie na bardziej korzystnych warunkach. Zastosowana stopa procentowa była niższa niż stopa rynkowa.
Zdaniem Land Oberösterreich, koszty związane z instalacją wind, ujęte w całkowitych kosztach
budowy ponoszonych przez beneficjentów, były wyższe wskutek kartelu. Dlatego Land musiał
udzielać pożyczek na wyższe kwoty. Gdyby ten kartel nie istniał Land Oberösterreich udzieliłby pożyczek w niższej kwocie i mógłby zainwestować różnicę w wysokości średniego
oprocentowania pożyczek udzielonych przez rząd federalny w inne intratne inwestycje.
Na tej podstawie Land domagał się zasądzenia od spółek Otis, Schindler, Kone i ThyssenKrupp
zapłaty kwoty wynikającej z tytułu utraconych odsetek. Wyrokiem z 21 września 2016 r. Sąd
Gospodarczy w Wiedniu oddalił żądanie Landu. Zdaniem sądu Land nie działał aktywnie na rynku
wind i schodów ruchomych, a zatem poniósł jedynie szkodę pośrednią, która jako taka nie może
stanowić podstawy do uzyskania odszkodowania. Sąd Apelacyjny w Wiedniu postanowieniem
z dnia 27 kwietnia 2017 r. uchylił to orzeczenie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.
Uznał on, że zakaz karteli służy również ochronie interesów finansowych podmiotów, które
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muszą ponosić dodatkowe koszty wynikające z zakłócenia warunków rynkowych. Zdaniem
tego sądu, ochrona obejmuje również podmioty prawa publicznego, takie jak Land Oberösterreich,
które, poprzez oferowanie dotacji, przyczyniają się do realizacji projektów budowlanych. W konsekwencji Land kreował znaczącą część popytu na rynku wind i schodów ruchomych, na którym
karteliści sprzedawali swoje usługi po zawyżonych cenach.
Spółki Otis, Schindler, Kone i ThyssenKrupp zaskarżyły to postanowienie do ASN. ASN uznał,
że o ile orzecznictwo TSUE przewiduje w szczególności, że każdy ma prawo domagać się naprawienia szkody wyrządzonej mu przez umowę lub zachowanie mogące ograniczyć lub zakłócić
konkurencję, o tyle konieczny jest związek przyczynowy między szkodą a antykonkurencyjnym
zachowaniem. ASN powtórzył za TSUE, że określenie sposobów korzystania z tego prawa, w tym
sposobów stosowania pojęcia „związku przyczynowego”, leży w gestii państw członkowskich przy
poszanowaniu zasad równoważności i skuteczności. Należy zatem unikać sytuacji, w której prawo
krajowe praktycznie uniemożliwia lub nadmiernie utrudnia korzystanie z praw przyznanych przez
porządek prawny UE. Sąd ten podkreślił również, że z podmiotowego punktu widzenia, zakaz
karteli obejmuje wszystkich dostawców i nabywców obecnych na rynkach, których kartel fizycznie
i geograficznie dotyczy. Zdaniem ASN, podmioty prawa publicznego, które ułatwiają, za pomocą
dotacji, niektórym grupom kupujących łatwiejsze nabywanie produktu objętego kartelem, nie są
jednak bezpośrednimi podmiotami gospodarczymi rynku, nawet jeśli znaczna część działalności
tego rynku jest możliwa jedynie dzięki tym dotacjom.
Z tych powodów ASN postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z pytaniem prejudycjalnym: „Czy art. 85 traktatu EWG, art. 81 WE i art. 101 TFUE należy interpretować
w ten sposób, że w celu zachowania pełnej skuteczności tych przepisów i praktycznej skuteczności
zakazu wynikającego z tych przepisów niezbędne jest, aby naprawienia szkody od uczestników
porozumienia kartelowego mogły żądać również te podmioty, które nie działają jako dostawcy lub
nabywcy na właściwym rynku produktowym i geograficznym dotkniętym działaniem kartelu, lecz
które w ramach przepisów ustawowych jako instytucje wspierające udzielają odbiorcom produktów
oferowanych na rynku dotkniętym działaniem kartelu pożyczek preferencyjnych, a których szkoda
polega na tym, że suma udzielonych przez nie pożyczek odpowiadająca określonej wartości procentowej kosztów produktu była wyższa, niż miałoby to miejsce w warunkach braku porozumienia
kartelowego, a przez co nie mogły one z zyskiem ulokować tych kwot?”.
TSUE odpowiadając na to pytanie podkreślił, że art. 101 ust. 1 TFUE wywołuje bezpośrednie
skutki w stosunkach między jednostkami i przyznaje im prawa, które sądy krajowe są zobowiązane chronić8. Każdy może żądać naprawienia szkody, jeśli między tą szkodą a porozumieniem lub
praktyką zakazaną przez art. 101 TFUE istnieje związek przyczynowy9. Przepisy krajowe dotyczące
sposobu wykonywania prawa do dochodzenia odszkodowania za szkody wynikające z porozumienia lub praktyki zakazanej na mocy art. 101 TFUE nie mogą wpływać na skuteczne stosowanie
tego przepisu10. Prawo krajowe musi uwzględniać cel realizowany przez art. 101 TFUE. Celem
jest zapewnienie utrzymania skutecznej i niezakłóconej konkurencji na rynku wewnętrznym, a tym
8 Wyr.: z 20.09.2001 r., Courage i Crehan, C-453/99, EU:C:2001:465, pkt 23; z 14.03.2019 r., Skanska Industrial Solutions i in., C-724/17, EU:C:2019:204,
pkt 24 i przytoczone tam orzecznictwo.
9 Wyr.: z 13.07.2006 r., Manfredi i in., od C-295/04 do C-298/04, EU:C:2006:461, pkt 61; a także z 14.03.2019 r., Skanska Industrial Solutions i in.,
C-724/17, EU:C:2019:204, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo.
10

Zob. podobnie wyr. z 5.06.2014 r. Kone i in., C-557/12, EU:C:2014:1317, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo.
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samym cen ustalonych na podstawie wolnej konkurencji. TSUE orzekł, że przepisy krajowe muszą
uznawać prawo każdej osoby do dochodzenia naprawienia poniesionej szkody11. TSUE zgodził
się również ze stanowiskiem rzecznik generalnej Julianne Kokott, że zarówno zapewnienie pełnej
skuteczności i effet utile art. 101 TFUE, jak i skuteczna ochrona przed szkodliwymi konsekwencjami naruszenia reguł konkurencji zostałyby poważnie zagrożone, gdyby ograniczono możliwość
dochodzenia odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku działania kartelu do dostawców i nabywców na rynku, którego dotyczy kartel. Takie ograniczenie doprowadziłoby bowiem do pozbawienia ofiar karteli możliwości dochodzenia odszkodowania.
TSUE pozostawił ASN ustalenie czy Land Oberösterreich rzeczywiście poniósł szkodę
wskazując, że w tym celu ASN powinien zbadać czy Land mógł dokonać bardziej dochodowych
inwestycji, a jeżeli tak, to czy przedstawił niezbędne dowody na istnienie związku przyczynowego
między tą szkodą a kartelem. TSUE potwierdził, że skargi o odszkodowanie za szkodę wynikającą z naruszenia art. 101 TFUE mają szeroki zakres zastosowania. Wzmacnia to odstraszający
skutek reguł konkurencji, zwiększając potencjalne koszty, jakie kartelista może ponieść w związku
z uczestnictwem w kartelu.
4. „Kartel szynowy” w Niemczech
W tym samym duchu toczyła się ciekawa sprawa w Niemczech dotycząca tzw. niemieckiego kartelu szynowego12. W latach 2001–2011 kilku producentów i dostawców szyn, zwrotnic
kolejowych i innych produktów służących do budowy infrastruktury kolejowej brało udział w antykonkurencyjnych porozumieniach. Uczestnicy kartelu przez cały okres wspólnie ustalali ceny,
kontyngenty i dzieli między siebie klientów. Porozumienia te dotyczyły w szczególności sprzedaży
szyn, zwrotnic i podkładów kolejowych lokalnym przedsiębiorstwom transportowym, w szczególności w ramach przetargów organizowanych przez lokalne władze. Produkty będące przedmiotem
zmowy były bardzo często nabywane przez miasta, na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu
transportu publicznego.
Decyzją z 18 lipca 2013 r. Bundeskartellamt nałożył grzywny na ośmiu uczestników kartelu
szynowego. Skutki działania kartelu najbardziej odczuli przewoźnicy kolejowi, przedsiębiorstw
transportu publicznego oraz miasta, które były odpowiedzialne za organizację takiego transportu.
W konsekwencji, część pokrzywdzonych podmiotów zaczęła dochodzić odszkodowań przed różnymi sądami w Niemczech, powołując się na szkodę w postaci zawyżonych cen. Pozew przeciwko
uczestnikom kartelu złożyło m.in. miasto Monachium, żądając od pozwanych odszkodowania z tytułu
zawyżonych cen spowodowanych przez kartel. Miasto wniosło o odszkodowanie wynikające nie
tylko z przetargów czy umów, w których jako wykonawcę wybrano jednego z uczestników kartelu, lecz także odszkodowanie wynikające z transakcji z podmiotami trzecimi. Miasto Monachium
twierdziło, że szkoda po jego stronie powstała w wyniku efektu parasola cenowego. Sąd zgodził
się z tym argumentem, uznając że efekty parasola cenowego odnoszą się również do zmian cen
dokonanych przez podmioty zewnętrzne – nie uczestniczące w kwestionowanym kartelu. Jeżeli
kartelowi udaje się utrzymywać cenę niektórych produktów na sztucznie zawyżonym poziomie
11

Zob. podobnie wyr. z 5.06.2014 r. Kone i in., C-557/12, EU:C:2014:1317, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo.

12

Wyr. Wyższego Sądu Krajowego (Oberlandesgericht) w Monachium z 8.03.2018 r., U 3497/16 Kart; wyr. sądu krajowego (Landgericht) we Franfurcie
z 30.03.2016 r., 2-06 O 464/14; wyr. sądu krajowego (Landgericht) w Hamburugu z 1.09.2017, 315 O 356/14.
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i jeżeli spełnione są pewne warunki rynkowe, nie można wykluczyć, że konkurent nieuczestniczący
w kartelu może podjąć decyzję o ustaleniu ceny za swoją ofertę na poziomie wyższym niż ten,
który zostałby osiągnięty w normalnych warunkach konkurencji, tj. bez udziału kartelu. Podmiot
trzeci, nieuczestniczący w kartelu, może podjąć decyzję o ustaleniu ceny ofertowej, nawet jeśli
należy ją uznać za decyzję całkowicie autonomiczną, poprzez odniesienie do ceny rynkowej,
która została zniekształcona przez kartel i tym samym jest antykonkurencyjna. W związku z tym
szkoda poniesiona przez klienta przedsiębiorstwa nieuczestniczącego w kartelu, ale „korzystającego” z warunków ekonomicznych efektu parasola cenowego, która jest wyższa niż miałoby
to miejsce w przypadku braku kartelu, jest jedną z możliwych konsekwencji kartelu. Uczestnicy
kartelu nie mogą uniknąć odpowiedzialności wynikającej z takich, nawet „pośrednich” skutków ich
zachowań. W związku z tym poszkodowany klient (tutaj miasto Monachium) może domagać
się odszkodowania za szkodę wyrządzoną mu przez członków kartelu, nawet jeśli nie miał
z nimi żadnej relacji umownej. Podmioty trzecie w stosunku do uczestników kartelu (np. ich
konkurenci) mogą zatem stosować wyższe ceny na rynku niż mogliby osiągnąć bez kartelu, nawet
nie mając świadomości istnienia zakazanych porozumień. W związku z tym kartel może również
szkodzić klientom takich podmiotów trzecich.
Karteliści próbowali argumentować, że po pierwsze, powód w skutek wielu własnych działań zwiększył wysokość szkody, a ponadto strata została w całości przerzucona na pasażerów,
tj. klientów przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej (tzw. passing-on defence). Zarzut ten opiera się
na założeniu, że pod pewnymi warunkami, stronie poszkodowanej należy przypisać te korzyści,
które są odpowiednio powiązane ze zdarzeniem powodującym szkodę, ponieważ nie powinna
ona znajdować się w lepszej sytuacji niż ta, która miałaby miejsce bez zdarzenia powodującego
szkodę.
Taka argumentacja została jednak odrzucona przez sądy orzekające w sprawie. Sądy powołały się przy tym na względy racjonalności oraz potrzebę zapewnienia skuteczności prywatnoprawnego egzekwowania reguł konkurencji. W przypadku przeniesienia szkody (obciążeń) na
pasażerów korzystających z usług przewozowych, np. w drodze podwyżki cen biletów, po
stronie tych klientów (konsumentów) wystąpiłyby jedynie niewielkie i tzw. „rozproszone”
szkody. Każdy wzrost cen związany z kartelem zostałby przeniesiony w tak małym lub tak
fragmentarycznym stopniu, że praktycznie nie ma możliwości udowodnienia, że wzrost ten
faktycznie nastąpił. Nawet gdyby taki dowód był możliwy, żaden z tych klientów przewoźnika
czy miasta nie wytoczyłby samemu powództwa przeciwko uczestnikom kartelu, z uwagi na zbyt
niską kwotę szkody. W takich sytuacjach sprawcy naruszeń prawa konkurencji nie musieliby się
obawiać żadnych roszczeń odszkodowawczych. Tak więc w sprawach, w których zostałoby wykazane, że cała szkoda został przeniesiona na klientów końcowych (konsumentów), największą
korzyść zyskaliby sami uczestnicy kartelu.
W analizowanej sprawie miasto Monachium w ogóle zakwestionowało okoliczność przeniesienia nadmiernego obciążenia na pasażerów. Argumentacja powoda była taka, że ceny biletów
podróżnych, w przeciwieństwie do odsprzedaży towarów, nie są bezpośrednio związane z ceną
zakupu określonej infrastruktury, lecz zależą od wielu innych czynników, w tym kosztów personelu,
energii czy paliwa. Koszty inwestycji w tabor czy infrastrukturę są zatem uwzględniane w kosztach
działalności podmiotu, ale nie są przenoszone na pasażerów jeden do jednego. Dodatkowo opłata
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pobierana od pasażerów nie jest wyłącznie wynikiem rachunku zysku i strat, ale w przypadku usług
użyteczności publicznej, ważne są też czynniki społeczne, takie jak dostęp ludności do transportu
po przystępnych cenach. Ogranicza to znacznie możliwości przenoszenia nadmiernego obciążenia
związanego z działalnością karteli na klientów końcowych, a tym samym eliminuje tych ostatnich
z możliwości dochodzenia roszczeń od uczestników kartelu.
5. Odpowiedzialność osobista uczestników kartelu za szkody wyrządzone
naruszeniem prawa konkurencji
Próbę rozszerzenia zakresu podmiotowego odpowiedzialności uczestników kartelu podjęło
jedno z przedsiębiorstw poszkodowanych tzw. kartelem producentów samochodów ciężarowych.
W 2016 r. KE zakwestionowała porozumienie horyzontalne 5 głównych, światowych producentów
samochodów ciężarowych w postaci zmowy cenowej13. Jedno z hiszpańskich przedsiębiorstw,
które kupiło jedną ciężarówkę MAN, złożyło do sądu pozew o odszkodowanie przeciwko sprzedawcy – spółce Man Truck & Bus Iberia S.A., która była hiszpańską spółką córką światowego
producenta samochodów ciężarowych MAN. Spór dotyczył tego czy wskazana spółka córka powinna odpowiadać za naruszenia prawa konkurencji swojej spółki matki, będącej stroną decyzji
wydanej przez KE.
Sąd pierwszej instancji uznał częściowo roszczenie powoda i nakazał Man Truck & Bus
Iberia S.A. zapłacić odszkodowanie na rzecz powoda powiększone o ustawowe odsetki. Sąd wskazał, że spółka-córka ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez spółkę matkę, mimo
że nie jest ona adresatem decyzji KE. Takie rozumowanie sądu zostało oparte na wypracowanej
w europejskim prawie konkurencji doktrynie jednolitego organizmu gospodarczego (tzw. single
economic unit). Sąd pierwszej instancji powołał się przy tym zarówno na wyrok w sprawie Akzo
(sprawa C-97/08), który odnosił się do przypisania odpowiedzialności spółce dominującej za niezgodne z prawem zachowanie jej spółki zależnej, jak i na opinię rzecznika generalnego Wahla
w sprawie C-724/17 (Skanska) dotyczącą zasady ciągłości gospodarczej. Dodatkowo w celu
zagwarantowania skuteczności dyrektywy odszkodowawczej w odniesieniu do podziału ciężaru
dowodu między stronami, sąd postanowił interpretować ww. doktrynę w świetle zasad dyrektywy
o odszkodowaniach.
Man Truck & Bus Iberia S.A. złożył apelację od tego wyroku i została ona uwzględniona przez
sąd drugiej instancji14. Sąd okręgowy w Walencji w wyroku z dnia 5 grudnia 2019 r. uznał, że odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia unijnych reguł konkurencji jest osobista
i za szkody odpowiada tylko ten podmiot, który naruszył przepisy. W sprawie analizowanej
przez sąd w Walencji brak było dowodów na udział hiszpańskiej spółki zależnej MAN w kartelu
zakwestionowanym przez KE. Rola hiszpańskiej spółki-córki MAN polegała jedynie na dystrybucji
samochodów ciężarowych w Hiszpanii, bez wpływu na działania uczestników kartelu. Jak wyraźnie podkreślił sąd drugiej instancji, sam fakt, że pozwany w trakcie trwania kartelu był częścią
grupy kapitałowej MAN, nie oznacza, że może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności za
wszelkie szkody spowodowane antykonkurencyjnym zachowaniem jego spółki dominującej. Tym

13

Komunikat KE: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_2582.

14

Wyr. sądu okręgowego w Walencji z 5.12.2019 r., nr 1614/2019.
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samym zakres odpowiedzialności podmiotowej pozostał ograniczony jedynie do bezpośrednich
adresatów decyzji KE.

IV. Podsumowanie
Zakres odpowiedzialności uczestników kartelu wobec podmiotów trzecich został szeroko
określony w przepisach dyrektywy odszkodowawczej oraz implementującej ją ustawy. Z wymienionych wyżej przepisów wyraźnie wynika, że z roszczeniem o odszkodowanie może wystąpić
każdy podmiot, który czuje się poszkodowany praktykami uczestników kartelu. Nie jest przy tym
wymagane wykazanie bezpośrednich stosunków umownych z uczestnikami kartelu. Tak więc
z roszczeniem mogą wystąpić zarówno bezpośrednio poszkodowani kontrahenci, jak i dalsi odbiorcy
czy dostawcy produktów i usług od/dla uczestników kartelu. Oznacza to, że wszystkie podmioty
występujące w łańcuchu dostaw (relacja wertykalna), niezależnie od ich poziomu i „odległości”
od sprawcy naruszenia, mają prawo do dochodzenia odszkodowania.
Mimo tak szerokiego zakresu odpowiedzialności podmiotowej, na przestrzeni ostatnich lat
pojawiały się – i nadal pojawiają – wątpliwości dotyczące uprawnień pokrzywdzonych. W szczególności dotyczy to podmiotów pośrednio poszkodowanych, które nie występują w łańcuchu dostaw
uczestników kartelu. Szczególną rolę w wyjaśnieniu tych wątpliwości odegrały sprawy odszkodowawcze będące pokłosiem tzw. kartelu windowego. TSUE, odpowiadając na pytania prejudycjalne sądów krajowych, kilkakrotnie rozszerzał odpowiedzialność podmiotową uczestników kartelu,
odwołując się do tzw. efektu parasola cenowego. Jeśli inni uczestnicy rynku (nie uczestniczący
w kartelu) podnoszą swoje ceny na skutek działania kartelu i jest to ich autonomiczna decyzja, to
klienci i kontrahenci takich podmiotów mają również prawo do odszkodowania. Nie jest do tego
wymaga relacja kontraktowa między uczestnikami kartelu a poszkodowanym. Dobrym przykładem
takiego podejścia jest najnowsze orzeczenie w sprawie Otis, w którym sądy przyznały prawo do
odszkodowania podmiotom publicznym przyznającym dotacje konkurentom uczestników kartelu.
Brak działalności na rynku właściwym, na którym działają uczestnicy kartelu oraz szkoda pośrednia po stronie organu nie stanowią przeszkody w dochodzeniu roszczeń za naruszenie prawa
konkurencji. Zakaz karteli służy bowiem również ochronie interesów finansowych podmiotów,
które muszą ponosić dodatkowe koszty wynikające z zakłócenia warunków rynkowych. Gdyby
nie działalność uczestników kartelu, takie podmioty mogłyby zaoszczędzone środki przeznaczyć
na inne cele, często bardzo istotne społecznie.
Podobne wyroki zapadały w sprawach odszkodowawczych przeciwko uczestnikom kartelu
szynowego w Niemczech. Sądy potwierdziły, że szkoda może wystąpić na skutek zmian cen dokonanych przez podmioty zewnętrzne – nieuczestniczące w kartelu. Klienci takich podmiotów mają
pełne prawo do dochodzenia odszkodowania. Sądy podważały jednak szanse konsumentów (finalnych odbiorców towarów lub usług) na dochodzenie roszczeń. Po stronie tych ostatnich występują
często jedynie niewielkie i tzw. „rozproszone” szkody. Każdy wzrost cen związany z kartelem zostaje
na nich przeniesiony jedynie w małym lub fragmentarycznym stopniu, co powoduje, że praktycznie
nie ma możliwości udowodnienia, że wzrost ten został przeniesiony. Dodatkowo w przypadku usług
publicznych – z uwagi na interes społeczny – przeniesienie nadwyżki może w ogóle nie nastąpić.
Zatem w takim przypadku uprawnienie konsumentów do dochodzenia roszczeń staje się czysto
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teoretyczne. Dlatego obrona oparta na passing on effect nie może być uwzględniana przez sądy
orzekające w tego typu sprawach. W przeciwnym razie karteliści nie ponosiliby odpowiedzialności
za swoje działanie, a zasady płynące z prawa UE miałyby jedynie iluzoryczny charakter.
Mimo tak szerokiej odpowiedzialności kartelistów, w Polsce postępowania sądowe na podstawie omawianej ustawy należą do rzadkości. Do czasu wejścia w życie ustawy transponującej
dyrektywę odszkodowawczą było ich bardzo niewiele i zazwyczaj powództwa były oddalane z powodu niewykazania szkody. Zabierając się do pisania tego artykułu, zwróciliśmy się do wszystkich sądów okręgowych z zapytaniem, czy prowadzą sprawy w oparciu o ustawę o roszczeniach
o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji15. Pomijając odpowiedzi,
z których wynika, że sądy mylą tę ustawę z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wygląda
na to, że mimo, że ustawa obowiązuje już od ponad dwóch lat, w oparciu o jej przepisy toczy się
jedynie kilka postępowań sądowych.
Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku toczyły się 4 postępowania w oparciu o wymienioną
wyżej ustawę, które zakończyły się dwoma wyrokami uwzględniającymi powództwa, w pozostałych
dwóch sprawach odrzucono zaś pozew i cofnięto powództwo. Natomiast przed Sądem Okręgowym
w Warszawie toczą obecnie się co najmniej dwa postępowania o odszkodowania o naruszenie
prawa konkurencji. W ramach tych postępowań duże sieci handlowe oraz sieci odzieżowe dochodzą roszczeń wobec banków i organizacji kartowych MasterCard i VISA dotyczących zawyżania
opłat interchange (Godusławski, 2018). W jednej ze spraw powód zarzuca bankom działającym
w Polsce udział w bezprawnym porozumieniu ograniczającym konkurencję na rynku usług acquiringowych związanych z regulowaniem zobowiązań klientów wobec powoda z tytułu płatności za
nabywane przez nich towary za pomocą kart płatniczych na terytorium Polski16.

Bibliografia
Godusławski, B. (2018). Banki pozwane za opłaty od kart płatniczych. Dziennika Gazeta Prawna. Pozyskano
z: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1199912,oplata-interchange-banki-pozwane-za-zawyzenieoplat.html?r=30683 (data dostępu 5.04.2020).
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Treść pytań zadanych sądom okręgowym:
1. Czy przed Sądem Okręgowym toczą się lub toczyły się postępowania wszczęte na podstawie przepisów ustawy z dnia 21.04.2017 r. o roszczeniach
o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (DzU z 2017 r. poz. 1132)? Jeśli tak, proszę wskazać, ile w sumie było takich
postępowań (łącznie z toczącymi się obecnie).
2. Ile pozwów bazujących na przepisach ustawy z dnia 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa
konkurencji (DzU z 2017 r. poz. 1132) zostało odrzuconych przez Sąd Okręgowy?
3. W ilu postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez
naruszenie prawa konkurencji (DzU z 2017 r. poz. 1132) Sąd Okręgowy wydał wyroki zasądzające odszkodowanie na rzecz powoda?
4. W ilu postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez
naruszenie prawa konkurencji (DzU z 2017 r. poz. 1132) Sąd Okręgowy wydał wyroki oddalające powództwo?
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Streszczenie
W ramach private enforcement of competition law szczególnego znaczenia nabiera kwestia odpowiedzialności przebijającej, a zatem możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności podmiotu
niebędącego bezpośrednim sprawcą naruszenia. Zgodnie z tezą wyroku TSUE w sprawie Skanska,
sądy cywilne orzekające w sprawach o naprawienie szkody z tytułu naruszenia prawa konkurencji
winny rozumieć pojęcie „przedsiębiorstwa” zgodnie art. 101 TFUE oraz z jego ugruntowaną wykładnią dokonaną przez Trybunał, co może oznaczać przyjęcie także w ramach prawa prywatnego
doktryny ekonomicznej sukcesji (ciągłości gospodarczej) oraz koncepcji jednolitego organizmu
gospodarczego. Poszczególne kraje członkowskie, takie jak Hiszpania czy Portugalia, przyjęły
już stosowne regulacje prawne dotyczące omawianego zagadnienia. W innych krajach materia
ta stała się przedmiotem rozważań judykatury. W Polsce nie występuje żadna z tych dwóch sytuacji. Należy opowiedzieć się za szerokim przyjęciem koncepcji odpowiedzialności przebijającej
w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu naruszenia prawa konkurencji – zarówno
o wymiarze unijnym, jak i krajowym.
Słowa kluczowe: private enforcement; naruszenie prawa konkurencji; odszkodowanie; single economic unit; jednolity organizm gospodarczy; ekonomiczna sukcesja; odpowiedzialność przebijająca.
JEL: K13, K21

I. Uwagi wstępne
Coraz większe znaczenie przypisywane jest tzw. prywatnej drodze egzekwowania prawa
konkurencji, przez którą rozumie się przede wszystkim wytaczanie powództw odszkodowawczych przez poszkodowanych przeciwko sprawcom szkody wywołanej naruszeniem przepisów
* Adwokat Izby Adwokackiej w Katowicach oraz doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, https://orcid.org/0000-0002-1776-5136.
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tego prawa. Do czasu wejścia w życie oraz implementacji przez państwa członkowskie dyrektywy 2014/104/UE, regulacje prawne w poszczególnych państwach były zróżnicowane.
Dyrektywa 2014/104/UE stanowiła odpowiedź na zgłaszane przez praktyków oraz doktrynę uwagi
odnoszące się do zbyt małego znaczenia powództw odszkodowawczych w ogólnej perspektywie egzekwowania prawa konkurencji i miała na celu poprawienie sytuacji prawnej podmiotów
poszkodowanych. Przepisy wspomnianej dyrektywy nie wprowadziły jednak regulacji dotyczącej
odpowiedzialności spółki-matki za naruszenie prawa konkurencji dokonane przez spółkę-córkę,
co niektórzy autorzy uznają za lukę regulacyjną dyrektywy 2014/104/UE (Monti, 2018, s. 49). Brak
uregulowania tego zagadnienia z pewnością stanowi istotną przeszkodę w skutecznym egzekwowaniu odszkodowania od podmiotów, które prawo konkurencji naruszyły, ale które już w znaczeniu
prawnym nie istnieją lub nie posiadają już aktywów majątkowych pozwalających na kompensację
szkody, a także od spółek-córek funkcjonujących w ramach międzynarodowych korporacji, które
mogą nie mieć środków na wypłatę odszkodowania. Sytuacja ta może występować stosunkowo
często, mając na uwadze fakt, iż zwykle poważne naruszenia dokonywane są przez członków
międzynarodowych grup kapitałowych składających się z wielu podmiotów. W dorobku publicznego prawa konkurencji znajdują się już jednak wypracowane wcześniej rozwiązania, pozwalające
na możliwie efektywne uzyskanie kary pieniężnej od członków grupy kapitałowej naruszyciela
lub też od podmiotów, które przejęły aktywa sprawcy szkody – takie jak doktryna ekonomicznej
sukcesji (ciągłości gospodarczej) oraz koncepcja jednolitego organizmu gospodarczego (single
economic unit). Zastanawiano się jednak, na ile te sposoby radzenia sobie przez Komisję oraz
organy ochrony konkurencji z próbami uniknięcia odpowiedzialności publicznoprawnej przez
naruszycieli można przenieść na grunt prywatnoprawny. Wydaje się, że TSUE w niedawnym wyroku w sprawie Skanska1 dokonał znaczącego kroku w tym kierunku, dopuszczając kierowanie
roszczeń odszkodowawczych przeciwko nabywcom aktywów naruszyciela oraz członkom grup
kapitałowych, w skład których wchodzi podmiot naruszający prawo konkurencji. Powstaje pytanie,
czy odpowiedzialność tychże podmiotów za naruszenie, którego przecież samodzielnie nie dokonali, stanowi przejaw tzw. odpowiedzialności przebijającej, dyskutowanej szeroko w doktrynie
prawa cywilnego i prawa spółek.

II. Wyrok TSUE w sprawie Skanska
W sprawie Skanska z pytaniem do TSUE zwrócił się Sąd Najwyższy w Finlandii (Korkein
oikeus). Sprawa dotyczyła powództwa odszkodowawczego z tytułu naruszenia prawa konkurencji
przez członków kartelu działającego w latach 1994–2002 na fińskim rynku asfaltu. Żadna z pozwanych spółek nie uczestniczyła jednak bezpośrednio w kartelu. Uczestnicy kartelu zostali bowiem
zlikwidowani w trakcie dobrowolnych procedur likwidacyjnych, a ich majątek został przejęty przez
pozwanych w sprawie w wyniku procesów restrukturyzacyjnych prowadzonych w ramach grup kapitałowych pozwanych. Fiński organ ochrony konkurencji, stosując zasadę ciągłości gospodarczej,
nałożył karę pieniężną na wszystkich pozwanych w sprawie Skanska – kara została utrzymana
w mocy przez Naczelny Sąd Administracyjny w Finlandii. Na podstawie tego orzeczenia, miasto
Vantaa wniosło do sądu cywilnego powództwo o odszkodowanie wraz z odsetkami, skierowane
1

Wyr. TSUE z 14.03.2019 r. w sprawie C-724/17 Vantaan kaupunki vs Skanska Industrial Solutions Oy i in., EU:C:2019:204.
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między innymi przeciwko pozwanym spółkom, podnosząc, że te trzy spółki są solidarnie odpowiedzialne za koszty, które musiało ono ponieść przy kładzeniu nawierzchni asfaltowych z uwagi
na zawyżenie cen asfaltu przez kartel. Pozwani podnieśli jednak, że nie ponoszą odpowiedzialności za niezależne od nich spółki, które uczestniczyły w tym kartelu, a także zarzut, iż roszczenie odszkodowawcze powinno było zostać zgłoszone w ramach postępowań likwidacyjnych
naruszycieli.
Sąd pierwszej instancji zasądził odszkodowanie, wskazując, że w przypadku osoby, której
została wyrządzona szkoda z tytułu naruszenia unijnego prawa konkurencji, uzyskanie na podstawie fińskich przepisów prawa odszkodowawczego i prawa spółek odszkodowania za wyrządzoną
z tytułu tego naruszenia szkodę jest w praktyce niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. Sąd ten
uznał, że do zapewnienia skuteczności art. 101 TFUE konieczne jest zastosowanie w ramach tego
powództwa kryterium ciągłości gospodarczej na tej samej zasadzie, jak ma to miejsce w prawie
publicznym. W ramach postępowania apelacyjnego sąd odwoławczy uznał jednak, że zasada skuteczności nie może podważać podstawowych cech fińskiego systemu odpowiedzialności cywilnej
i że kryterium ciągłości gospodarczej nie może, w braku szczegółowych i bardziej precyzyjnych
przepisów, mieć zastosowania w przypadku powództw o odszkodowanie oraz powództwo oddalił.
W ramach rozpatrywania skargi kasacyjnej fiński Sąd Najwyższy zważył, iż takie rozszerzenie
odpowiedzialności, o jakim mowa, jest możliwe tylko w sytuacji, gdy struktury grupy kapitałowej,
relacje między wspólnikami lub kontrola akcjonariusza wykorzystywane są w sposób naganny
lub sztuczny w celu obejścia przepisów prawa. Sąd ten powziął jednak wątpliwość czy kwestię,
kto odpowiada za naprawienie szkody antymonopolowej, należy rozstrzygać w oparciu o bezpośrednie zastosowanie art. 101 TFUE, czy też należy przy tym stosować szczegółowe zasady
określone w wewnętrznym porządku prawnym poszczególnych państw członkowskich. Jeżeli
przyjąć by bezpośrednie stosowanie art. 101 TFUE, to powstaje dodatkowo pytanie, czy do skuteczności takiego roszczenia wymagane jest, aby kontynuująca działalność spółka w momencie
nabycia kapitału spółki naruszającej prawo konkurencji wiedziała lub powinna była wiedzieć, że
ta druga spółka popełniła takie naruszenie. Sąd Najwyższy w Finlandii zdecydował się więc skierować do TSUE trzy pytania prejudycjalne2, zmierzające do udzielenia odpowiedzi na powyżej
postawione pytania.
Rzecznik generalny Nils Wahl w swojej opinii3 przychylił się do stanowiska, iż przy ustalaniu
osoby zobowiązanej do zapłaty odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej naruszeniem unijnego
prawa konkurencji stosuje się zasadę ciągłości gospodarczej, tak aby w ramach dochodzonego
2

„1) Czy kwestię, kto odpowiada za odszkodowanie za szkodę wyrządzoną zachowaniem naruszającym artykuł 101 TFUE, należy rozstrzygnąć poprzez bezpośrednie zastosowanie owego artykułu, czy też na podstawie zasad krajowych?
2) Jeżeli zobowiązani do odszkodowania zostaną określeni bezpośrednio na podstawie artykułu 101 TFUE: czy za odszkodowanie odpowiadają ci,
którzy są objęci pojęciem »przedsiębiorstwa« użytym w tym przepisie? Czy do określenia zobowiązanych do odszkodowania znajdują zastosowanie te
same zasady, które Trybunał Sprawiedliwości stosował w sprawach dotyczących grzywien do określenia podmiotów odpowiedzialnych i zgodnie z którymi odpowiedzialność może się opierać w szczególności na przynależności do tego samego kompleksu gospodarczego lub na ciągłości gospodarczej?
3) Jeżeli zobowiązani do odszkodowania są określani na podstawie zasad krajowych: czy zasada krajowa, zgodnie z którą spółka po nabyciu
wszystkich akcji spółki uczestniczącej w kartelu naruszającym artykuł 101 TFUE zlikwidowała rzeczoną spółkę i kontynuowała jej działalność gospodarczą, nie odpowiada za odszkodowanie za szkodę, która została wyrządzona na skutek zachowania zlikwidowanej spółki ograniczającego konkurencję,
mimo że uzyskanie odszkodowania od zlikwidowanej spółki byłoby praktycznie niemożliwe lub nadmiernie trudne, narusza wymóg skuteczności prawa
Unii? Czy wymóg skuteczności sprzeciwia się wykładni prawa krajowego państwa członkowskiego, zgodnie z którym jako warunek odpowiedzialności
za szkodę wymagane jest, aby wskazany rodzaj przekształcenia przedsiębiorstwa nastąpił w sposób sprzeczny z ustawą lub sztucznie w celu obejścia
odpowiedzialności za szkodę w prawie konkurencji, lub w inny nieuczciwy sposób, lub co najmniej aby spółka w chwili dokonywania przekształcenia
przedsiębiorstwa wiedziała o naruszeniu konkurencji lub powinna była wiedzieć?”.
3

Opinia rzecznika generalnego Nilsa Wahla przedstawiona 6.02.2019 r. w sprawie C 724/17 Vantaan kaupunki vs Skanska Industrial Solutions Oy i in.,
EU:C:2019:100.
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na drodze prywatnoprawnej przed sądem krajowym powództwa o odszkodowanie dana jednostka mogła domagać się odszkodowania od spółki, która kontynuowała działalność gospodarczą
uczestnika kartelu. Rzecznik stwierdził wręcz, że „W ramach tego systemu (unijnego prawa konkurencji – przyp. MD) odpowiedzialność podąża za majątkiem, a nie za konkretną osobą prawną”4.
Trybunał Sprawiedliwości, odpowiadając na dwa pierwsze pytania prejudycjalne, orzekł, iż
„Artykuł 101 TFUE należy interpretować w taki sposób, że w sytuacji takiej jak ta rozpatrywana
w postępowaniu głównym, w której wszystkie akcje spółek, które uczestniczyły w zakazanym na
mocy tego artykułu kartelu, zostały nabyte przez inne przedsiębiorstwa, które rozwiązały spółki,
których akcje nabyły, i kontynuowały ich działalność gospodarczą, owe spółki przejmujące mogą
zostać pociągnięte do odpowiedzialności za spowodowaną przez kartel szkodę”. Dodatkowo
jednak, wychodząc niejako poza ramy rozpatrywanej sprawy, w uzasadnieniu wyroku wskazano
także, że odpowiedzialnym za szkodę wyrządzoną naruszeniem prawa konkurencji w rozumieniu
przepisów dyrektywy 2014/104/UE jest „przedsiębiorstwo”, które dopuściło się tego naruszenia,
zaś „Pojęcie to w tym kontekście należy rozumieć jako oznaczające jednostkę gospodarczą, nawet
jeśli z prawnego punktu widzenia jednostka ta składa się z kilku osób fizycznych lub prawnych”.
Trybunał powołał się przy tym na szeroko komentowane własne orzeczenia w sprawie ETI 5, Akzo
Nobel 6, SNIA7 oraz wyrok Sądu w sprawie Parker Hannifin 8. Otwiera to w mojej ocenie drogę do
wprowadzenia dorobku orzeczniczego dotyczącego doktryny ekonomicznej sukcesji oraz single
economic unit do spraw odszkodowawczych w ramach private enforcement.

III. Dorobek orzeczniczy w ramach
publicznoprawnego egzekwowania prawa konkurencji
Aby zweryfikować hipotezę, iż wyrok w sprawie Skanska otworzył drogę do odpowiedzialności przebijającej w ramach instytucji private enforcement, należy omówić dorobek orzeczniczy
Trybunału Sprawiedliwości, który wykształcił się w ramach publicznoprawnego egzekwowania
prawa konkurencji. Dla uproszczenia wywodu, dokonam omówienia dwóch głównych koncepcji
mających fundamentalne znaczenie dla omawianego tematu:
1)

doktryny ekonomicznej sukcesji (inaczej: doktryny ciągłości gospodarczej);

2)

koncepcji jednolitego organizmu gospodarczego (single economic unit).

1. Doktryna ekonomicznej sukcesji
Ogólnie biorąc, koncepcja ta zakłada możliwość nałożenia przez Komisję kary pieniężnej
na podmiot, który pozytywnie przeszedł test prawnej oraz ekonomicznej sukcesji po podmiocie,
który dopuścił się naruszenia. Koncepcję tę zastosowano już w 1974 r. w sprawie Suiker Unie9.
Sam naruszyciel jednak nie może powoływać się na tę koncepcję, jeśli w dalszym ciągu zachowuje on byt prawny, tylko dlatego, że zbył aktywa na rzecz osoby trzeciej10. Dopuszczono jednak
4 Opinia rzecznika generalnego Nilsa Wahla przedstawiona 6.02.2019 r. w sprawie C 724/17 Vantaan kaupunki vs Skanska Industrial Solutions Oy
i in., EU:C:2019:100, pkt 80.
5

Wyr. ETS z 11.12.2007 r. w sprawie C-280/06 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato vs ETI i in., EU:C:2007:775.

6

Wyr. TSUE z 27.04.2017 r. w sprawie C-516/15 P Akzo Nobel NV i in. vs Komisji, EU:C:2017:314.

7

Wyr. TSUE z 5.12.2013 r. w sprawie C-448/11 P SNIA SpA vs Komisji, EU:C:2013:801.

8

Wyr. Sądu z 17.05.2013 r. w sprawie T-146/09 Parker ITR Srl oraz Parker-Hannifin Corp. vs Komisji, EU:T:2013:258.

9

Zob. wyr. ETS z 16.12.1975 r. w sprawach połączonych 40 do 48, 50, 54 do 56, 111, 113 and 114–73 Suiker Unie i in. vs Komisji, ECR 1975, s. 01663.

10

Wyr. ETS z 8.07.1999 r. w sprawie C-49/92 Anic vs Komisji, EU:C:1999:356, pkt 145–146.
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później, aby mimo istnienia naruszyciela grzywna została nałożona na spółkę-córkę jako podmiot
czerpiący z owoców kartelu11.
W sytuacji, gdy naruszyciel już nie istnieje, ale nie miało miejsca przejęcie jego aktywów
przez inny podmiot wskazuje się, że odpowiedzialność za naruszenie prawa konkurencji powinna być przypisana podmiotowi, który w chwili naruszenia był odpowiedzialny za podjęcie decyzji
prowadzącej do naruszenia12. W orzecznictwie zaproponowano, aby w takiej sytuacji próbować
„odnaleźć połączenie fizycznych i osobowych elementów, które przyczyniły się do popełnienia
naruszenia i zidentyfikować na tej podstawie podmiot, który był odpowiedzialny za ich działanie,
tak, aby uniknąć sytuacji, gdy wskutek zniknięcia podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie
w chwili jego popełnienia przedsiębiorstwo nie odpowie za naruszenie”13.
Podsumowując, wykształcona w orzecznictwie Trybunału doktryna ekonomicznej sukcesji
zakłada jej stosowanie w sytuacjach, w których:
1)

podmiot działający w okresie swojego uczestnictwa w naruszeniu prawa konkurencji nie istnieje lub istnieje, ale nie prowadzi już działalności gospodarczej;
lub

2)

mają miejsce następcze restrukturyzacje w tej samej grupie spółek – nawet, gdy naruszyciel
dalej istnieje i działa (Hennah, 2019, s. 75).

2. Koncepcja jednolitego organizmu gospodarczego
Single economic unit to „podmiot gospodarczy, który składa się ze zunifikowanej organizacji
elementów osobowych, materialnych i niematerialnych, który podąża w długookresowej perspektywie za konkretnym celem gospodarczym i może przyczynić się do naruszenia zdefiniowanego
w art. 85 TWE14”. Koncepcja ta, zakładająca traktowanie kilku podmiotów jako jednego z uwagi
na relacje kapitałowe, osobowe czy też majątkowe pozostaje często w sprzeczności z krajowymi
koncepcjami odrębnej osobowości prawnej podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej
(Cortese, 2014, s. 74). Jednocześnie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości wskazuje się,
że nie jest to wcale przejaw odpowiedzialności za czyny cudze, ale ucieleśnienie zasady odpowiedzialności osobistej za naruszenia prawa konkurencji, rozumianej jako odpowiedzialność
jednego przedsiębiorstwa, a nie osobnych spółek (podmiotów) wchodzących w skład tych przedsiębiorstw15 (Leupold, 2013, s. 579).
Koncepcja single economic unit była używana w orzecznictwie Trybunału jako:
1)

„miecz” – pozwalając na nałożenie grzywien na podmiot niebędący bezpośrednim sprawcą
naruszenia, co zostało zapoczątkowane w 1972 r. wyrokami ETS w sprawach Chemical
Industries16, Geigy17 oraz Sandoz18;

11

Zob. wyr. ETS z 7.01.2004 r. w sprawach połączonych C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P i C-219/00 Aalborg Portland A/S,
EU:C:2004:6; wyr. ETS z 11.12.2007 r. w sprawie C-280/06 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato vs ETI i in., EU:C:2007:775.
12

Materna, 2009, s. 135; tak też wyr. SPI z 17.12.1991 r. w sprawie T-6/89 Enichem Anic SpA, ECR 1991, s. II-1623, pkt 236; wyr. ETS z 16.11.2000 r.
w sprawie C-279/98 P Cascades, Lex nr 83040, pkt 78.
13

Wyr. SPI z 17.12.1991 r. w sprawie T-6/89 Enichem Anic SpA, ECR 1991, s. II-1623, pkt 237.

14

Wyr. SPI z 10.03.1992 r. w sprawie T-11/89 Shell International Chemical Company Ltd, ECR 1992 II-00757, pkt 311; wyr. SPI z 11.12. 2003 r. w sprawie T-66/99 Minoan Lines SA, ECR 2003 II-05515, pkt 122.
15

Zob. także wyr. Sądu z 27.09.2012 r. w sprawie T-347/06 Nynäs Petroleum AB i in. vs Komisji, EU:T:2012:480, pkt 40; wyr. TSUE z 29.09.2011 r.
w sprawie C-521/09 Elf Aquitaine SA vs Komisji, EU:C:2011:620, pkt 87–88.

16

Wyr. ETS z 14.07.1972 r. w sprawie 48/69 Imperial Chemical Industries, ECR 1972, s. 619.

17

Wyr. ETS z 14.07.1972 r. w sprawie 52/69 J.R. Geigy AG, EU:C:1972:73.

18

Wyr. ETS z 14.07.1972 r. w sprawie 53/69 Sandoz vs Komisji, ECR 1972, s. 845.
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„tarcza” – powodując, że formalnie odrębne podmioty mogą zostać zwolnione z oceny pod
kątem zawarcia przez nie porozumienia naruszającego prawo konkurencji19, co pierwszy raz
miało miejsce w 1971 r. w sprawie Béguelin Import20.
Jak na dłoni widać więc, że koncepcja jednolitego organizmu gospodarczego jest stosowa-

na od dawna w ramach publicznego prawa konkurencji. Następnie w orzecznictwie przyjęto, że
Komisja Europejska ma możliwość wyboru adresata decyzji dotyczącej naruszenia prawa konkurencji, który to wybór nie powinien być w danych okolicznościach faktycznych kwestionowany
przez Sąd21 – możliwe jest także uznanie, że spółka dominująca i spółki zależne odpowiadają za
zapłatę grzywny solidarnie22.
Kolejno wprowadzono także wzruszalne domniemanie wywierania decydującego wpływu na
spółkę zależną przez spółkę dominującą, pozwalające na przypisanie odpowiedzialności za naruszenie prawa konkurencji spółce-matce w sytuacji, gdy ta druga ma 100%23 lub nieomal 100%24
udziałów w tej pierwszej (Demeyere, 2015, s. 410–411). Zachowanie spółki zależnej pozostaje
pod decydującym wpływem spółki dominującej między innymi w przypadku, gdy spółka zależna
stosuje się zasadniczo do instrukcji wydawanych jej przez spółkę dominującą w tym względzie25,
a także wtedy, „gdy posiada ona jedynie uprawnienie do określania lub zatwierdzania określonych
strategicznych decyzji handlowych, w niektórych przypadkach poprzez obecność swoich przedstawicieli w organach spółki zależnej, podczas gdy uprawnienie do określania polityki handlowej sensu
stricto spółki zależnej zostaje przyznane członkom kierownictwa odpowiedzialnym za zarządzanie
operacyjne tą spółką, wybranym przez spółkę dominującą oraz reprezentującym i popierającym
jej interesy gospodarcze”26. Twierdzi się nawet, że wskutek przyjęcia, w szczególności w wyroku
w sprawie Akzo Nobel, bardzo restrykcyjnych przesłanek wzruszenia domniemania mamy tutaj do
czynienia odpowiedzialnością obiektywną spółki-matki za działania spółek-córek (Briggs i Jordan,
s. 203). W znamiennym wyroku w sprawie Parker Hannifin27 Sąd zupełnie zignorował fakt, iż zarządca spółki-córki odmawiał zastosowania się do instrukcji oraz polityki biznesowej spółki-matki
oraz nie pozwalał na jej interwencje w sprawie sprzedaży przewodów morskich. Przeważający
19

Materna, 2009, s. 133; wyr. ETS z 12.07.1984 r. w sprawie 170/83 Hydrotherm Gerätebau GmbH v Compact del Dott. Ing. Mario Andreoli & C. Sas.,
ECR 1984, s. 02999, pkt 11; wyr. ETS z 4.05.1988 r. w sprawie 30/87 Corinne Bodson v SA Pompes funèbres des régions libérées, ECR 1988 s. 02479;
wyr. SPI z 6.04.1995 r. w sprawie T-141/89 Tréfileurope Sales, ECR 1995, s. II-00791, pkt 129; wyr. ETS z 14.07.1972 r. w sprawie 48/69 Imperial
Chemical Industries Ltd., EU:C:1972:70, pkt 134; wyr. ETS z 11.04.1989 r. w sprawie 66/86 Ahmed Saeed Flugreisen and Silver Line Reisebüro GmbH,
EU:C:1989:140, pkt 35.
20

Wyr. ETS z 25.11.1971 r. w sprawie 22/71 Béguelin Import, ECR 949 (1971), pkt 8–9.

21

Wyr. SPI z 14.05.1998 r. w sprawie T-327/94 SCA Holding, ECR 1998, s. II-01373, pkt 65; wyr. SPI z 29.04.2004 r. w sprawach połączonych T-236/01,
T-239/01, od T-244/01 do T-246/01, T-251/01 i T-252/01Tokai Carbon Co. Ltd i in. vs Komisji, EU:T:2004:118, pkt 278–280; wyr. SPI z 30.09.2009 r.
w sprawie T-161/05 Hoechst GmbH vs Komisji, EU:T:2009:366, pkt 64.
22

Wyrok ETS z 6.03.1974 r. w połączonych sprawach 6/73 i 7/73 Commercial Solvents, ECR 1974, s. 00223, pkt 41; wyrok SPI z 12.12.2007 r. w sprawie T-112/05 Akzo Nobel, ECR 2007, s. II-5049, pkt 62.
23

Wyr. ETS z 25.10.1983 r. w sprawie 107/82 Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft AEG-Telefunken AG, ECR 1983-03151, pkt 49; wyr. ETS
z 29.09.2011 r. w sprawie C-286/98 Stora Kopparbergs Bergslags AB vs Komisji, EU:C:2000:630, pkt 28–29; wyr. TSUE z 19.07.2012 r. w sprawach
połączonych C-628/10 P i C-14/11 P Alliance One International i Standard Commercial Tobacco vs Komisji i Komisja vs Alliance One International i in.,
EU:C:2012:479, pkt 43; wyr. TSUE z 10.04.2014 r. w sprawach połączonych C-247/11 P i C-253/11 P Areva SA i in. vs Komisji, EU:C:2014:257, pkt 32–37;
wyr. Sądu z 15.09.2005 r. w sprawie T-325/01 DaimlerChrysler AG vs Komisji, EU:T:2005:322, pkt 219; wyr. ETS z 10.09.2009 r. w sprawie C-97/08
P Akzo Nobel NV i in., ECR 2009 I-08237, pkt 63; wyr. TSUE z 27.04.2017 r. w sprawie C-516/15 P Akzo Nobel NV i in. vs Komisji, EU:C:2017:314;
wyr. TSUE z 20.01.2011 r. w sprawie C-90/09 P, General Química i in. vs Komisji, EU:C:2011:21, pkt 39-43, 50–52.
24

Zob. wyr. TSUE z 29.09.2011 r. w sprawie C-520/09 P Arkema SA vs Komisji, EU:C:2011:619, pkt 40–44 – Arkema SA posiadała 98% udziałów
spółki-córki.
25 Wyr. ETS z 14.07.1972 r. w sprawie 48/69 Imperial Chemical Industries Ltd., EU:C:1972:70, pkt 26, 133, 137–138; wyr. ETS z 16.11.2000 r. w sprawie C-294/98 P Metsä-Serla i in. vs Komisji, Rec. s. I-10065, pkt 27; wyr. Sądu z 10.07.2014 r. w sprawie T-543/08 RWE AG i RWE Dea AG vs Komisji,
EU:T:2014:627, pkt 30.
26

Wyr. Sądu z 9.09.2011 r. w sprawie T-25/06 Alliance One International vs Komisji, Zb.Orz. s. II–5741, pkt 138, 139; wyr. Sądu z 10.07.2014 r. w sprawie T-543/08 RWE AG i RWE Dea AG vs Komisji, EU:T:2014:627, pkt 31.
27

Wyr. Sądu z 17.05.2013 r. w sprawie T-146/09 Parker ITR Srl oraz Parker-Hannifin Corp. vs Komisji, EU:T:2013:258, pkt 180–195.
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okazał się argument, iż że nie było żadnej okoliczności prawnej ani ekonomicznej, aby powstrzymać Parker Hannifin przed kontrolowaniem Parker oraz że spółka-matka w każdej chwili mogła
odwołać zarządcę, który stał na drodze objęcia przez spółkę-matkę kontroli nad spółką-córką.
Wszystko to spowodowało, że restrykcyjne podstawy odpowiedzialności publicznoprawnej
podmiotów chodzących w skład grupy spółek stały się przedmiotem krytyki. Jednak w ocenie niektórych autorów Trybunał oraz Sąd nie tyle dokonały wykładni służącej efektywności egzekwowania
art. 101 TFUE, ale „rozszerzyły jego zakres i pozwoliły mu uwolnić jego cały potencjał” (Cortese,
2014, s. 83). Wskazuje się, że przyjęcie przez Komisję, Sąd oraz Trybunał takiego stanowiska
oznacza, że ustawodawstwa krajowe nie regulują już zakresu osobowości prawnej podmiotów na
potrzeby prawa konkurencji, a kwestia ta jest przedmiotem bezpośredniej regulacji art. 101 TFUE
(Cortese, 2014, s. 83).
Podsumowując, Trybunał Sprawiedliwości przyznał Komisji uprawnienia do:
1)

powoływania się na krajowe koncepcje osobowości prawnej i nakładanie sankcji na bezpośredniego naruszyciela prawa konkurencji, lub, wedle arbitralnej decyzji Komisji, pominięcie
takich koncepcji poprzez odwołanie się do doktryny jednolitego organizmu gospodarczego
oraz nałożenie sankcji na wybrany przez Komisję podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej naruszyciela;

2)

powoływania się na domniemanie wywierania decydującego wpływu na spółki-córki przez
spółkę-matkę w razie zaistnienia między nimi powiązań kapitałowych.

IV. Odpowiedzialność przebijająca
Tzw. odpowiedzialność przebijająca jest konstruktem prawnym wywodzącym się w zasadzie
z ustawodawstwa amerykańskiego (podobnie jak samo private enforcement of competition law),
gdzie przesłanki jej zastosowania można podzielić na trzy grupy:
1)

pomieszanie sfer działalności spółki i akcjonariusza oraz pomieszczanie majątków obu tych
podmiotów;

2)

niedokapitalizowanie spółki;

3)

brak przestrzegania procedur korporacyjnych (Opalski, 2012, s. 82).
Odpowiedzialność przebijająca jest szeroko dyskutowana także w niemieckiej doktrynie prawa

spółek, przy czym tam podstawa w postaci braku przestrzegania procedur korporacyjnych zastępowana bywa (nieprzyjmowaną jednak powszechnie) przesłanką dominacji nad spółką (Opalski,
2012, s. 92–93). Odpowiedzialność przebijająca w reżimie deliktowym zakłada pociągnięcie do
odpowiedzialności podmiotu innego niż podmiot dopuszczający się naruszenia prawa.
Wszystkie wymienione wyżej przesłanki stosowania tej koncepcji kładą jednak akcent na
pewne naganne z punktu widzenia moralności zachowania wspólników lub członków organów
spółki, które przemawiają za tym, aby zostały one poddane określonej sankcji. Sankcją tą jest
stworzenie wierzycielom spółki możliwości dochodzenia roszczeń od jej wspólników lub członków
organów – w czym przejawia się odpowiedzialność przebijająca.
W mojej ocenie, patrząc na tezy wyroku TSUE w sprawie Skanska, możemy mówić o odpowiedzialności przebijającej w ramach prywatnoprawnego egzekwowania prawa konkurencji, dozwala
on bowiem na kierowanie roszczeń wobec podmiotów, które zgodnie z krajowymi koncepcjami
podmiotowości prawnej są niezależnymi od naruszyciela bytami prawnymi. Wydaje się jednak
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dopuszczalny także inny pogląd – iż wskutek oparcia się przez Trybunał na koncepcji „przedsiębiorstwa” jako naruszyciela prawa konkurencji nie mamy do czynienia z odpowiedzialnością
przebijającą, gdyż odpowiedzialnym za naruszenie jest jedno „przedsiębiorstwo”, w skład którego
wchodzą różne podmioty. Przyjmuję na potrzeby niniejszego artykułu pogląd pierwszy. Pogląd
drugi, patrząc z cywilistycznego punktu widzenia, nie jest dla mnie przekonujący choćby z tego
powodu, że skoro podmioty wchodzące w skład single economic unit są odpowiedzialne solidarnie
za powstałą szkodę, to przecież poszkodowany może pozwać wszystkie te podmioty, ale też jedynie
niektóre lub jeden z nich. Musielibyśmy więc uznać, że dochodzi tu niejako do „rozczłonkowania”
jednego przedsiębiorstwa na kilka jednostek na potrzeby procesu cywilnego. Z tego też powodu
dalece bardziej zasadne jest przyjęcie poglądu o odpowiedzialności przebijającej podmiotów
wchodzących w skład grupy kapitałowej naruszyciela, które mogą, ale nie muszą (zgodnie z wolą
wierzyciela), być pociągnięte do odpowiedzialności odszkodowawczejUważam, że koncepcja
odpowiedzialności przebijającej w ramach private enforcement of competition law winna zostać
przyjęta i stosowana. Po pierwsze, zupełnie bezzasadne byłoby, aby w ramach publicznoprawnego
egzekwowania reguł konkurencji stosowano koncepcję jednolitego organizmu gospodarczego,
a w zakresie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia tego samego prawa odmówiono
by jej stosowania (podobnie Melícias, 2016, s. 176; odmiennie Cortese, 2014, s. 97 – zdaniem
którego kwestia ta winna być regulowana wyłącznie przez przepisy krajowe). Nie do utrzymania
jest sytuacja, w której to dany podmiot jest zobowiązany do zapłaty grzywny, a jednocześnie nie
odpowiada wobec poszkodowanych odszkodowawczo. TSUE zauważył w uzasadnieniu wyroku
w sprawie Skanska: „(…)pojęcie „przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 101 TFUE, stanowiące
autonomiczne pojęcie prawa Unii, nie może mieć innego zakresu w kontekście nakładania przez
Komisję grzywien na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 1/2003, a innego w kontekście
powództw o odszkodowanie za naruszenie reguł konkurencji Unii”28. Po drugie, brak spójności
regulacji prawnych i odmienne regulacje krajowe w zakresie możliwości wykorzystania koncepcji
single economic unit w ramach powództw odszkodowawczych w prostej linii wiódłby do przypadków
forum shopping (Idot, 2017, s. 138). Po trzecie, treść motywu 34 dyrektywy 2014/104/UE przemawia za przyjęciem koncepcji single economic unit także w prawie prywatnym29. Objęty zakresem
osobowym naruszenia jest bowiem krąg podmiotów, które zostały adresatami decyzji stwierdzającej naruszenie prawa konkurencji. Odnosząc się do art. 16 ust. 1 rozporządzenia 1/2003 SPI
w sprawie British Airways wskazał, że decyzja Komisji identyfikuje m.in. podmioty odpowiedzialne
za naruszenie także w celu umożliwienia podmiotom poszkodowanym dochodzenia ich roszczeń
odszkodowawczych30. Po czwarte, przyjęcie tego poglądu pozwoli na ułatwienie poszkodowanym
dochodzenia roszczeń z uwagi na szereg możliwości wyboru jurysdykcji (Hennah, 2019, s. 179).
Po piąte, celem przyjęcia w ustawodawstwach krajowych koncepcji odrębnej osobowości prawnej poszczególnych spółek była ochrona osób fizycznych stojących za takimi spółkami. Mówiąc
o międzynarodowych grupach spółek, uzasadnienie to nie wydaje się aktualne (Demeyere, 2015,
s. 387–388). Po szóste, a być może najważniejsze, koncepcja single economic unit stosowana
w prawie prywatnym pozwoli na wyeliminowanie zjawiska unikania odpowiedzialności przez
28

Wyr. TSUE z 14.03.2019 r. w sprawie C-724/17 Vantaan kaupunki vs Skanska Industrial Solutions Oy i in., EU:C:2019:204, pkt 47.

29

Motyw 34 dyrektywy 2014/104/UE „Skutek takiego stwierdzenia powinien jednak obejmować wyłącznie charakter naruszenia oraz jego zakres przedmiotowy, osobowy, czasowy i terytorialny, tak jak to ustalił organ ochrony konkurencji lub sąd odwoławczy w ramach wykonywania swojej jurysdykcji”.
30

Wyr. SPI z 16.12.2015 r. w sprawie T-48/11 British Airways plc vs Komisji, EU:T:2015:988, pkt 40–44.
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naruszycieli, którzy wykorzystują w tym celu szerokie możliwości restrukturyzacyjne oferowane
przez prawo spółek. Możliwe są nawet modele biznesowe zakładające, że spółki – córki specjalnego przeznaczenia będą zajmowały się tylko i wyłącznie lub w przeważającej większości
naruszeniami prawa konkurencji i dezorganizacją rynków, korzyści z tego zachowania będą zaś
czerpane przez ich spółki-matki, które formalnie żadnego naruszenia nie dokonają. Jak zważył
zresztą trafnie Trybunał w sprawie Skanska, „(…) jeśli odpowiedzialne za szkodę spowodowaną
naruszeniem unijnych reguł konkurencji przedsiębiorstwa mogłyby unikać sankcji poprzez samą
tylko zmianę tożsamości w drodze restrukturyzacji, zbycia lub innych zmian prawnych czy organizacyjnych, zagrożony byłby zarówno zamierzony przez ten system cel, jak i skuteczność (effet
utile) tych reguł”31.
W ramach niektórych innych ustawodawstw przepisy regulujące odpowiedzialność solidarną
podmiotów wchodzących w skład grup spółek na potrzeby powództw odszkodowawczych z tytułu
naruszenia prawa konkurencji zostały już przyjęte – dotyczy to Hiszpanii (Maillo, 2018, s. 154;
Leskinen, 2018, s. 54; Sadurski, 2016, s. 127) i Portugalii (Pais, 2019, s. 67). W Hiszpanii przepis
art. 71.2 hiszpańskiej ustawy o prawie konkurencji stanowi, że czyn spółki zostanie przypisany
spółkom lub osobom ją kontrolującym, z wyjątkiem sytuacji, gdy jej zachowanie ekonomiczne nie
jest wyznaczane przez żadną z nich. W Portugalii zaś uregulowano przedmiotowe zagadnienie
w ten sposób, iż zgodnie z art. 36 § 3 ustawy z dnia 8 maja 2018 r., nr 19/2012 odpowiedzialny za
szkodę wyrządzoną naruszeniem prawa konkurencji jest także podmiot, który posiadał dominujący wpływ na bezpośredniego naruszyciela. Wprowadzono przy tym domniemanie dominującego
wpływu w sytuacji, gdy spółka posiada co najmniej 90% kapitału zakładowego bezpośredniego
naruszyciela. W Wielkiej Brytanii32, Holandii33 pojawiały się także orzeczenia sądów przyjmujące koncepcje single economic unit na kanwie prywatnoprawnej drogi egzekwowania prawa
konkurencji.
W Polsce brakuje regulacji prawnej zagadnienia odpowiedzialności przebijającej w ramach
prywatnego stosowania prawa konkurencji, nie są także znane żadne orzeczenia dotykające tej
materii. Warto przy tym zauważyć, że przepisy prawa fińskiego, jakie zostały poddane wykładni
przez TSUE w wyroku w sprawie Skanska, stanowią w zasadzie to samo, co przepisy polskie:
1)

ten, kto wyrządza innemu umyślnie lub nieumyślnie szkodę, jest zobowiązany do odszkodowania;

2)

jeśli szkoda została wyrządzona przez dwie lub więcej osób albo też jeśli dwie lub więcej
osób jest zobowiązanych do naprawienia tej samej szkody, ponoszą one odpowiedzialność
solidarną;

3)

każda spółka kapitałowa jest odrębną osobą prawną z własnym majątkiem, ponoszącą własną odpowiedzialność.
Polska doktryna, przed zapadnięciem wyroku TSUE w sprawie Skanska, opowiadała się

przeciwko możliwości zastosowania koncepcji single economic unit do prywatnoprawnych roszczeń odszkodowawczych (np. Wolski, 2018). Niektórzy autorzy zastrzegali jednak, że odpowiedzialność na podstawie przepisów art. 422 k.c. (nakłanianie, pomocnictwo, skorzystanie ze
31

Wyr. TSUE z 14.03.2019 r. w sprawie C-724/17 Vantaan kaupunki vs Skanska Industrial Solutions Oy i in. EU:C:2019:204, pkt 46.

32

Zob. wyr. High Court of Justice ws. Provimi Ltd i in. vs Aventis Animal Nutrition SA, 2003, EWHC 961 (Comm); zob. także Bellamy, Child, 2018,
Nb 16.034.
33

Wyr. College van Beroep voor het bedrijfsleven z 19.03.2019 r.; wyr. Court of Appeal w Arnhem-Leeuwarden z 2.09.2014 r., NL:GHARL:2014:6766,
pkt 3.17.
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szkody), 429 k.c. (wina w wyborze) i 430 k.c. (odpowiedzialność zwierzchnika) może znaleźć zastosowanie w niektórych przypadkach objętych w orzecznictwie europejskim koncepcją „jednego
organizmu gospodarczego” (Machnikowski, 2018). W kontekście art. 1382 francuskiego kodeksu
cywilnego (który jest przepisem praktycznie identycznym jak przepis art. 415 k.c.) S. Demeyere
stwierdził, że jeśli spółka-matka wie o danym zachowaniu stanowiącym naruszenie prawa, ale
nie interweniuje – może zostać uznana za odpowiedzialną za wyrządzoną przez spółkę-córkę
szkodę (Demeyere, 2015). Zdaniem tego autora można także pójść nawet dalej i stwierdzić, że
jeśli spółka-matka nie wie o takim zachowaniu, ale powinna była o nim wiedzieć, także może
zostać pociągnięta do odpowiedzialności. M. Petr wprost wskazuje, że skoro przepisy polskiej
ustawy odnoszą się do sprawcy naruszenia jako przedsiębiorcy w rozumieniu prawa konkurencji,
to koncepcja jednolitego organizmu gospodarczego winna być stosowana także w ramach private
enforcement (Petr, 2019).
Nie ulega więc w mojej ocenie wątpliwości, że w ramach sprawy rozpatrywanej przez polski
sąd dotyczącej prywatnego stosowania unijnego prawa konkurencji koncepcja ciągłości gospodarczej oraz jednolitego organizmu gospodarczego powinny mieć zastosowanie, co wynika wprost
z wyroku w sprawie Skanska. Ograniczenie możliwości zastosowania koncepcji jednolitego organizmu gospodarczego jedynie do przypadków wskazanych w art. 422 k.c., 429 k.c. i 430 k.c.
sprawy nie rozwiązuje, gdyż poza spektrum zastosowania tych przepisów pozostają inne przypadki
naruszeń dokonywanych z użyciem innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej
(choć niezwykle ciekawa wydaje się możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności podmiotu,
który, nie będąc uczestnikiem kartelu, świadomie korzystał z tego, że na rynku właściwym działał
kartel cenowy i uzyskiwał korzyści z tytułu podwyższenia własnych cen – chodzi o tzw. szkodę
parasolową (umbrella damages), przy czym w dotychczasowej doktrynie i orzecznictwie podnosi się, że podmiot poszkodowany może domagać się odszkodowania jedynie od uczestników
samego kartelu, a nie od podmiotu, od którego zakupił towar lub usługę). Odpowiedź ta może
brzmieć inaczej w sytuacji, gdy naruszenie prawa konkurencji miałoby charakter czysto krajowy.
Powstaje jednak pytanie, czy w obliczu przyjęcia przez ustawodawcę polskiego jednolitej regulacji naruszeń prawa unijnego oraz krajowego w ramach ustawy o roszczeniach o naprawienie
szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji zasadne byłoby przyjęcie odmiennych
rozwiązań w zakresie dopuszczalności stosowania odpowiedzialności przebijającej. Uważam, że
celowa byłaby w tym zakresie interwencja ustawodawcy, podobnie, jak uczynili to ustawodawcy
hiszpański czy portugalski, oraz wyraźne dopuszczenie omawianej instytucji w ramach private
enforcement of competition law w polskim ustawodawstwie.

V. Podsumowanie
W ramach prywatnego stosowania prawa konkurencji szczególnego znaczenia nabiera
kwestia odpowiedzialności przebijającej, tj. możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności podmiotu niebędącego bezpośrednim sprawcą naruszenia. Zgodnie z tezą wyroku TSUE w sprawie
Skanska, sądy cywilne orzekające w sprawach o naprawienie szkody z tytułu naruszenia prawa konkurencji winny rozumieć pojęcie „przedsiębiorstwa” zgodnie art. 101 TFUE oraz z jego
ugruntowaną wykładnią dokonaną przez Trybunał, co oznacza przyjęcie także w ramach prawa
prywatnego doktryny ekonomicznej sukcesji (ciągłości gospodarczej) oraz koncepcji jednolitego
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organizmu gospodarczego. Istnieje szereg argumentów przemawiających za przyjęciem instytucji odpowiedzialności przebijającej w ramach private enforcement – w tym argumenty dotyczące
spójności rozstrzygnięć publicznych i prywatnych, forum shopping, większej możliwości wyboru
jurysdykcji czy też braku możliwości wykorzystania możliwości restrukturyzacyjnych w ramach
grup spółek jako instrumentu pozwalającego na uniknięcie odpowiedzialności odszkodowawczej.
Argumentem za odmową przyjęcia tych koncepcji nie może być zasada odrębnej podmiotowości
spółek handlowych przyjęta w systemach prawnych państw członkowskich – a przynajmniej nie
w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z naruszeniem prawa konkurencji o charakterze wspólnotowym. W przypadku naruszeń czysto krajowych wydaje się, że poszczególni ustawodawcy mają
swobodę przyjęcia dowolnych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności przebijającej. Różnicowanie
możliwości zastosowania tej konstrukcji w zależności do tego czy naruszenie ma wymiar wspólnotowy, czy krajowy nie jest jednak trafne. Poszczególne kraje członkowskie, takie jak Hiszpania
czy Portugalia, przyjęły już stosowne regulacje prawne dot. omawianego zagadnienia. W innych
krajach materia ta stała się przedmiotem rozważań judykatury. W Polsce nie występuje żadna
z tych dwóch sytuacji. Moim zdaniem celowa byłaby interwencja ustawodawcy polskiego oraz
uregulowanie kwestii odpowiedzialności przebijającej w polskiej o roszczeniach o naprawienie
szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji poprzez wyraźne dopuszczenie tej instytucji zgodnie z tezą wyroku w sprawie Skanska.
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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia doktryny „cartel facilitator” w oparciu o praktykę
decyzyjną zagranicznych, europejskich organów ochrony konkurencji oraz orzecznictwa sądów
unijnych. Artykuł stanowi próbę przybliżenia działań podmiotów trzecich, zakwestionowanych
przez organy ochrony konkurencji i zakwalifikowanych jako rodzaj pomocnictwa w niedozwolonej
wymianie informacji pomiędzy przedsiębiorcami. Na gruncie przedmiotowej praktyki wypracowane
zostały kryteria, które muszą zostać spełnione, aby móc pociągnąć tego typu podmioty do odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa konkurencji.
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I. Wprowadzenie
Organy stojące na straży ochrony konkurencji, w swych działaniach wymierzonych w walkę
z kartelami, od dawna przejawiają skłonność do rozszerzającej interpretacji granic zakazu niedozwolonych porozumień. Działania te mają na celu nie tylko objęcie zakazem jak najszerszego
zbioru niedozwolonych zachowań, lecz także zakreślenie możliwie szerokiego kręgu podmiotów,
które mogłyby ponosić odpowiedzialność za naruszenie prawa konkurencji. W ten sposób obiektem
wzmożonego zainteresowania organów ochrony konkurencji stały się podmioty trzecie, nieprowadzące działalności na rynku właściwym objętym porozumieniem, których działania podejmowane w ramach świadczonych usług na rzecz uczestników porozumienia, ułatwiają popełnianie
naruszeń prawa konkurencji, tzw. cartel facilitators.
Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia działań podmiotów trzecich, zakwestionowanych
przez organy ochrony konkurencji i zakwalifikowanych jako rodzaj pomocnictwa w niedozwolonej
wymianie informacji pomiędzy przedsiębiorcami. Na gruncie przedmiotowej praktyki wypracowane
zostały kryteria, które muszą zostać spełnione, aby móc pociągnąć tego typu podmioty do odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa konkurencji.

II. Praktyka decyzyjna Komisji Europejskiej
1. Pierwsze rozstrzygnięcia spraw z udziałem cartel facilitators
Po raz pierwszy w praktyce decyzyjnej Komisji Europejskiej (dalej: KE) problem odpowiedzialności podmiotów trzecich za wspomaganie funkcjonowania kartelu został dostrzeżony w sprawie
Italian Cast Glass1. Sprawa ta dotyczyła zmowy na rynku szkła lanego we Włoszech zawartej
pomiędzy największymi krajowymi producentami tych wyrobów. Porozumienie dotyczyło podziału
wielkości produkcji i sprzedaży szkła lanego. Producenci postanowili wymieniać się informacjami handlowymi, które zwykle nie są i nie powinny być dzielone pomiędzy konkurentami, takimi
jak wrażliwe informacje handlowe związane z polityką produkcyjną i marketingową. Producenci
szkła lanego nie wymieniali się jednak informacjami bezpośrednio między sobą, lecz właśnie za
pośrednictwem strony trzeciej – niezależnego zewnętrznego przedsiębiorstwa Fides z siedzibą
w Mediolanie (dalej: Fides Milan).
KE zauważyła, że choć Fides Milan nie było bezpośrednio zaangażowane w produkcję czy
dystrybucję szkła, to umożliwiło i świadomie wspomogło wprowadzenie w życie ograniczeń konkurencji. W konsekwencji, w treści decyzji potwierdzono współodpowiedzialność tego doradcy za
naruszenie prawa konkurencji.
Z uwagi na charakter porozumienia, jego ograniczone wdrożenie w życie oraz specyfikę
stanu faktycznego sprawy2, KE nie nałożyła na żaden podmiot uczestniczący w omawianym
kartelu sankcji finansowych. Zastrzegając jednocześnie, że w sytuacji, gdyby zdecydowała się
na nałożenie grzywien na producentów, którzy zawarli niedozwolone porozumienie, to również
Fides Milan musiałoby zostać wzięte pod uwagę w zakresie ich wspólnej odpowiedzialności.
Wówczas, przy ocenie wagi naruszenia prawa przez Fides Milan, KE wzięłaby pod uwagę fakt,
1

Dec. KE z 17.12.1980 r., IV/29.869.

2

Porozumienie stanowiące przedmiot sprawy Italian Cast Glass rozpatrywane było jako tzw. kartel kryzysowy. Szerzej na ten temat wypowiedział się
A. Maziarz (2013) w artykule pt. „Kartele kryzysowe w unijnym prawie konkurencji”.
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iż nigdy dotąd nie skierowała decyzji do podmiotu odgrywającego analogiczną rolę w kartelu,
jak Fides Milan.
Italian Cast Glass była pierwszą sprawą, w której Komisja Europejska zaadresowała decyzję do „dostawcy usług”. W latach 80. i 90. XX wieku, KE wydała kilka następnych rozstrzygnięć,
w których świadczenie usług potraktowano jako wspomaganie kartelu, jednakże bez skutku w postaci pociągnięcia takich usługodawców do odpowiedzialności.
Mowa tu m.in. o sprawie Polypropylene3. Producenci polipropylenu wymieniali się co miesiąc
informacjami na temat produkcji, sprzedaży oraz ruchach magazynowych za pośrednictwem dostawcy usług – przedsiębiorstwa Fides Trust Company z siedzibą w Zurychu (dalej: Fides). Chociaż,
w przeciwieństwie do sprawy Italian Cast Glass, Fides nie było adresatem decyzji, to jednak wynika
z niej, że mechanizm wymiany informacji za jego pośrednictwem naruszał przepisy prawa konkurencji.
Także w sprawie Cartonboard, uczestnicy zmowy – producenci kartonu – wspomagali kartel poprzez wymianę informacji za pośrednictwem Fides4. Uczestnicy kartelu dostarczali Fides
okresowe raporty na temat zamówień, produkcji, sprzedaży oraz wykorzystania zdolności produkcyjnych. Raporty te były opracowywane w ramach systemu Fides, a dane zbiorcze wysyłane do uczestników porozumienia. System ten, co prawda, miał jedynie pokazywać informacje
z podziałem na kraje, bez wskazywania poszczególnych producentów. W rzeczywistości jednak,
w wielu przypadkach wprost ujawniono dane indywidualnych podmiotów bądź też można je było
odczytać po przeprowadzeniu analizy dostarczonych danych.
Zdaniem KE, skutkiem zastosowania systemu wymiany informacji było co najmniej ułatwienie
funkcjonowania kartelu. Stanowił on swoiste „narzędzie wspomagające”, które ułatwiło producentom kartonu koordynację ich działalności handlowej, w sposób sprzeczny z prawem konkurencji.
Komisja nakazała uczestnikom postępowania wprowadzenie zmian w systemie wymiany informacji,
tak aby był on prowadzony w szczególności sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie zachowań
poszczególnych producentów5.
2. Przełomowa sprawa Organic Peroxides – nałożenie symbolicznej grzywny
na przedsiębiorstwo doradcze
W sprawie Organic Peroxides (nadtlenki organiczne), Komisja Europejska stwierdziła naruszenie prawa przez przedsiębiorstwo doradcze AC Treuhand6 i nałożyła na nie symboliczną
sankcję finansową w wymiarze 1000 euro7.
AC Treuhand pośredniczyło w zmowie producentów nadtlenków organicznych. Celem kartelu
było przede wszystkim utrzymanie udziałów w rynku przez zaangażowanych w kartel producentów
oraz koordynowanie wprowadzanych przez nich podwyżek cen.
Na podstawie umów o świadczenie usług, zawartych z trzema producentami nadtlenków organicznych AC Treuhand było zobowiązane m.in. do przechowywania w swoich pomieszczeniach
niektórych tajnych dokumentów dotyczących kartelu, do gromadzenia i przetwarzania określonych
3

Dec. KE z 23.04.1986 r., IV/31.149.

4

Dec. KE z 13.07.1994 r., IV/C/33.833.

5

Na skutek skargi jednego z uczestników kartelu, Sąd Pierwszej Instancji w wyr. z 14.05.1998 r., sygn. T-334/94, ograniczył zakaz wymiany informacji
nałożony na stronę w art. 2 decyzji KE, eliminując z jej treści wymianę czysto statystycznych informacji, które nie mają indywidualnego charakteru lub
których nie można zindywidualizować.
6

Do 1993 r. Fides Trust AG.

7

Dec. KE z 10.12.2003 r., COMP/E-2/37.857.
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danych na temat działalności handlowej tych producentów i informowania ich o wynikach tych
obliczeń, jak również do wykonywania zadań z zakresu logistyki i obsługi administracyjnej związanych z organizowaniem spotkań producentów.
W ocenie KE porozumienie zawarte między producentami nadtlenków organicznych oraz
umowy o świadczenie usług zawarte między nimi a AC Treuhand stanowiły istotne elementy ogólnego i jednolitego kartelu. Z uwagi na okoliczność, iż umowy te miały na celu wykonanie porozumienia producentów nadtlenków organicznych, należało je – zdaniem Komisji – oceniać łącznie
z tym porozumieniem jako porozumienia uzupełniające i dodatkowe. AC Treuhand, opłacane za
pomoc we wdrożeniu i funkcjonowaniu niedozwolonego porozumienia pomiędzy producentami,
stało się beneficjentem ich zmowy. KE zaakcentowała jego aktywne zaangażowanie w organizację
kartelu, a także określiła AC Treuhand mianem „strażnika” prawidłowego wprowadzania kartelu
w życie (pkt 343 decyzji KE).
Komisja przyznała, że co prawda, już w sprawie Italian Cast Glass skierowała decyzję do
przedsiębiorstwa doradczego, to jednak w części spraw rozstrzyganych później, praktyka ta nie
była stosowana. W rezultacie, z uwagi na występujący w omawianej sprawie „element nowości”
w zakresie roli jaką odgrywała spółka w naruszeniu prawa konkurencji, KE zdecydowała się nałożyć na AC Treuhand grzywnę jedynie w symbolicznej wysokości (pkt 454 decyzji KE).
Wydaniu i doręczeniu zaskarżonej decyzji towarzyszył komunikat prasowy, w którym Komisja
Europejska ostrzegła, że:
Kara zastosowana [względem skarżącej] ma ograniczoną wysokość z powodu nowej polityki stosowanej w tym zakresie. Przesłanie jest jednak jasne: podmioty organizujące lub
ułatwiające funkcjonowanie kartelu, a więc nie tylko jego członkowie, powinny odtąd
obawiać się, że ich działania zostaną wykryte i że nałożone na nie zostaną bardzo wysokie kary8. [pogrubienie własne]
Na skutek odwołania AC Treuhand od decyzji Komisji, sprawa ta stała się przedmiotem oceny Sądu Pierwszej Instancji9 (dalej: wyrok w sprawie AC Treuhand I). W odwołaniu AC Treuhand
akcentowało okoliczność, iż podmiot ten nie prowadził działalności gospodarczej na rynku objętym
naruszeniem ograniczającym konkurencję (tj. nie był producentem nadtlenków organicznych),
a także fakt, iż we wcześniejszych sprawach, takich jak Polypropylene, podobne zachowania nie
były sankcjonowane.
Sąd Pierwszej Instancji podzielił jednak zdanie Komisji co do aktywnego przyczynienia się
AC Treuhand do wprowadzania kartelu w życie oraz opowiedział się za koncepcją ponoszenia
odpowiedzialności przez cartel facilitators10. Dodał przy tym także, że każde przedsiębiorstwo,
które podjęło pewne zachowania w ramach zmowy, w tym przedsiębiorstwa doradcze, które nie
prowadzą działalności na właściwym rynku objętym ograniczeniem konkurencji, mogło rozsądnie
przewidywać, że zakaz zawierania antykonkurencyjnych porozumień, co do zasady znajdował
wobec niego zastosowanie11.
8

Wyr. Sądu Pierwszej Instancji z 8.07.2008 r. w sprawie T-99/04, pkt 7.

9

Ibidem.

10

Ibidem, pkt 128.

11

Ibidem, pkt 150.
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Sąd Pierwszej Instancji powołał się przy tym na dotychczasowe orzecznictwo dotyczące przesłanek, od których spełnienia zależy stwierdzenie odpowiedzialności podmiotu jako współsprawcy naruszenia prawa konkurencji, które następnie odniósł do oceny zachowania AC Treuhand.
Ustalenie odpowiedzialności współsprawcy naruszenia sprowadzone zostało do oceny dwóch
przesłanek, tj. przesłanki obiektywnej i przesłanki subiektywnej. Zdaniem Sądu Pierwszej Instancji,
obiektywna przesłanka zachodzi, gdy przedsiębiorstwo to przyczyniło się do wprowadzenia
w życie kartelu, chociażby poprzez podporządkowanie się mu w sposób pomocniczy lub bierny
(np. poprzez milczącą akceptację i niepowiadomienie właściwych organów o istnieniu kartelu).
Ewentualne ograniczone znaczenie tego przyczynienia się może być uwzględnione przy określaniu wysokości sankcji. Z kolei, subiektywna przesłanka zachodzi, gdy przedsiębiorstwo wyraża
własną wolę, wskazującą, że popiera ono cele kartelu, chociażby milcząco12.
Powyższy test znajduje zastosowanie również do przedsiębiorstwa doradczego, które, przez
wzgląd na prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą i doświadczenie zawodowe, nie może
pozostawać nieświadome antykonkurencyjnego charakteru porozumienia podmiotów, na rzecz
których świadczy usługi, tym sposobem przyczyniając się do popełnienia naruszenia. Odnosząc
powyższe do sytuacji AC Treuhand, Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że:
skarżąca z pełną świadomością sytuacji oraz umyślnie udostępniła kartelowi swoją profesjonalną ekspertyzę oraz infrastrukturę, aby osiągnąć, chociażby pośrednio, korzyść w ramach
wykonania indywidualnych umów o świadczenie usług, które zawierała z trzema producentami
nadtlenków organicznych. Niezależnie bowiem od kwestii, czy skarżąca w ten sposób świadomie naruszyła również reguły deontologii, jakim podlega jako konsultant gospodarczy, nie
mogła ona nie wiedzieć albo też wiedziała z całą oczywistością o antykonkurencyjnym
i bezprawnym celu kartelu, do którego funkcjonowania się przyczyniała; cel ten przejawiał się w szczególności w ramach porozumienia z 1971 r. i porozumienia z 1975 r., które
przechowywała w swoich pomieszczeniach, w odbywaniu spotkań o antykonkurencyjnym
celu oraz w wymianie wrażliwych informacji, w której czynnie uczestniczyła ona przynajmniej
do 1995 lub 1996 r. (pkt 156 wyroku) [pogrubienie własne].
W ocenie Sądu Pierwszej Instancji, Komisja Europejska nie przekroczyła również swoich
uprawnień odnośnie do nałożonej na AC Treuhand grzywny. Stawiane przez spółkę AC Treuhand
zarzuty dotyczące naruszenia prawa do obrony, zasady ustawowej określoności czynów zabronionych i kar (nullum crimen, nulla poena sine lege), a także naruszenia zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, nie przyniosły zamierzonych rezultatów. Zdaniem Sądu Pierwszej Istancji
praktyka decyzyjna KE po 1980 r. nie mogła zostać odczytana przez AC Treuhand jako definitywne
porzucenie początkowego podejścia zastosowanego w sprawie Italian Cast Glass. Co istotne,
Komisja Europejska w żadnej ze spraw nie odrzuciła bowiem samej koncepcji odpowiedzialności
cartel facilitators.
3. Sprawa Deltafina
Na marginesie rozważań dotyczących odpowiedzialności przedsiębiorstwa doradczego
wskazać należy na sprawę Deltafina, gdzie Sąd, rozpoznając sprawę kartelu na hiszpańskim
12

Ibidem, pkt 133 i pkt 134.
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rynku surowca tytoniowego powołał się na wyrok w sprawie AC Treuhand I13. W sprawie tej potwierdzono odpowiedzialność z art. 101 TFUE przedsiębiorstwa, które nie było obecne na wyznaczonym w decyzji rynku właściwym14. Zasadnicza jednak różnica pomiędzy sprawą z udziałem
AC Treuhand polegała na tym, że Deltafina, inaczej niż AC Treuhand, prowadziła działalność na
rynku usytuowanym o szczebel niżej niż rynek, na którym miały miejsce praktyki ograniczające
konkurencję. Ponadto, w zaskarżonej decyzji Komisja Europejska uznała, iż rola jaką odgrywała
Deltafina w kartelu przetwórców, była rolą bezpośrednią i pierwszorzędną, która „nie ograniczała
się do roli zewnętrznego koordynatora czy pomocnika”15.
Powołując się na argumentację z wyroku w sprawie AC Treuhand I odnośnie do reorientacji
praktyki decyzyjnej Komisji, Sąd stwierdził, iż fakt wydania przez Komisję Europejską kilku decyzji,
w których nie pociągnięto do odpowiedzialności za naruszenie art. 101 TFUE przedsiębiorstw,
które uczestniczyły we wprowadzaniu w życie kartelu, nie prowadząc przy tym jednak działalności na rynku, którego dotyczyło naruszenie, nie mógł wzbudzić po stronie Deltafiny
uzasadnionego oczekiwania, że w przyszłości instytucja ta powstrzyma się od ścigania
takich przedsiębiorstw i nakładania na nie sankcji.16 [pogrubienie własne]
Niestety, z uwagi na cofnięte przez spółkę odwołanie od wyroku pierwszej instancji, Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) nie zajął stanowiska w tej sprawie17.
4. Sprawa Marine Hoses
Wracając do spraw prowadzonych przez Komisję Europejską dotyczących działalności klasycznego przedsiębiorstwa doradczego, w świetle wyrażonego przez Komisję Europejską stanowiska w sprawie Organic Peroxides, zaskoczenie wywołała decyzja w sprawie Marine Hoses18.
Przedmiotowa sprawa dotyczyła antykonkurencyjnego porozumienia zawartego pomiędzy producentami przewodów morskich. Decyzja KE została wydana zaledwie kilka miesięcy od daty
wyroku Sądu Pierwszej Instancji w sprawie AC Treuhand I. W sprawie tej KE nie nałożyła żadnej
kary ani nawet nie zaadresowała decyzji do przedsiębiorstwa konsultacyjnego PW Consulting,
pomimo że zostało ono uznane za koordynatora kartelu. Przy czym, w treści uzasadnienia decyzji
na jego udział i rolę w organizacji kartelu Komisja powoływała się wielokrotnie (stosując określenie ang. Cartel coordinator’s company). W związku z udziałem w kartelu, przeciwko właścicielowi
PW Consulting – Peterowi Whittle’owi – zostało wszczęte postępowanie karne, w wyniku którego
został on skazany na 3 lata pozbawienia wolności.
W odpowiedzi na zarzucaną niekonsekwencję Komisja, powołując się na wyjątkowe okoliczności, podnosiła, iż jej działanie miało na celu uniknięcie zarzutu naruszenia zasady zakazu
podwójnego osądzenia w związku z postępowaniem karnym wobec osoby fizycznej. W doktrynie powyższe uzasadnienie zostało poddane krytyce. Podnoszono, iż takie stanowisko trudno
uznać za przekonujące, skoro odpowiedzialnością karną obciążona została osoba fizyczna,
13

Wyr. Sądu z 8.09.2010 r. w sprawie T-29/05.

14

Ibidem, pkt 46–48.

15

Dec. KE z 20.10.2004 r., COMP/C.38.238/B.2, motyw 369.

16

Wyr. Sądu z 8.09.2010 r. w sprawie T-29/05, pkt 428.

17

Postanowienie TSUE z 12.07.2011 r. w sprawie C-537/10.

18

Dec. KE z 28.01.2009 r., COMP/39406.
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a postępowanie przed Komisją Europejską skierowane było przeciwko przedsiębiorstwom (Król-Bogomilska, 2013). Co więcej, trudno nie zgodzić się ze stanowiskiem, iż symboliczna grzywna
pozostawałaby w zgodzie z dotychczasową praktyką Komisji wobec podmiotów ułatwiających
kartele (Marx i Mezzetti, 2014).
5. Sprawa AC Treuhand II
Sprawę Marine Hoses należy potraktować jako rozstrzygnięcie o charakterze incydentalnym
z punktu widzenia odpowiedzialności cartel facilitator, biorąc pod uwagę, że jeszcze w tym samym roku Komisja Europejska powróciła do praktyki decyzyjnej wypracowanej na gruncie sprawy
Organic Peroxides. W kolejnym postępowaniu, tj. w sprawie Heat stabilisers19, KE nałożyła ponownie na AC Treuhand sankcję finansową. Tym razem jednak już nie w symbolicznej wysokości,
a w kwocie wynoszącej 348 000 EUR20.
W rozpoznawanej sprawie AC Treuhand świadczyło usługi na rzecz uczestników dwóch karteli
na rynku stabilizatorów termicznych. W zamian za wynagrodzenie AC Treuhand organizowało dla
nich spotkania (w których także aktywnie uczestniczyło) oraz zbierało i dostarczało dane dotyczące sprzedaży, rynków właściwych, zachęcając jednocześnie strony do zawierania kompromisów.
W pierwszej instancji, Sąd oddalił skargę AC Treuhand na decyzję KE, powołując się
m.in. na wyrok w sprawie AC Treuhand I21. Następnie sprawa została skierowana do Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Odmienne zdanie w przedmiocie odpowiedzialności spółki doradczej na gruncie art. 81 WE
[obecnie art. 101 TFUE] przedstawił w swojej opinii rzecznik generalny Nils Wahl. Stając w opozycji
do stanowiska Sądu i Komisji Europejskiej, uznał, że pociągnięcie AC Treuhand do odpowiedzialności nie ma podstawy prawnej. Zdaniem rzecznika generalnego zachowania AC Treuhand nie
mogły podlegać zakazowi zawierania porozumień, o których mowa w tym przepisie, z uwagi na
brak wywierania przez tę spółkę presji konkurencyjnej (competitive constraint) na uczestników
kartelu22.
Tymczasem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (nie odnosząc się do kontrargumentów przedstawionych przez rzecznika generalnego) podzielił stanowisko Komisji, uznając, że
zachowanie którego dopuściło się AC Treuhand objęte jest zakazem z art. 81 ust. 1 WE [obecnie
art. 101 TFUE]23. W tym celu TSUE powołał się na literalne brzmienie tego przepisu, w szczególności
na użyte w nim sformułowanie: „porozumienia między przedsiębiorstwami”. Sformułowanie to nie
wprowadza rozróżnienia w zależności od sektora lub rynku, na którym zainteresowane przedsiębiorstwa prowadzą działalność. TSUE przywołał także dotychczasowe orzecznictwo w sprawach
„porozumień” i „uzgodnionych praktyk”. Zabiegi, którymi posłużył się dla przypisania odpowiedzialności AC Treuhand za naruszenie prawa konkurencji, ukierunkowane były na zapewnienie pełnej
skuteczności (fr. effet utile) zakazu ustanowionego w art. 81 WE [obecnie 101 TFUE]. Przeciwne
stanowisko nie pozostawałoby – zdaniem Trybunału – w zgodzie z celem tego przepisu, rozumianym jako zapewnienie utrzymania niezakłóconej konkurencji w obrębie wspólnego rynku.
19

Dec. KE z 11.11.2009 r., AT.38589.

20

Na AC Treuhand zostały nałożone dwie grzywny, każda w wysokości 174 000 EUR.

21

Wyr. Sądu z 6.02.2014 r. w sprawie T-27/10.

22

Opinia rzecznika generalnego z 21.05.2015 r. w sprawie C-194/14, pkt 69.

23

Wyr. TSUE z 22.10.2015 r. w sprawie C-194/14.
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TSUE wskazał, że celem świadczonych przez spółkę usług była świadoma realizacja antykonkurencyjnych porozumień, tj. ustalanie cen, podział rynków i klientów, a także wymiana informacji handlowych. Zdaniem TSUE, działań AC Treuhand nie można było sprowadzić do prostych
usług pomocniczych, niemających związku z zobowiązaniami zaciągniętymi przez producentów
ani z wynikającymi z nich ograniczeniami konkurencji.
TSUE nie uwzględnił zarzutu spółki dotyczącego naruszenia przez Komisję zasady ustawowej
określoności czynów zabronionych i kar. AC-Treuhand powoływało się na brak utrwalonego orzecznictwa, z którego w jasny sposób wynikałaby karalność podobnych zachowań. W ocenie TSUE,
spółka ta powinna była spodziewać się, w razie potrzeby po zasięgnięciu fachowych porad, że jej
zachowanie zostanie uznane za niezgodne z regułami konkurencji prawa Unii. Choć dla Trybunału
wydało się to zupełnie oczywiste, wątpliwości może budzić fakt, iż rzecznik generalny zajął w tej
sprawie całkowicie odmienne stanowisko. Podkreślił nawet, że jest w pełni przekonany, iż zakaz
z art. 81 WE nie ma zastosowania do przedsiębiorstwa, które nie działa na danym rynku lub na
rynkach powiązanych i które sensu stricto nie zawarło porozumienia ograniczającego konkurencję,
ani nie prowadziło uzgodnionych praktyk na owych rynkach24. Słusznie omawianemu orzeczeniu
zarzuca się lakoniczność, brak ustosunkowania się do racjonalnych argumentów podniesionych
przez rzecznika generalnego oraz niewyjaśnienie szeregu wątpliwości, jakie dla praktyki niesie
za sobą ten wyrok25. Cel Trybunału jednak został osiągnięty poprzez urzeczywistnienie zasady
skuteczności art. 101 TFUE.
6. Sprawa ICAP
W następnej sprawie, KE uznała, iż spółki ICAP plc, ICAP Management Services Ltd
i ICAP New Zealand Limited (dalej: ICAP) naruszyły unijne przepisy ochrony konkurencji poprzez
ułatwianie funkcjonowania sześciu z siedmiu wykrytych karteli w sektorze finansowych instrumentów pochodnych stopy procentowej denominowanych w jenach (YIRD)26. ICAP, jako broker, ułatwiało antykonkurencyjne zachowania banków będących członkami kartelu27. Zakwestionowane
działania polegały m.in. na pośredniczeniu w kontaktach noszących znamiona zmowy, kontaktowaniu się z innymi bankami będącymi członkami panelu ustalającego JPY LIBOR oraz rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji za pośrednictwem biuletynu w celu wywarcia wpływu
na prognozy JPY LIBOR.
Nakładając na ICAP grzywnę w łącznej wysokości około 15 mln EUR Komisja Europejska
odwołała się do pkt 37 Wytycznych z 2006 r. w sprawie ustalania grzywien28, zgodnie z którym:
(…) szczególne okoliczności danego przypadku lub konieczność osiągnięcia efektu odstraszającego w pewnym przypadku mogą uzasadnić odstąpienie Komisji od wspomnianej metodologii lub pułapów ustalonych w pkt 21.

24

Surdyk M. (2018), Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za naruszenie prawa konkurencji dokonane przez jego współpracowników w orzecznictwie
unijnym, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 2(7).

25

Pogląd Busher, R., Herz, M. and Vedder, H. (2015), The Shortest Competition Judgment Ever: Ac-Treuhand II. – https://europeanlawblog.eu/2015/11/09/
the-shortestcompetition-judgment-ever-ac-treuhand-ii/.
26

Decyzja KE z 4.02.2015 r., AT.39861.

27

Naruszenia te zostały wcześniej stwierdzone w decyzji KE z 4.12.2013 r., AT.39861.

28

Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 1/2006, (Dz. Urz. UE 2006 C 210/02).

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 3(9)

www.ikar.wz.uw.edu.pl

DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.3.9.3

41

Agnieszka Jelska

Doktryna cartel facilitator – początek oraz rozwój w praktyce decyzyjnej…

Od powyższej decyzji ICAP wniosło skargę do Sądu, zarzucając Komisji m.in. błędne zastosowanie pojęcia „ułatwiania” w rozumieniu art. 101 TFUE, naruszenie zasad domniemania
niewinności i dobrej administracji oraz błędnego ustalenia kwoty grzywien. W skardze ICAP
zwracała szczególną uwagę na różnicę w roli, jaką odgrywała w zarzucanych jej naruszeniach
od roli jaką odgrywała AC Treuhand w sprawach będących dotychczas przedmiotem oceny KE. Zdaniem ICAP, to przedsiębiorstwo AC Treuhand sprawiło, że zmowa stała się możliwa,
ICAP zaś zarzuca się jedynie to, że świadczyło usługi na rzecz uczestników zmowy lub przyczyniło się do niej, a zmowa między zainteresowanymi bankami istniałaby nawet bez żadnej jej
ingerencji29.
Rozpoznając skargę i odwołując się do wyroku TSUE w sprawie AC Treuhand, Sąd potwierdził możliwość pociągnięcia cartel facilitator do odpowiedzialności z art. 101 TFUE, bazując na
wypracowanych w orzecznictwie kryteriach odpowiedzialności podmiotów wspomagających działanie kartelu. Zgodnie z tymi kryteriami KE powinna udowodnić, że:
a)

dane przedsiębiorstwo zamierzało przyczynić się swoim zachowaniem do wspólnych celów
realizowanych przez ogół uczestników, a także

b)

wiedziało ono o postępowaniu planowanym lub wprowadzanym w życie przez inne przedsiębiorstwa w dążeniu do tych samych celów lub że mogło to rozsądnie przewidzieć i było
gotowe zaakceptować takie ryzyko30.
Poddając następnie analizie, czy uczestnictwo ICAP spełniało powyższe kryteria, Sąd

stwierdził, że w odniesieniu do czterech rozpatrywanych naruszeń, KE zasadnie uznała, iż ICAP
wiedziało o istnieniu zmowy między bankami. Ponadto, z uwagi na to, że zachowania banków
i zachowanie ICAP w znacznej mierze uzupełniały się, przyjąć należało, iż ICAP miało zamiar
przyczynienia się do realizacji wspólnych dla tych banków celów31.
W swojej argumentacji ICAP starało się nadać mniejsze znaczenie roli, jaką spółka odgrywała
w naruszeniach, poprzez porównanie jej z rolą spółki AC Treuhand w sprawach podlegających
dotychczas ocenie z punktu widzenia zgodności z prawem konkurencji. Zdaniem Sądu jednak
należało, przeciwnie do sugestii ICAP, wręcz podkreślić znaczenie jej uczestnictwa dla niektórych
z rozpoznawanych naruszeń:
Skoro bowiem stawki JPY LIBOR są obliczane na podstawie propozycji członków panelu, to wpływ wywierany przez przedsiębiorstwo Icap na wchodzących w skład owego panelu klientów za pomocą biuletynu, o którym mowa w pkt 15 powyżej, pozwolił na nadanie
manipulacjom tymi stawkami znacznie większego rozmiaru niż ten, który miałyby one, gdyby pozostały ograniczone jedynie do propozycji dwóch banków uczestniczących w każdym
z naruszeń.32
W konsekwencji, Sąd uznał, iż Komisja Europejska wykazała w wymagany prawem sposób,
że ICAP uczestniczyło w pięciu z sześciu rozpatrywanych naruszeń. Stwierdził ponadto nieważność decyzji w części dotyczącej grzywny, wskazując, iż KE uzasadniając wysokość grzywny,
29

Wyr. Sądu z 10.11.2017 r. sygn. T-180/15, pkt 189.

30

Ibidem, pkt 30.

31

Ibidem, pkt 180.

32

Ibidem, pkt 198.
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nie mogła ograniczyć się jedynie do ogólnego zapewnienia, że przyjęte kwoty podstawowe
odzwierciedlają wagę, czas trwania i charakter uczestnictwa ICAP w rozpatrywanych naruszeniach oraz realizują funkcję odstraszającą. Tak ogólne stwierdzenia nie pozwalają skarżącym
na ocenę zasadności zastosowanej przez Komisję metodologii, a Sądowi na przeprowadzenie
jej kontroli33.
Nie zgadzając się z rozstrzygnięciem Sądu w powyższym zakresie, Komisja Europejska
wniosła odwołanie do TSUE, zarzucając, iż w sposób nieprawidłowy i niemający oparcia w orzecznictwie nałożono na KE surowszy obowiązek dotyczący szczegółowego uzasadniania metody
wykorzystanej przy obliczaniu grzywien nakładanych za naruszenia na gruncie art. 101 TFUE.
Ostatecznie, wyrokiem z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie C-39/18 TSUE oddalił odwołanie Komisji
Europejskiej. Nie sposób odmówić słuszności stanowisku zajętemu przez Trybunał. Komisja
zawsze powinna objaśnić co najmniej sposób, w jaki dokonała wyważenia i oceny czynników,
które wzięła pod uwagę przy ustalaniu wysokości grzywien, tak aby najpierw umożliwić przedsiębiorcy zapoznanie się z przyjętą przez organ metodologią, a następnie umożliwić sądowi jej
weryfikację.

III. Wpływ doktryny cartel facilitator na praktykę decyzyjną
krajowych organów ochrony konkurencji
Rozważania na temat odpowiedzialności przedsiębiorstwa doradczego na szczeblu unijnym
wywarły wpływ na praktykę decyzyjną krajowych organów ochrony konkurencji. Już teraz znane są
przykłady zarówno bezpośredniego zastosowania doktryny cartel facilitator, jak i spraw, w których
jedynie pośrednio poruszono problematykę odpowiedzialności takich podmiotów.
1. Praktyka decyzyjna holenderskiego organu ds. ochrony konkurencji
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie AC Treuhand I wpłynął na praktykę holenderskiego organu ds. ochrony konkurencji (Nederlandse Mededingingsautoriteit, dalej: NMa),
który w 2009 r. w serii czterech spraw dotyczących karteli w sektorze farb, nałożył na spółkę
doradczą Calculatiebureau Coöperatieve Vereniging Spegelt U.A. (dalej: Spegelt) grzywny
w łącznej wysokości 46000 EUR34. Działania podejmowane przez Spegelt polegały w szczególności na organizowaniu spotkań dla uczestników zmów przetargowych oraz sporządzaniu
dokumentów zawierających dokonane ustalenia. W ten sposób zdaniem NMa Spegelt aktywnie
uczestniczyło w tworzeniu tych karteli. Organ uznał, iż w rozpoznawanych sprawach przesłanki odpowiedzialności cartel facilitator wypracowane w wyroku w sprawie AC Treuhand I zostały
spełnione.
Kilka lat później w sprawie Bell pepper cartel, dotyczącej zmowy producentów papryki, holenderski organ ds. ochrony konkurencji po raz kolejny nałożył sankcję finansową na podmiot uczestniczący
w kartelu w charakterze cartel facilitator, tj. na przedsiębiorstwo konsultacyjne Florpartners B.V. NMa
zauważył, że mimo iż Florpartners B.V. nie było aktywne na rynku sprzedaży papryki, to jednak ponosiło odpowiedzialność za naruszenie prawa konkurencji. Florpartners B.V. uczestniczyło bowiem
w niedozwolonym porozumieniu, organizując i przewodnicząc antykonkurencyjnym spotkaniom,
33

Ibidem, pkt 294.

34

Dec. NMa z 5.07.2009 r. nr 6431_1/172 oraz nr 6429_1/176; Dec. NMa z 21.08.2009 r. nr 6430_1/131 oraz nr 6492_1 / 146.
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sporządzając dokumenty odzwierciedlające przebieg spotkań, a także pobierając wynagrodzenie za świadczone przez siebie usługi na rzecz producentów papryki zaangażowanych w kartel.
W konsekwencji została na nie nałożona grzywna w wysokości 5000 EUR35.
2. Praktyka decyzyjna litewskiego organu ochrony konkurencji – sprawa Eturas
Rada ds. konkurencji (litewski organ ochrony konkurencji) decyzją z dnia 7 czerwca 2012 r.
uznała, że 30 biur podróży oraz spółka E-turas uczestniczyły w praktyce antykonkurencyjnej dotyczącej rabatów stosowanych dla rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem systemu rezerwacji wycieczek on-line dostarczanego przez E-turas (dalej: system E-turas)36. W 2009 r. E-turas
wprowadził w systemie zmiany techniczne ograniczające biurom podróży możliwość przyznawania
rabatu przekraczającego 3%, co było poprzedzone informacją skierowaną do biur korzystających
z systemu. W ocenie Rady ds. konkurencji E-turas oraz zainteresowane biura podróży naruszyły
art. 101 TFUE oraz art. 5 litewskiej ustawy o konkurencji, poprzez koordynowanie stawek rabatów
oferowanych konsumentom nabywającym wycieczki on-line za pomocą systemu E-turas (stanowiącego narzędzie koordynacji antykonkurencyjnych działań). Z przedmiotowej decyzji wynika,
że choć E-turas nie prowadził działalności na tym samym rynku właściwym co zaangażowane
w antykonkurencyjną praktykę biura podróży, to jednak koordynacja zachowań biur podróży była
możliwa właśnie dzięki aktywnym działaniom tej spółki. Zdaniem Rady ds. Konkurencji z zebranych w toku postępowania informacji wynikało, że E-turas był bezpośrednio zainteresowany tym,
aby biura podróży nie udzielały wysokich rabatów. W szczególności, im niższy rabat miał zastosowanie, tym wyższe wynagrodzenie otrzymywał E-turas.
Co istotne, przy ocenie możliwości pociągnięcia E-turas do odpowiedzialności za naruszenie
art. 101 TFUE Rada ds. Konkurencji powołała się na wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie
AC Treuhand I i wskazane w nim przesłanki odpowiedzialności, które w ocenie Rady ds. Konkurencji
zostały w tym konkretnym przypadku spełnione.
Na E-turas ostatecznie została nałożona grzywna, która uwzględniała okoliczność, iż E-turas
był inicjatorem antykonkurencyjnej praktyki. W związku ze skierowanym przez Najwyższy Sąd
Administracyjny Litwy pytaniem prejudycjalnym, w sprawie tej miał sposobność wypowiedzieć
się TSUE. Przedmiotem pytania sądu krajowego nie była jednak odpowiedzialność E-turas, jako
podmiotu ułatwiającego wprowadzenie w życie kartelu, a interpretacja pojęcia praktyki uzgodnionej z art. 101 ust. 1 TFUE37.
Do sprawy E-turas odwołano się m.in. dokumencie UE dla OECD w przedmiocie tzw. porozumień hub and spoke38. Odrębnie poruszono w nim kwestię uczestnictwa w niedozwolonym
porozumieniu platformy on-line jako podmiotu ułatwiającego nawiązanie i funkcjonowanie kartelu.
Zwrócono uwagę, iż informatyzacja działań w sposób łatwy pozwala m.in. na wymianę wrażliwych informacji handlowych oraz ustalanie cen pomiędzy przedsiębiorcami, bez ich jednoczesnej
fizycznej obecności. Zauważono ponadto, iż w tym wypadku, platforma on-line mogłaby zostać
pociągnięta do odpowiedzialności w oparciu o doktrynę „cartel facilitator”.
35

Dec. NMa z 15.05.2012 r., 7036_1/386.

36

Dec. Rady ds. konkurencji z 7.06.2012 r., 2S-9.

37

Wyr. TSUE z 21.01.2016 r. w sprawie C-74/14, pkt 28.

38

Hub-and-spoke arrangements – Note by the European Union, 4.12.2019 r., DAF/COMP/WD(2019)89.
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3. Praktyka decyzyjna brytyjskiego organu ochrony konkurencji
Oceniając wpływ ostatnich orzeczeń dotyczących odpowiedzialności cartel facilitator na dalszą praktykę krajowych organów ochrony konkurencji, wskazać można na zachowawcze działanie brytyjskiego organu ochrony konkurencji (Competition and Markets Authority; dalej: CMA).
CMA w 2016 r. wydał decyzję, w której uznał, że dwa przedsiębiorstwa (Trod i GBE) naruszyły
reguły prawa konkurencji, uczestnicząc w kartelu na rynku sprzedaży plakatów za pośrednictwem
serwisu Amazon. Uczestnicy kartelu zobowiązali się do niekonkurowania ze sobą przy sprzedaży
plakatów na brytyjskiej wersji platformy internetowej Amazon39. W celu przestrzegania postanowień
zawartego porozumienia wykorzystywany był odpowiednio skonfigurowany algorytm cenowy (zautomatyzowane oprogramowanie), który monitorował i ustalał ceny na odpowiednim poziomie. Na
Trod została nałożona kara pieniężna w wysokości ok. £160 000, natomiast GBE uniknął sankcji
dzięki skorzystaniu z programu łagodzenia kar leniency.
CMA w uzasadnieniu decyzji, jedynie na marginesie wskazał, że co prawda rozważał czy
zbadać zaangażowanie dostawcy oprogramowania w naruszenie prawa konkurencji (w tym czy
dostawca oprogramowania mógł ułatwić porozumienie między Trod i GBE), ostatecznie jednak
organ przyjął, iż nie stanowiło to priorytetu administracyjnego. W informacji prasowej na oficjalnej
stronie internetowej organu CMA skierował zaadresowane ogólnie do dostawców oprogramowania ostrzeżenie, wskazując, że jeżeli będą oni pomagać swoim klientom w wykorzystywaniu
dostarczanego oprogramowania w celu wspomagania niedozwolonych porozumień cenowych,
to również oni ponosić będą ryzyko naruszenia prawa konkurencji (choć nie było to przedmiotem
postępowania w sprawie zmowy pomiędzy Trod i GBE)40.
Z kolei w 2015 r. CMA wydał decyzję w sprawie antykonkurencyjnego porozumienia, którego
przedmiotem było ograniczenie możliwości reklamowania usług agentów sprzedaży i najmu nieruchomości w lokalnej gazecie „Surrey & Hants Star Courier”. W decyzji tej brytyjski organ ochrony
konkurencji uznał za stronę porozumienia również wydawcę „Surrey & Hants Star Courier”, choć
wydawca ten nie był aktywny na rynku obrotu nieruchomościami i działał niejako „pod presją”
innych uczestników niedozwolonego porozumienia41. Po przeprowadzeniu postępowania w tej
sprawie CMA opublikował na swojej stronie internetowej informację, w której, odnosząc się do
wyroku w sprawie AC Treuhand II, wezwał podmioty, do których zwrócono się w przedmiocie
ułatwienia lub wprowadzenia w życie niedozwolonego porozumienia, do przeprowadzenia oceny
własnych zachowań z punktu widzenia prawa konkurencji oraz do zgłaszania CMA informacji
o antykonkurencyjnych praktykach42.

IV. Podsumowanie
Doszukiwanie się odpowiedzialności podmiotów trzecich z tytułu niedozwolonych porozumień sięga swoimi korzeniami już lat 80. XX wieku. Jednak dopiero stosunkowo niedawno
praktyka pociągania takich podmiotów do odpowiedzialności, w tym nakładania na nie odczuwalnych sankcji finansowych, stała się wyraźniej widoczna w działalności decyzyjnej Komisji
39

Dec. CMa z 12.08.2016 r., 50223.

40

https://www.gov.uk/government/case-studies/online-sellers-price-fixing-case-study.

41

Dec. CMa z 8.05.2015 r., CE/9827/13.

42

https://www.gov.uk/cma-cases/investigation-into-property-sales-and-lettings-and-their-advertising.
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Europejskiej, jak i [póki co] pojedynczych krajowych organów ochrony konkurencji. Co więcej,
za sprawą ostatnich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zasadnym staje się
przypuszczenie, że również kolejne krajowe organy ochrony konkurencji pójdą w ślad za kierunkiem wyznaczonym przez Komisję Europejską i spraw z udziałem cartel facililators będzie
znacznie więcej.
Obecnie w orzecznictwie unijnym jednolicie przyjmowany jest pogląd, zgodnie z którym dla
ponoszenia odpowiedzialności przez podmiot trzeci (tj. usługodawcę, przedsiębiorstwo doradcze)
z tytułu naruszenia prawa konkurencji – a konkretnie art. 101 TFUE – nie jest konieczne, aby
podmiot ten prowadził działalność na rynku objętym naruszeniem. Co więcej, dotyczy to zarówno
usług świadczonych w formie tradycyjnej (organizowanie spotkań, sporządzanie dokumentacji,
pośredniczenie w kontaktach między konkurentami), jak i przy wykorzystaniu systemu on-line jako
platformy dla wprowadzenia w życie niedozwolonych praktyk. W orzecznictwie sądów unijnych
wypracowano kryteria pozwalające na pociągnięcie tego typu podmiotów do odpowiedzialności.
W tym celu konieczne jest udowodnienie przez organ, że dane przedsiębiorstwo zamierzało
przyczynić się swoim zachowaniem do wspólnych celów realizowanych przez ogół uczestników
porozumienia. Ponadto należałoby wykazać, iż wiedziało ono o postępowaniu planowanym lub
wprowadzanym w życie przez inne przedsiębiorstwa w dążeniu do tych samych celów lub że
mogło to rozsądnie przewidzieć i było gotowe zaakceptować takie ryzyko. Niewątpliwie przesłanki te zostały określone na tyle szeroko, aby zapewnić pełną skuteczność (fr. effet utile) zakazu
ustanowionego w art. 101 TFUE.
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I. Zagadnienia wstępne
Zagadnienie szkody i odpowiedzialności w nauce prawa jest zagadnieniem, które ma długą
tradycję i przeszło rozmaite modyfikacje instytucjonalne w rozwoju historycznym1. We współczesnej
nauce kwestia szkody i odpowiedzialności została obszernie opisana. Literatura dotycząca przedmiotu odpowiedzialności i szkody w polskim piśmiennictwie jest ogromna. Nie sposób nawet wskazać wszystkich istotnych pozycji. Warto pochylić się nad pytaniem czy w związku z przystąpieniem
Polski do Unii Europejskiej w naszym systemie prawnym doszło do zmian. Czy jedno z głównych
założeń Unii Europejskiej, czyli zapewnienie swobody przepływu osób, towarów i usług2 miało
wpływ na te klasyczne już pojęcia odpowiedzialności i szkody. Przedmiotem artykułu jest próba
ukazania czynników, za pomocą których instytucje unijne, dążąc do zapewnienia swobodnego
przepływu osób, towarów i usług próbują dostosować do nowych realiów kwestię odpowiedzialności i szkody. Z pojęciem „szkody i odpowiedzialności” wiąże się w XX wieku gwałtowny rozwój
rynku ubezpieczeń. Spróbujemy prześledzić też czy powstający wspólny rynek UE zmienił obraz
ubezpieczeń z tytułu wyrządzonej szkody.
Podkreślić należy, że w rodzącej się wspólnej Europie pojawiały się rozmaite pomysły na
uporządkowanie kwestii szkody i odpowiedzialności. Z perspektywy unii przebiegały one w kilku
płaszczyznach. Powstała inicjatywa stworzenia europejskiego kodeksu cywilnego, gdzie materialne
instytucje szkody i odpowiedzialności byłyby uregulowane jednolicie. Drugim sposobem uprządkowania kwestii odpowiedzialności i szkody, a co za tym idzie, działalności ubezpieczeniowej jest
uchwalanie dyrektyw oraz rozporządzeń. Bardzo ważnym aspektem w stosowaniu prawa unijnego, zapewnieniu jednolitości jego stosowania jest orzecznictwo TSUE. Każdy z tych sposobów
realizacji swobody przepływu osób, towarów i usług poprzez zapewnienie jednolitych standardów
dotyczących odpowiedzialności i szkody wart jest analizy w niniejszym artykule.

II. Prace nad kodyfikacją dotyczące instytucji odpowiedzialności
w ramach organów UE
1. Historyczne uwarunkowania prac nad kodyfikacją prawa prywatnego w ramach UE
W kręgach urzędniczych Komisji Europejskiej3 w latach siedemdziesiątych popularność
zyskała idea stworzenia europejskiego kodeksu prawa prywatnego4. O. Lando, twórca jednej z najbardziej liczących się grup kodyfikacyjnych,5, wspominał o sympozjum poświęconym
1

Odpowiedzialność odszkodowawcza ma swoje źródła w represji karnej najwcześniejszego etapu rozwoju prawa. W początkowym okresie obyczajowe
powiązanie naprawienia szkody i kary nie pozwalało na delimitację zakresów obu pojęć. Idea odpłaty, zemsty i odwetu, pierwotnie skierowana przeciwko
osobie sprawcy (ius talionis), górowała nad represją majątkową; była ona niezależna od strony podmiotowej (winy). W XVIII w. doszło wprawdzie do zasadniczego rozdziału zadań prawa karnego i cywilnego, ale w kodyfikacjach, takich jak Landrecht Pruski i kodeks cywilny austriacki pierwiastek penalny
przenikał jeszcze regulacje odszkodowawcze. Wyrazem tego było powiązanie rozmiaru odszkodowania ze stopniem winy sprawcy, które utrzymuje się
aż do chwili obecnej w postaci wyraźnych regulacji ustawowych o charakterze norm ogólnych (por. § 1323 k.c. austr.). Z kolei w szwajcarskiej i polskiej
kodyfikacji prawa zobowiązań (art. 43 ust. 1 OR i art. 158 § 1 KZ) pozostawiono decyzję o rozmiarze świadczenia odszkodowawczego sędziemu, co
także – w formie bardziej zawoalowanej i elastycznej – umożliwia uzależnienie go od stopnia winy i stanowi reminiscencję powiązania odszkodowania
i kary, jednak z zachowaniem zasady restytucji. Odszkodowanie zasądzane według tego rodzaju regulacji nigdy nie przewyższa rozmiarem szkody,
ale nie zawsze ją w całości pokrywa – zwłaszcza w razie niewielkiego zawinienia (Kaliński, 2014, s. 13–14) (por. Taubenschlag, 1969; Sójka-Zielińska,
1973; Sójka-Zielińska, 2009).
2

Obecnie mówi się o obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE.

3

Traktat rzymski nie przyznawał Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej kompetencji w dziedzinie stanowienia prawa prywatnego. Wręcz przeciwnie,
aktywność legislacyjna EWG koncentrowała się w obszarze publicznego prawa gospodarczego, prowadząc do zniesienia barier handlowych pomiędzy
państwami członkowskimi (Mańko, 2004, s. 9).

4

Pełny skład Komisji podany jest w: Mańko 2004a, s. 136–137.

5

Istniały dwie grupy kodyfikacyjne O. Lando i Ch. Von Bar (Mańko, 2004b)
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projektowi późniejszej konwencji rzymskiej, które odbyło się w Kopenhadze w 1974 roku.
Pisał on:
Podczas kolacji w Ogrodach Tivoli po sympozjum siedziałem obok dr. Winfrieda Haushilda,
który był kierownikiem działu w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego w Komisji
Wspólnot Europejskich […] Zgodziliśmy się, że proponowane reguły kolizyjne [konwencji]
byłyby niewystarczające. Nie wprowadziłyby uniformizmu prawnego, niezbędnego dla zintegrowanego rynku europejskiego. Dr Haushild powiedział: Potrzebujemy europejskiego
kodeksu zobowiązań. Warto zauważyć, że powstały z inicjatywy instytucji EWG Europejski
Instytut Uniwersytecki we Florencji jedną z pierwszych sesji naukowych poświęcił właśnie
„Nowym perspektywom powszechnego prawa europejskiego”.
W materiałach tej sesji pojawił się jeden z pierwszych postulatów unifikacji prawa prywatnego
w EWG za pomocą kodeksu (Mańko, 2004b, s. 39–40).
Wsparcie Komisji Europejskiej nie ograniczyło się jednak tylko do sfery werbalnej. Pod auspicjami Dyrekcji Generalnej Wspólnego Rynku odbyły się w latach 1980–1981 spotkania prawników,
którzy w 1982 r. założyli Komisję Europejskiego Prawa Umów, na czele której stanął O. Lando. Ze
względu na silną rolę kierującego zespołem, grupę tę zaczęto nazywać w skrócie „komisją Lando”.
Przez pierwszych dwanaście lat istnienia była ona finansowana przez Komisję Europejską (Mańko,
2004c, s. 40). Pierwszy w pełni oficjalny głos poparcia dla idei europejskiej kodyfikacji pochodził nie
od Komisji, ale od Parlamentu, który 26 maja 1989 r. wydał uchwałę w sprawie wysiłków na rzecz
harmonizacji prawa prywatnego państw członkowskich6. W preambule do uchwały podkreślono, że
Wspólnota „zharmonizowała wiele indywidualnych dziedzin prawa prywatnego, ale nie całe jego
gałęzie” (ust. A), a „najbardziej skutecznym sposobem dokonania harmonizacji w celu spełnienia
wymogów prawnych Wspólnoty w obszarze prawa prywatnego jest unifikacja większych gałęzi
tego prawa” (ust. C) (Mańko, 2004c, s. 40). Gdy Komisja Europejska zaprzestała finansowania
prac O. Lando, a żadna z instytucji europejskich nie wyrażała oficjalnego poparcia dla idei kodeksu, wydawało się, że problem ten pozostanie na marginesie zainteresowań Wspólnoty. Jednak
w 1997 r. rząd holenderski, dzierżący wówczas unijne przewodnictwo, zorganizował konferencję
naukową w Scheveningen pt. W kierunku europejskiego kodeksu cywilnego. W rezultacie, do
działającej już komisji Lando, w odpowiedzi na ponawiane apele Parlamentu Europejskiego, powstawać zaczęły także inne grupy kodyfikacyjne, spośród których na szczególną uwagę zasługuje
Grupa Studyjna nad Europejskim Kodeksem Cywilnym, kontynuująca prace komisji Lando (von
Bar, 2000, s. 43 i n.; 2002, s. 305 i n.; Hondius i Wiewiorowska-Domagalska, 2002, s. 27 i n.).
2. Projekty dotyczące instytucji odpowiedzialności
Prace nad jednolitym kodeksem cywilnym i dorobek zespołów pracujących nad harmonizacją są obszernym problemem. W dalszej części skupimy się nad dorobkiem w zakresie kwestii
szkody i odpowiedzialności.
6

Martijn W. Hesselink zwrócił uwagę, że w dyskusji nad stworzeniem europejskiego kodeksu cywilnego oddano następnie inicjatywę Komisji Europejskiej.
Stwierdził: „Jeżeli więc demokratycznie wybrani przedstawiciele obywateli europejskich nie mogą zapewnić sobie udziału w pracach kodyfikacyjnych,
to demokratyczna podstawa dla europejskiego kodeksu cywilnego staje się bardzo wątpliwa. Być może Parlament Europejski nie był świadom, jakiego
typu sprawy się rozstrzygają, a to dlatego, że, jak to zostało opisane powyżej, Komisja przyjęła strategię małych kroków, która ukrywa fakt, iż jest całkiem
prawdopodobne, że na końcu powstanie projekt europejskiego kodeksu cywilnego”. Jego zdaniem, tworząc przyszły kodeks cywilny należy dokonać
wielu wyborów o charakterze politycznym (Mańko, za: Pisuliński 2006, s. 102).
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2.1. Przechodząc do omówienia poszczególnych projektów, należy rozpocząć od europejskiego kodeksu cywilnego przygotowanego pod kierownictwem Ch. von Bara (Kaliński, 2014, s.16;
por. von Bar, 2002, s. 311). Nadmierne znaczenie przypisuje się w nim słuszności jako kryterium
istotnemu dla określenia rozmiaru obowiązku odszkodowawczego (art. 2:101 ust. 2). Model taki
jest uzasadniony w systemach common law, ale na gruncie prawa pisanego sędzia powinien być
w większym stopniu związany normami wskazującymi w sposób ścisły ten rozmiar. Podobnie należy
ocenić ogólne wytyczne nakazujące uwzględnienie przy ustaleniu wymiaru odszkodowania charakteru i prawdopodobieństwa powstania szkody czy zasadnych oczekiwań wierzyciela (art. 2:101
ust. 3). Projekt dopuszcza także oddalenie roszczenia w razie nadużycia prawa (art. 5:201),
dając znaczne pole swobodzie sędziowskiej. Wymagania co do kauzalności jako przesłanki powstania odpowiedzialności za szkodę ujęto według koncepcji związku typu conditio sine qua non
(art. 4:101), przy czym nie uwzględnia się szczególnej podatności na naruszenie występującej
po stronie konkretnego poszkodowanego. Zbliżonym do dyskrecjonalnego prawem sędziowskim
miałoby być również oddalenie powództwa w przypadku zgody poszkodowanego na naruszenie
i działania na własne ryzyko (art. 5:101); w razie powstania szkody w wielkich rozmiarach (a zatem
czynnika o charakterze czysto obiektywnym), sąd władałby kompetencją do miarkowania odszkodowania (art. 6:202). Indemnizacji ma podlegać utrata możliwości korzystania z rzeczy (art. 2:206).
Curiosum stanowi wyraźne wyłączenie stosowania mechanizmu compensatio lucri cum damno
(art. 6:103) oraz przyjęcie, iż zawinione przyczynienie poszkodowanego ma stanowić podstawę
do redukcji odszkodowania, choć niski stopień winy nie jest w ogóle uznawany za przyczynienie
(art. 5:102 ust. 1). Alternatywę dla roszczenia odszkodowawczego miałoby stanowić roszczenie
o wydanie korzyści uzyskanych przez dłużnika (art. 6:101). Na gruncie projektu Wspólnotowej
Ramy Odniesienia (DCFR) autorstwa Ch. Von Bara w ramach odpowiedzialności za niewykonanie
zobowiązania deklaruje się: indemnizację szkody przyszłej (art. 3:701 ust. 2), wymaganie przewidywalności strat (z wyjątkiem przypadków złego zamiaru, rażącego niedbalstwa i lekkomyślności,
art. 3:703) oraz zniesienie odpowiedzialności w zakresie, w jakim poszkodowany doprowadził do
przyczynienia lub mógłby ograniczyć stratę (art. 3:704 i n.). Określenie tego zakresu jest jednak
bardzo trudne, dlatego można temu modelowi przeciwstawić konstrukcję redukcji odszkodowania
znaną prawu polskiemu (Kaliński, 2014, s.17).
2.2. Z kolei w Zasadach Europejskiego Prawa Kontraktów (PECL) z 1998 r., autorstwa
O. Lando, uwagę zwracają: dopuszczenie indemnizacji szkody przyszłej (art. 9:501 według nowej
numeracji), co do kauzalności – wprowadzenie wymagania przewidywalności szkody (a nie tylko
naruszenia) w chwili zawarcia umowy, wyłączonego jedynie dla przypadków złego zamiaru lub
rażącego niedbalstwa dłużnika (art. 9:503). Kadłubowa jest regulacja przyczynienia poszkodowanego, przewidująca brak odpowiedzialności dłużnika w zakresie, w jakim doszło do przyczynienia
(art. 9:504); aktualne pozostają w tej kwestii zastrzeżenia zgłoszone wyżej co do propozycji DCFR.
Zasady Europejskiego Prawa Czynów Niedozwolonych (PETL) wprowadzają w zasadzie uznaniowe kryteria odpowiedzialności za szkodę czysto majątkową, dopuszczając swobodną jej
redukcję (art. 2:102). Również w tym przypadku ujęcie kauzalności jako przesłanki powstania
odpowiedzialności wymaga związku przyczynowego typu conditio sine qua non (art. 3:101), gdy
zaś chodzi o kauzalność wypełniającą odpowiedzialność decydować ma kryterium przewidywalności (art. 3:201). Nie uwzględnia się w zasadzie causae supervenientis (art. 3:104 ust. 1), chyba
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że szkodę mogłaby wywołać przyczyna obciążająca poszkodowanego (art. 3:106). Niejasne,
właściwie uznaniowe, są kryteria wyłączenia odpowiedzialności w przypadku obrony koniecznej,
stanu wyższej konieczności i działania na własne ryzyko (art. 7:101). Przyczynienie poszkodowanego ma być oceniane z odwołaniem się do względów słuszności i może powodować wyłączenie
lub ograniczenie odpowiedzialności (art. 8:101). Zmniejszenie zdolności do pracy zarobkowej –
w zakresie szkody na osobie – jest uznane za szkodę abstrakcyjną (art. 10:202 ust. 1). Zasady
dopuszczają także miarkowanie odszkodowania wyłącznie ze względu na nadmierne obciążenie
dłużnika (art. 10:401). Zasady UNIDROIT w ujęciu z 2004 r. dopuszczają naprawienie szkody
przyszłej (art. 7.4.3.1) i utraty szans (art. 7.4.3.2). W kontekście kauzalności wymagają przewidywalności szkody, jednak bez przywiązywania wagi do winy umyślnej (art. 7.4.4). Przyczynienie
poszkodowanego – stan, w którym szkodę można częściowo przypisać wierzycielowi – również
w tym modelu powoduje redukcję odszkodowania w trudnym do określenia zakresie, w jakim poszkodowany przyczynił się do uszczerbku (art. 7.4.7) (Kaliński, 2014, s.18).
2.3. Kolejną grupą, pracującą nad ujednoliceniem prawa materialnego była Europejska Grupa
Prawa Deliktów została powołana do życia w 1992 roku w Tilburgu z inicjatywy prof. Jaapa Spiera.
W skład grupy weszli profesorowie z wybranych krajów Europy, a także RPA, Izraela i Stanów
Zjednoczonych. Projekt grupy zatytułowany „Zasady europejskiego prawa deliktów” (dalej: z.e.p.d.),
na wzór projektu przygotowanego przez Komisję Lando, liczy 36 artykułów i obejmuje na razie
jedynie część I – Zasady ogólne. W przyszłości planowane są dalsze części projektu. Obecnie
istniejąca część I dzieli się na sześć tytułów: tytuł I – Norma podstawowa; tytuł II – Ogólne warunki
odpowiedzialności; tytuł III – Podstawy odpowiedzialności; tytuł IV – Zarzuty; tytuł V – Wielość
sprawców; tytuł VI – Uprawnienia poszkodowanego (Remedies). Całość otwiera przepis art. 1:101
ust. 1: „Osoba, której można prawnie przypisać szkodę wyrządzoną innej osobie, jest odpowiedzialna za naprawienie tej szkody”. Pojęcie „szkody” zdefiniowano w art. 2:101 jako „…materialne
lub niematerialne naruszenie interesu prawnie chronionego”. Projekt wychodzi z założenia stopniowalnej ochrony interesu: „Zakres ochrony danego interesu zależy od jego natury; im wyższa
jego wartość, precyzja jego określenia i jego oczywistość, tym szersza jego ochrona”. Najwyższym
stopniem ochrony cieszą się życie, integralność cielesna i umysłowa, a także wolność i godność
ludzka; na drugim miejscu pod względem ochrony znajdują się prawa majątkowe, w tym prawa
na rzeczach niematerialnych. W zakresie ochrony tzw. czystego interesu gospodarczego z.e.p.d.
postanawiają:
Ochrona czystych interesów gospodarczych lub stosunków umownych może być bardziej
ograniczona pod względem zakresu. W takich wypadkach należy mieć należyty wzgląd na
bliskość pomiędzy sprawcą a zagrożonym interesem albo na fakt, że sprawca jest świadom
faktu, że spowoduje szkodę, nawet jeśli jego interesy są w sposób konieczny niżej cenione
niż interesy ofiary.
W zakresie podstaw odpowiedzialności z.e.p.d. przyjmują trójpodział na: odpowiedzialność na
zasadzie winy, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka oraz odpowiedzialność za osoby trzecie.
W odniesieniu do odszkodowania czytamy:
Odszkodowanie jest to suma pieniężna mająca na celu naprawienie szkody wyrządzonej
ofierze, to znaczy przywrócenie jej, na ile jest to możliwe za pomocą pieniędzy, do takiego
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 3(9)

www.ikar.wz.uw.edu.pl

DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.3.9.4

52

Aleksandra A. Kozioł

Odpowiedzialność a swoboda przepływu osób, towarów i usług w ramach UE…

położenia, w którym znajdowałaby się, gdyby delikt nie został popełniony. Odszkodowanie
służy także zapobieganiu naruszeń.
Naprawienie szkody in natura jest uważane za okoliczność wyjątkową, dopuszczalną tylko w sytuacji, gdy jest to możliwe i nie jest zbyt uciążliwe (Mańko, 2004a, s. 147–148).
2.4. Kolejnym zespołem działającym w obrębie Grupy Badawczej von Bara jest Zespół Roboczy
do spraw Zobowiązań Pozaumownych działający na Uniwersytecie w Osnabrück. Przywództwo
Zespołu sprawuje sam przewodniczący Grupy Badawczej, Christian von Bar. Ponadto w jego
skład wchodzi dziesięć osób, w tym trzy ze stopniem naukowym doktora. Zespół przygotował trzy
projekty – projekt prawa 74 deliktów, prawa negotiorum gestio oraz prawa bezpodstawnego wzbogacenia. Kolejny projekt przygotowany przez Zespół to projekt przepisów odnoszący się prawa
deliktów (dalej: pd). Jest on niezwykle obszerny, bo liczy aż 60 artykułów. Przyjęto w nim ogólną
zasadę odpowiedzialności deliktowej: „Osoba, która ponosi prawnie relewantną szkodę, ma prawo
do jej naprawienia przez osobę, która spowodowała szkodę umyślnie albo przez niedbalstwo, albo
jest odpowiedzialna inaczej za spowodowanie szkody”. Projekt cechuje znaczna kazuistyka oraz
pewna 78 zawiłość użytych sformułowań. W projekcie zdefiniowano poszczególne „typy” deliktów,
to jest – w języku projektu – sytuacje, w których powstaje prawnie relewantna szkoda. Ponadto
określono pojęcie umyślności, niedbalstwa, wprowadzono odpowiedzialność rodziców za dzieci,
pracodawcy za pracowników, odpowiedzialność za produkt, za szkody wyrządzone środowisku
naturalnemu, szkody komunikacyjne oraz odpowiedzialność osób posiadających przedmioty niebezpieczne lub prowadzących „niebezpieczną działalność”. Ponadto – co stanowi istotne i niebezpieczne novum – twórcy projektu przewidzieli odpowiedzialność zbiorową. Zgodnie z art. 2:203:
Jeżeli członek grupy umyślnie spowodował osobie trzeciej prawnie relewantną szkodę, inni
członkowie grupy są odpowiedzialni za szkodę, o ile ryzyko umyślnego wywołania szkody
było przewidywalne, a członkowie powinni byli powstrzymać się od członkostwa w grupie.
Proponowany przepis budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia zasady państwa prawnego
(Mańko, 2004a, s. 147–148).
3. Problem uprawnień UE a kodyfikacji prawa prywatnego
Na przestrzeni ostatnich kilku lat widoczne jest znaczna zmiana stanowiska instytucji europejskich wobec idei europejskiego kodeksu. To, co w latach siedemdziesiątych czy osiemdziesiątych
mogło być propagowane jedynie podczas sympozjów naukowych albo kolacji z udziałem profesorów, obecnie znajduje wyraz w komunikatach, uchwałach i opiniach, publikowanych w „Dzienniku
Urzędowym UE”. Dynamizacja ta z pewnością pozostaje w związku z ogólnymi kierunkami integracji europejskiej, której wyrazem są Karta Praw Podstawowych czy przygotowany przez
Konwent projekt traktatu konstytucyjnego. Niewątpliwie, poparcie dla idei wydania europejskiego
kodeksu cywilnego stanowi, ze strony Komisji i Parlamentu, przejaw woli dalszego rozszerzenia
kompetencji Unii kosztem państw członkowskich, co budzi wątpliwości z punktu widzenia zasady
pomocniczości (Mańko, 2004c, s. 48).
W ostatnich latach narosło wiele wątpliwości wokół EKC. Słusznie podkreśla się w literaturze, że europejski kodeks cywilny miałby wymiar silnie symboliczny (Pisuliński, 2006, s. 100;
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Hesselink, 2006, s. 316). Padały argumenty, że pozwoli ujednolicić rynek. Jednak w literaturze
silnie zwraca się uwagę, że wpływ różnorodności systemów prawnych na funkcjonowanie wspólnego rynku jest jedynie hipotetyczny. Różnorodność systemów prawnych pozwala, poza tym, na
wybranie stronom w przypadku umów w obrocie międzynarodowym, taki system prawny, który im
najbardziej odpowiada (Pisuliński, 2006, s. 101). Pojawiłby się istotny problem, czy możliwe jest
stosowanie w sposób w miarę jednolity takiego kodeksu w krajach o różnych tradycjach i kulturach
prawnych. Nie zawsze te same przepisy są bowiem identycznie interpretowane przez sądy7. Jak
wskazuje jednak M.W. Hesselink, „o ile ustawodawstwo w dziedzinie prawa umów oparte na polityce ochrony konsumenta posiada niewątpliwą podstawę prawną, o tyle żaden z artykułów części
o obywatelstwie w traktacie ani żaden inny przepis traktatu nie wydają się zapewniać podstawy
do wydania przepisów (nie mówiąc już o kodeksie) dotyczących europejskiego prawa umów traktowanego jako kwestia europejskiego obywatelstwa” (Hesselink, 2008, s. 221, za: Mańko 2017,
s. 88). Poparcie dla idei wydania europejskiego kodeksu cywilnego stanowi, ze strony Komisji
i Parlamentu, przejaw woli dalszego rozszerzenia kompetencji Unii kosztem państw członkowskich,
co budzi wątpliwości z punktu widzenia zasady pomocniczości (Mańko, 2004c, s. 48).

III. Prace ustawodawcze nad kwestią odpowiedzialności w ramach UE
Prace nad kodyfikacją prawa prywatnego w ramach UE wyraźnie zwolniły tempa. Wydaje
się, że punkt ciężkości został obecnie przeniesiony na uchwalanie i wdrażanie dyrektyw oraz na
zainteresowanie normami jurysdykcyjnymi. Zauważyć należy, że pierwotnie EWG koncentrowała
się na prawie publicznym gospodarczym, na znoszeniu barier w handlu. Wolny przepływ towarów pociąga jednak wydanie w latach siedemdziesiątych pierwszych dyrektyw odnoszących się
do ubezpieczeń i odpowiedzialności za szkody8. W dalszej części rozważań przyglądniemy się
wpływowi prawa europejskiego na sposób ujednolicenia prawa ubezpieczeń w dzisiejszej UE.
W motywach do dyrektywy Rady z dnia 24 kwietnia 1972 r. czytamy, że
celem Traktatu jest stworzenie wspólnego rynku, który jest analogiczny do rynku krajowego,
a jednym z kluczowych warunków do stworzenia takiego rynku jest wprowadzenie swobody
przepływu towarów i osób […]9.
Postanowiono wówczas o zniesieniu kontroli zielonej karty dla samochodów normalnie przebywających w państwie członkowskim i wjeżdżających na terytorium drugiego państwa członkowskiego10.
7

Na ten problem wyraźnie wskazuje Pisuliński (2006, s. 107) i podaje jako przykład orzecznictwa państw zaborczych w Polsce (zob. też Rajski, 2002; 2006).

8

Pierwsza z dyrektyw w tym obszarze to pierwsza dyrektywa Rady z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich
odnoszących się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania
obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (72/166/EWG). Następnie dyrektywa Rady z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie koordynacji przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do podejmowania i prowadzenia działalności w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich
innych niż ubezpieczenia na życie (73/239/EWG), «OJ» seria L, nr 228, s. 3 i nast.; następnie tzw. druga dyrektywa Rady 84/5/EWG z dnia 30 grudnia
1983 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe
w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (DzU 1984, L 8, s. 17).
9 Jedynym celem kontroli granicznych obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych, jest ochrona interesów
osób, które mogą stać się ofiarami wypadków spowodowanych przez te pojazdy; istnienie takich kontroli granicznych wynika z różnic między krajowymi
przepisami w tym zakresie; różnice te, mogą być przeszkodą w swobodnym przepływie pojazdów mechanicznych i osób w obrębie Wspólnoty; ma to
więc bezpośredni efekt na ustanowienie i funkcjonowanie wspólnego rynku. Dyrektywy Rady z dnia 24 kwietnia 1972.
10

Może zostać zrealizowana na podstawie porozumienia między sześcioma krajowymi biurami ubezpieczeniowymi, w ramach którego każde biuro
krajowe gwarantowałoby wynagrodzenie szkód i strat zgodnie z przepisami prawa krajowego uprawniające do odszkodowania, spowodowanych na jego
terytorium przez jeden z tych pojazdów, bez względu na to, czy był ubezpieczony czy nie; takie porozumienie gwarancyjne opiera się na domniemaniu, że
wszystkie wspólnotowe pojazdy mechaniczne podróżujące na terytorium Wspólnoty są ubezpieczone; prawo wewnętrzne każdego Państwa Członkowskiego
powinno więc przewidywać obowiązek ubezpieczenia pojazdów od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie powinno być ważne na całym terytorium Wspólnoty; takie przepisy krajowe może jednak przewidywać odstępstwa w stosunku do niektórych osób i niektórych pojazdów. Dyrektywa Rady
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Postanowienia pierwszej dyrektywy wprowadziły bowiem na obszarze całej Unii Europejskiej obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych, a całokształt regulacji
prawnych UE związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych precyzyjnie zakreślił jego kształt prawny, wyznaczając ścieżki międzynarodowej współpracy w tym zakresie (Konieczna, 2018, s. 82). Dyrektywa ta dała początek wdrażania
w porządkach krajowych minimalnych standardów dotyczących odpowiedzialności w krajach unijnych.
Kolejną istotną dyrektywą z punktu widzenia zapewniania przez Unię swobodnego przepływu osób, towarów i usług jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 009/103/WE z dnia
16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe
w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od
takiej odpowiedzialności. W dyrektywie stwierdzono, że:
Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku
z ruchem pojazdów mechanicznych (ubezpieczenie komunikacyjne) ma dla europejskich
obywateli, zarówno ubezpieczonych, jak i poszkodowanych w wypadkach, szczególne znaczenie. Budzi ono również duże zainteresowanie zakładów ubezpieczeń, ponieważ stanowi
znaczącą część wspólnotowego rynku ubezpieczeń niebędących ubezpieczeniami na życie.
Ubezpieczenie komunikacyjne ma również wpływ na swobodny przepływ osób i pojazdów.
Głównym celem działania Wspólnoty w dziedzinie usług finansowych powinno być zatem
wzmocnienie i skonsolidowanie wewnętrznego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Każde
państwo członkowskie powinno podjąć wszelkie użyteczne środki w celu zapewnienia, by
odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych
zazwyczaj używanych na ich terytorium była ubezpieczona. Zakres odpowiedzialności objętej
ubezpieczeniem oraz warunki umów ubezpieczenia ustala się na podstawie tych środków.
W celu ujednolicenia rynku ubezpieczeń europejskich została także wydana o dyrektywa
2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa
ubezpieczeniowego (Dz. Urz. UE L 9/3 z 2002 r.)11.
Analizując kwestię odpowiedzialności i szkody z punktu widzenia prawodawcy europejskiego,
należy wspomnieć o dwóch rozporządzeniach Rzym I12 i Rzym II13. Podstawy prawnej dla prac
nad projektem rozporządzenia dostarczyło wejście w życie z dniem 1 maja 1999 r. traktatu amsterdamskiego14. W zmodyfikowanym wówczas Traktacie Ustanawiającym Wspólnotę Europejską
z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (72/166/EWG).
11

Ubezpieczenie OC pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych – (art. 4 dyrektywy). Pośrednicy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni posiadają
ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej obejmujące całe terytorium Wspólnoty, lub jakąś inną, porównywalną gwarancję odpowiedzialności,
wynikającej z zaniedbania zawodowego, opiewającą przynajmniej na 1 000 000 EUR w stosunku do każdego roszczenia oraz 1 500 000 EUR rocznie
w stosunku do wszystkich roszczeń, o ile takie ubezpieczenie lub porównywalna gwarancja nie zostały już
przewidziane przez zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji lub inny zakład, w którego imieniu działa pośrednik ubezpieczeniowy lub reasekuracyjny
lub w którego imieniu pośrednik ubezpieczeniowy lub reasekuracyjny jest upoważniony do działania, lub taki zakład, który ponosi pełną odpowiedzialność za działania pośrednika.
12

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. (Rzym I) o prawie właściwym dla zobowiązań umownych

13

Rozporządzenie (WE) NR 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”).

14

W motywach do rozporządzenia Rzym II czytamy: „W programie haskim (4) przyjętym na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 5 listopada 2004 r.
wezwano do aktywnego kontynuowania prac nad normami kolizyjnymi odnoszącymi się do zobowiązań pozaumownych („Rzym II”). W celu zwiększenia
przewidywalności wyników sporów, pewności w zakresie prawa właściwego i swobodnego przepływu orzeczeń sądowych prawidłowe funkcjonowanie
rynku wewnętrznego wymaga, aby obowiązujące w państwach członkowskich normy kolizyjne wskazywały to samo prawo krajowe, bez względu na to,
do sądu jakiego państwa wniesiono sprawę”.
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znalazł się art. 65, przewidujący – jako środek wspierania rynku wewnętrznego – współpracę
sądową w sprawach cywilnych. Ma ona zmierzać m.in. do zapewnienia zgodności norm państw
członkowskich w dziedzinie kolizji praw. Jeszcze w tym samym roku w obrębie Komisji Europejskiej
powstał pierwszy projekt rozporządzenia obejmującego normy kolizyjne miarodajne dla zobowiązań pozaumownych. Równolegle Europejska Grupa ds. Międzynarodowego Prawa Prywatnego
opracowała projekt konwencji regulującej tę samą problematykę. Projekty te posłużyły za podstawę
dalszych prac nad projektem rozporządzenia (Żarnowiec 2009, s. 87). Zakresem przedmiotowym
rozporządzenia objęto zobowiązania pozaumowne w sprawach cywilnych i handlowych, bez
względu na ich źródło, a także przyjętą zasadę odpowiedzialności. Prawo właściwe do ich oceny
na podstawie przepisów rozporządzenia znajdzie natomiast zastosowanie – zgodnie z zasadą
uniwersalizmu – bez względu na to czy jest ono prawem państwa członkowskiego, czy też nie
(Żarnowiec, 2009, s. 88).
W rozporządzeniu Rzym I terytorialny zakres zastosowania rozporządzenia określony został
dwupoziomowo. Po pierwsze, wyznaczają go granice państw członkowskich związanych jego
przepisami; po drugie, wyznaczany jest przez podstawowy łącznik kolizyjnoprawny przyjęty przez
twórców rozporządzenia, którym jest umiejscowienie ryzyka. Zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia,
państwami członkowskimi w rozumieniu jego przepisów są państwa UE związane jego przepisami, z wyjątkiem przepisów art. 3 ust. 4 oraz art. 7, w treści których termin ten oznacza wszystkie
państwa członkowskie UE. Tym samym w zakresie przepisów kolizyjnoprawnych, dotyczących
umowy ubezpieczenia, rozporządzenie stosuje się również wobec umów ubezpieczenia pokrywających ryzyka położone w Danii, która jest jedynym państwem członkowskim UE nieuczestniczącym w procesie harmonizacji prawa prywatnego na mocy postanowień art. 61–65 TWE. Takie
rozróżnienie, odnoszące się do zakresu terytorialnego zastosowania rozporządzenia, zostało
wprowadzone z uwagi na to, że rozporządzenie zastępuje przepisy kolizyjne występujące w dyrektywach, które podlegały implementacji do krajowych porządków prawnych, również w Danii,
dzięki czemu możliwe jest zapewnienie jednolitości i kontynuacji stosowania dotychczasowych
przepisów prawa wraz z ewentualnymi zmianami, wynikającymi z tego, że rozporządzenie inkorporuje również inne przepisy prawa wspólnotowego, w których zawarte były normy kolizyjne
(Bĕlohlavek, 2010, s. 1193).
Należy zauważyć, że podczas prac nad dyrektywą Parlamentu i Rady 2009/138/WE z 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) w jednej z propozycji przepisów tej dyrektywy pojawił się art. 176
mówiący, że nawet państwa członkowskie niestosujące Rzym I są zobowiązane stosować jego
postanowienia w celu określenia prawa właściwego dla umów ubezpieczenia, w zakresie określonym w art. 7 tego rozporządzenia. Ostatecznie, w treści przyjętej dyrektywy propozycja ta została umieszczona w punkcie 88 Preambuły oraz powtórzona w art. 178 dyrektywy. Zastosowanie
takiego zabiegu legislacyjnego zapewniło, iż w stosunku do umów ubezpieczenia Dania również
jest zobowiązana stosować przepisy kolizyjne wskazane w art. 7 rozporządzenia. Zakresem
przedmiotowym art. 7 ust. 1 rozporządzenia objęte zostały umowy ubezpieczenia, co do których
wcześniej nie istniały regulacje wspólnotowe o charakterze kolizyjnoprawnym, tj. umowy zawierane przez ubezpieczycieli nieposiadających siedziby lub oddziału na terytorium UE oraz umowy
pokrywające ryzyka zlokalizowane na terenie państw członkowskich UE. W ten sposób zostało
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zlikwidowane zróżnicowanie norm kolizyjnych dla takich umów ubezpieczenia, które były stosowane przez państwa członkowskie na podstawie obowiązujących regulacji zawartych w dyrektywach
lub na podstawie postanowień prawa wewnętrznego tych państw – były one bowiem wyłączone
spod zakresu zastosowania konwencji rzymskiej na mocy art. 1 ust. 315.

IV. Orzecznictwo TSUE
Na kanwie rozporządzeń i dyrektyw zaczyna rozwijać się orzecznictwo TSEU dotyczące
odpowiedzialności.
Jednym z ważniejszych, szeroko omawianych wyroków, który ma wpływ i na nasze wewnętrzne prawo dotyczące odpowiedzialności jest wyrok TSUE z 4 września 2018 r. w sprawie
C-80/17. Trybunał orzekł, że:
Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy Rady 72/166/EWG z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności, zmienionej dyrektywą 2005/14/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r., należy interpretować w ten
sposób, że zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe
w związku z ruchem pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe, gdy dany pojazd jest w dalszym ciągu zarejestrowany w państwie członkowskim i jest zdolny do jazdy, lecz w związku
z decyzją jego właściciela, który nie ma już zamiaru go prowadzić, pozostaje zaparkowany
na terenie prywatnym. Artykuł 1 ust. 4 drugiej dyrektywy Rady 84/5/EWG z dnia 30 grudnia
1983 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem
pojazdów silnikowych, zmienionej dyrektywą 2005/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 11 maja 2005 r., należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie
uregulowaniom krajowym, które przewidują, że instytucja wskazana w tym przepisie ma
prawo wystąpić z roszczeniem nie tylko przeciwko osobie odpowiedzialnej lub osobom odpowiedzialnym za spowodowanie wypadku, ale również przeciwko osobie, która podlegała
obowiązkowi zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ruchu pojazdu, który spowodował szkody podlegające naprawieniu przez tę instytucję, lecz
nie zawarła w tym celu umowy, nawet jeśli osoba ta nie ponosi odpowiedzialności cywilnej
za wypadek, w ramach którego wystąpiły te szkody.
Zakres obowiązkowej interwencji instytucji odszkodowawczej przewidzianej w art. 1 ust. 4 drugiej
dyrektywy pokrywa się zatem, w przypadku szkód spowodowanych ruchem nieubezpieczonego
pojazdu, z zakresem ogólnego obowiązku ubezpieczenia przewidzianego w art. 3 ust. 1 pierwszej
dyrektywy. Stwierdzono w nim prawo funduszu gwarancyjnego do regresu wobec posiadacza
15

Do zakresu przedmiotowego rozporządzenia włączono przepisy kolizyjne, które w poprzednim stanie prawnym zawarte były w poszczególnych dyrektywach. Tym samym zakres prawa właściwego dla umowy ubezpieczenia uregulowano w rozporządzeniu bardzo szeroko. Należy mieć również na
uwadze, że kryterium oceny, na podstawie którego dokonuje się wskazania prawa właściwego, w dalszym ciągu jest umiejscowienie ryzyka, przy czym
przepisy rozporządzenia znajdą zastosowanie w następujących sytuacjach:
1) dla umów ubezpieczenia tzw. dużych ryzyk – bez rozróżnienia, czy umiejscowione jest ono na terenie państwa członkowskiego, czy też nie;
2) dla umów ubezpieczenia obejmujących tzw. ryzyka masowe – w przypadku umiejscowienia ich na terenie państw członkowskich UE;
3) dla umów ubezpieczenia obejmujących tzw. ryzyka masowe – umiejscowionych poza terytorium państw członkowskich UE (Kowalewski i Bzdyń,
2012, s. 72–73).
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pojazdu nieubezpieczonego w zakresie OC za szkody spowodowane ruchem tego pojazdu16.
Jak wynika z brzmienia art. 1 ust. 4 drugiej dyrektywy, państwa członkowskie zobowiązane są
do utworzenia instytucji mającej za zadanie wypłacanie odszkodowań, co najmniej w granicach
obowiązkowego ubezpieczenia przewidzianych w prawie Unii, za szkody majątkowe i uszkodzenia
ciała spowodowane między innymi przez pojazd, w stosunku do którego nie wypełniono obowiązku
ubezpieczenia. Wypłata odszkodowania przez taką instytucję została ustanowiona jako środek
ostateczny, przewidziany wyłącznie w przypadkach określonych w tym przepisie, i nie może zostać uznana za wprowadzenie w życie systemu gwarancji ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów poza rzeczonymi przypadkami17.
W wyroku Trybunału z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawach połączonych C-359/14 i C-475/14
dokonano wykładni art. 14 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE
z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody
powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności należy dokonywać w ten sposób, że przepis ten nie przewiduje szczególnej normy kolizyjnej, na podstawie której należałoby ustalać prawo właściwe dla
roszczeń regresowych między ubezpieczycielami w okolicznościach, takich jak rozpatrywane
w postępowaniach głównych. Wykładni rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych
(Rzym I) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 864/2007 z dnia 11 lipca
2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) należy dokonywać w ten sposób, że prawo właściwe dla roszczeń regresowych ubezpieczyciela pojazdu ciągnącego – który wypłacił odszkodowanie osobom poszkodowanym w wypadku spowodowanym
przez kierującego tym pojazdem – względem ubezpieczyciela przyczepy ciągniętej w chwili tego
wypadku przez ten pojazd należy ustalić na podstawie art. 7 rozporządzenia nr 593/2008, jeżeli
przepisy regulujące odpowiedzialność deliktową, mające zastosowanie do tego wypadku na mocy
art. 4 i nast. rozporządzenia nr 864/2007, przewidują podział odpowiedzialności za naprawienie
wyrządzonej szkody.
Wyrok Trybunału z 15 listopada 2018 r. w sprawie C-648/17 zinterpretował artykuł 3 ust. 1
dyrektywy Rady 72/166/EWG z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania
od takiej odpowiedzialności należy interpretować w ten sposób, że zakresem pojęcia „ruchu pojazdów”, o którym mowa w tym przepisie, jest objęta sytuacja, w której pasażer stojącego na parkingu
pojazdu, przy otwieraniu drzwi tego pojazdu, uderzył i uszkodził stojący obok pojazd. Trybunał
stanął na stanowisku, że przepisy Unii w dziedzinie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów stoją na przeszkodzie wyłączeniu obowiązku
wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe ofierze wypadku w ruchu drogowym,
w którym uczestniczył ubezpieczony pojazd, gdy wypadek ten został spowodowany przez inną
16

Początkiem sprawy było zaprzestanie korzystania z pojazdu przez właścicielkę, obywatelkę Portugalii. Od tego czasu przechowywała go na podwórzu domu. Jednak nie dokonała urzędowego wycofania auta z ruchu, a także nie ubezpieczyła pojazdu. Jej syn bez wiedzy matki wszedł w posiadanie
pojazdu i spowodował nim wypadek, w którym zginął wraz z dwoma pasażerami. Fundo de Garantia Automóvel (portugalski fundusz gwarancyjny)
wypłacił następcom prawnym pasażerów pojazdu odszkodowanie za szkody, a następnie wystąpił do właścicielki o zwrot wypłaconych świadczeń.
17

Zob. podobnie wyr. z 1.07.2013 r., Csonka i in., C409/11, EU:C:2013:512, pkt 30–32.
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osobę niż osoba wskazana w polisie ubezpieczeniowej18. Z powyższych rozważań wynika, że
okoliczność, iż rozpatrywany w postępowaniu głównym wypadek nie jest spowodowany działaniem
kierowcy pierwszego pojazdu, tylko jego pasażera, nie wyklucza sam w sobie, że użytkowanie
tego pojazdu w takiej chwili może odpowiadać jego funkcji środka transportu, a w konsekwencji
być objęte zakresem pojęcia „ruchu pojazdów” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pierwszej dyrektywy.

V. Podsumowanie
Warto zaryzykować tezę, że obecnie nie możemy mówić o zjawisku wspólnej kultury prawa
prywatnego w Europie (Mańko, 2004a, s. 154; Kamiński, 2000, s. 40). Organy europejskie czy
też państwa narodowe, podejmując decyzję o swobodnym przepływie osób, towarów i usług czy
też obecnie o budowie wspólnego obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zmuszone były poszukiwać instrumentów spajających te wolności. Dokonywano tego na różne sposoby.
Organy jednocześnie rozpoczęły swoją działalność ustawodawczą poprzez uchwalanie i nakazanie
wdrażania dyrektyw. Dyrektywy odnoszące się do odpowiedzialności były jednymi z pierwszych
wydawanych przez dzisiejszą UE. Z czasem zrodziła się myśl stworzenia jednolitego kodeksu
cywilnego. Prace w różnych grupach trwały przez kilkadziesiąt lat. Obecnie prace, mogłoby się
wydawać, uległy spowolnieniu. Niemniej jednak, można postawić ostrożną tezę, że prace, jakkolwiek nie wychodząc z fazy projektów, mogły mieć wpływ na ustawodawstwo unijne oraz orzecznictwo TSUE19. W tym zakresie istotne jest prowadzenie dalszych badań.
Kwestia odpowiedzialności jest jedną w ważniejszych zarówno teoretycznie, jak i praktycznie
instytucji w ramach budowania wspólnego obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
Sam fakt, że działał zespół do kodyfikowania prawa w ramach UE w zakresie odpowiedzialności
deliktowej świadczy o randze instytucji odpowiedzialności.
Zaznaczyć należy, że artykuł ma jedynie charakter przyczynkowy do dalszych dyskusji i poszukiwań naukowych, badań w tym obszarze.
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Artykuł zawiera analizę przyjętych w polskim porządku prawnym rozwiązań regulujących tryb żądania
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I. Wprowadzenie
W listopadzie 2019 r. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(dalej: UOKiK) pojawił się komunikat informujący o nałożeniu na spółkę Engie Energy Management
Holding Switzerland AG (dalej: EEMHS) najwyższej w historii urzędu kary pieniężnej wynoszącej 172 mln zł (równowartość 40 mln euro)1. Kara nałożona na EEMHS nie była bynajmniej sankcją za uczestnictwo w długoletnim kartelu bądź nadużywanie pozycji dominującej mające daleko
idące, negatywne konsekwencje dla rynku. Podstawą nałożenia kary przez Prezesa UOKiK był
art. 106 ust. 2 pkt 2 uokik – EEMHS została ukarana za naruszenie proceduralne polegające na
odmowie przekazania dokumentów zażądanych przez organ antymonopolowy (umów zawartych
z kontrahentem EEMHS).
Żądanie Prezesa UOKiK zostało wystosowane w związku z prowadzonym przez organ antymonopolowy postępowaniem mającym na celu ustalenie czy EEHMS nie naruszyła przepisów
poprzez utworzenie wraz z innymi przedsiębiorcami nowego przedsiębiorcy bez uprzedniej zgody
Prezesa UOKiK. Spółka zakwestionowała otrzymane przez nią żądanie jako wadliwe, wskazując
m.in. na uchybienia dotyczące prawidłowego wyjaśnienia celu wezwania. Prezes UOKiK uznał,
że wątpliwości te były nieuzasadnione. W konsekwencji Prezes UOKiK nałożył na EEHMS surową karę pieniężną, wskazując, że jest ona uzasadniona, uwzględniając, iż spółka nie przedłożyła
żądanych przez organ antymonopolowy informacji.
Uprawnienie Prezesa UOKiK do zwracania się do przedsiębiorców o przekazanie określonych informacji oraz dokumentów jest niezbędne, aby organ antymonopolowy mógł realizować
nałożone na niego zadania. Uprawnienia w tym zakresie dla krajowych organów antymonopolowych funkcjonują powszechnie w państwach, w których przyjęto regulacje dotyczące ochrony
konkurencji. Szerokie kompetencje w tym zakresie posiada również Komisja Europejska2. Jak
wskazują opracowania OECD, „chociaż terminologia różni się pomiędzy jurysdykcjami, wnioski
o udzielenie informacji (requests for information) są jednymi z najczęściej wykorzystywanych
w praktyce narzędzi dochodzeniowych”3.
Rozstrzygnięcie Prezesa UOKiK w sprawie EEMHS skłania jednak do refleksji czy polskie
przepisy regulujące tryb żądania informacji i dokumentów zapewniają przedsiębiorcom odpowiedni standard ochrony praw podstawowych, w szczególności prawo wolności od samooskarżania
się oraz prawo do sądu. W kontekście wspomnianej decyzji bardzo aktualne stają się również
pytania o prawidłowość ustawowych rozwiązań w zakresie sankcji za naruszenia proceduralne
oraz samego podejścia UOKiK do nakładania kar pieniężnych. Do rozważenia pozostaje zatem
kwestia czy i w jakim zakresie pożądane są zmiany obecnych regulacji.
W niniejszym artykule chciałbym zwrócić uwagę na pewne mankamenty obecnych rozwiązań prawnych i wskazać na wiążące się z nimi praktyczne ryzyka dla przedsiębiorców. Należy
1

Dec. Prezesa UOKiK z 7.11.2019 r. DKK 217-2019.

2

W postępowaniach antymonopolowych dotyczących naruszenia art. 101 i 102 TFUE upoważnienie do żądania informacji i dokumentów zostało ujęte
w art. 18 rozporządzenie 1/2003, zgodnie z którym „w celu wypełniania obowiązków wyznaczonych niniejszym rozporządzeniem Komisja może zwrócić
się do przedsiębiorstw lub związków przedsiębiorstw o dostarczenie wszelkich koniecznych informacji, występując ze zwykłym żądaniem informacji lub
w drodze decyzji”. W sprawach dotyczących koncentracji uprawnienia Komisji Europejskiej reguluje art. 11 rozporządzenia Rady Nr 139/2004 z dnia
20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. L 024/1), który stanowi, że Komisja w celu wykonania zadań powierzonych
jej w rozporządzeniu, może za pośrednictwem prostego wniosku lub decyzji, uzyskać wszystkie konieczne informacje od rządów i właściwych władz
państw członkowskich, od osób określonych w art. 3 ust. 1 lit. b), oraz od przedsiębiorstw i związków przedsiębiorstw.
3

Global Forum on Competition INVESTIGATIVE POWERS IN PRACTICE – Breakout session 2: Requests for Information: Limits and Effectiveness
– Issues Note by the Secretariat. Pozyskano z: https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/GF(2018)8/en/pdf.
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jednocześnie poddać pod rozwagę kilka propozycji de lege ferenda, które miałyby na celu wprowadzenie rozwiązań zmierzających do zapewnienia większej równowagi pomiędzy uprawnieniami
organu antymonopolowego a prawami przedsiębiorcy w postępowaniu przed Prezesem UOKiK.

II. Wymagany standard żądania
kierowanego przez organ antymonopolowy
1. Obligatoryjne elementy żądania
Zgodnie z przepisem art. 50 ust. 1 uokik każdy przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania
wszelkich koniecznych informacji i dokumentów na żądanie Prezesa UOKiK4. Żądanie to może
zostać skierowane w ramach każdego z postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK, w tym
postępowania wyjaśniającego5. Adresatami żądania mogą być zarówno strony postępowania, jak
i przedsiębiorcy, którym nie przysługuje status strony. W ujęciu podmiotowym treść przepisu art. 50
ust. 1 uokik nie powinna budzić żadnych wątpliwości: Prezes UOKiK może zwrócić się z żądaniem o przekazanie informacji i dokumentów do każdego „przedsiębiorcy” w rozumieniu uokik.
Przepis art. 50 ust. 2 uokik zawiera następujące obligatoryjne elementy żądania Prezesa UOKiK
o przedstawienie informacji i dokumentów:
1)

wskazanie zakresu informacji;

2)

wskazanie celu żądania;

3)

wskazanie terminu udzielenia informacji;

4)

pouczenie o sankcjach za nieudzielenie informacji lub za udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
Sytuacje, w których żądanie nie zawiera przynajmniej zwięzłego odniesienia do wszystkich

elementów żądania, o których mowa w art. 50 ust. 2 uokik, zdarzają się w praktyce bardzo rzadko.
Organ antymonopolowy, co do zasady, skrupulatnie przestrzega, aby w kierowanych przez niego
żądaniach elementy wskazane w art. 50 ust. 2 uokik zostały (przynajmniej formalnie) ujęte. Nie
oznacza to wszakże, że we wszystkich przypadkach możemy mieć do czynienia z prawidłowo
sformułowanym żądaniem. Wzorzec prawidłowo sformułowanego wezwania wyznacza bowiem
nie tylko sama ustawa, która formułuje określone minimum dotyczące niezbędnych elementów
żądania. Należy uwzględnić również wymóg respektowania standardów sprawiedliwości proceduralnej i zapewnienia odpowiednich gwarancji prawa przedsiębiorcy do obrony.
Uwzględniając powyższy aspekt, nasuwa się pytanie, co powoduje, że żądanie organu antymonopolowego należy uznać za wadliwe, pomimo że formalnie wydaje się spełniać wymogi
określone w art. 50 ust. 2 uokik? W mojej ocenie z wadliwością możemy mieć do czynienia
przede wszystkim w następujących sytuacjach:
–

żądanie nie zawiera precyzyjnego uzasadnienia dotyczącego celu wezwania;

–

żądanie odnosi się do informacji lub dokumentów, których zakres nie jest związany z prowadzonym postępowaniem, a przez to nie są spełnione wymogi konieczności i proporcjonalności.

4

W myśl art. 49 uokik możliwe jest również kierowanie przez UOKiK tzw. wezwań miękkich, w których organ antymonopolowy zwraca się do przedsiębiorcy z prośbą o dobrowolne przekazanie określonych danych.

5

Wyr. SN z 2.12.2008 r., III SK 15/08.
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2. Cel żądania
Kluczowym aspektem przy ocenie prawidłowości żądania jest weryfikacja jego uzasadnienia.
Należy podzielić tu postulat – formułowany w orzecznictwie unijnym6 – aby organ antymonopolowy
formułował cel żądania w sposób wystarczająco precyzyjny, który (i) umożliwia weryfikację czy
istnieje związek między żądanymi informacjami lub dokumentami a domniemanym naruszeniem
przepisów, a zatem czy dane objęte żądaniem są faktycznie konieczne na potrzeby prowadzonego przez UOKiK postępowania oraz (ii) wyjaśnia powody przedstawienia żądania w sposób
pozwalający jego adresatowi na ocenę przyczyny żądania informacji w celu uniknięcia ewentualnego samooskarżenia.
W tym kontekście zastrzeżenia budzi praktyka UOKiK polegająca na formułowaniu uzasadnień w sposób bardzo ogólny, w niektórych przypadkach ograniczająca się do stwierdzenia, że
organ antymonopolowy zwraca się do przedsiębiorcy z prośbą o przekazanie informacji „w celu
wyjaśnienia okoliczności sprawy” lub „w związku z prowadzonym postępowaniem”. Za nietrafne
należy uznać stanowisko wyrażone w literaturze i powoływane przez UOKiK w swoich rozstrzygnięciach (m.in. w decyzji dotyczącej EEMHS), zgodnie z którym określenie celu żądania należy
rozumieć jako wymóg jednoznacznego wskazania przedmiotu postępowania, którego potrzebom
mają służyć żądane materiały oraz strony lub stron tego postępowania (Kruger, 2016, s. 877).
Należy postulować, aby uzasadnienie żądania wykraczało w praktyce poza lakoniczną informację dotyczącą samego przedmiotu postępowania. Za takim podejściem opowiadają się liczni
przedstawiciele doktryny. Podkreśla się, że
niewystarczające wydaje się, przyjęte w praktyce Prezesa UOKiK, wskazywanie wyłącznie
na potrzeby jakiego konkretnego postępowania potrzebne są żądane informacje, z czego
ma wynikać, że informacje te są konieczne (…) Takie wskazanie ma bowiem w swojej istocie charakter ogólny – określa jedynie w związku z jakim postępowaniem informacje te są
żądane. Nie zawiera natomiast uzasadnienia, do czego konkretnie mają one zostać użyte
(np. jaką okoliczność mają udowadniać) oraz jakie czynności na ich podstawie zamierza
podjąć Prezes UOKiK. (Bernatt, 2011, s. 185)
Powołane powyżej stanowisko podzielają także C. Martysz (2009, s. 1221) oraz autorzy komentarza pod redakcją C. Banasińskiego i E. Piontka (Skoczny, 2014, s. 931), którzy podkreślają, że
cel żądania powinien być określony możliwie precyzyjnie, tak aby jego adresat wiedział czemu
mają służyć żądane informacje i czy mogą one zostać wykorzystane przeciwko niemu. Powyższe
podejście do zakresu obowiązków Prezesa UOKiK dotyczących określenia celu wezwania zostało
potwierdzone w komentarzu do ustawy pod redakcją T. Skocznego (2014, s. 931). Cel zbierania
informacji powinien być określony możliwie dokładnie, aby poinformować adresata wezwania
o planowanym użyciu żądanych dokumentów lub informacji, w celu umożliwienia przedsiębiorcy
ustalenia czy takie informacje lub dokumenty nie będą wykorzystane przeciwko niemu (Skoczny,
2014, s. 931; Banasiński i Piątek, 2009, s. 619).
Kwestie dotyczące wymogów obowiązujących Komisję Europejską (dalej: KE) w związku
z formułowaniem żądań o przedłożenie informacji – w szczególności w zakresie uzasadnienia
6

Wyr. TSUE z 10.03.2016 r. w sprawie C-247/14 P.
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żądania – były przedmiotem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE).
Bardzo ważnym rozstrzygnięciem wyznaczającym standardy, które powinny obowiązać w tym
zakresie organ antymonopolowy jest wyrok TSUE w sprawie HeidelbergCement7.
Trybunał rozstrzygał spór pomiędzy KE a producentami cementu objętymi postępowaniem
antymonopolowym dotyczącym zakresu informacji zażądanych przez KE. Po przeprowadzeniu kontroli u wspomnianych przedsiębiorców, KE wszczęła w 2010 r. postępowanie w sprawie
domniemanych naruszeń antymonopolowych. Naruszenia te miały polegać na ograniczeniach
w obrocie handlowym w Europejskim Obszarze Gospodarczym (dalej: EOG), w tym m.in. ograniczeniach w przywozie do EOG produktów pochodzących z krajów spoza EOG, podziale rynku
i koordynacji cen. W dniu 30 marca 2011 r. KE wydała decyzję, na podstawie której zobowiązała
m.in. spółkę HeidelbergCement do przedstawienia szczegółowych informacji w związku z prowadzonym postępowaniem. Spółka wniosła skargę o stwierdzenie nieważności decyzji, wskazując m.in., że uzasadnienie decyzji KE nie zawierało odpowiedniego wyjaśnienia domniemanego
naruszenia, a sama decyzja nakładała na nią nieproporcjonalnie duże obciążenia, uwzględniając ilość wymaganych informacji oraz szczególnie uciążliwy format odpowiedzi (kwestionariusz
Komisji liczył ponad 90 stron i zawierał zestawienie bardzo szczegółowych pytań). W wyniku
odwołania HeidelbergCement TSUE uchylił decyzję Komisji Europejskiej, uznając wnioski spółki za uzasadnione. TSUE wskazał, że w uzasadnieniu decyzji dotyczącej wniosku o udzielenie
informacji, to Komisja musi określić podstawę prawną i cel wniosku. Musi ona również określić
jakie informacje są wymagane i ustalić termin, w którym należy je dostarczyć. Zobowiązanie do
podania konkretnych powodów jest podstawowym wymogiem, mającym na celu nie tylko wykazanie, że wniosek dla celów informacyjnych jest uzasadniony, lecz także po to, aby umożliwić
zainteresowanym przedsiębiorstwom ocenę zakresu obowiązku współpracy przy jednoczesnej
ochronie ich prawa do obrony.
TSUE zauważył, że pytania skierowane przez Komisję do HeidelbergCement były wyjątkowo
liczne i obejmowały bardzo różne rodzaje informacji. Jednakże samo uzasadnienie decyzji było
„zwięzłe, pobieżne i ogólne” i nie pozwalało na ustalenie z dostateczną dokładnością ani produktów, których dotyczy dochodzenie, ani podejrzeń naruszenia uzasadniających przyjęcie decyzji.
Jak stwierdził TSUE,
takie uzasadnienie nie pozwala danemu przedsiębiorstwu na sprawdzenie, czy żądane informacje są konieczne dla celów dochodzenia, a sądowi Unii na dokonanie stosownej weryfikacji.8
TSUE wskazał jednocześnie, że dokonując oceny uzasadnienia, należy uwzględnić jego literalne brzmienie, ale również szerszy kontekst, w szczególności informacje będące w posiadaniu
przez adresata żądania (wynikające np. z postanowienia o wszczęciu postępowania). Jednakże,
w tym przypadku TSUE stwierdził, że uzasadnienie decyzji wzywające do przedstawienia informacji i dokumentów było na tyle ogólne i niejasne, że niemożliwe było inne rozstrzygnięcie niż
uchylenie decyzji. TSUE podtrzymał zarazem opinię Rzecznika Generalnego Nielsa Wahla, który
w opinii poprzedzającej wydanie wyroku stwierdził, że fakt, iż uzasadnienie może być zbyt ogólne
lub nieco niejasne w odniesieniu do niektórych aspektów, nie prowadzi do unieważnienia, jeżeli
7

Wyr. TSUE 10.03.2016 r. w sprawie C-247/14 P.

8

Ibidem, pkt 31.
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pozostała część decyzji pozwala adresatowi i sądom UE na wystarczająco dokładne zrozumienie,
jakich informacji poszukuje Komisja i jakie są tego powody. Aczkolwiek przedmiot postawionych
pytań może potencjalnie „rzucić dodatkowe światło na uzasadnienie”, to w przypadku decyzji KE
dotyczącej HeidelbergCement tak jednak nie było, co przemawiało za stwierdzeniem nieważności decyzji.
3. Zakres żądania
Precyzyjne sformułowania celu żądania umożliwia weryfikację czy zakres żądanych informacji jest rzeczywiście konieczny i niezbędny w związku z prowadzonym postępowaniem. Do
wspomnianego wymogu konieczności odwołuje się uokik: w myśl art. 50 ust. 1 uokik żądanie
Prezesa UOKiK powinno być zawsze ograniczone do informacji i dokumentów, które są konieczne dla prowadzenia postępowania w danej sprawie. Ograniczenie to konkretyzuje konstytucyjną
zasadę proporcjonalności, wyrażoną w art. 31 ust. 3 zd. 1 Konstytucji RP, który stanowi, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko
w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa
lub porządku publicznego (…), albo wolności i praw innych osób.
Stanowisko akcentujące wymóg proporcjonalności jest od długiego czasu prezentowane
w orzecznictwie sądów polskich i unijnych9. Już w 1992 r. Sąd Antymonopolowy wskazał, że z uwagi na zasadę praworządności i celowości działania administracji państwowej, na której opiera się
postępowanie administracyjne, organ ochrony konkurencji nie może nakładać kary pieniężnej za
nieudzielenie mu żądanych danych i informacji, jeżeli rzeczywiście nie są one przydatne do wydania decyzji administracyjnej. Sąd podkreślił zarazem, że działania organu muszą być zawsze
celowe i służyć wykonaniu konkretnie oznaczonego zadania. Podobne podejście zastosował Sąd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK) w wyroku z 31 stycznia 2008 r.10, w którym
zostało wskazane, że Prezes UOKiK jako organ władzy publicznej powinien działać zgodnie
z art. 7 Konstytucji RP na podstawie i w granicach prawa. Jest ono także akcentowane w doktrynie polskiego prawa konkurencji – żądane informacje powinny być więc faktycznie niezbędne dla
danego postępowania (inaczej dojdzie do naruszenia zasady proporcjonalności) (Bernatt, 2011,
s. 185; Kohutek, 2014, s. 774).
Dla wykładni przesłanki „konieczności” przydatne jest zwrócenie uwagi na dorobek unijnej
judykatury, która dostarcza jasnych wytycznych co do sposobu prawidłowej wykładni przesłanki
„konieczności”. Sąd Pierwszej Instancji (dalej: SPI) w wyroku w sprawie Omya AG11 wskazał, że
prawdą jest wreszcie, że wykonywanie przez Komisję uprawnień przyznanych jej na mocy
art. 11 rozporządzenia nr 139/2004 uwarunkowane jest poszanowaniem zasady proporcjonalności, która wymaga, aby akty wydawane przez instytucje wspólnotowe nie przekraczały
granic tego, co jest stosowne i konieczne do realizacji wyznaczonych celów (wyrok Sądu z dnia
4 lipca 2006 r. w sprawie T-177/04 easyJet przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. II–1931, pkt 133).
Ważne jest w szczególności, aby nałożony na przedsiębiorstwo obowiązek dostarczenia
9 Wyr. Sądów (wówczas Sądu Pierwszej Instancji) w sprawie T-39/90 SEP przeciwko Komisji, [1991] ECR II-1497, pkt. 29; wyr. Sądu Antymonopolowego
z 19.11.1992 r., sygn. akt XVII Amr 24/92.
10

Wyr. SOKiK z 31.01.2008 r., sygn. akt XVII Ama 32/07, niepubl.

11

Wyr. SPI z 4.02.2009 r. w sprawie T-145/06.
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informacji nie stanowił dla niego obciążenia niewspółmiernego do potrzeb dochodzenia
(zob. analogicznie wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie T-39/90 SEP przeciwko
Komisji, Rec. s. II-1497, pkt 51).12
SPI podniósł też, że w zakresie sądowej kontroli znajduje się kwestia nadużycia władzy i stwierdził, że sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy
organ administracyjny użył swoich uprawnień w celu odmiennym niż ten, w którym uprawnienia te zostały mu przyznane.13
Jeszcze dalej idący jest wyrok sądu w sprawie Slovak Telekom a.s. z dnia 22 marca 2012 roku14.
W orzeczeniu tym potwierdzono, iż
żądania udzielenia informacji skierowane przez Komisję do przedsiębiorstwa powinny być
zgodne z zasadą proporcjonalności i że nałożony na przedsiębiorstwo obowiązek dostarczenia informacji nie może stanowić dla niego obciążenia nieproporcjonalnego w stosunku
do potrzeb dochodzenia. (zob. ww. w pkt 42 wyrok z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie SEP
przeciwko Komisji, pkt 51, 52; ww. w pkt 45 wyrok w sprawach połączonych Atlantic Container
Line i in. przeciwko Komisji, pkt 418 i przytoczone tam orzecznictwo)
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Sąd stanął na stanowisku, że
zgodnie z orzecznictwem, potrzeba ochrony przed arbitralną lub nieproporcjonalną ingerencją
władz publicznych w sferę działalności prywatnej każdej osoby fizycznej bądź prawnej jest
uznana za ogólną zasadę prawa Unii.15 (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 21 września
1989 r. w sprawach połączonych 46/87 i 227/88 Hoechst przeciwko Komisji, Rec. s. 2859,
pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo)
Wprost do przesłanki niezbędności unijny Sąd Pierwszej Instancji odniósł się w wyroku w sprawie
NV Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven v Commission of the European Communities
z 12 grudnia 1991 r., T-39/90, [1991] ECR II – 1497, wskazując, że przewidziana w art. 11 ust. 1
rozporządzenia 139/2004 przesłanka niezbędności informacji powinna być interpretowana przez
pryzmat celów, których realizacji służyć ma przyznanie Komisji Europejskiej relewantnych uprawnień. Sąd stwierdził też, że wymaganie istnienia związku między żądanymi informacjami a zarzucanym naruszeniem jest spełnione wówczas, gdy biorąc pod uwagę etap postępowania, prośba
o ich udzielenie może rozsądnie być uznana za mającą związek z naruszeniem16.

12

Wyr. SPII w sprawie Omya AG, z 4.02.2009 r. w sprawie T-145/06, pkt 34.

13

Ibidem, pkt 99.

14

Wyr. Sądu w sprawie Slovak Telekom a.s., z 22.03 2012 r. w sprawach T-458/09 i T-171/10.

15

Ibidem, pkt 81.

16

It should be noted as a preliminary point in that regard that the term “necessary information” contained in Article 11(1) must be interpreted according to the objectives for the achievement of which the powers of investigation in question have been conferred upon the Commission. The requirement
that there must exist a correlation between the request for information and the putative infringement is satisfied, since at that stage in the proceeding
the request may legitimately be regarded as having a connection with the putative infringement. Wyr. w sprawie NV Samenwerkende ElektriciteitsProduktiebedrijven v Commission of the European Communities z 12.12.1991 r., T-39/90, [1991] ECR II – 1497, pkt 29.
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4. Zakres obowiązku przedsiębiorcy
W świetle powyższych uwag nie ulega wątpliwości, że uprawnienia Prezesa UOKiK, o których
mowa w art. 50 ust. 2 uokik podlegają ograniczeniom. Należy jednak podkreślić, że możliwość
powoływania się przez przedsiębiorcę na wspomniane ograniczenia w praktyce jest w dużym
stopniu utrudniona.
Zgodnie z ugruntowanym poglądem wyrażanym w piśmiennictwie i znajdującym odzwierciedlenie w orzeczeniach sądowych, to organ antymonopolowy jest wyłącznie władny decydować jakie informacje i dokumenty są mu niezbędne do prowadzenia postępowania. Wspomniane
stanowisko zajął m.in. SA w Warszawie17, w którym stwierdził, że
[…] art. 50 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zasadzie nie wyznacza zakresu
przedmiotowego uprawnienia Prezesa Urzędu, np. przez wyliczenie spraw, w których mógłby
on skorzystać z tego uprawnienia. Na podstawie powołanego przepisu Prezes Urzędu może
więc żądać od przedsiębiorców przekazania mu wszelkich koniecznych informacji i dokumentów. Przy tym, ocena czy określona informacja jest konieczna, należy wyłącznie do Prezesa
Urzędu, zaś przedsiębiorca nie może odmówić udzielenia żądanej przez organ informacji
twierdząc, że jego zdaniem informacja ta nie jest związana z przedmiotem prowadzonego
postępowania, nie jest zatem konieczna.
Aczkolwiek SA w Warszawie wskazał w przywołanym orzeczeniu, iż żądanie Prezesa UOKiK powinno być proporcjonalne, wspomniany i dość mocno ugruntowany w praktyce orzeczniczej pogląd,
iż to Prezes UOKiK – jako „gospodarz postępowania” – jest wyłącznie uprawniony do zajmowania
stanowiska w zakresie zasadności żądanych informacji może skutkować błędnym przekonaniem
po stronie adresatów, że są oni zobligowani do podporządkowania się żądaniu w każdej sytuacji
(nawet wówczas, gdy żądanie jest ewidentnie wadliwe, np. zawiera zbyt ogólne uzasadnienie).
Kluczowym aspektem jest jednak brak skutecznego instrumentu pozwalającego przedsiębiorcy zakwestionować zakres lub cel żądanych informacji lub dokumentów w toku postępowania,
w ramach którego wystosowane zostało żądanie. Żądanie nie jest bowiem postanowieniem lub
decyzją organu antymonopolowego, która mogłaby zostać zaskarżona do SOKiK. Weryfikacja
prawidłowości żądania możliwa jest wówczas, gdy:
(i)

przedsiębiorca odmówi przekazania danych żądanych przez Prezesa UOKiK;

(ii) przeprowadzone zostanie odrębne postępowanie w sprawie naruszenia obowiązku proceduralnego, w wyniku którego zostanie wydana decyzja (w praktyce najczęściej nakładająca
kara pieniężną na przedsiębiorcę);
(iii) od wspomnianej decyzji przedsiębiorca złoży odwołanie do SOKiK, który dokonana weryfikacji czy żądanie organu antymonopolowego było zasadne.
Perspektywa nałożenia kary, która potencjalnie może wynieść równowartość 50 mln euro,
sprawia, że niewielu przedsiębiorców jest skłonnych ryzykować spór z organem antymonopolowym dotyczący zakresu oraz celu żądania informacji i dokumentów. Po rozstrzygnięciu w sprawie EEMHS kwestionowanie żądań organu antymonopolowego wydaje się obarczone jeszcze
większym ryzykiem niż dotychczas, gdyż sygnał wysłany przez Prezesa UOKiK jest jednoznaczny:
17

Wyr. SA w Warszawie z 1.03 2012 r. (VI ACa 1033/11).
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w przypadku braku współpracy surowa kara jest nieunikniona nawet wówczas, gdy przedsiębiorca
powziął uzasadnione wątpliwości co do zasadności żądania. Powyższe okoliczności sprawiają,
że obowiązek przekazywania danych na żądanie Prezesa UOKiK staje się de facto obowiązkiem
o charakterze bezwzględnym, a odpowiedzialność przedsiębiorcy w przypadku niesprostania oczekiwaniom UOKiK absolutna. W praktyce – w przypadku żądań, które w ocenie przedsiębiorcy są
wadliwe – możliwe jest oczywiście prowadzenie dialogu z organem antymonopolowym, np. w celu
zawężenia zakresu żądania, ale to czy dialog ten faktycznie doprowadzi do pożądanych przez
przedsiębiorcę rezultatów jest niepewne.
Bezpośrednią praktyczną konsekwencją jest zatem brak jest skutecznej „tarczy” chroniącej
przed nadmierną ingerencją ze strony organu antymonopolowego. Może to zachęcać do formułowania bardzo szeroko zakrojonych żądań wzywających do przygotowania i przedłożenia opracowań (często według wzorca określonego przez Prezesa UOKiK), które wymagają zaangażowania
wielu osób i są bardzo czasochłonne. W praktyce można również zetknąć się z wezwaniami, które
nakładają obowiązek przedsiębiorcy do przedłożenia bardzo szczegółowych danych, które nie
znajdują się w jego posiadaniu, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że dysponować nimi może
przedsiębiorca należący do grupy kapitałowej adresata żądania. W tego typu przypadkach możliwe jest oczywiście podjęcie dialogu z Prezesem UOKiK w celu zawężenia zakresu żądania, ale
decyzja w tym zakresie pozostaje całkowicie w gestii przedstawicieli organu antymonopolowego.
Do rozważania pozostaje zatem doprecyzowanie de lege ferenda art. 50 ust. 1 uokik tak,
aby wprost wskazywał, że żądanie kierowane przez Prezesa UOKiK dotyczy wyłącznie informacji
i dokumentów będących w posiadaniu adresata żądania. Rozwiązanie to pozostawałoby spójne
z dotychczasowym orzecznictwem, w którym podkreśla się, że Prezes UOKiK może żądać od
podmiotu gospodarczego informacji i danych będących w posiadaniu przedsiębiorcy18, nieprzekazanie zaś przez przedsiębiorcę informacji, które nie są w jego posiadaniu i które nie są znane
przedsiębiorcy nie stanowi naruszenia art. 50 ust. 1 uokik19. Dodatkowo, zarówno w orzecznictwie,
jak i w literaturze przedmiotu wskazuje się, że Prezes UOKiK nie może żądać przekazania informacji oraz dokumentów w przypadku, gdy nie istnieje prawny obowiązek ich gromadzenia bądź
udostępniania20, jak również materiałów, które nie obrazują działalności przedsiębiorcy i które
niejako nie są „w zasięgu jego ręki”21.
Podstawowym postulatem de lege ferenda powinno być jednak zagwarantowanie środka
odwoławczego od żądania kierowanego przez Prezesa UOKiK w trybie przeprowadzenia stosownych zmian legislacyjny. Wprowadzenie tego rozwiązania umożliwiłoby realną kontrolę nad
rozstrzygnięciami Prezesa UOKiK dotyczącymi zakresu żądanych informacji i dokumentów.
Byłoby jednocześnie spójne z rozstrzygnięciami uznającymi, że pozbawienie strony możliwości
kontroli sądowej rozstrzygnięć organu antymonopolowego jest niekonstytucyjne22. Warto wreszcie
zauważyć, że rozwiązanie to odpowiadałoby standardom przyjętym na szczeblu unijnym. Do katalogu KE, które podlegają możliwości zaskarżenia należą m.in. decyzje wydane na podstawie
18

Wyr. Sądu Antymonopolowego z 6.09.1993 r., XVII Amr 22/93.

19

Wyr. SN z 19.12.2008 r., III SK 14/08.

20

Wyr. Sądu Antymonopolowego z 6.09.1993 r., XVII Amr 22/93; wyr. SA w Warszawie z 28.11.2007 r., VI ACa 744/07; Bernatt, 2014, s. 930.

21

Wyr. Sądu Antymonopolowego z 28.06.1995 r., XVII Amr 14/95.

22

Wyr. TK z 16.01.2019 r. P19/17, w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 105n ust. 4 zdanie drugie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z którym na postanowienie SOKiK w przedmiocie wyrażenia zgody na przeszukanie nie przysługuje zażalenie.
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art. 18 rozporządzenia 1/2003 oraz decyzje kierowane do przedsiębiorców w związku z postępowaniami koncentracyjnymi.
Można oczywiście rozważyć rozwiązanie pośrednie polegające na wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego instytucji urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (hearing
officer) funkcjonującej w ramach unijnych procedur egzekwowania prawa konkurencji. Instytucja
ta obecnie jest regulowana decyzją Przewodniczącego Komisji Europejskiej w sprawie funkcji
i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji23. W preambule wspomnianej decyzji wskazano, że urzędnik
ten działa jako
niezależny arbiter, który dążąc do rozwiązania kwestii mających wpływ na skuteczne wykonywanie praw procesowych zainteresowanych stron, innych stron uczestniczących, skarżących
lub zainteresowanych osób trzecich (…).
Kompetencje urzędnika dzielą się zasadniczo na decyzyjne, sprawozdawcze oraz do wydawania
zaleceń. Do najistotniejszych kompetencji decyzyjnych urzędnika należy podejmowanie decyzji w sprawach: o przedłużenie terminów wyznaczonych na ustosunkowanie się do pisemnego
zgłoszenia zastrzeżeń, uzupełniającego pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń lub opisu faktów
bądź terminów (art. 4 ust. 2 lit. c w związku z art. 3 ust. 7 decyzji), udzielania informacji przedsiębiorstwom (i ich związkom) o statusie w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym (art. 4
ust. 2 lit. d w związku z art. 3 ust. 7 decyzji), wniosków o udzielenie dostępu do akt, dokumentów
i informacji (art. 7 ust. 1 decyzji), sprzeciwów wobec ujawnienia informacji, które mogą stanowić
tajemnicę handlową lub innego rodzaju informację poufną (art. 8 decyzji), jak również wniosków
o wydłużenie terminu na udzielenie odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń (art. 9 ust. 1
decyzji) (Wils, 2012, s. 431–456). Zalecenia wydawane przez urzędnika dotyczą oceny w kwestii zastosowania w danym przypadku wolności od samooskarżenia (art. 4 ust. 2 lit. b w związku
z art. 3 ust. 7 decyzji).
Po przeprowadzonym spotkaniu urzędnik składa sprawozdanie ze spotkania właściwemu
członkowi Komisji zawierające wnioski dotyczące skutecznego wykonywania praw procesowych.
Złożenie Komisji sprawozdania końcowego wraz z proponowanym projektem decyzji w sprawie
przez urzędnika ma zapewnić, że Komisja dysponuje wszelkimi istotnymi informacjami w zakresie przebiegu procedury oraz skutecznego wykonywania praw procesowych w toku całego
postępowania.
W mojej ocenie ewentualne wprowadzenie instytucji hearing oficer – aczkolwiek byłby to niewątpliwy krok we właściwym kierunku – nie stanowi jednak alternatywy dla środka odwoławczego
od żądania kierowanego przez Prezesa UOKiK. Ostateczne rozstrzygnięcia co do zasadności
i celowości żądania pozostawałyby bowiem nadal w gestii organu antymonopolowego bez możliwości pełnej weryfikacji przez sąd.

23

Dec. Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego
spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (2011/695/UE).
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5. Sankcja za naruszenia obowiązku określonego w art. 50 ust. 1 uokik
Jak wskazano powyżej, podstawowym czynnikiem zniechęcającym przedsiębiorców do podejmowania sporu z UOKiK co do zasadności żądania jest perspektywa surowej kary. W myśl
art. 106 ust. 2 pkt 2 uokik, Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji,
karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50 mln euro, jeżeli przedsiębiorca ten
choćby nieumyślnie nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 10
ust. 9, art. 12 ust. 3, art. 19 ust. 3, art. 23c ust. 3, art. 28 ust. 3 lub art. 50 uokik bądź udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji.
W opracowaniach dotyczących systemu kar pieniężnych obowiązującego w Polsce wskazuje
się, że rozwiązanie polegające na ustanowieniu górnego pułapu kary poprzez odniesienie się do
kwoty 50 mln euro budzi wątpliwości (Piszcz, 2013, s. 286). Trudno znaleźć racjonalny powód
dlaczego w przypadku naruszeń proceduralnych ustawodawca zdecydował się, aby nie powiązać
maksymalnego wymiaru kary z obrotem przedsiębiorcy (tak jak ma to miejsce w przypadku sankcji
z tytułu naruszeń przepisów materialnoprawnych uokik). Rozwiązanie polegające na ustaleniu
kwoty 50 mln euro jako maksymalnego progu sankcji obowiązuje od 2004 r. i nie było modyfikowane mimo kolejnych nowelizacji uokik.
W mojej ocenie podstawowym mankamentem braku powiązania maksymalnego pułapu kary
z obrotem przedsiębiorcy jest ryzyko zbyt dużej dolegliwości kary w przypadku nakładania kar
na mniejszych przedsiębiorców. Nałożenie kary, która nie jest zrelatywizowana do ich potencjału
gospodarczego może spowodować daleko idące kłopoty finansowe, a w skrajnych przypadkach
doprowadzić do upadłości. W doktrynie wskazuje się jednak na ryzyko zaistnienia sytuacji, w której
nawet wówczas, gdy kara za naruszenie proceduralne będzie oscylować wokół górnego pułapu,
o którym mowa w uokik, – nie będzie ona mogła spełniać swoich funkcji wobec dużych przedsiębiorców (Piszcz, 2013, s. 287).
Z powyższych względów przyjęcie obrotu przedsiębiorcy jako punktu odniesienia przy nakładaniu sankcji stanowiłoby docelowo pożądane rozwiązanie ustawowe. Można alternatywnie
rozważyć wprowadzenie do istniejącej regulacji rozwiązania pośredniego, tak aby oprócz górnego pułapu określonego kwotowo funkcjonował równolegle próg relatywizowany do obrotu przedsiębiorcy (do rozważenia pozostaje czy próg ten powinien wynosić 10%, czy też nie powinien
on – wzorem rozwiązań przyjętych na gruncie przepisów unijnych – być określony na niższym
poziomie).
Niezależnie od tego, jakie rozwiązanie zostanie ostatecznie przyjęte, górny pułap kary nie powinien być uznawany jako zasadniczy punkt odniesienia przy ustalaniu wysokości nałożonej kary.
Powołany przepis przesądza jedynie o tym, iż na przedsiębiorcę nie może być w żadnym razie
nałożona kara wyższa niż 50 mln euro, nawet gdyby za takim rozwiązaniem przemawiały zasady
proporcjonalności i efektywności. Ustalanie kar na poziomie zrelatywizowanym do górnego pułapu
sankcji mogłoby doprowadzić do paradoksalnej sytuacji, w której kary za naruszenia proceduralne
przewyższają w praktyce kary nakładane na przedsiębiorców za praktyki ograniczające konkurencję. Warto w tym kontekście wskazać, że kara nałożona na EEMHS, stanowiąca najwyższą karę
w historii UOKiK, jest wyższa niż kary jednostkowe nakładane na uczestników długoletnich karteli
(np. kartelu funkcjonującego w przemyśle cementowym) – żadna z kar nałożonych dotychczas
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przez Prezesa UOKiK za uczestnictwo w antykonkurencyjnym porozumieniu horyzontalnym nie
przekroczyła 100 mln złotych.
Decyzja w sprawie EEMHS pokazuje jednocześnie, że przyjęcie pewnych założeń co do
wysokości kary na podstawie dotychczasowych rozstrzygnięć Prezesa UOKiK obarczone jest
wysokim ryzykiem błędu.
Postępowanie w sprawie nałożenia kary na EEMHS oraz wydane w tym postępowaniu rozstrzygnięcie nie są pierwszymi przypadkami zastosowania kary, o której mowa w art. 106 ust. 2
pkt 2 uokik. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia 6 listopada 2019 r. Prezes UOKiK wydał aż
22 decyzje na podstawie art. 106 ust. 2 pkt 2 uokik, w których nałożył na innych przedsiębiorców
kary pieniężne24. Precedensowy jest jednak wymiar sankcji nałożonej na EEMHS, jeżeli uwzględnimy, że średnia wysokość kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK na przestrzeni
ostatnich lat wyniosła 2010 euro, tj. 8626 zł. Najwyższa z nałożonych w analizowanym okresie kar
wyniosła 6000 euro25. Nałożona na EEMHS kara jest aż 6666-krotnie wyższa, aniżeli najwyższa
z kar zastosowanych przez Prezesa UOKiK od 1 stycznia 2015 r. na podstawie art. 106 ust. 2
pkt 2 uokik. Co więcej, łączna suma kar nałożonych przez Prezesa UOKiK na 22 przedsiębiorców
wynosi zaledwie 44231,24 euro, co daje kwotę niemal 1000-krotnie niższą niż sankcja nałożona
na EEMHS.
Decyzja w sprawie EEMHS budzi zatem daleko idące wątpliwości, jeżeli uwzględnimy, że
organ antymonopolowy bez uzasadnionej przyczyny nie powinien odstępować od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw. Zasada pewności prawa oraz zaufania do organów państwa, wynikająca
z k.p.a., akcentowana jest w orzecznictwie antymonopolowym dotyczącym kar pieniężnych stosowanych przez Prezesa UOKiK. W orzecznictwie zauważa się, że przy określaniu wysokości kar
nie bez znaczenia jest zasada sformułowana w art. 8 k.p.a., tj. zasada zaufania do władzy publicznej. Przepisy prawa, które w tym wypadku muszą być uwzględnione przez Prezesa UOKiK
to art. 106 ust. 2 w zw. z art. 111 Ustawy. Wskazane jest również, aby Prezes UOKiK oparł
się na swoim dotychczasowym orzecznictwie w zakresie kar pieniężnych, jak również publikowanych stanowiskach i wytycznych, gdyż to stanowi realizację zasady zaufania do władzy
publicznej.26
Warto w tym kontekście wskazać, że w przeszłości sądy uznawały kary o wiele niższej wysokości za adekwatne sankcje w odniesieniu do naruszeń o charakterze proceduralnym. Sąd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że kara w wysokości 10000 euro będzie wystarczająca, aby oddziaływać represyjnie oraz prewencyjnie na sprawcę naruszeń27. W orzecznictwie
Sądu Apelacyjnego kara w wysokości 198015 zł (50000 euro) została potraktowana jako sankcja,
która nie jest niska i spełnia funkcję represyjną, prewencyjną i edukacyjną przy zachowaniu wymogu proporcjonalności28. Z kolei według Sądu Najwyższego kwota kary pieniężnej w wysokości
80000 zł spełnia swoją funkcję, nawet w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie udzielił informacji, pomimo trzykrotnego wezwania Prezesa UOKiK.
24

https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf.

25

Dec. Prezesa UOKiK z 18.12.2017 r. nr DKK-200/2017.

26

Wyr. SOKiK z 20 marca 2015 r., XVII AmA 136/11.

27

Wyr. SOKiK z 23 marca 2016 r., XVII AmA 6/15.

28

Wyr. SA w Warszawie z 4 lipca 2014 r., VI ACa 1629/13.
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Należy jednocześnie wskazać, że wymierzając karę EEHMS zostały uwzględnione okoliczności nie brane dotychczas pod uwagę w związku z wymierzaniem kar na przedsiębiorców
przez UOKiK. W myśl art. 111 ust. 1 pkt 3 uokik, Prezes UOKiK, ustalając wysokość nakładanej
kary pieniężnej, uwzględnia w szczególności okoliczności naruszenia przepisów ustawy oraz
uprzednie naruszenie przepisów ustawy, a także, w przypadku kary pieniężnej, o której mowa
art. 106 ust. 2 uokik, wpływ naruszenia na przebieg i termin zakończenia postępowania. Wydając
decyzję o nałożeniu kary pieniężnej, Prezes UOKiK powinien kierować się kryteriami określonymi
w art. 111 uokik oraz zasadami równości i proporcjonalności. Konieczność poszanowania zasady
proporcjonalności jest mocno akcentowana w orzecznictwie. Sąd Najwyższy w jednym z niedawnych wyroków wskazał, że
wymierzając karę trzeba mieć przede wszystkim na względzie zasadę proporcjonalności
(art. 31 ust. 1 Konstytucji RP), tj. aby kara była proporcjonalna do rodzaju i szkodliwości
konkretnej praktyki oraz skutków przez nią wywołanych (wyrok Sądu Najwyższego z dnia
19 września 2009 r., III SK 5/09). Zasada proporcjonalności ma również znaczenie w innym
aspekcie, uzasadniając wyłącznie sankcje o stopniu dolegliwości niezbędnym dla osiągnięcia
zamierzonego celu”. Sąd Najwyższy wskazuje jednocześnie, że dla zapewnienia funkcji represyjnej i prewencyjnej kara powinna być zindywidualizowana, powinna zostać jednocześnie
zapewniona „konieczność ekonomicznej odczuwalności kary w stosunku do zakresu (skali)
działalności przedsiębiorcy i rentowności tej działalności.
Odnosząc się do ustawowego katalogu przesłanek wymiaru kary, nie ulega wątpliwości, że
jest to katalog otwarty. Nie powinno to jednak przesądzać o dowolności w zakresie kreowania
nowych, pozaustawowych kryteriów zwłaszcza w sytuacji, w której ich zastosowanie miałoby doprowadzić do zaostrzenia kary.
Niebezpiecznym precedensem jest tu rozstrzygnięcie w sprawie EEMHS, w którym obrót
grupy kapitałowej, do której należy ten przedsiębiorca miał zasadnicze znaczenie dla wymiaru
kary. Wymierzając kary dla EEMHS Prezes UOKiK stwierdził, że
Organ antymonopolowy przy ustalaniu wysokości kary uwzględnił także potencjał finansowy
Engie. Jej obrót wyniósł w 2018 r. ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] mln euro. Należy jednak
podkreślić, iż obroty grupy kapitałowej, do której należy Engie były znacznie wyższe i wyniosły
ok. 60 miliardów euro. Kara w mniejszej wysokości w ocenie organu antymonopolowego nie
spełniłaby zatem w szczególności swej funkcji prewencyjnej i represyjnej w stosunku do Engie.
Rozstrzygnięcie w tym zakresie, uwzględniające obrót grupy kapitałowej przedsiębiorcy, jako
punkt odniesienia przy wymierzaniu kary, należy uznać za precedensowe. Dotychczas – oprócz
jednego, odosobnionego przypadku29 – Prezes UOKiK uwzględniał przy wymierzaniu kary wyłącznie obrót przedsiębiorcy, który naruszył przepisy uokik. Rozstrzygnięcie to jednocześnie stoi
w jaskrawej sprzeczności z regułą przyjętą w obecnie obowiązujących przepisach, które wiążą
29

W decyzji z 2009 r. Prezes UOKiK obliczył wysokość kary, biorąc pod uwagę „potencjał gospodarczy” grupy kapitałowej przedsiębiorstwa uznanego
za winnego naruszenia prawa konkurencji. Sprawa dotyczyła spółki holdingowej z grupy Carrefour, która została oskarżona o niewdrożenie w określonym
terminie środków zaradczych w zakresie kontroli połączeń przedsiębiorstw. UOKiK argumentował, że spółka holdingowa miała niewielki obrót. W związku
z tym, aby grzywna mogła spełniać swoją funkcję, konieczne było jej zwiększenie, biorąc pod uwagę obecność gospodarczą grupy Carrefour w Polsce
w 2008 r. oraz związane z nią obroty przekraczające 2 mld PLN. Decyzja ta została następnie utrzymana w mocy przez polskie sądy.

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 3(9)

www.ikar.wz.uw.edu.pl

DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.3.9.5

73

Krzysztof Kanton

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za niedostarczanie informacji i dokumentów…

wysokość sankcji z obrotem przedsiębiorcy, który dopuścił się naruszenia, a nie z obrotem grupy
kapitałowej, do której należy. Trudne do zaakceptowania jest zatem podejście, w którym podstawowa zasada dotycząca wymiaru kary jest modyfikowana ze względu na subiektywne przekonanie organu antymonopolowego co do zakresu dolegliwości sankcji dla przedsiębiorcy, który
w konkretnym przypadku należałoby uznać za adekwatny dla spełnienia represyjnej funkcji kary.
Co więcej, bardzo niepokojące jest, że samo kwestionowanie rozstrzygnięć organu antymonopolowego może być przyczynkiem do zaostrzenia sankcji na przedsiębiorcy (vide decyzja ws. EEHMS), gdyż jest postrzegana nie jako próba podjęcia dialogu dotyczycącego
zasadności żądania, lecz wyraz obstrukcji – umyślnego nieudzielenia informacji. Należy postawić
pytania, czy wejście w spór z organem i nieuczynienie zadość jego żądaniu nie jest wystarczającą podstawą do przypisania przedsiębiorcy winy w jakiejkolwiek postaci, a w szczególności
winy umyślnej. O winie adresata żądania można zasadnie mówić dopiero, gdy jego zachowanie odbiega od wzorca podmiotu należycie starannego i sumiennego, w wypełnianiu swych
obowiązków. W tak skonstruowany model należycie starannego przedsiębiorcy nie powinno
się moim zdaniem wpisywać założenia, iż powinien on uczynić zadość każdemu wezwaniu na
podstawie art. 50 ust. 1 uokik nawet, gdy dołożył on należytej staranności przy rekonstrukcji
treści normy prawnej i w oparciu o nią miał rozsądne podstawy by przypuszczać, iż żądanie
Prezesa UOKiK jest niezasadne. Dla przypisania winy umyślnej niezbędne byłoby natomiast
stwierdzenie, że miał on świadomość prawnej skuteczności wezwań i świadomie podjął decyzję
o niepodporządkowaniu się mu.

III. Podsumowanie
Analiza szczegółowych polskich unormowań dotyczących egzekwowania prawa konkurencji
przez UOKiK wskazuje, że na bardzo ważnych płaszczyznach gwarancje dostępu do skutecznego
środka odwoławczego jest iluzoryczne. W tym kontekście wskazać należy w szczególności na fakt,
że podmiot, wobec którego Prezes UOKiK wystosuje żądanie udostępnienia informacji lub dokumentów, w trybie art. 50 uokik, nie ma żadnej możliwość zakwestionowania jego legalności, bez
narażania się na ryzyko zapłaty, niekiedy horrendalnie wygórowanej kary. Innymi słowy, podmiot,
który uważa, iż żądanie Prezesa UOKiK jest bezprawne staje przed alternatywą, dostosować się
bezwarunkowo do niego, czy też odmówić jego realizacji i przyjąć na siebie ryzyko zapłaty kary,
w przypadku, gdyby sąd nie podzielił jego stanowiska. Wskazane ryzyko może nierzadko skłonić
racjonalnych przedsiębiorców do akceptacji bezprawnie nakładanych na nich zobowiązań nawet
w przypadkach, w których faktycznie doszło do naruszenia praw podstawowych przez organ antymonopolowy. Scharakteryzowany mechanizm de lege lata narusza prawo do sądu, gwarantowane
na poziomie konstytucyjnym i konwencyjnym.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono zasady stosowania instytucji przerzucenia nadmiernego obciążenia
przez poszkodowanego naruszeniem prawa konkurencji na własnych klientów (tzw. passing-on).
Chodzi o zasady wypracowane w orzecznictwie wybranych państw członkowskich, jak też w stosownych (bazujących na dyrektywie 2014/104/UE) przepisach krajowych, przy czym opracowanie
koncentrować będzie się przede wszystkim na judykaturze. Przytoczone i skomentowane zostaną
wyroki sądów tych państw członkowskich, w których model prywatnego wdrażania prawa konkurencji (także jeszcze przed wejściem w życie ww. dyrektywy) był relatywnie dobrze rozwinięty
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(jak np. Niemcy, Wielka Brytania). Opracowanie zawiera także odniesienie do wyroków sądów
polskich, których wszakże – w obszarze private enforcement (w tym problematyki passing-on) –
jest bardzo mało.
Słowa kluczowe: przerzucanie nadmiernego obciążenia (passing-on); nabywca pośredni, nabywca bezpośredni; szkoda antymonopolowa; private enforcement; bezpodstawne wzbogacenie.
JEL: K21

I. Wprowadzenie
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad stosowania instytucji przerzucenia
nadmiernego obciążenia przez poszkodowanego wskutek naruszenia prawa konkurencji na własnych klientów (tzw. zarzut/obrona passing-on). Chodzi o zasady wypracowane w orzecznictwie
wybranych państw członkowskich, jak też w stosownych przepisach krajowych. Nacisk położony zostanie na judykaturę, z tego względu, iż instytucji „przerzucenia nadmiernego obciążenia”
(the passing on overcharges) poświęcony został (także tak zatytułowany) cały rozdział dyrektywy
unijnej1. W związku z tym, stosowne uregulowania krajowe – z racji na implementację dyrektywy
– są w dużej mierze zbliżone do siebie, a nawet identyczne, nierzadko stanowiąc wierne odzwierciedlenie treści przepisów wspominanej dyrektywy. Jednocześnie – jak dotychczas –wydano zbyt
mało wyroków przez sądy państw członkowskich (zwłaszcza orzekających w wyższych instancjach), w których rozpatrywały one sprawę o naprawienie szkody antymonopolowej na podstawie
znowelizowanych przepisów krajowych.
W opracowaniu przytoczone zostaną wybrane (zdaniem autora interesujące z perspektywy
tytułowej problematyki) wyroki sądów krajowych tych państw członkowskich, w których model
prywatnego wdrażania prawa konkurencji (jeszcze przed uchwaleniem dyrektywy odszkodowawczej) był relatywnie dobrze rozwinięty, czyli zwłaszcza Niemcy (którym poświęcono w tym
artykule szczególną uwagę), a także Wielka Brytania, Hiszpania i Holandia. W końcowej części
artykułu ukazane zostaną także wnioski wynikające z krajowej judykatury dotyczącej problematyki passing-on.
Na wstępie warto wskazać, iż polska ustawa odszkodowawcza2 w odniesieniu do problematyki przerzucenia nadmiernego obciążenia zawiera relatywnie wąską (wręcz „skrótową”) regulację.
Tymczasem instytucja passing-on ma bardzo istotne znaczenie w zakresie dochodzenia naprawienia tzw. szkody antymonopolowej (w tym zwłaszcza ustalanie jej wysokości, jak i motywacji poszkodowanych do składnia stosownych pozwów). Poprzez to że instytucja ta ma istotny
wpływ na wysokość szkody, w dużej mierze determinuje ona zarazem zakres cywilnoprawnej
odpowiedzialności antymonopolowej. Jest tak tym bardziej z tego względu, iż, powołanie się
na zarzut passing-on może nastąpić zarówno przez sprawcę wspomnianego naruszenia prawa
1

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 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 krajowego (Dz. Urz. UE
L 349 z 5.12.2014 r., s. 1); dalej: DD (z angielskiego tzw. Damages Directive) lub dyrektywa odszkodowawcza.
2

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (DzU poz. 1132); dalej,
urns lub ustawa odszkodowawcza.
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konkurencji (tzw. defensywne zastosowanie – jako „tarcza”) bądź też przez poszkodowanego, na
którego nadmierne obciążenie zostało przerzucone (tzw. ofensywne zastosowanie – jako „miecz”).

II. Niemcy
1. Regulacja ustawowa
1.1. W Niemczech prawodawca unormował w ustawie antymonopolowej3 instytucję przerzucania nadmiernego obciążenia, które – w dosłownym tłumaczeniu – można określić jako
„oddalanie/zrzucanie z siebie szkody” (Schadensabwälzung). Instytucję tę reguluje § 33c GWB,
zgodnie z którym w przypadku gdy produkt lub usługa została nabyta za „zawyżoną cenę (nadmierne obciążenie)” [überteuerten Preis bezogen (Preisaufschlag)], wówczas powstania szkody
nie wyklucza fakt, że produkt ten lub usługa została „odsprzedana” (weiterveräußert). Stosownie
do niemieckiej ustawy szkoda poniesiona przez nabywcę powinna zostać uznana za naprawioną – „zrekompensowaną” (ausgeglichen) – w zakresie, w jakim nabywca „przerzucił nadmierne
obciążenie wynikające z naruszenia § 33c ust. 1 GWB4 na swych klientów (nabywców pośrednich)” [an seine Abnehmer (mittelbare Abnehmer) weitergegeben hat]. W moim przekonaniu
takie wyraźne unormowanie ustawowe (przynajmniej w oparciu o samo brzmienie powołanego
przepisu) wskazuje na brak szkody powoda, o ile tylko skutecznie zastosowany zostanie zarzut
passing-on. Jest to wszak podejście dyskusyjne z uwagi na fakt, iż przecież szkoda antymonopolowa po stronie powoda – nawet jeśli w całości przerzuci on nadmierne obciążenie na swych
klientów (i zostanie to wykazane) – nadal może występować, przejawiając się w spadku jego
sprzedaży wskutek podniesionej ceny (tzw. volume effect) (Bishop i Walker, 2010, s. 700–702;
Vejnanovski, 2015). Takie unormowanie jest tym bardziej wątpliwe, gdy weźmie się pod uwagę
fakt, iż sam niemiecki prawodawca w swych przepisach dotyczących prywatnego wdrażania
prawa konkurencji dostrzega (słusznie!) tenże aspekt szkody. Również w doktrynie zwraca się
uwagę na niejasności związane z §33c ust. 1 GWB (Kersting, 2018, s. 149). § 33c GWB w swym
ostatnim zdaniu odnosi się także do szkody (możliwej szkody) nabywcy pośredniego polegającej
na utracie sprzedaży wynikającej ze wzrostu ceny stanowiącej przerzucenie (całości lub części)
nadmiernego obciążania przez tego nabywcę. Zgodnie z § 33c ust. 2 zd.3 GWB prawo poszkodowanego do dochodzenia odszkodowania za „utracony zysk/korzyść” (entgangenen Gewinn)
w rozumieniu w § 252 BGB [niemiecki kodeks cywilny] pozostaje bez uszczerbku w zakresie,
w jakim ów utracony zysk stanowi skutek przerzucenia nadmiernego obciążenia. Należy jednak wskazać, iż szkoda wynikająca ze spadku sprzedaży (wskutek podwyżki cen zastosowanej
przez nabywcę dokonującego przerzucenia) została także wyraźnie wspomniana w dyrektywie.
Zgodnie z art. 12 ust. 3 DD, przepisy działu dotyczącego passing-on „pozostają bez uszczerbku
dla prawa poszkodowanego do dochodzenia i uzyskania odszkodowania za korzyści utracone
w wyniku pełnego lub częściowego przerzucenia nadmiernych obciążeń”. Powołany § 33c ust.
2 zd. 3 GWB stanowi więc w zasadzie wierne odzwierciedlenie cytowanego art. 12 ust. 3 DD.
Oba przepisy wyraźnie stanowią o szkodzie w postaci utraconych korzyści (a taką postać ma
3

Ustawa z dnia 26.08.1998 r. przeciwko ograniczeniom konkurencji (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (dalej „GWB”) – w brzmieniu nadanym po nowelizacji z 26.06.2013 r. (BGBl. I S. 1750, 3245) – implementującej dyrektywę odszkodowawczą.
4

Czyli naruszenia niemieckich reguł antymonopolowych lub też art. 101 TFUE i/lub art. 102 TFUE.
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właśnie szkoda antymonopolowa wynikająca ze wspomnianego volume effect – w odróżnieniu
od szkody występującej w razie całościowego lub częściowego „zaabsorbowania” nadmiernego
obciążenia przez nabywcę bezpośredniego (wówczas ma ona postać typowej straty – damnum
emergens)5.
1.2. Ustawodawca niemiecki – przyznając nabywcy pośredniemu prawo do powołania się
na domniemanie, że nadmierne obciążenie zostało na niego przerzucone – wprowadza unormowanie, które w zasadzie ma analogiczne brzmienie (z pewnością co do meritum przesłanek, jakie
muszą być spełnione do zastosowania tego domniemania) co art. 14 ust. 2 dyrektywy (zob. § 33c
ust. 2 i 3 GWB).
W ostatniej części regulacji poświęconej passing-on, § 33c ust. 5 GWB stanowi, iż przy
rozstrzyganiu o zakresie, w jakim nadmierne obciążenie zostało przerzucone, odpowiednie zastosowanie znajduje § 287 niemieckiej procedury cywilnej (Zivilprozessordnung). Przepis ten
przyznaje sądowi uprawnienie do ustalenia – wedle własnego uznania oraz „przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności” (unter Würdigung aller Umstände) – wysokości szkody, o ile jej
istnienie i wysokość jest pomiędzy stornami sporna. W pewnym uproszczeniu powołany przepis
stanowi „odpowiednik” polskiego art. 322 k.p.c., który także może mieć (na zasadzie art. 32 polskiej
„ustawy odszkodowawczej”6) zastosowanie do szacowania przez sąd wysokości przerzucenia
nadmiernego obciążenia (Kohutek, 2018, s. 130).
2. Sprawa ORWI: nabywcy pośredni uprawnieni do dochodzenia naprawienia szkody
2.1. Niemieckie orzecznictwo jest jednym z pierwszych w UE, w którym wyraźnie potwierdzono możliwości powoływania się na zarzut passing-on, w tym stosowania go w sposób
„ofensywny”, czyli przez nabywców pośrednich (Ashton, 2018, s. 60). Miało to miejsce w wyroku Federalnego Trybunału Sprawiedliwości Niemiec (Bundesgerichtshof) z dnia 28 czerwca
2011 r. w sprawie nr KZR 75/10 ORWI 7. Także w piśmiennictwie wyrok ten uznaje się za „wyznacznik podejścia Niemiec do problematyki passing-on” (Wieczorek, 2013, s. 36). Sprawa ta
dotyczyła naprawienia szkody wyrządzonej wskutek kartelu producentów papieru samokopiującego się (Selbstdurchschreibepapier; carbonless paper) (na jej temat, zob. też Wieczorek,
2013, s. 35–38). Pozew wniesiony został przez przedsiębiorstwo drukarskie, które domagało
się odszkodowania w wysokości 223,5 tys. euro. Przedsiębiorstwo to, choć formalnie miało status nabywcy pośredniego, zaopatrując się w papier (nie bezpośrednio od producenta), lecz od
hurtowników, to jednak hurtownik ów był spółką w 100% zależną od producenta (strony kartelu).
Można było więc traktować powoda jako de facto nabywcę bezpośredniego, co zarazem pozwoliło przyznać mu – przez (rozpatrujący w drugiej instancji te sprawę) Wyższy Sąd Okręgowy
(Oberlandesgericht) w Karlsruhe8 – legitymację do wniesienia pozwu w danej sprawie (i zasądzenia
na jego rzecz odszkodowania w wysokości 100 tys. euro, czyli nieco więcej niż połowa kwoty jakiej
się domagał).
5

Stratę tą stanowi właśnie różnica między ceną, jaką nabywca bezpośredni faktycznie zapłacił a ceną, jaka obowiązywałaby, gdyby nie doszło do naruszenia prawa konkurencji (zob. art. 2 pkt 11 urns – definiujący tak „nadmierne obciążenie”) – pomniejszona o wysokość w jakiej obciążenie to zostało
przerzucone przez tego nabywcę (o ile oczywiście doszło do takiego przerzucenia).

6

Ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (DzU poz. 1132); dalej: urns.

7

Także w piśmiennictwie wyr. w sprawie ORWI uznaje się za „wyznacznik do podejścia Niemiec do problematyki passing-on” (Wieczorek, 2013, s. 36).

8

OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 11.06.2010 – 6 U 118/05 (Kart.) (08).
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Trybunał Federalny, choć zaakcentował, że w niemieckim orzecznictwie i literaturze legitymacja czynna nabywców pośrednich jest sporna, to jednak skonkludował, iż podmiotom
kupującym (na dalszym szczeblu) towary pochodzące z kartelu przysługuje roszczenie odszkodowawcze (Schadensersatzanspruch) zgodnie z § 823 ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego9
w zw. z art. 101 TFUE10 (tym samym takie roszczenie przysługuje mu niezależnie od tego czy
zaopatrywał się w towary od podmiotu, który był ekonomicznie zależny – jak w danej sprawie
– czy też niezależny od strony kartelu). Swe stanowisko Trybunał uzasadniał m.in. takimi argumentami, iż po pierwsze, „szkodliwie skutki kartelu (bądź też innego zachowania zakazanego na
mocy art. 101 TFUE) często nie ograniczają się tylko do strony znajdującej się bezpośrednio na
kolejnym szczeblu rynku”11. Po drugie, brak przyznania legitymacji nabywcom pośrednim powodowałby, że w niektórych przypadkach nie byłoby podmiotu zainteresowanego wyegzekwowaniem prywatnoprawnej odpowiedzialności antymonopolowej od sprawców naruszenia; chodzi tu
o sytuacje, w których nabywcy bezpośredni sami uzyskiwaliby – „ze względu na zaistniałe okoliczności umowne lub rynkowe” (aufgrund der Vertrags- oder Marktlage) – korzyści ekonomiczne
z kartelu. Zdaniem Trybunału mogłoby to mieć miejsce zwłaszcza w przypadku umów typu „koszt
-plus” (Kosten-PlusVerträgen)12.
Ze stanowiskiem Trybunału należy się zgodzić, tym bardziej, że w praktyce mogą występować także inne okoliczności demotywujące nabywców bezpośrednich do wytaczania pozwów odszkodowawczych13, skutkując tym, iż nabywcy pośredni stają się wówczas de facto jedyną grupą
podmiotów mogących wyegzekwować cywilnoprawną odpowiedzialność antymonopolową.
Trybunał wskazał również, iż ciężar udowodnienia (tak faktu, jak i wysokości) przerzucenia
nadmiernego obciążenia na nabywcę pośredniego spoczywa na tym podmiocie, który na to się
powołuje14. Obecnie niemiecka ustawa przyznaje nabywcy pośredniemu domniemanie, że nadmierne obciążenie zostało na niego przerzucone, pod warunkiem spełnienia trzech przesłanek
zawartych w § 33c ust. 2 GWB (stanowiących w zasadzie odwzorowanie warunków z art. 14
ust. 2 dyrektywy).
2.2. W wyroku w sprawie ORWI Trybunał bliżej zajął się także problematyką przyczynowości (Ursächlichkeit) wzrostu cen poprzedzonego zmową. W tym zakresie wskazał na kilka
istotnych wątków. Zwrócił uwagę, iż z uwagi na „złożoność ekonomicznych czynników mających wpływ na kształtowanie się cen” (ökonomischen Komplexität der Preisbildung) na rynku
nie można przyjąć domniemania, iż „pozostającą w związku czasowym z kartelem podwyżkę
cen na innym rynku należy przypisywać kartelowi”15. Dalej wskazał, iż na kształtowanie się cen
9 Przepis ten stanowi podstawę dochodzenia deliktowej odpowiedzialności w prawie niemieckim, będąc – w pewnym uproszczeniu – „odpowiednikiem” naszego art. 415 k.c.
10

Pkt 24 i 25 wyr. Trybunału w sprawie ORWI.

11

Die schädlichen Wirkungen eines Kartells oder eines sonstigen nach Art. 101 AEUV verbotenen Verhaltens bleiben häufig nicht auf die unmittelbare
Marktgegenseite begrenzt; pkt 26 wyr. Trybunału w sprawie ORWI.
12

Są to umowy, w których nabywca bezpośredni (klient naruszyciela) ma zagwarantowany określony poziom marży niezależnie od wysokości jego
kosztów (jakie sam ponosi ze swymi dostawcami/producentami). Tym samym, jeśli koszty te wzrastają (np. wskutek kartelu), wówczas jednocześnie (na
mocy tak skonstruowanej umowy) odpowiednio wzrasta poziom marży zbywcy; zob. pkt 33 wyr. Trybunału w sprawie ORWI.
13

Np. obawa przed pogorszeniem relacji biznesowych ze swym dostawcą (a nawet ich zerwanie przez pozwanego dostawcę), czy też brak czysto
finansowych bodźców (w szczególności wskutek znacznego lub całościowego przerzucenia nadmiernego obciążenia przez nabywcę przy zachowaniu
dotychczasowego poziomu sprzedaży).

14

Die Darlegungslast dafür, dass und gegebenenfalls in welcher Höhe ein kartellbedingter Preisaufschlag auf die nachfolgende Marktstufe abgewälzt
wurde, trägt der indirekte Abnehmer, der sich hierauf beruft; pkt 44 wyr. Trybunału w sprawie ORWI.

15

Eine im zeitlichen Zusammenhang mit dem Kartell auftretende Preiserhöhung auf den Anschlussmärkten ursächlich auf das Kartell zurückzuführen
ist; pkt 45 wyroku w sprawie ORWI.
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ma wpływ wiele czynników struktury rynkowej oraz przyjętej strategii handlowej. Dlatego też nie
jest wystarczające wykazanie, iż także na danym rynku doszło do wzrostu cen w czasie kartelu.
Konieczne jest stwierdzenie, iż „wzrost cen nastąpił wskutek kartelu a nie innych czynników”16.
Może się bowiem okazać, że ceny stosowane przez nabywcę nie będą kształtowane (w tym
zwłaszcza podwyższane) wskutek kartelu, lecz ich poziom wynikać będzie z innych niezależnych
czynników rynkowych (jak np. elastyczność cenowa podaży lub popytu, czas trwania naruszenia
oraz intensywność konkurencji na danym rynku/szczeblu tego rynku17).
2.3. Spostrzeżenia niemieckiego Trybunału są trafne i mają zarazem „szersze zastosowanie”, tj. nie ograniczają się tylko do interpretacji przesłanki związku przyczynowego, lecz
odnoszą się także do wysokości samej szkody antymonopolowej, a co za tym idzie także do
ustalania czy i w jakim zakresie doszło do przerzucenia nadmiernego obciążenia i/lub spadku
sprzedaży po stronie powoda (wspomniany wyżej volume effect). Takie czynniki, jak zwłaszcza
intensywność konkurencji na rynku na jakim miałoby dojść tego przerzucenia takiego obciążenia,
w tym także stopień koncentracji tegoż rynku często mają wpływ na to czy w ogóle, a jeśli tak
to w jakim zakresie możliwe (realne) jest takie przerzucenie (zob. też Turno 2018, s. 172, 173).
Dopóki więc polska judykatura (lub sądy unijne18) nie dadzą bliższych wskazówek w tej
materii, argumenty Trybunału mogą pomocniczo stanowić pewien punkt odniesienia dla rozstrzygania (interpretowania) spraw o szkodę antymonopolową. Jakkolwiek sporo wskazówek
(a nawet kazuistycznych wyjaśnień) zawartych zostało w aktach prawa miękkiego wydanych
przez Komisję Europejską (w tym wytyczne do jakich expressis verbis odsyła art. 31 ust. 2 urns).
Przepis ten upoważnia sądy do kierowania się („posiłkowania”) przy ustalaniu wysokości szkody
antymonopolowej po pierwsze, wytycznymi zawartymi w komunikacie Komisji 2013/C 167/0719
oraz wytycznymi Komisji Europejskiej, o których mowa w art. 16 DD. W kontekście tematyki niniejszego opracowania znacznie mają zwłaszcza te drugie. Zgodnie z powołanym przepisem,
Komisja wydaje wytyczne dla sądów krajowych, w których wskazuje, jak szacować część nadmiernego obciążenia przerzuconą na nabywcę pośredniego. W sierpniu 2019 r. Komisja wydała
takie wytyczne20.
2.4. Innym – jakkolwiek wartym tylko krótkiego wspomnienia – orzeczeniem jest wyrok Sądu
Okręgowego (Landesgericht) w Düsseldorfie z 2015 roku21 (sprawa kartelu szyb samochodowych). Wyrok ten w kluczowych fragmentach literalnie opiera się na spostrzeżeniach niemieckiego
Trybunału w sprawie ORWI. W punkcie 227 wprost odnosi się do zarzutu passing-on, rozwijając
stosowną argumentację w punkcie 228 (który ma identyczną treść z punktami 45–48 wyroku
w sprawie ORWI). Wyrok w sprawie kartelu szyb samochodowych wprost posługuje się terminem (passing-on) i nawiązuje także do samej dyrektywy22 (co z uwagi na datę swego wydania
nie mogło mieć miejsca w wyroku Bundesgerichtshof w sprawie ORWI).
16

Preiserhöhung gerade auf das Kartellgeschehen und nicht etwa auf andere preisbildende Faktoren zurückgeht; pkt 46 wyr. w sprawie ORWI.

17

Preiselastizität von Angebot und Nachfrage, die Dauer des Verstoßes sowie die Intensität des Wettbewerbs auf der Stufe; ibidem.

18

Jakkolwiek pewne wskazówki w zakresie wykładni interpretacji związku przyczynowego wynika z wyr. Trybunału z dnia 5.06.2014 r. w sprawie
C557/12 Kone i inni v. ÖBB-Infrastruktur AG, ECLI:EU:C:2014:1317.
19

Komunikat w sprawie ustalania wysokości szkody w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia art. 101 lub art. 102 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 167 z 13.06.2013, str. 19).

20

Chodzi o Komunikat Komisji: „Wytyczne dla sądów krajowych dotyczące sposobu szacowania, jaka część nadmiernego obciążenia została przerzucona na nabywcę pośredniego” (2019/C 267/07); Dz. Urz. UE z 9.08.2019 r. (C 267/4).
21

Wyr. SO (Landgericht) w Düsseldorfie, 14d O 4/14 z dnia 15.11.2015 r. (ECLI:DE:LGD:2015:1119.14D.O4.14.00).

22

Jakkolwiek – w kontekście długości całego orzeczenia – relatywnie krótko (zob. pkt 223 tego wyroku).
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3. Sprawa Göttingen v. MAN: powodowe gminy nie muszą się obawiać zarzutu
passing-on?
3.1. Godny uwagi jest także wyrok Sądu Rejonowego w Hanowerze z dnia 28 grudnia
2017 roku23. W sprawie tej niemiecka gmina miejska wniosła pozew odszkodowawczy przeciwko
MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, domagając się naprawiania szkody w wysokości ponad
335 tys. euro. Szkoda polegała na zakupie przez tę gminę 13 ciężarówek (do czyszczenia miasta
lub straży pożarnej). Powódka powołała się na klauzulę zawartą w umowie, zgodnie z którą należy się jej 15% sumy umownej w przypadku dopuszczenia się przez drugą stronę (pozwanego)
praktyk antykonkurencyjnych. Sąd podzielił stanowisko powodowej gminy (uznając zarazem także
taką – zryczałtowaną/umowną – kwotę odszkodowania za słuszną, niewygórowaną), stając się
zarazem pierwszym przypadkiem zasądzenia w Niemczech odszkodowania za szkodę wynikającą
z tzw. kartelu ciężarówek24 (wyrok ów nie jest wszak prawomocny, gdyż MAN złożył odwołanie25).
Najistotniejszym w kontekście tematyki niniejszego opracowania jest fakt, iż w powyższej
sprawie sąd odniósł się także do „zarzutu passing-on” (passing-on-Einwand). Uznał, iż z zasady
roszczenie odszkodowawcze powodowej gminy nie odpada na tej podstawie, iż pozwany podniósł taki zarzut, przejawiający się w przerzuceniu przez gminę podwyższonej ceny ciężarówek
na mieszkańców (płacących lokalne podatki lub inne opłaty gminne). Sąd w Hanowerze powołał
się na (cyt. wyżej) wyrok BGH w sprawie ORWI; zdaniem (tego pierwszego) sądu aby przyjąć,
że doszło (mogło dojść) do „przerzucenia wywołanej kartelem podwyżki cen” (Abwälzung der
kartellbedingten Preiserhöhung) powinien „istnieć jakiś rynek niższego szczebla” (das Vorliegen
eines Anschlussmarkts), na którym występuje konkurencja czy to po stronie podażowej, czy to
popytowej; tymczasem w ocenianej sprawie „brak jest takiej aktywności rynkowej na dalszym
szczeblu rynku” (ist aber kein solches Marktgeschehen auf einem Folgemarkt ersichtlich). Istotnie
w sprawie tej podmiotem poszkodowanym kartelem była gmina świadcząca usługi (czyszczenie
miasta i utylizacja śmieci) na rzecz swych mieszkańców (zatem nie na rzecz podmiotów działających na określonym rynku niższego szczebla objętym procesem konkurencji26).
3.2. Choć wyrok w sprawie Göttingen nie jest prawomocny, to jednak – w razie podzielenia tego
stanowiska przez sądy wyższych instancji (tym bardziej przez BGH) – jego konsekwencje mogą
być daleko idące. Oznaczałyby one bowiem, że gminy (inne jednostki samorządu terytorialnego),
a być może i wszelkie inne podmioty, które w założeniu nie prowadzą działalności gospodarczej
(nie oferują towarów/usług na rynku, a zatem także na jego dalszym szczeblu) nie musiałyby się
obawiać „ubezskutecznienia” ich pozwów odszkodowawczych poprzez zarzut (obronę) passing
-on ze strony pozwanego. Ma to spore znaczenie praktyczne, jako że gminy (inne podmioty nie
prowadzące działalności gospodarczej) nierzadko są klientami naruszycieli reguł antymono-

23

Wyr. Sądu Rejonowego w Hanowerze (Landgericht Hannover) (18 O 8/17), dostępny w całości na stronie: https://www.staedteverband-sh.de/
inneres/aid/2470.
24

Chodzi o kartel (polegający głównie na uzgodnieniu cen) zawarty miedzy producentami ciężarówek o wadze 6–16 i powyżej 16 ton (MAN, Volvo/
Renault, Daimler, Iveco, DAF, SCANIA) w okresie pomiędzy 1997 a 2011 r. W swej decyzji (z dnia 19.07.2016 r. w sprawie nr AT 39824), Komisja nałożyła na sprawców tego naruszenia kary o rekordowo wysokiej (łącznej) wysokości niepełna 3 mln euro.

25

Zob.: LKW-Kartell: Erstes Urteil zugunsten einer Kommune. Update zur Entwicklung einer Rechtsprechung (https://publicus.boorberg.de/
lkw-kartell-erstes-urteil-zugunsten-einer-kommune).
26 Takowa konkurencja nie występuje oczywiście pomiędzy użytkownikami (Benutzer) – tj. mieszkańcami gminy – którzy nie rywalizują miedzy sobą
o usługi czyszczenia miasta (co także zaakcentował sąd w Hanowerze).
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polowych27; ci pierwsi są zarazem potencjalnymi powodami w procesach odszkodowawczych,
a interpretacja jaka przyjęta została w sprawie Göttingen może stanowić dodatkową „zachętę” do
dochodzenia przez nich odszkodowania. Powołane stanowisko sądu w Hanowerze wydaje się
być merytorycznie uzasadnione, mogąc tym samym znaleźć aprobatę także w innych sprawach
lub – w innych państwach członkowskich (w tym w Polsce) – o naprawienie szkody antymonopolowej wnoszonych przez takie „niekomercyjne” jednostki.

III. Wielka Brytania
1. Unormowania ustawowe
1.1. Prawo brytyjskie zawiera relatywnie szczegółowe regulacje dotyczące passing-on (tak
też literalnie tytułuje stosowne przepisy). W pierwszej kolejności warto wskazać na szeroki zakres
definicyjny „przerzucenia” szkody antymonopolowej na inne podmioty, jakie prawo to ustanawia,
wyróżniając nie tylko nadmierne obciążenie (overcharge) jako skutek naruszenia prawa konkurencji (prowadzący do podwyższenia ceny w porównaniu do tej jaka zostałaby zapłacona w razie braku naruszenia), lecz także tzw. niedopłatę (underpayment). Ta druga sytuacja zachodzi
„w przypadku gdy wskutek dostarczenia produktu lub usługi naruszycielowi, faktycznie zapłacona
cena jest niższa niż kwota, która zostałaby zapłacona w przypadku braku naruszenia”28. W odróżnieniu więc od typowego przypadku nadmiernego obciążenia (przerzucanego niejako w dół
rynku – downstream), zastosowanie niedopłaty następuje „w górę rynku” (upstream). Jej istotą jest
niejako „wymuszenie” na swych dostawcach przez kontrahenta naruszyciela obniżenia ceny, jaką
dotychczas kontrahent ów im płacił. W zależności od wysokości tego obniżenia możliwym zatem
będzie przypadek, że dzięki tego rodzaju niedopłacie (zaoszczędzeniu) przez kontrahenta naruszyciela podwyższona wskutek naruszenia prawa konkurencji cena produktu/usługi (nabywanego/
świadczonej na mocy kontraktu z naruszycielem) zostanie w całości lub w części przerzucona na
dostawców tegoż kontrahenta.
Warto zwrócić uwagę, że przepisy samej dyrektywy, choć nie posługują się terminem niedopłaty (lub podobnym), zwierają unormowanie, które nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów
rozdziału o przerzucaniu nadmiernego obciążenia „gdy naruszenie prawa konkurencji jest związane z dostawami na rzecz sprawcy naruszenia” (the infringement of competition law relates to
a supply to the infringer) (zob. art. 12 ust. 4 DD). Dotyczy to właśnie przypadku, w którym ofiarą
naruszenia nie jest nabywca, lecz dostawca sprawcy, a szkoda dostawcy polega właśnie na uzyskaniu od swych klientów (sprawców naruszenia) niższej ceny niż ta jaka by obowiązywała w razie
braku naruszenia. Takie stanowisko potwierdza sam prawodawca unijny, wskazując, że naruszenie
może również dotyczyć dostaw realizowanych na rzecz sprawcy naruszenia (np. w przypadku
kartelu nabywców). W takich przypadkach strata rzeczywista mogłaby wynikać z faktu zapłacenia
przez sprawców naruszenia niższej ceny swoim dostawcom. Następnie dodaje wprost, iż niniejsza
dyrektywa, a szczególnie zasady dotyczące przerzucania obciążeń, powinna być odpowiednio
27

Przy czym mogą to być także naruszenia „niekartelowe” – ale w szczególności tzw. nadużywanie pozycji dominującej poprzez tzw. praktyki eksploatacyjne (polegające np. na narzucaniu przez dominanta cen znacznie wygórowanych) (zob. Kohutek, 2018, s. 142, 143).

28

When a product or service is provided directly to the infringer, the price actually paid is less than the amount that would have been paid in the absence of the infringement; zob. sekcja 47F pkt 8 lit. b brytyjskiej ustawy o konkurencji (Competition Act z 1998 r.) – dalej: CA – znowelizowanej w 2017 r.
poprzez dodanie sekcji 47F dotyczącej roszczeń dotyczących szkód wynikających z naruszenia prawa konkurencji (The Claims in respect of Loss or
Damage arising from Competition Infringements). Pozyskano z: www.legislation.gov.uk.
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stosowana do tych przypadków (motyw 43 preambuły do DD). Brytyjskie prawo konkurencji jest
więc jednym z nielicznych unormowań z państw członkowskich, które wprost (expressis verbis)
implementuje rozwiązanie o jakim mowa w powołanym at. 12 ust. 4 DD. Należy jednak dodać, iż
brak wyraźnych przepisów dotyczących przypadku opisanego wyżej (zob. motyw 43 preambuły),
w większości innych porządków prawnych państw członkowskich (w tym Polski) nie może być
odczytywany jako brak obowiązywania tam rozwiązania dotyczącego przerzucania (całości lub
części) szkody antymonopolowej – w postaci niedopłaty – „w górę rynku”. Świadczyć o tym może
chociażby ustawowe zdefiniowanie dostawcy bezpośredniego i pośredniego (w polskiej ustawie
w art. 2 pkt 15 i 16 urns); przeciwne rozwiązanie byłoby nadto niezgodne z dyrektywą.
1.2. Defensywny aspekt stosowania zarzutu passing-on unormowany został w art. 47F
pkt 11 CA. Przepis ów z resztą wprost stanowi, iż ma on zastosowanie do przypadku, kiedy pozwany „w ramach swej obrony podnosi, iż powód przerzucił w całości lub w części nadmierne
obciążenie lub niedopłatę na inną osobę” (in its defence, the defendant claims that the claimant
passed on all or part of the overcharge or underpayment to another person). W takim przypadku
na pozwanym spoczywa ciężar udowodnienia, iż: (a) powód przerzucił nadmierne obciążenie lub
niedopłatę oraz (b) „zakres w jakim powód to uczynił” (the extent to which the claimant did so).
Powołane unormowania nie pozostawia więc wątpliwości, iż pozwany musi udowodnić samą wysokość nadmiernego obciążenia, w jakim zostało ono przerzucone przez powoda (o czym stanowi
– jedynie preambuła dyrektywy; zob. motyw 39). Z kolei ofensywny aspekt stosowania zarzutu
passing-on zawarto w art. 47F pkt 9 CA. Przepis ten nakazuje traktować, iż powód (w danym
wypadku nabywca pośredni) jest uznawany jako ten, który wykazał, że nadmierne obciążenie
zostało na niego przerzucone, w przypadku spełnienia przesłanek (w zasadzie literalnie) odpowiadających tym z art. 14 ust. 2 DD.
2. Sprawa Sainsbury Supermarkets v. MasterCard: wykazanie podwyżki cen na rynku
niższego szczebla warunkiem skuteczności passing-on
2.1. W brytyjskim porządku prawa konkurencji wyrok w sprawie Sainsbury Supermarkets
v. MasterCard29 jest pierwszym orzeczeniem, w którym stwierdzona została możliwość powoływania się na zarzut przerzucania nadmiernego obciążenia (Veljanovski, 2017). Co więcej, w tym
rozbudowanym wyroku (ponad 300 stron) sąd relatywnie szczegółowo opisał przesłanki jakie jego
zdaniem należy wykazać, aby skutecznie skorzystać z tzw. passing-on defence. W związku z tym,
uważam, że – zwłaszcza w kontekście problematyki niniejszego opracowania – wyrok ów jest
bardziej interesujący niż przepisy samej brytyjskiej ustawy o konkurencji (które determinowane
są przecież powszechnie znanymi rozwiązaniami z dyrektywy).
Sainsbury to podmiot prowadzący sieć supermarketów. Wytoczył pozew przeciwko MasterCard
z zarzutem naruszenia przez tego drugiego przedsiębiorcę krajowego prawa konkurencji polegającego na narzucaniu nadmiernie wygórowanych cen (excessive prices) za transakcje realizowane
za pomocą kart płatniczych (tzw. opłatę interchange)30. Sainsbury domagał się odszkodowania za
szkodę, jaką poniósł w wyniku uiszczania na rzecz MasterCard zawyżonych opłat interchange.
29

Wyr. Trybunału ds. Konkurencji (Competition Appeal Tribunal) z 14.07.2016 r. w sprawie nr 1241/5/7/15 (T); dalej: CAT.

30

Opłata interchange to kwota pobierana od agenta rozliczeniowego (zwanego też acquirerem – jakim w praktyce acquirerami są głównie banki), tj. podmiotu obsługującego transakcję dokonaną tą kartą płatniczą od akceptanta karty (np. sklepu, stacji paliw, hotelu, restauracji, itp.) oraz przetransferowywania
do banku (emitenta – wydawcy karty) (zob. też np. Kaszubski i Obsejda, 2012, s. 110).
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Ten drugi przedsiębiorca podniósł wszak, iż Sainsbury faktycznie nie doznał szkody, gdyż przerzucił na własnych klientów nadwyżkę (overcharge) wynikającą z zawyżonej opłaty, jaka naliczana
została przez Mastercard. Trybunał stwierdził, iż MasterCard dopuścił się naruszenia krajowego
prawa konkurencji31 oraz zasądził na rzecz Sainsbury odszkodowanie. Co istotne uznał, że – jako
zasada – zarzut passing-on jest dopuszczalny32 w brytyjskim prawie konkurencji (co zarazem nie
może budzić wątpliwości w kontekście rozwiązań z dyrektywy); skonstatował wszak, iż w danej
sprawie zarzut ów należy z przyczyn dowodowych odrzucić. Zdaniem Trybunału, „podniesiona
przez MasterCard obrona passing-on jest nieskuteczna. Nie stwierdzono zauważalnego wzrostu
ceny detalicznej, tym bardziej takiego, który jest przyczynowo związany z opłatą interchange stosowaną w Wielkiej Brytanii. MasterCard nie może również zidentyfikować żadnego nabywcy lub
klasy nabywców Sainsbury, na których przerzucono nadmierne obciążenie, którzy byliby w stanie
dochodzić odszkodowania”33.
2.2. Jak już wyżej wspomniano, w wyroku w sprawie Sainsbury Trybunał wypracował przesłanki, jakie powinny zostać łącznie spełnione, aby pozwany mógł skutecznie powołać się na zarzut passing-on (określany jako tzw. dwuetapowy test prawny obrony passing-on (two-part legal
test for the pass-on defence) (Veljanovski 2017), przy czym jednocześnie Trybunał zwrócił uwagę
na różnice zachodzące w prawnym i ekonomicznym pojmowaniu zjawiska passing-on. Zdaniem
Trybunału, pozwany musi udowodnić, iż: po pierwsze, nastąpiła „identyfikowalna” (identifable)
podwyżka cen stosownych przez nabywcę pozostająca w związku przyczynowym (causally conected) z nadmiernym obciążeniem (overcharge) oraz, po drugie, istnieje pewna grupa powodów
działających na rynku niższego szczebla (class of claimants), która zapłaciła podwyższoną cenę.
Jak to wskazał Trybunał, „o ile ekonomista może definiować zjawisko passing-on znacznie szerzej
(np. uwzględniając także oszczędności kosztowe i obniżone wydatki), obrona passing-on wiąże
się wyłącznie z identyfikowalną podwyżką cen zastosowaną przez przedsiębiorcę wobec swych
klientów”34. Z jednej strony takie wąskie (tzw. prawne) ujęcie zakresu definicyjnego passing-on
(jakie przyjął CAT) zasługuje na aprobatę przede wszystkim z tego względu, iż w mojej ocenie
zarzut ów powinien być – w przypadku gdy jest podnoszony przez sprawcę naruszenia prawa
konkurencji – stosowany restrykcyjnie (w odniesieniu do przesłanek jego dopuszczalności/skuteczności; szerzej o tym: Kohutek, 2020). Z drugiej zaś – brytyjski prawodawca jest jednym z nielicznych (o ile nie jedynym), który wyraźnie ustawowo nadał relatywnie szeroki zakres definicyjny
zarzutowi passing-on (jako underpayment), pozwalając obejmować nim nie tylko podwyżkę cen
(overcharge), lecz także „oszczędności”, jakie uzyskał dany podmiot (tu ofiara naruszenia będąca
dostawcą sprawcy – dostawca bezpośrednim) dzięki zredukowaniu ceny płaconej na rzecz swych
własnych dostawców (dostawców pośrednich).

31

Naruszenie takie nie zostało bowiem wcześniej stwierdzone przez organ antymonopolowy (było to zatem pozew stand-alone). Należy to odróżnić
od tzw. pozwów (spraw) follow-on, czyli wytaczanych po tym jak naruszenie prawa konkurencji zostało stwierdzone przez ów organ (w tym Komisję
Europejską).
32

Jako zasada zarzut ów został bowiem uznany za dopuszczalny przez CAT; w szczególności sąd uznał, iż Sainsbury – jako nabywca pośredni – jest
podmiotowo uprawniony do dochodzenia odszkodowania (ma legitymację czynną).

33 Jak to wskazał CAT, MasterCard’s pass-on defence must fail. No identifiable increase in retail price has been established, still less one that is causally connected with the UK MIF. Nor can MasterCard identify any purchaser or class of purchasers of Sainsbury’s to whom the overcharge has been
passed who would be in a position to claim damages; zob. pkt 485 wyr. w sprawie Sainsbury.
34

Whereas an economist might well define pass-on more widely (i.e. to include cost savings and reduced expenditure), the pass-on defence is only
concerned with identifiable increases in prices by a firm to its customers; pkt 484 wyr. w sprawie Sainsbury.
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IV. Hiszpania: sprawa Llace v. Volvo/Renault:
brak podobieństwa między rynkiem,
na jakim doszło do przerzucenia nadmiernego obciążenia
a rynkiem skartelizowanym wyklucza passing-on?
1. W Hiszpanii (jeszcze przed implementacją dyrektywy odszkodowawczej) orzecznictwo
aprobowało powoływanie się na zarzut passing-on35. Obecnie w art. 78–80 ustawy o konkurencji
(w brzmieniu nadanym dekretem królewskim 9/2017 z 26 maja 2017 r.) „normatywnie potwierdzono” możliwość podniesienia przez pozwanego wspomnianego zarzutu, wskazując zarazem, iż to
na nim spoczywa ciężar dowodu. Hiszpania – podobnie jak Niemcy – jest państwem, w którym
znaczna część pozwów odszkodowawczych wytaczana jest dla naprawienia szkody wynikającej
z kartelu ciężarówek. W hiszpańskich sądach jest obecnie około 90 spraw odszkodowawczych
przeciwko członkom kartelu ciężarówek (domagających się naprawienia szkody za zakup – łącznie – ponad 1500 pojazdów po „kartelowo” zawyżonych cenach (Kulikowska-Wielgus, 2019).
W ramach tego opracowania można wskazać jedynie krótko na dwie sprawy. W pierwszej z nich
sąd nie kwestionował zasadności pociągnięcia do odpowiedzialności spółki zależnej – tj. Volvo
Group España S.A. – od uczestnika kartelu, tj. Volvo/Renault; sąd za przeszkodę w zasadności
pozwu, a także zasądzenia odszkodowania od ww. podmiotu (w kwocie 128 756,00 euro) nie
uznał faktu, iż w trakcie naruszenia podmiot ów formalnie nie istniał, jednakże jest jego (tj. Renault
Trucks España S.L.) następcą prawnym36 (z czym należy się zgodzić, zwłaszcza w kontekście
szerokiego zakresu podmiotowego odpowiedzialności antymonopolowej; zob. też np. Kohutek,
2019, s. 38–45).
2. W kontekście omawianej tematyki istotna jest zwłaszcza druga ze wspomnianych spraw
(również wniesiona przeciwko Volvo/Renault). Zainicjowana ona została przez Llacer – firmę
transportu drogowego towarów z siedzibą w Walencji. W sprawie tej pozwany podniósł, iż firma
ta nie poniosła szkody, gdyż przerzuciła podwyższone wskutek kartelu ceny zakupu ciężarówek
na swych klientów (tj. korzystających z usług transportowych). Sąd Handlowy w Walencji uznał,
że na passing-on defence nie można powołać się odniesieniu do rynku (na jakim działają
podmioty, na które przerzucono nadmierne obciążenie), czyli – w danej sprawie – był to rynek
usług transportowych, w sytuacji kiedy rynek ów nie jest podobny do rynku skartelizowanego
(rynek sprzedaży samochodów ciężarowych). Sąd wyjaśnił, że w prawie hiszpańskim unormowanie dotyczące zarzutu (obrony) przerzucenia nadmiernego obciążenia stanowi o „łańcuchu
dostaw” (supply chain/cadena de suministro)37, który – zdaniem sądu – należy interpretować
jako ograniczające tę obronę (zarzut) jedynie do rynków wertykalnych (vertical markets), które
są podobne do produktów oferowanych na rynku skartelizowanym (tj. ciężarówki). Przeciwnie,
obrona jest niedopuszczalna w przypadku rynków pozbawionych tego podobieństwa (usługi
transportowe)38.
35

Zob. zwłaszcza wyr. hiszpańskiego Sądu Najwyższego z 7.11.2013 r. w sprawie nr 5819/2013, Nestle i inni v. Ebro Puleva.

36

Zob. wyr. Sądu Handlowego w Murcji z 26.09.2018 r. oraz przede wszystkim wyrok tegoż sądu z dnia 18.10.2018 r.; zob. też First Spanish Judgments
in trucks cartel follow-on actions (www.carteldamageclaims.com).
37

Zob. art. 80 ustawy z 3 lipca 2007 o ochronie konkurencji (znowelizowanej dnia 27 maja 2017 r. poprzez wprowadzenie unormowań działu tej ustawy
dotyczących „odszkodowania za szkody wyrządzone wskutek praktyk ograniczających konkurencję) [De la compensación de los daños causados por
las prácticas restrictivas de la competencia], który pozwala na wniesienia pozwu także przez podmiot, który doznał szkody wskutek naruszenia, lecz
prowadzi działalność na „innym poziomie łańcucha dostaw” (otros niveles de la cadena de suministro).
38

Zob. orzeczenie (zarządzenie) Sądu Handlowego w Walencji z 17.12.2018 r. w sprawie 309/2018 oraz Contreras, 2018.
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3. Z zajętym przez sąd w Walencji stanowiskiem (zob. wyżej wytłuszczony fragment)
trudno się zgodzić. Po pierwsze, dopuszczalność zarzutu passing-on nie jest zależna od tego
czy klient poszkodowanego prowadzi działalność na podobnym (lub w inny sposób powiązanym)
rynku, na jakim doszło do naruszenia prawa konkurencji (tu zwłaszcza zawarcia kartelu). Inna
sprawa, że w praktyce rynki te są ze sobą ekonomicznie powiązane i w tym sensie „podobne”39.
Przede wszystkim wszak po drugie, kierując się samą preambułą dyrektywy można by wskazywać,
iż w ogóle rynek, na jakim oferowany jest produkt skartelizowany nie musi być w jakikolwiek sposób (ekonomicznie) podobny do rynku, na jakim zbywa swe produkty (świadczy usługi) nabywca
bezpośredni lub pośredni. Wystarczającą zaś przesłanką powołania się na zarzut passing-on jest
sam fakt, iż nabywca bezpośredni przerzucił nadmierne obciążenie na „swoich własnych nabywców” (to its own purchasers) (zob. motyw 39 preambuły do dyrektywy). Jednocześnie nie można
pominąć przepisów samej dyrektywy; z tych zaś wynika, iż oba wspomniane wyżej rynki powinny
pozostawać w relacji „łańcucha dostaw” (supply chain) (zob. pkt 12 ust. 2 DD). Oznacza to, że
owszem zastosowanie przedmiotowego zarzutu nie jest całkowicie nieograniczone w kontekście
rynków, jakie bierze się pod uwagę, jednakże warunek pozostawania tych rynków we wspomnianej
wyżej relacji należy interpretować szeroko. Świadczy o tym w szczególności definicja nabywcy
pośredniego jako podmiotu, który zakupił od nabywcy bezpośredniego „skartelizowany/ną” produkt (usługę), ale także produkt (usługę) „będący pochodnymi takich produktów lub usług, lub
zawierające takie produkty lub usługi”40.
Odnosząc to do sprawy rozpatrywanej przez sąd w Walencji o podobieństwie rynków (w rozumieniu takich, które pozostają ze sobą w relacji łańcucha dostaw), należy mówić nie tylko
wówczas, gdy nabywca bezpośredni jest hurtownikiem (tj. tak jak sprawca kartelu zajmuje się
podobną działalnością tj. sprzedażą ciężarówek), lecz także wtedy, gdy sam wykorzystuje nabyty
produkt/usługę w ramach własnej oferty handlowej na rynku jakim działa – czyli danej sprawie –
nie sprzedaje (odsprzedaje) tych ciężarówek, lecz świadczy z ich wykorzystaniem własne usługi
transportowe (co stanowi przedmiot jego działalności gospodarczej na rynku – będącym rynkiem
pozostającym w wertykalnej relacji, tj. jako „łańcucha dostaw”, o jakim wspomina dyrektywa). Na
poparcie można też przytoczyć stanowisko Komisji zajęte w odniesieniu do pojmowania relacji
wertykalnej41.

V. Holandia: sprawa Tennet v. ABB:
skuteczność cywilnoprawnej odpowiedzialności antymonopolowej
„wartością cenniejszą” niż unikanie nadmiernego odszkodowania?
1. W prawie holenderskim instytucja passing-on została zamieszczona (podobnie jak pozostałe regulacje implementujące dyrektywę) w kodeksie cywilnym (zob. art. 6:162 i n. tego
kodeksu). Na szczególną uwagę w kontekście tej instytucji zasługuje wszak wyrok w sprawie
39

Jakkolwiek przesłanka podobieństwa rynków – pomijając jej niejednoznaczny charakter – nie stanowi warunku stosowania zarzutu passing-on (zarówno „ofensywnie”, jak i „defensywnie”). Warunek taki nie wynika z dyrektywy.

40 Products or services containing them or derived therefrom; zob. art. 2 pkt 24 DD; polska definicja zob. art. 2 pkt 14 urns stanowi w zasadzie wierne
tłumaczenie definicji legalnej nabywcy pośredniego jaka zawarto w cytowanym przepisie dyrektywy.
41

Jak wskazała Komisja, sytuacja w której występują „różne szczeble łańcucha produkcji lub dystrybucji” (different level of the production or distribution
chain), „oznacza na przykład że jedno przedsiębiorstwo produkuje surowiec, który drugie przedsiębiorstwo używa jako nakład bądź też pierwsze jest
producentem, drugie hurtownikiem, a trzecie detalistą” (means for instance that one undertaking produces a raw material which the other undertaking
uses as an input, or that the first is a manufacturer, the second a wholesaler and the third a retailer (…); [podkreślenie moje, K.K.] pkt 25 lit. c wytycznych Komisji w sprawie ograniczeń wertykalnych (2010/C 130/01) (Dz. Urz. UE C 130 z 19.05.2010, s. 1).
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Tennet42 (holenderski operator sieci przesyłowej). W wyroku tym zasądzone zostało jedno z najwyższych odszkodowań w Europie tytułem naprawienia szkody antymonopolowej. Co wszak
kluczowe w kontekście tematyki tego opracowania, sąd nie zaakceptował podniesionego przez
pozwanego ABB – spółkę zajmującą się produkcją izolacji gazowej (uczestnika kartel stwierdzonego przez Komisję43) – zarzutu passing-on, mimo wskazania przezeń, iż powód prawdopodobnie
przerzucił nadmierne obciążenie na swych klientów (spółki sprzedające/dystrybuujące – zwłaszcza
lokalnie – energię elektryczną), którzy z kolei przerzucili je na konsumentów końcowych. Sąd uznał,
że ta ostatnia grupa podmiotów była bardzo liczna, a ich szkody rozdrobnione („indywidualnie”)
i tym samym niskie, co stwarzało znikome prawdopodobieństwo, że wystąpią oni z roszczeniami
odszkodowawczymi (pomijając jeszcze inne bariery proceduralno-dowodowe). Uwzględnienie
w danej sprawie zarzutu passing-on prowadziłoby zatem do faktycznego uniknięcia cywilnoprawnej odpowiedzialności antymonopolowej przez pozwanego członka kartelu (ABB) i tym samym
jego bezpodstawnego wzbogacenia (Kohutek, 2018, s. 124–127).
2. Sprawa Tennet jest o tyle warta uwagi, iż ukazuje przypadek „elastycznego” podejścia
do interpretacji (warunków skutecznego zastosowania) instytucji passing-on. Wyrażona w niej
argumentacja jest zarazem korzystna dla tych poszkodowanych, którzy są bezpośrednimi nabywcami sprawcy naruszenia, mogąc przyczynić się do zwiększania bodźców do wytaczania pozwów
odszkodowawczych (i tym samym zwiększenia skuteczności private enforcement). Nie powinny
bowiem zachodzić wątpliwości, iż możliwość defensywnego podniesienia zarzutu passing-on nie
tylko wydłuża i komplikuje proces, lecz także (w razie jego uwzględnienia przez sąd) może prowadzić do zredukowania odszkodowania (lub w ogóle podważenia zasadności całego pozwu).
Jest zatem czynnikiem demotywującym nabywców bezpośrednich do dochodzenia roszczeń
o naprawienie szkody antymonopolowej. Statystycznie zaś podmioty te najczęściej występują ze
stosownymi pozwami (Lianos, Davis i Nebbia, 2011, s. 5, 73) (mając zazwyczaj – jako kontrahent
sprawcy naruszenia – relatywnie „łatwiejszą sytuację dowodową” od innych poszkodowanych).
Nabywcy bezpośredni należą więc do grupy najbardziej efektywnych podmiotów wdrażających
prawo antymonopolowe w trybie prywatnym (tzw. private enforcers). Z tej perspektywy stanowisko
sądu holenderskiego w sprawie Tennet zasługuje na aprobatę. Nie przywiązuje ono zbyt dużej
(wręcz równowartościowej z celem, jakim jest wzrost efektywności private enforcement) wagi do
konieczności unikania ryzyka bezpodstawnego wzbogacania po stronie nabywców bezpośrednich
wskutek zasądzenia na ich rzecz nadmiernego odszkodowania (overcompensation), a słusznie
koncentruje się na innym (w mojej opinii bardziej wartościowym; zob. szerzej: Kohutek, 2020)
celu samej dyrektywy, jakim jest wykluczanie (lub minimalizowanie) przypadków w jakich sprawca
naruszenia w ogóle nie poniesie odpowiedzialności (zob. art. 12 ust. 1 in fine DD). Także w doktrynie można spotkać się z podobnym stanowiskiem (Kersting, 2018, s. 152).

42

Wyr. holenderskiego sądu rejonowego w Gelderland z 29.03.2017 r., Tennet TSO BV, Saranne BV/ABB BV, ABB Ltd.

43

Dec. Komisji z 24.01.2007 r. w sprawie COMP/F/38.899, Gas Insulated Switchgear.
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VI. Polska
1. Uwagi ogólne (przepisy ustawy)
W polskim prawie ustawa odszkodowawcza normuje jedynie ofensywny aspekt stosowania
passing-on, czyli przez nabywcę pośredniego podnoszącego, że szkoda została na niego przerzucona. Artykuł 4 ust. 1 urns ustanawia domniemanie przerzucenia nadmiernego obciążenia na
nabywcę (przy czym wyraźnie zastrzeżono, iż na domniemanie to może powołać się tylko nabywca
pośredni; art. 4 ust. 2 urns). Przytoczone przepisy implementują do naszego prawa rozwiązanie
zawarte w art. 14 DD. Polski ustawodawca nie zamieścił unormowania, które stanowiłoby wprost
o korzystaniu z zarzutu passing-on w ramach obrony pozwanego w procesie odszkodowawczym
(o takim aspekcie tego zarzutu stanowi art. 13 DD). W doktrynie brak zawarcia w ustawie uregulowania, które korespondowałoby z treścią powołanego przepisu dyrektywy ocenia się negatywnie,
zwracając uwagę, iż jego wprowadzenie zwiększyłoby transparentność i skuteczność rozwiązań
dyrektywy (Bernatt i Gac, 2018, s. 298).
W istocie w dużej ilości porządków krajowych państw członkowskich – i to nawet tych, w których dotychczasowe (tj. wydane w czasie sprzed uchwalenia dyrektywy) orzecznictwo wskazywało na dopuszczalność takiej obrony – prawodawca zdecydował się na wyraźne transponowanie
rozwiązania z art. 13 DD.
Brak ustanowienia w przepisach polskiej ustawy unormowania, które expressis verbis
normowałoby defensywne stosowania zarzutu passing-on nie może zarazem być interpretowane
jako niedopuszczalność korzystania z tego rodzaju „obrony” przez pozwanego w procesie o naprawienie skody. Dopuszczalność taka wynika z zasad ogólnych procedury cywilnej44 (znajdując
nadto potwierdzenie w krajowym orzecznictwie; zob. niżej). Poza tym stanowisko (rozwiązanie)
przeciwne byłoby niezgodne z dyrektywą45.
2. Sprawa kartelu cementowego: „rekompensata” wzrostu cen kartelowych
2.1. W Polsce wydano bardzo niewiele wyroków, które można zakwalifikować – stricte – jako
rozpatrujące pozwy odszkodowawcze za wyrządzenie szkody antymonopolowej. Wedle mojej
wiedzy aktualnie są tylko dwa takie wyroki46. W wyroku w sprawie kartelu cementowego47 problematyka przerzucenia nadmiernego obciążenia została dostrzeżona przez sam Sąd Apelacyjny.
Sąd ów wskazał, iż „powód uważa, że jego szkoda, wyraża się wyłącznie w różnicy cen zakupu
cementu w poszczególnych okresach. Tymczasem nie można wykluczyć, że powód rekompensował sobie ten wzrost, podnosząc cenę odsprzedaży, a faktyczną szkodę ponieśli klienci
budujący domy i inne obiekty” [podkreślenie moje, K.K.]. Na podstawie cytowanego stwierdzenia
sądu można poczynić następujące uwagi.
2.2. Po pierwsze, z cytowanego fragmentu wyroku wynika niejako sama istota instytucji
passing-on (choć literalnie nie zostało to tak określone przesz sąd). Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę
44

Ibidem.

45

Niezależnie od tego, że w mojej opinii przyjęte w niej rozwiązanie w zakresie instytucji passing-on – zwłaszcza stosowanej defensywnie – zasługuje
na krytykę; zob. Kohutek, 2020.
46

Tj. po pierwsze, wyr. SO w Lublinie z 4.07.2014 r., I C 759/08, LEX nr 1845524 (sprawa odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez – stwierdzonej
w decyzji Prezesa UOKiK – nadużycia pozycji dominującej poprzez odmowę dostępu do polerów cumowniczych na Wiśle; oraz po drugie, wyr. w sprawie
kartelu cementowego (którego relewantne aspekty są omawiane w ramach tego opracowania); zob. przypis niżej.
47

Wyr. SA w Krakowie z 10.01.2014 r. I ACa 1322/13. Zawarcie tego kartelu zostało stwierdzone w decyzji Prezesa UOKiK z dnia 8.12.2009 r. nr DOK-7/09.
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na możliwość zredukowania (być może nawet w całości) straty powoda (polegającej na zapłacie
zawyżonej – wskutek kartelu – ceny cementu, w jaki zaopatrywał się u członka kartelu) poprzez
„zrekompensowanie” tejże straty dzięki podwyżce cen przez powoda cementu, jaki zbywał na rzecz
własnych klientów. W mojej ocenie można zatem konkludować, iż cytowany wyrok – odnoszący
się zarazem do roszczeń odszkodowawczych za szkodę antymonopolową (tu: kartelową) – potwierdza możliwość zastosowania w polskim porządku prawnym instytucji przerzucenia nadmiernego obciążenia (w rozumieniu art. 2 pkt 11 urns) na własnych klientów (nabywców pośrednich,
mogących być zarazem konsumentami finalnymi48).
Po drugie, z cytowanego stwierdzenia Sądu Apleacyjnego można by dedukować, iż ciężar
wykazania, że w danym przypadku nie doszło do przerzucenia nadmiernego obciążenia (w części lub w całości) spoczywa na powodzie. Sąd ów bowiem zdaje się kwestionować stanowisko
powoda, który uważa że jego „szkoda, wyraża się wyłącznie w różnicy cen zakupu cementu
w poszczególnych okresach”; tym samym ze stanowiska sądu wynika – skierowany do powoda
– zarzut, iż niejako on sam nie odniósł się do faktu braku „rekompensaty” tejże szkody poprzez
brak podwyżek własnych cen (czyli tym samym nie wykazał tej okoliczności). W obecnym stanie
prawnym taki rozkład ciężaru dowodowego byłby niedopuszczalny, gdyż sprzeczny z dyrektywą
odszkodowawczą (należy wszak mieć na uwadze, że omawiany wyrok wydany został prawie rok
przed jej uchwaleniem). Jak to bowiem wprost wskazano w art. 13 zd. 2 DD, „ciężar dowodu, że
nadmierne obciążenie zostało przerzucone, spoczywa na pozwanym” (the burden of proving that
the overcharge was passed on shall be on the defendant). Także w polskiej doktrynie (mimo braku
literalnego uregulowania defensywnego aspektu powoływania się na passing-on w przepisach
urns) powszechnie wskazuje się, że ciężar udowodnienia faktu, iż powód dopuścił się (całościowego lub częściowego) przerzucenia nadmiernego obciążenia na własnych klientów, spoczywa
na pozwanym (Turno, 2018, s. 170; Drzewiecka i Gulińska 2018, s. 112).
2.3. Powyższe oznacza, że de lege lata powód może poprzestać na wykazaniu, iż jego
szkoda – mająca postać szkody kartelowej – stanowi nadmierne obciążenie (w rozumieniu
art. 2 pkt 11 urns; zob. niżej), tj. polega właśnie na samej różnicy cen między towarem, jaki zakupił od członka kartelu a ceną, jaka obowiązywałaby za ów towar w przypadku braku kartelu.
Jest to bowiem wykazanie, że poniósł szkodę. Nadmierne obciążenie niewątpliwie stanowi rodzaj
szkody antymonopolowej (Turno, 2018, s. 125; Kohutek, 2018, s. 20). Wobec jednoznacznego
przesądzenia, iż to pozwany w ramach swej obrony może powołać się na zarzut przerzucenia
nadmiernego obciążenia, to tym samym to on (pozwany) ma obowiązek udowodnić, że takie
przerzucenie faktycznie miało miejsce oraz w jakiej wysokości (znajduje to wyraźne potwierdzenie w treści samej dyrektywy49). Jeśli to udowodni, wówczas wysokość szkody (odszkodowania
jakiego domaga się powód) będzie stosownie zredukowana (chyba że powód wykaże, że dodatkowo poniósł szkodę w postaci utraconych korzyści wskutek wspomnianego wyżej volume effect).
Poza tym pomocniczo – na poparcie prezentowanego tu stanowiska – warto przytoczyć zawarte
w dyrektywie domniemanie, iż naruszenia kartelowe (cartel infringements) wyrządzają szkodę
48

W danej sprawie nabywcami takimi mogli być zarówno inny przedsiębiorcy (jak zwłaszcza firmy deweloperskie), jak też konsumenci finalni (tj. podmioty
nabywające cement w celu wybudowania własnego domu – na użytek prywatny, tj. niezwiązany z działalnością gospodarczą – o ile w ogóle taką prowadzili).
49

Zob. motyw 39 zd. 3 preambuły do dyrektywy, który stanowi, iż „należy zapewnić, by sprawca naruszenia, jeżeli podnosi zarzut przerzucenia obciążeń, musiał dowieść istnienia i zakresu przerzucenia nadmiernego obciążenia” (is appropriate to provide that the infringer, in so far as it invokes
the passing-on defence, must prove the existence and extent of pass-on of the overcharge); podkreślenie moje K.K.
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(zob. art. 17 ust. 2 DD), które to domniemanie zostało w polskim porządku prawnym poszerzone
na wszelkie naruszenia prawa antymonopolowego (zob. art. 7 urns).
Reasumując, stwierdzić należy, iż powód nie musi w treści powództwa „informować sądu”
o tym, czy w ogóle (a jeśli tak to w jakim zakresie) przerzucił nadmierne obciążenie na swych
klientów. Wystarczające jest – jako dowód udowodnienia wysokości szkody – wskazanie przez
powoda różnicy między ceną, jaką faktycznie płacił dostawcy (sprawcy naruszenia/pośrednikowi)
za towar (usługę) a ceną, jaką prawdopodobnie by płacił w przypadku braku naruszenia (co bynajmniej nie przesądza, że odszkodowanie odpowiadające kwocie takiej szkody – wspomnianej
różnicy – zostanie zasądzone50). Trudność dowodowa po stronie powoda sprowadzać się zatem
będzie właśnie do prawidłowej (przekonującej dla sądu) identyfikacji ceny hipotetycznej („konkurencyjnej”) – tzw. competitive price – tj. takiej, jaka by obowiązywała w razie braku naruszenia
(zawarcia kartelu), w tym zwłaszcza ukazaniu, w jakim zakresie sam kartel (inne naruszenie prawa
konkurencji) miał/miało wpływ na taką właśnie podwyżkę (a w jakim inne czynniki rynkowe – o ile
wystąpiły); na co zwracał trafnie uwagę niemiecki Trybunał Federalny; zob. wyżej pkt II).
3. Sprawa opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej: zarzut passing-on
„zwerbalizowany” w polskim orzecznictwie
Warto przywołać tu jeszcze jedno orzeczenie, w którym wprost (nawet literalnie) powołano
się na zarzut passing-on. Co prawda dana spawa nie dotyczyła odszkodowania za szkodę wynikającą z naruszenia prawa konkurencji, a polegała na obciążeniu powódki zawyżonymi opłatami
za użytkownie infrastruktury kolejowej (gdyż skalkulowanymi w oparciu o nieprawidłową implementację przepisów stosownej dyrektywy51). W danej sprawie pozwanym był Skarb Państwa,
a powódka domagała się zapłaty kwoty ponad 962 mln zł, która odpowiadała szacunkowej różnicy
między tym, co zapłaciła tytułem wspomnianych opłat, a tym, co zapłaciłaby, gdyby stawki tych
opłat ustalano zgodnie z prawem unijnym, tj. gdyby implementacja przepisów dyrektywy nastąpiła
w sposób prawidłowy.
W powołanej sprawie jedną z istotnych okoliczności, jakie zostały podniesione przez pozwaną, był cyt.: „fakt, iż całość kosztów poniesiona przez powoda z tytułu dostępu do infrastruktury
kolejowej została z jednej strony pokryta przez odbiorców usług świadczonych przez powoda
(zarzut passing-on)”52. Sąd nie potraktował tego zarzutu jako niedopuszczalnego (ze względów
merytorycznych, systemowych), jakkolwiek nie uwzględnił go z przyczyn dowodowych, uznając
go za cyt. „nietrafny o tyle, że pozwany poza gołosłownym zarzutem nie przedstawił żadnego
dowodu na jego potwierdzenie, wskazując tylko, że powódka nie poniosła straty na swej działalności, więc musiała przerzucić ciężar opłat ponoszonych na rzecz zarządcy infrastruktury na
swych klientów”. Z cytowanego fragmentu wynika więc także niejako potwierdzenie przez Sąd
Apelacyjny okoliczności, iż ciężar dowodu na to, że powód nie poniósł szkody (względnie
poniósł ją w mniejszym rozmiarze) spoczywa na pozwanym (zatem tak jak to wprost wskazano
50

Kwota ta ulegnie (a z pewnością może ulec zmianie) w razie skutecznego podniesienia przez sprawcę naruszenia zarzutu passing-on i/lub dochodzenia przez powoda szkody wynikającej ze spadku sprzedaży po jego stornie (z uwagi na podwyżki własnych cen jakich dokonał przerzucając
nadmierne obciążenie na swych klientów).
51

W danej sprawie chodziło o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa.

52

Wyr. SA w Warszawie z 21.06.2018 r., I ACa 105/17 (www.orzeczenia.waw.sa.gov.pl).
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w art. 13 zd. 2 DD). W danej sprawie ostatecznie apelacja została oddalona – a odszkodowanie
nie zostało zasądzone.
Warto jeszcze odnieść się do innego argumentu sądu (przytoczonego przez Sąd Apelacyjny
– jakkolwiek dostrzeżonego przez sąd rozpatrujący tę sprawę w pierwszej instancji), z którego wynika, iż opłacalność usług, z jakich poszkodowany korzystał na mocy umowy z pozwanym, miałaby
przemawiać jako okoliczność podważająca zasadność odszkodowania na rzecz tego pierwszego53.
Argument taki – w kontekście ram prawnych dochodzenia naprawienia szkody antymonopolowej
– jest chybiony. Prowadzenie biznesu nierentownego, tj. wykazywanie strat w sprawozdaniach
finansowych (nawet jeśli ich głównym – a nawet jedynym – powodem było kontraktowanie ze
sprawcą naruszenia prawa konkurencji) nie jest warunkiem zasądzenia odszkodowania.

VII. Refleksje końcowe
1. W zasadzie w każdym z państw członkowskich, w których model prywatnego wdrażania
prawa konkurencji był już wystarczająco rozwinięty (jeszcze przed implementacją dyrektywy),
sądy aprobowały możliwość powoływania się na zarzut passing-on (zazwyczaj jako obronę przez
pozwanego, a rzadziej w ramach jego ofensywnego stosowania, tj. przez nabywców pośrednich).
W Polsce – jak to wynika z argumentacji Sądu Apelacyjnego (w sprawie kartelu cementowego) –
dostrzega się problematykę przerzucania nadmiernego obciążenia przez ofiarę naruszenia prawa
konkurencji (jakkolwiek takim terminem sąd ów się nie posłużył, wspominając o możliwości „zrekompensowania” sobie przez ów podmiot szkody poprzez podniesienie własnych cen).
Pewne różnice w judykaturze sadów państw członkowskich przejawiały się w rozkładzie obowiązku dowodowego ciążącego na podmiocie powołującym się na zarzut passing-on (mógł być
to zarówno powód – mający wykazać brak dokonania takiego przerzucenie bądź tez pozwany).
Obecnie wszak wskazany problem rozwiązuje dyrektywa (ciężar ów spoczywa na pozwanym – co
z resztą w znacznej części unormowań krajowych implementujących dyrektywę wprost zostało
przewidziane; jednym z wyjątków jest w tej materii polska ustawa).
2. W ramach uwag końcowych warto także postawić pytanie, czy harmonizacja unormowań
dotyczących passing-on doprowadzi do stworzenia faktycznie jednolitych (lub choćby podobnych)
warunków sądowego egzekwowania roszczeń odszkodowawczych w państwach członkowskich
i tym samym zredukowania zjawiska forum shopping. Wydaje się wszakże, iż kluczową rolę w tym
zakresie nadal odgrywać będzie judykatura krajowa, a pozwy odszkodowawcze częściej będą
(mogą być) składane w tych państwach, w których sądy przejawiają skłonność do wąskiego (czy
wręcz restrykcyjnego) podejścia przy uwzględnianiu zarzutu passing-on podnoszonego przez
sprawcę naruszenia. Mając więc na uwadze powołane w ramach tego opracowania orzeczenia,
w pierwszej kolejności należałoby tu wymienić holenderski wyrok w sprawie Tennet, w którym sąd
nie uwzględnił tego zarzutu, mimo że nie podważono faktu, iż powodowa spółka prawdopodobnie przerzuciła nadmierne obciążenie na swych klientów (konsumentów końcowych). Również
argumentacja przyjęta w przez niemiecki sąd w sprawie Göttingen (tym bardziej o ile zostanie
utrzymana przez sądy wyższych instancji) zwiększa motywacje powodów (będących jednostkami
53

Zdaniem Sądu Apelacyjnego (cyt.): „przechodząc do rozważań dotyczących szkody Sąd pierwszej instancji wskazał, iż zgodnie z zasadą volenti non
fit iniuria (chcącemu nie dzieje się krzywda), powódka podejmując decyzję o korzystaniu z usług pozwanego (…) w zakresie dostępu do infrastruktury
kolejowej kalkulowała opłacalność tego interesu znając wysokość stawek za korzystanie z tej infrastruktury. Sprawozdania finansowe za poszczególne
okresy nie wykazują, aby ponosiła ona stratę netto, nie wykazała też w żaden sposób, że umowy te były dla niej nieopłacalne”.
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samorządu terytorialnego) do składania stosownych pozwów odszkodowawczych z uwagi na
zredukowanie ryzyka ich oddalenia w oparciu o zarzut passing-on.
3. Jak dotychczas nie zostały wydane wyroki (w szczególności przez sądy krajowe wyższych
instancji), w których byłyby już zastosowane unormowania przepisów implementujących rozwiązania z dyrektywy odszkodowawczej, w tym te dotyczące problematyki passing-on (nierzadko
powodem tego była także okoliczność, iż szkoda powstała w okresie, w jakim przepisy te albo
w ogóle jeszcze nie obowiązywały albo nie miały zastosowania, zatem w danej sprawie brak było
podstaw do ich powoływania). Warto dodać, iż pozwy follow-on (zob. przypis nr 31) w sprawach
karteli stwierdzonych przez Komisję (jak np. sprawa Air Cargo, sprawa chlorku litu, sprawa wosku
parafinowego czy też kartel ciężarówek) odnosiły się (z nieznacznymi wyjątkami dotyczącymi tego
ostatniego kartelu) do szkód (i naruszeń), jakie miały miejsce jeszcze przed uchwaleniem dyrektywy (Classen i Seegers, 2019, s. 20). Mimo to w ostatnim czasie (zwłaszcza od 2016/2017 r., czyli
także „w okresie ‘przedimplementacyjnym’”54) odnotowuje się wzrost korzystnych rozstrzygnięć
w procesach o naprawienie szkody antymonopolowej (tj. albo zasądzenie odszkodowania,
albo stwierdzenie odpowiedzialności pozwanego). O ile tak właśnie rozumiany współczynnik skuteczności pozwu w latach 2013–2014 mieścił się pomiędzy 39–43%, o tyle w okresie 2017–2018
oscylował już wokół 78–80% (kalkulacja ta dotyczy 28 państw członkowskich, przy czym najwięcej
korzystnych rozstrzygnięć dla ofiar naruszeń prawa konkurencji zapadło we Francji i w Niemczech
(Laborde, 2018, s. 4, 5). Jeśli zatem weźmie się pod uwagę fakt, iż rozwiązania dyrektywy mają
zwiększyć bodźce do dochodzenia naprawienia szkód antymonopolowych przed sądem (względnie w drodze ugody), można zatem przyjmować, iż ów trend powinien jeszcze wzrosnąć (a „co
najmniej” się utrzymać). Jakkolwiek trudno w tym zakresie dokonywać jednoznacznych założeń,
tym bardziej w odniesieniu do takich państw, jak Polska (czyli tych, w których dotychczas model
prywatnego wdrażania reguł antymonopolowych był słaby rozwinięty – zwłaszcza w wymiarze
dorobku judykatury).
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Streszczenie
W ostatnich latach Prezes UOKiK zaczął stosować instytucję nieznaną ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów: rekompensatę publiczną. Konieczność jej wykreowania tłumaczy stałym obniżaniem przez sądy kar nakładanych na przedsiębiorców i osłabieniem efektu represji.
Praktyka taka nie znajduje jednak oparcia w przepisach prawa i może stanowić naruszenie szeregu przepisów o charakterze ustrojowo-gwarancyjnym. W artykule podjęto próbę przedstawienia
i uporządkowania problematyki stosowania przez organ tej instytucji, wskazując możliwe punkty
jej sprzeczności z obowiązującym prawem.
Słowa kluczowe: ochrona konsumentów; zbiorowe interesy konsumentów; ochrona konkurencji
i konsumentów; rekompensata publiczna; Konstytucja RP.
JEL: K23, K41

I. Wprowadzenie
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów jest aktualnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin prawa. Truizmem jest stwierdzenie, że dynamika stosunków gospodarczych
i zmiany zachodzące na poszczególnych rynkach, a w ich następstwie nowe postacie zakłócających relacje rynkowe praktyk przedsiębiorców pociągają za sobą konieczność wprowadzania
zmian w prawie ochrony konkurencji i konsumentów na poziomach zarówno unijnym, jak i państw
członkowskich. Przedsiębiorcy, działając w realiach silnie konkurencyjnej gospodarki nastawionej
na osiągnięcie zysku, walczą o pozycję gospodarczą, niejednokrotnie uciekając się do stosowania
praktyk godzących w indywidualne i zbiorowe interesy konsumentów. Działania te muszą pociągać za sobą reakcję organów powołanych do ochrony wyżej wymienionych interesów, co z kolei
* Adwokat; Kancelaria Affre i Wspólnicy Sp.K; e-mail: krzysztof.witek@affre.pl, https://orcid.org/0000-0002-5168-1665.
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wymaga wyposażenia organów ochrony konsumentów w instrumenty pozwalające na realne,
adekwatne i skuteczne działania. Rozumiejąc tę konieczność, prawodawca unijny dostosowuje system ochrony praw konsumentów obowiązujący na obszarze Unii, wprowadzając kolejne
zmiany w aktach prawnych, czego przykładem jest choćby obowiązująca od niedawna dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywy
93/13/EWG, 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania
i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów1, czy wciąż trwające
prace nad projektem dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich stanowiącej rozwinięcie
działań zapowiedzianych w ramach „Nowego ładu dla konsumentów”2.
Śladem prawodawcy unijnego podąża ustawodawca krajowy. W ostatnich latach ustawa
o ochronie konkurencji i konsumentów była wielokrotnie nowelizowana, a Prezes UOKiK zyskał
szereg kompetencji w obszarach pozostających dotąd poza zakresem jego uprawnień. Część
z nich wynika z implementacji dyrektyw unijnych, część zaś jest przejawem własnej inicjatywy
ustawodawcy konsekwentnie zmierzającego do wzmocnienia pozycji Prezesa UOKiK.
Niezależnie od zmian legislacyjnych, sam organ również próbuje dostosować swoją aktywność
do dynamiki stosunków społecznych i prawnych. Do wiedzy powszechnej zaliczyć można fakt, że
w ostatnich latach sądy konsekwentnie zmniejszają w postępowaniu odwoławczym kary pieniężne
nakładane na przedsiębiorców przez Prezesa UOKiK. Może być to odbierane jako przejaw łagodzenia represyjnej funkcji instrumentów prawnych pozostających w dyspozycji Prezesa UOKiK
(Morawska, 2017, s. 8) To z kolei, w odczuciu samego organu, godzić może w jego efektywność
i podważać szanse na skuteczną ochronę rynków i konsumentów przed nieuczciwymi praktykami
przedsiębiorców naruszających prawo.
Istotnym wyrazem opisanej aktywności Prezesa UOKIK jest tzw. rekompensata publiczna
stosowana w sprawach dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów od
2015 roku. Służyć ma ona zwiększeniu dolegliwości sankcji nakładanych na przedsiębiorcę w postępowaniu w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Na jej powiązanie
z represyjnością działań Prezesa UOKiK zwrócił zresztą uwagę sam organ, który w komunikacie
opublikowanym na swojej stronie internetowej stwierdził:
Obniżanie kar finansowych przez sądy stanowi dla UOKiK ważny sygnał, który z jednej
strony wpływa na politykę nakładania kar w postępowaniach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, a z drugiej – stanowi przesłankę do poszukiwania innych
instrumentów mających na celu trwale eliminowanie zjawisk antykonsumenckich. Takim instrumentem jest stosowana od niedawna przez Urząd rekompensata publiczna. Spełnia ona
nie tylko funkcję represyjną, bowiem wymaga od przedsiębiorcy poniesienia kosztów, ale
również powoduje, że konsumenci uzyskują bezpośrednie korzyści wypływające z naszych
decyzji3 (pogrubienie własne – przyp. autora).
Dodatkowym powodem do stosowania rekompensaty publicznej były przeprowadzone przez
Prezesa UOKiK badania konsumenckie, z których wynikało, że w ocenie konsumentów kary
1

Dz. Urz. UE. L 2019 Nr 328.

2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1573718927782&uri=CELEX%3A52018DC0183.

3

Por. komunikat Prezesa UOKiK, Rekompensata publiczna w orzecznictwie UOKiK, całość komunikatu pod adresem internetowym: https://www.uokik.
gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12156.
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finansowe nakładane przez organ nie były efektywne. Dokładniejszemu zarysowaniu kwestii rekompensaty publicznej i właściwości jej stosowania przez Prezesa UOKiK została poświęcona
dalsza część publikacji.

II. Próba zdefiniowania rekompensaty publicznej
Obowiązująca ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie posługuje się terminem
„rekompensaty publicznej” i nie zawiera jej definicji. Wynika to z faktu, że instytucja ta jest wytworem doktrynalno-orzeczniczym, nie mającym źródła w obowiązującym prawie. Jako podstawę
stosowania rozstrzygnięć określanych zbiorczo mianem „rekompensaty publicznej”, Prezes UOKiK
wskazuje w decyzjach zawierających opisywane rozstrzygnięcie art. 26 ust. 2 uokik (podstawa
prawna decyzji stwierdzających), choć wspomnieć trzeba, że rozstrzygnięcia analogiczne do budzącej największe kontrowersje rekompensaty z decyzji stwierdzających zawierane były także
w decyzjach zobowiązujących, gdzie podstawę ich nałożenia stanowił art. 28 ust. 1 uokik. Z uwagi
jednak na fakt, że decyzje zobowiązujące są wynikiem uzgodnień przeprowadzonych pomiędzy
przedsiębiorcą a Prezesem UOKiK, to w myśl zasady volenti non fit iniuria zawarcie w nich zobowiązania przedsiębiorcy do dokonania rekompensaty nie budzi takich wątpliwości, jak nałożenie
na przedsiębiorcę takiego obowiązku przez organ. Osobną kwestią jest swoboda przedsiębiorcy
w formułowaniu wobec Prezesa UOKiK propozycji zobowiązania, jednak pozostaje ona poza
zakresem tego opracowania.
Zgodnie z pierwszym z przywołanych przepisów w decyzji stwierdzającej naruszenie zakazu
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK może określić środki usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w celu zapewnienia
wykonania nakazu, w szczególności zobowiązać przedsiębiorcę do złożenia jednokrotnego lub
wielokrotnego oświadczenia o treści i w formie określonej w decyzji. Ustawa nie wskazuje jednak
charakteru dopuszczalnych środków bądź ich dotkliwości. Jedynym ograniczeniem inwencji organu
interpretującego przepis jako podstawę represji prawnej może być więc wyłącznie treść art. 26
ust. 4 uokik, zgodnie z którym środki te powinny być proporcjonalne do wagi i rodzaju naruszenia
oraz konieczne do usunięcia jego skutków.
W nielicznych wypowiedziach poświęconych problemowi rekompensaty doktryna próbowała
zdefiniować ją jako „element decyzji administracyjnej, który jest środkiem usunięcia trwających
skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, mającym zapewnić konsumentom
bezpośrednią korzyść” (Sieradzka, 2018, s. 7)4 bądź „nałożony przez Prezesa UOKiK obowiązek zwrotu konsumentom środków pieniężnych lub zaproponowania innej formy rekompensaty”
(Marczak, 2016). Określono ją też jako środek polegający na „zobowiązaniu przedsiębiorcy do
zapłaty określonej sumy na rzecz konsumentów czy też zapewnienia im na koszt przedsiębiorcy
innych świadczeń mających wartość finansową” (Kohutek, 2018). Sam termin „rekompensata publiczna” nie jest stosowany w decyzjach Prezesa UOKiK zawierających rozstrzygnięcia w kwestii
środków usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów jednolicie,
4

Niemal w identyczny sposób zdefiniowano rekompensatę w referacie Łukasza Wrońskiego „Środki usuwania skutków stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w orzecznictwie Prezesa UOKiK – wybrane zagadnienia dotyczące rekompensaty publicznej” gdzie określona
została jako „element władczego rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK w decyzji administracyjnej, określający środki usunięcia trwających skutków naruszenia
zbiorowych interesów konsumentów, zapewniający uzyskanie przez konsumentów narażonych na stosowanie inkryminowanej praktyki bezpośrednich
korzyści, które zmierzają do zrekompensowania im poniesionej straty wywołanej bezprawną praktyką przedsiębiorcy”.
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a pierwszym bodaj przypadkiem jego publicznego użycia była zamieszczona na stronie Urzędu
publikacja z 26 stycznia 2016 r. zatytułowana „Rekompensata publiczna w orzecznictwie UOKiK”5.
Publikacja ta nie zawiera jednak definicji samej rekompensaty, ograniczając się jedynie do zacytowania art. 26 ust. 2 uokik przy jednoczesnym braku odniesienia się do aspektu odszkodowawczego zastosowanego instrumentu. Na marginesie powyższego wspomnieć wypada, że wśród
decyzji wydawanych w sprawach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
(dalej: ZIK) termin ten pojawia się najczęściej w decyzjach wydawanych przez Delegaturę Urzędu
w Bydgoszczy.
Wydaje się, że definicją oddającą najlepiej istotę omawianej instytucji jest określenie jej jako
element decyzji Prezesa UOKiK zawierający rozstrzygnięcie o charakterze odszkodowawczym,
mające na celu usunięcie trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów,
poprzez zobowiązanie przedsiębiorcy do dokonania na rzecz konsumentów określonych przysporzeń majątkowych mających postać świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego. Rozstrzygnięcie
takie może być zawarte w decyzjach zarówno stwierdzających, jak i zobowiązujących, przy tym,
z uwagi na konsensualny charakter tych drugich, to w decyzjach stwierdzających przybiera ona
postać instrumentu represji prawnej sensu stricto. Definicja powyższa oddaje istotę instrumentu
stosowanego przez Prezesa UOKiK, który, niezależnie od stosowanych uprzednio definicji, jest
w istocie rozstrzygnięciem organu administracyjnego w przedmiocie odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorcy dopuszczającego się naruszenia ZIK przyznającym świadczenia na
rzecz poszkodowanych konsumentów.

III. Przykłady rekompensaty publicznej w wybranych decyzjach
Prezesa UOKiK
Zaproponowaną wyżej definicję potwierdzają przykłady zastosowania rekompensaty w wydanych dotąd decyzjach Prezesa UOKiK. W jednym z najgłośniejszych rozstrzygnięć zawierających
rekompensatę, tj. w decyzji z 30 grudnia 2015 r. nr DDK-28/2015 wydanej w sprawie T-Mobile
Polska S.A. organ orzekł:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie środki usunięcia trwających skutków naruszenia w postaci: 1) obowiązku
wypłacenia – w terminie 4 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji – kwoty 65 zł
(słownie: sześćdziesiąt pięć złotych) każdemu z konsumentów, do których została wysłana
informacja o jednostronnej zmianie warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez T-Mobile Polska S.A., o której mowa w pkt I rozstrzygnięcia niniejszej decyzji.
Z kolei w decyzji z 17 grudnia 2015 r. nr RKT-16/2015 wydanej w sprawie Wonga.pl sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie Organ orzekł wobec przedsiębiorcy
obowiązek usunięcia trwających skutków praktyk opisanych w punkcie I sentencji decyzji
poprzez podjęcie w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji
działań polegających na dokonaniu zwrotu wszystkim konsumentom, którzy w okresie
emisji reklam kwestionowanych w punkcie I sentencji niniejszej decyzji, tj. od 1 listopada
5

Dostępna pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12156.
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2014 r. do 15 grudnia 2014 r. zawarli ze spółką umowę pierwszej pożyczki, kwoty pobranej
tytułem kosztu pierwszej pożyczki, tj. 10 zł.
W decyzji z dnia 30 grudnia 2015 r. nr DDK-28/2015 wydanej w sprawie Multimedia Polska S.A.
z siedzibą w Gdyni Prezes Urzędu orzekł m.in.:
środek usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
w postaci obowiązku zwrotu – w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wystąpienia przez
konsumentów ze stosownym żądaniem – konsumentom objętym zmianami programowymi
polegającymi na wyłączeniu lub zastąpieniu innym programem kanału objętego wskazanym
w umowie pakietem programowym – według informacji przekazywanych przez Spółkę na
dzień zawarcia umowy w postaci listy kanałów – którzy w związku z wprowadzonymi przez
Spółkę zmianami złożyli wypowiedzenie umowy i którzy obciążeni zostali obowiązkiem zwrotu
przyznanej przy zawieraniu umowy ulgi w rozumieniu art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.), a obowiązek ten
wykonali – naliczonych z wymienionego wyżej tytułu kwot, po zgłoszeniu przez konsumentów
stosownego żądania w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia poinformowania przez Spółkę
o tym uprawnieniu drogą pisemną w sposób przewidziany w pkt II. 4 rozstrzygnięcia niniejszej decyzji, wraz ze wskazaniem sposobu realizacji przez Multimedia Polska S.A. zwrotu
(przelewem bankowym lub przekazem pocztowym).
Natomiast w decyzji z 28 grudnia 2015 r. nr DDK-20/2015 wydanej w sprawie mBank S.A. z siedzibą w Warszawie Organ orzekł:
obowiązek usunięcia – w ciągu trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się przedmiotowej
decyzji – trwających skutków naruszenia wskazanego w punkcie I sentencji decyzji poprzez:
przeliczenie oprocentowania w umowach kredytu wskazanych w punkcie I sentencji
decyzji, wykonywanych w dacie uprawomocnienia się niniejszej decyzji, z uwzględnieniem
ujemnej stawki bazowej LIBOR dla okresów rozliczeniowych, w których wartość bezwzględna
tej stawki była większa niż wysokość zastrzeżonej w wymienionych wyżej umowach marży
kredytu, a suma odsetek należnych dotychczas oraz w okresie rozliczeniowym, w którym
zostanie dokonane przeliczenie, przekraczała 1 grosz i dokonanie zwrotu na rzecz konsumentów różnicy między tak obliczonym oprocentowaniem kredytu a oprocentowaniem
rzeczywiście pobranym.
Z nowszych orzeczeń należy wspomnieć o decyzji Prezesa UOKiK z 3 lutego 2020 r. nr RBG-1/2020
zapadłej w sprawie Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w której Prezes Urzędu orzekł w przedmiocie obowiązku usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów,
nakładając na przedsiębiorcę obowiązek polegający na tym, że:
Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokona wypłaty wszystkim obligatariuszom,
którzy nabyli obligacje GetBack Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
w związku ze złożeniem im propozycji nabycia tych obligacji przez Idea Bank Spółkę
Akcyjną z siedzibą w Warszawie rekompensaty publicznej w wysokości 20% liczonej
od kwoty zainteresowanych środków w wysokości 50 000 zł jako minimalnego progu
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wymaganego przy zapisie na obligacje GetBack Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą
w Warszawie.
Ostatni przykład jest o tyle interesujący, że stanowi jeden z przykładów posłużenia się przez
organ doktrynalną nazwą rekompensaty publicznej w treści zastosowanego rozstrzygnięcia. Jak
zostało już wcześniej wspomniane, początkowo termin „rekompensata publiczna” stosowany był
wyłącznie w publikacjach naukowych bądź wyjaśnieniach Organu publikowanych na jego stronie
internetowej. Wydawane na podstawie art. 26 ust. 2 uokik rozstrzygnięcia odszkodowawcze nie
odwoływały się do nazwy rekompensaty publicznej, a termin ten nie padał również w ich uzasadnieniach. Dopiero z czasem nazwa ta przeniknęła do treści decyzji Prezesa UOKiK, przy czym
są to decyzje wydawane głównie przez Delegaturę Urzędu w Bydgoszczy, podczas gdy pozostałe delegatury oraz centrala pozostają przy stosowaniu niejednolitej terminologii w odniesieniu
do omawianej instytucji. Na marginesie powyższego warto nadmienić, że Delegatura Bydgoska
twórczo rozwija terminologię rekompensaty, wprowadzając do treści wydawanych decyzji podział na rekompensatę produktową (odnoszącą się do zobowiązań przedsiębiorców do świadczeń niepieniężnych) i finansową (odnoszącą się do zobowiązań przedsiębiorców do świadczeń
pieniężnych)6. Zróżnicowanie terminologiczne pomiędzy poszczególnymi delegaturami trudno przy
tym ocenić inaczej niż jako przejaw braku konsekwencji organu, co do nazewnictwa stosowanej
(i wykreowanej) przez siebie instytucji. W oczywisty sposób nasuwa się przy tym wniosek o praktyce przyczyniającej się do wzrostu niepewności stosowania prawa w obszarze tak istotnym, jak
orzecznictwo odszkodowawcze Prezesa UOKiK.
Na marginesie podanych przykładów wskazać trzeba, że rekompensata publiczna, jako
stosunkowo nowy instrument stosowany przez Prezesa UOKiK, nie została jeszcze gruntownie zbadana i oceniona przez sądy. Spośród zaskarżonych decyzji, w których zapadły już wyroki wymienić trzeba decyzję Prezesa UOKiK nr DDK-26/2016 z 30 grudnia 2016 r. w sprawie
Orange Polska S.A. W wyroku z 15 stycznia 2019 r. SOKiK utrzymał w mocy wymienioną decyzję
Prezesa UOKiK w całości, jednak w uzasadnieniu orzeczenia w ogóle nie odniósł się do kwestii
dopuszczalności dopowiadania sobie przez organ kompetencji, które nie zostały w sposób wyraźny przyznane mu w ustawie. Z uwagi na charakter zarzutów przedsiębiorcy sąd, nie kwestionując
decyzji Prezesa UOKiK, wyraził pogląd o dopuszczalności rozstrzygnięcia rekompensacyjnego
ze względu na fakt, że decyzja odnosiła się do całej zbiorowości konsumentów, nie przesądzając o istnieniu stosunku cywilnoprawnego z poszczególnymi konsumentami. Z kolei w wyroku
z 14 marca 2019 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoznał odwołanie mBank S.A.
od decyzji Prezesa UOKiK nr DDK-20/2015, utrzymując decyzję w mocy w zakresie zastosowania
przez Organ rekompensaty publicznej. Także jednak w tym wyroku sąd w ogóle nie zajął się samą
istotą problemu rekompensaty publicznej i jej zgodności z obowiązującym prawem.

IV. Problem zgodności rekompensaty
ze standardami ustrojowo-prawnymi
Wskazane wyżej problemy z nazewnictwem czy charakterem rekompensaty publicznej
prowadzą do oczywistych wątpliwości co do dopuszczalności jej stosowania. Mimo starannego
6

Terminologia ta pojawia się m.in. w decyzji RBG-1/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. wydanej w sprawie Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni.
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unikania przez Prezesa UOKiK stosowania pojęć odnoszących się do orzekania w przedmiocie
roszczeń odszkodowawczych, faktem jest, że rekompensata jest orzeczeniem o ściśle cywilnym,
odszkodowawczym charakterze. Posługiwanie się terminem „rekompensata publiczna” nie może
odwrócić uwagi od faktu, że organ administracyjny, nakładając na przedsiębiorcę obowiązek spełnienia na rzecz osób fizycznych określonych świadczeń pieniężnych lub innych świadczeń majątkowych (zwiększenie oferty kanałów telewizyjnych, przyznanie dodatkowych usług etc.) orzeka
w przedmiocie praw i obowiązków o charakterze ściśle cywilnym. Wchodzi tym samym w zakres
uprawnień sądów powszechnych, dla których w polskim porządku prawnym zastrzeżone są ściśle
określone kompetencje orzecznicze. Truizmem jest przypomnienie, że zgodnie z art. 175 ust. 1
Konstytucji RP wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy,
sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Z kolei zgodnie z art. 1 kodeksu
postępowania cywilnego ustawa ta normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków
z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach
z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne). W myśl zaś art. 2 § 1 i 2 k.p.c. do
rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do
właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy. Nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym sprawy cywilne, jeżeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych
organów.
Mając na uwadze powyższe nie sposób uznać, by przepis art. 26 ust. 2 uokik stanowić
mógł wystarczającą podstawę prawną do orzekania przez Prezesa UOKiK w przedmiocie roszczeń odszkodowawczych. Jest regulacją ogólnikową, pozbawioną odniesienia do konkretnych
rozstrzygnięć (poza możliwością zobowiązania przedsiębiorcy do złożenia jednokrotnego lub
wielokrotnego oświadczenia o treści wyznaczonej decyzją). Ustawodawca nie przyznaje w nim
Prezesowi UOKiK kompetencji do wkraczania w sferę sporu cywilnoprawnego pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Jest to o tyle istotne, że zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy
publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Jak powszechnie wiadomo, z przepisu
tego wynika „obowiązek określenia przez akty prawa powszechnie obowiązującego kompetencji
do działania, zakaz domniemywania takich kompetencji oraz zakaz dowolnego, arbitralnego ich
wykonywania” (Safjan, 2016). Nakaz ten odnosi się do wszystkich rodzajów władzy publicznej:
zarówno ustawodawczej, jak i sądowniczej oraz wykonawczej. Powinien być rozumiany szeroko
w tym sensie, że każdy organ dysponujący uprawnieniami do wydawania rozstrzygnięć o charakterze władczym może podejmować wyłącznie takie rozstrzygnięcia, do których podejmowania
dysponuje wyraźną podstawą ustawową. Mówiąc wprost, nakaz ten oznacza, że organ nie może
kreować arbitralnie kompetencji w zależności od własnej oceny, bez podstaw prawnych przyznanych na poziomie ustawowym. Działanie sprzeczne z przywołanym przepisem konstytucyjnym
godzi w pewność prawa i powinno być ocenione jako rażąco godzące w podstawowe zasady
ustrojowe RP i podważające zaufanie obywateli do własnego państwa. Na gruncie wymienionego
przepisu nie jest i nie może być dopuszczalne stworzenie sobie przez organ represyjnej i dotkliwej
kompetencji w wyniku przeświadczenia, że stosowane przez niego sankcje są osłabiane w toku
rozpatrywania środków zaskarżenia przez sądy. Należy pamiętać, że tam, gdzie ustawodawca chciał
przewidzieć dla Prezesa UOKiK kompetencję do stosowania środków represyjnych o charakterze
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pieniężnym, wprowadził odpowiedni przepis pozwalający na wykładnię właściwej normy. Brak
wyraźnego przyznania Prezesowi Urzędu możliwości orzekania o roszczeniach konsumenckich
winien zostać oceniony jako celowe i przemyślane działanie ustawodawcy pozostające w zgodzie
z przywołanym wyżej przepisem art. 175 Konstytucji RP i stanowiącymi jego doprecyzowanie
przepisami procedury cywilnej.
Kwestia represyjności rekompensaty publicznej jest przy tym istotna z perspektywy oceny
zgodności praktyki Prezesa UOKiK ze standardami wyznaczonymi orzecznictwem Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka (dalej: ETPC). Oczywistym jest stwierdzenie, że polskie prawo ochrony
konkurencji i konsumentów cechuje się represyjnością. W orzecznictwie ETPC za utrwalone należy
uznać stanowisko, zgodnie z którym przynajmniej niektóre sprawy administracyjne powinny być
uznawane za sprawy karne sensu largo w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
(dalej: EKPCz) (Jasiński, 2016). Ocena czy konkretny rodzaj sprawy może zostać uznany za
sprawę karną wymaga odwołania się do wytworzonych przez ETPC kryteriów Engela, sformułowanych po raz pierwszy w wyroku z dnia 8 czerwca 1976 r. w sprawie Engel i in. przeciwko
Niderlandom. Zgodnie z nimi sprawą karną będzie sprawa, która w myśl przepisów krajowych
należy do prawa karnego. Brak spełnienia tego kryterium nie uniemożliwia jednak uznania sprawy
za sprawę karną w rozumieniu art. 6 EKPCz. Jeżeli bowiem celem adekwatnej dla oceny danego
stanu faktycznego normy prawnej jest karanie albo prewencja połączona z karaniem, możemy
mówić o penalnym celu przepisu stosowanego w danej sprawie. Istotne jest przy tym, aby norma
skierowana była do ogółu adresatów, a nie do ściśle określonej grupy posiadającej szczególny
status. Trzecim kryterium sformułowanym na kanwie sprawy Engela jest rodzaj i surowość przewidzianej w określonej regulacji sankcji. Zgodnie z przeważającym stanowiskiem wystarczy, aby
w danej sprawie można było mówić o spełnieniu jednego z wyżej opisanych kryteriów, by można było ją uznać za sprawę karną sensu largo (Błachnio-Parzych, 2016). Orzecznictwo ETPCz
dopuszcza przy tym uznawanie spraw dotyczących ochrony konkurencji za sprawy karne
w rozumieniu art. 6 EKPCz.
Uznanie określonej kategorii spraw za sprawy karne w szerokim ich rozumieniu wymaga zastosowania określonych gwarancji i standardów przewidzianych przez prawo karne. Wydaje się,
że nie jest możliwe dokładne i wyczerpujące określenie in abstracto, które standardy winny być
stosowane w postępowaniu przed organem regulacyjnym (Prezes UOKiK), jednak nie powinno
budzić kontrowersji stosowanie najbardziej podstawowych spośród nich. Na gruncie prawa karnego standardem takim jest bez wątpienia zasada nullum poena sine lege wyrażająca zasadę,
zgodnie z którą nie tylko sam czyn zabroniony musi być określony w ustawie, ale musi być także
określona w ustawie kara grożąca za popełnienie czynu realizującego znamiona danego typu czynu zabronionego. Podkreśla się, że na płaszczyźnie stosowania prawa oznacza ona obowiązek
sądu wymierzania tylko takiej kary, jaką ustawa przewidziała za popełnienie czynu realizującego
znamiona określonego typu (Zoll, 2018). W polskim porządku prawnym zasada ta została potwierdzona na poziomie ustawowym w kodeksie karnym (art. 1 k.k. z 1997 r.) oraz, co ważniejsze, na
poziomie regulacji konstytucyjnych, zgodnie z którymi odpowiedzialności karnej podlega ten tylko,
kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego
popełnienia (art. 42 ust. 1 Konstytucji RP). Z przywołanego przepisu w sposób oczywisty wynika postulat, by każda odpowiedzialność karna oparta była na pewnych, precyzyjnych i jasnych
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kryteriach wyznaczających zakresy zarówno zachowań zakazanych, jak i sankcji przewidzianych
za naruszenie zakazu. Tylko jasne, pewne i precyzyjne określenie sankcji karnej umożliwia adresatowi normy dostosowanie swojego zachowania do wymogów ustawodawcy. Nie może przy
tym ulegać wątpliwości, że jest to możliwe do realizacji tylko wtedy, gdy sankcję da się odczytać
z treści określonego przepisu.
Odnosząc problem rekompensaty publicznej do opisanych powyżej standardów, nie sposób
więc uznać działalności Prezesa UOKiK za dopuszczalną w świetle obowiązującego prawa. Organ
bowiem, poruszając się w sferze represji, dokonuje swobodnej, arbitralnej wykładni ogólnikowego
przepisu jako stwarzającego mu podstawę do zastosowania wobec przedsiębiorcy sankcji, która
nie wynika w sposób wyraźny z ustawy. Postępowanie takie musi zostać zakwestionowane jako
niezgodne z gwarancjami karnymi i naruszające prawo obywateli do sprawiedliwego, rzetelnego
postępowania. Fakt, że decyzja administracyjna może być skontrolowana wskutek rozpoznania
środka zaskarżenia przez bezstronny i niezawisły sąd nie zmienia skrajnie niekorzystnej sytuacji,
w jakiej znajduje się obwiniony przedsiębiorca. Oprócz bowiem możliwej do przewidzenia kary,
wyraźnie dopuszczonej przez przepis ustawy, może on również zostać ukarany sankcją nieprzewidzianą przez ustawę, co w razie ewentualnego braku wniesienia środka zaskarżenia, prowadzić
może do jaskrawego naruszenia jego podstawowych praw.
Na marginesie powyższego pozostaje kwestia możliwości zakwalifikowania przepisu art. 26
ust. 2 uokik jako niezgodnego z przepisami Konstytucji w zakresie, w jakim dopuszcza do arbitralnego stosowania sankcji nieprzewidzianych przez ustawę. Utrwalone orzecznictwo Trybunału
Konstytucyjnego stoi na stanowisku, że sformułowanie przepisu w sposób tak niejasny i nieprecyzyjny, że powoduje to niepewność adresatów dotyczącą ich praw i obowiązków przez stworzenie
zbyt szerokich ram dla organów stosujących przepis i przejęcia przez nie funkcji prawodawcy jest
naruszeniem wymagań konstytucyjnych. Ustawodawca nie może przez niejasne formułowanie
przepisów pozostawiać nadmiernej swobody przy ich stosowaniu, co w szczególności dotyczy
ustalania zakresu podmiotowego i przedmiotowego ograniczeń wolności i praw jednostki (wyroki
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2001 r., K 33/00, OTK 2001, Nr 7, poz. 217,
i z dnia 22 maja 2002 r., K 6/02, OTK-A 2002).

V. Wnioski
Ze względu na przytoczone standardy prawne nie może ulegać wątpliwości, że stosowanie
przez Prezesa UOKiK rekompensaty publicznej stanowi rażące naruszenie prawa wynikające z arbitralnego kreowania przez organ kompetencji, które nie zostały przyznane przez ustawodawcę.
Brak ugruntowanego w tym zakresie orzecznictwa sądów nie może przy tym stanowić przeszkody we wskazaniu, że działalność ta godzi w przywołane w tekście przepisy rangi konstytucyjnej
i konwencyjnej. Problem ten nie jest przy tym zagadnieniem bagatelnym: w ciągu ostatnich pięciu
lat rekompensata została zastosowana w decyzjach stwierdzających przynajmniej kilkunastokrotnie, za każdym razem wiążąc się z nałożeniem na obwinionego przedsiębiorcę znacznych dolegliwości finansowych. Kwestia zgodności rekompensaty z przytoczonymi w tekście standardami
ustrojowo-prawnymi jest mniej dotkliwa w zakresie decyzji zobowiązujących, które stanowią efekt
negocjacji pomiędzy przedsiębiorcą a organem, w trakcie których oba podmioty wypracowują rozwiązanie satysfakcjonujące dla obu stron. O wiele większe znaczenie ma dopuszczanie się przez
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Prezesa UOKiK naruszeń poprzez przekroczenie kompetencji w zakresie decyzji stwierdzających
naruszenie przez przedsiębiorcę zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumenta.
Decyzje te bowiem w związku z zastosowanymi karami mają ściśle represyjny charakter i jako takie winny być wydawane z zachowaniem standardów gwarancyjnych, a w tym standardów prawa
karnego sensu largo. Zawieranie w takich decyzjach rozstrzygnięć, do których wydania Prezes
UOKiK nie dysponuje kompetencjami pogłębia stan braku zaufania przedsiębiorców do prawa
i jako takie winno zostać ocenione zdecydowanie krytycznie.
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P R Z E G L Ą D P R A W A I O R Z E C Z N I C T W A

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 marca 2019 r., sygn. akt. II GSK 415/17*
Spis treści
I.

Krótkie przytoczenie stanu faktycznego

II.

Zasadnicze stanowisko NSA

III. Krytyka stanowiska NSA
Streszczenie
W niniejszym artykule, dwa pierwsze punkty, oznaczone cyframi rzymskimi zostały przytoczone
na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie – WSA i Naczelnego Sądu Administracyjnego – NSA) poruszanego w niniejszej
sprawie. Niejednokrotnie przytoczenie stanu faktycznego następuje wprost słowami sądów, ponieważ w ten sposób w nawiązaniu do właściwych dokumentów stan faktyczny i rozstrzygnięcie
zostały w skróconej formie, przystępnie przedstawione czytelnikom. W celu poszerzenia ewentualnej wiedzy w tym zakresie odsyłam bezpośrednio do postanowień i wyroków, na podstawie
których dokonano kompilacji skróconej i klarownej informacji.
Słowa kluczowe: obiekt hotelarski; hotel.
JEL: K20

I. Krótkie przytoczenie stanu faktycznego
Zgodnie z brzmieniem art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich
oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych1 (w omawianym stanie prawnym
występującej pod nazwą: ustawa o usługach turystycznych)2 w razie rozpoczęcia świadczenia
usług w obiekcie hotelarskim, który posiada zaszeregowanie, przedsiębiorca3 jest obowiązany
wystąpić do właściwego marszałka województwa o potwierdzenie lub zmianę dotychczasowego
zaszeregowania. We wskazanym wyżej trybie Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydał
w marcu 2015 r. decyzję administracyjną o odmowie potwierdzenia zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju: hotel i kategorii: **** (cztery gwiazdki). Zasadniczym zarzutem w stosunku
do obiektu był brak odpowiedniej powierzchni mieszkalnej pokojów mierzonej w m2. Wedle rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich
* Artykuł prezentuje moje osobiste poglądy i nie może być interpretowany jako stanowisko jakiegokolwiek organu, podmiotu czy instytucji.
1 Od 1 lipca 2018 r. ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada
2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wprowadzono w art. 64 zmianę, zgodnie z którą w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. o usługach turystycznych (DzU 2017, poz. 1553) tytuł ustawy otrzymał następujące brzmienie: „o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów
wycieczek i przewodników turystycznych” (zob. szerzej: Borek, 2020).
2

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (DzU 2017, poz. 1553).

3

Przedsiębiorca jest do tego zobligowany, inny podmiot może tego dokonać na zasadzie fakultetu (zob. Borek, 2019, s. 24–27).
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i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie4, powierzchnia mieszkalna, w standardzie, który był rozpatrywany na kanwie niniejszej sprawy wynosić musi nie mniej niż 12 m2 –
dla pokoi jednoosobowych oraz nie mniej niż 16 m2 – dla pokoi dwuosobowych. Organ I instancji
uznał, iż zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych, usługi hotelarskie mogą być
świadczone w obiektach hotelarskich, które spełniają wymagania m.in. co do wielkości, ustalone
dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany i skategoryzowany5, co nie zostało
dochowane w komentowanej sprawie. Strona wniosła w ustawowym terminie odwołanie od tej
decyzji, którą Minister Sportu i Turystyki (dalej: MSiT) w październiku 2015 r. utrzymał w mocy.
Zgodnie z argumentacją organu II instancji dla poszczególnych kategorii hoteli, minimalna powierzchnia mieszkalna pokojów nie obejmuje wyodrębnionych węzłów higieniczno-sanitarnych,
przedpokojów, aneksów barowych, loggii, itp.6. MSiT twierdził, iż wynika z tego, że minimalna
wymagana powierzchnia mieszkalna pokoju nie obejmuje węzłów higieniczno-sanitarnych wyłącznie w sytuacji, kiedy są one wyodrębnione, a wymóg wyodrębnienia dla niewliczania do
wymaganych minimalnych powierzchni mieszkalnych pokojów nie dotyczy pozostałych wymienionych elementów składowych jednostek mieszkalnych w hotelach – jak: przedpokoje, aneksy barowe, loggie itp. Biorąc pod uwagę powyższe, w przypisanym ustawą z dnia 30 sierpnia
2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi7 terminie strona skarżąca wniosła
skargę do WSA w Warszawie, zarzucając decyzji m.in. błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie przepisów prawa materialnego, poprzez uznanie, że sporny obiekt hotelarski nie spełnia
wymogów zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone
usługi hotelarskie, a zwłaszcza poprzez uznanie, że użyte w tym akcie normatywnym określenie
„wyodrębniony” dotyczy wyłącznie węzłów higieniczno-sanitarnych, ale już nie dotyczy – również
wskazanych w tym samym zdaniu – przedpokojów, aneksów barowych, loggii itp.8. Dodatkowo
strona skarżąca złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, gdzie w uzasadnieniu wskazała m.in., że grozi jej utracenie korzyści majątkowych i pozycji na lokalnym rynku9. Wojewódzki
Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie postanowieniem z dnia 25 lutego 2016 r. odmówił skarżącej wstrzymania wykonania decyzji Ministra Sportu i Turystyki, argumentując iż strona skarżąca w niedostateczny sposób wykazała związek przyczynowo-skutkowy uzasadniający podjęcie
wnioskowanego rozstrzygnięcia10. Od powyższego strona wniosła zażalenie do NSA, który postanowieniem z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt: II GZ 600/16 podzielił ocenę sądu I instancji,
wskazując, iż strona rzeczywiście niedostatecznie wykazała istnienie prawdopodobieństwa doznania znacznej szkody lub wystąpienia trudnych do odwrócenia skutków wykonania decyzji11.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie natomiast wyrokiem z dnia 20 września 2016 r.,
sygn. akt: VI SA/Wa 3308/15, po rozpoznaniu na rozprawie sprawy o odmowie potwierdzenia
4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone
usługi hotelarskie (DzU 2017, poz. 2166).
5

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6DC282AE81.

6

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6DC282AE81.

7

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU 2018, poz. 1302, 1467, 1629, z 2019 r. poz. 11, 934).

8 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone
usługi hotelarskie (DzU 2004 Nr 188, poz. 1945).
9

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2B507B6EE7.

10

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2B507B6EE7.

11

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2B507B6EE7.
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zaszeregowania obiektu do rodzaju: hotel i kategorii: **** (cztery gwiazdki) uchylił decyzję MSiT,
uznając przy tym, że prawodawca określił w spornym przepisie wymaganą powierzchnię pokoi
mieszkalnych, do której nie wlicza się powierzchni innych, wymienionych w spornym przepisie,
wyodrębnionych pomieszczeń, w tym wyodrębnionych przedpokoi12. Skargę kasacyjną do NSA
od wskazanego wyroku wniósł MSiT, zarzucając mu m.in. naruszenie prawa materialnego poprzez
błędną wykładnię przepisu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.
w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
polegającą na przyjęciu, iż w regulacji chodzi o wyodrębnione węzły higieniczno-sanitarne (dalej: w.h.s.)13, jak i wyodrębnione pozostałe pomieszczenia funkcjonalne, w tym o wyodrębnione
przedpokoje, podczas gdy prawidłowa wykładnia tego przepisu nakazuje uznać, iż słowo „wyodrębnione”: dotyczy jedynie węzłów higieniczno-sanitarnych, natomiast nie dotyczy pozostałych
pomieszczeń (przedpokojów, aneksów barowych, loggii itp.)14. W odpowiedzi na skargę kasacyjną
organu przedsiębiorca wniósł o jej oddalenie. Do odpowiedzi na skargę kasacyjną Minister Sportu
i Turystyki wniósł replikę, uznając argumenty w niej podniesione za bezzasadne. Naczelny Sąd
Administracyjny uznał, iż skarga kasacyjna nie zawierała usprawiedliwionych podstaw, dlatego
według oceny sądu należało ją oddalić.

II. Zasadnicze stanowisko NSA
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego sporny przepis obejmuje swoją dyspozycją
nie tylko wyodrębnione w.h.s., lecz także wyodrębnione pozostałe pomieszczenia funkcjonalne,
w tym wyodrębnione przedpokoje15. Na przyjęcie takiego rozumienia omawianej regulacji prawnej
według NSA wskazuje zarówno językowa wykładnia przepisu, która pozwala przyjąć, iż przymiotnik „wyodrębnionych”, jako odnoszący się do wszystkich wymienionych w przepisie powierzchni,
został wyjęty przed nawias, jak również wykładnia celowościowa16. Dodatkowo NSA wskazał,
iż z uwagi na to, że częstym rozwiązaniem architektonicznym jest łączenie w jednym większym
pomieszczeniu wielu pomieszczeń o różnej funkcjonalności, bez ich architektonicznego wyodrębnienia, należy to interpretować w ten sposób, iż do powierzchni pokoi mieszkalnych nie wlicza
się powierzchni wszystkich wyodrębnionych pomieszczeń, w tym wyodrębnionych przedpokoi,
a nie tylko w.h.s.

III. Krytyka stanowiska NSA
Niniejsza sprawa kosztowała wiele trudu i wysiłku każdą ze stron sporu. Poza zasadniczym
rozstrzygnięciem, sądy administracyjne rozpatrywały sprawę wpadkową – wniosek o wstrzymanie
wykonania decyzji17. Dodatkowo na etapie odpowiedzi przedsiębiorcy na skargę kasacyjną MSiT
przygotował replikę. Materiał, który został zgromadzony przez NSA na etapie postępowania był więc
pokaźny. Zasadnicza kwestia dotyczyła jednak sporu o tzw. wyodrębniony przedpokój. Uchylona
12

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6DC282AE81.

13

Choć rozwinięcie skrótu w.h.s. w przytaczanym rozporządzeniu to: węzeł higieniczno-sanitarny – czyli wyrażony element architektoniczny w liczbie
pojedynczej.

14

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/31B16B5F8C.

15

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/31B16B5F8C.

16

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/31B16B5F8C.

17

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2B507B6EE7.
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przez NSA decyzja organu odwoławczego, wydana została na podstawie ustaleń faktycznych.
Organ, ustalając powierzchnię pokoi w kontrolowanym hotelu, z założenia nie wliczał powierzchni
przedpokoi, nie rozważając nawet czy przedpokoje są wyodrębnionymi od pokoi pomieszczeniami, czy też stanowią wspólną powierzchnię pokoju18. Krytyka rozstrzygnięcia NSA opiera się
m.in. o brak skonfrontowania przez sąd kwestionowanego przepisu z innymi, o podobnej treści
zawartymi na gruncie rozporządzenia. W niniejszej części dokonam omówienia każdego z nich.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie zawiera załączniki określające wymagania, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług w poszczególnych rodzajach i kategoriach obiektów. Kontrowersyjna regulacja zawarta jest w cz. IV l.p. 23 załącznika nr 1
dotyczącej wymagań w stosunku do hoteli i moteli. Wskazano tam, iż powierzchnia mieszkalna
pokoju w m2 (nie obejmuje wyodrębnionych w.h.s., przedpokojów, aneksów barowych, loggii itp.).
Wstępna analiza wskazuje, iż przepis dotyczy minimalnej powierzchni mieszkalnej. Pokój może
posiadać powierzchnię mieszkalną oraz niemieszkalną, stąd wyłączone elementy bez wątpienia
muszą być traktowane jako tzw. powierzchnia niemieszkalna. Wątpliwość budzi jedynie kwestia czy jako część niemieszkalną należy traktować każdy przedpokój czy tylko wyodrębniony?
Wydaje się, że w celu zapewnienia odpowiednio wysokiej jakości świadczonych usług, przepis ten
należałoby odczytywać w kontekście każdego przedpokoju, nie tylko wyodrębnionego. Poniżej,
przytaczam pozostałe jednostki redakcyjne zawarte w innych załącznikach do rozporządzenia,
które dotykają problematyki wyodrębnienia.
A)

Zał. 2. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG,
W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATÓW cz. IV l.p. 18: Powierzchnia
mieszkalna pokoju w m2 (nie obejmuje wyodrębnionych w.h.s., przedpokojów, aneksów barowych, loggii itp.);

B)

Zał. 4. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG
DLA DOMÓW WYCIECZKOWYCH cz. V l.p. 14: Minimalna powierzchnia pokoju w m2 (bez
wyodrębnionych łazienki, WC, przedpokoju);

C)

Zał. 6. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG
DLA SCHRONISK cz. IV l.p. 9: Minimalna powierzchnia pokoju w m2 (bez wyodrębnionych:
łazienki, WC i przedpokoju).
Ad. A) Przepis zbudowany w identyczny sposób, jak w zał. 1 cz. IV l.p. 23. Użycie w regulacji

liczby mnogiej, świadczy o traktowaniu każdego z elementów odrębnie, nie w połączeniu z definiensem „wyodrębnionych”. Ten przymiotnik dotyczy wyłącznie węzłów higieniczno-sanitarnych,
ponieważ jest użyty w połączeniu z tymi urządzeniami. Pozostałe elementy powinny być odczytywane odrębnie bez użycia słowa „wyodrębnione”. Wynika to z faktu, iż w sytuacji odniesienia
do pozostałych elementów, racjonalny prawodawca użyłby dwukropka w celu objęcia każdego ze
składników częścią wspólną (Kantor-Kozdrowicki, 2018, s. 95–110). W doktrynie wprost mówi się,
że wyliczenie co do zasady składa się z wprowadzenia do wyliczenia zakończonego dwukropkiem
(Wierczyński, 2003; Kubalski, Liszka-Michałka i Maksymiuk, 2019, s. 36).
Ad. B) Przepis dotyczy minimalnej powierzchni całkowitej, nie tylko mieszkalnej. Wyłączenie
następuje poprzez użycie słowa: „bez” nie zaś sformułowania: „nie obejmuje”. W regulacji tej
18

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/31B16B5F8C.

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 3(9)

www.ikar.wz.uw.edu.pl

108

Dominik Borek

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2019 r., sygn. akt. II GSK 415/17

użyto liczby pojedynczej po słowie „wyodrębnionych”, w przeciwieństwie do zał. 1 i 2, gdzie użyto
liczby mnogiej. Wykorzystanie liczby pojedynczej, po słowie: „wyodrębnionych” świadczy o ujęciu
wszystkich wymienionych elementów, jako każdego z osobna z definiensem: „wyodrębniony”.
Ad. C) Przepis zbudowany w identyczny sposób jak w zał. 4 cz. V l.p. 14, z wyjątkiem użycia
dwukropka, po słowie: „wyodrębnionych” oraz zastąpienia przecinka spójnikiem „i” po sformułowaniu: „WC”. Koniunkcja łącząca WC z przedpokojem została użyta celowo po dwukropku, jako
wyłączenie wszystkich elementów i jako każdego z osobna. Koniunkcja w tym przypadku nie
jest odczytywana jako wyłączenie wspólnego elementu w postaci WC i przedpokoju, lecz każdego oddzielnie (Wierczyński, 2003). Jak wskazuje P. Bielski, zastosowanie na końcu łącznika
„i” jest dopuszczalne w tzw. wyliczeniu wierszowym i ma ono charakter podobny do przecinka
(Bielski, 2003). Powyższe, tym bardziej potwierdza tezę, zgodnie z którą wyłączenie poprzez użycie słowa „wyodrębnionych” może być odczytywane w stosunku do każdego z elementów, jeżeli
wyliczenie następuje za zastosowaniem liczby pojedynczej.
Pozostawiając na boku budowę poszczególnych regulacji normatywnych, duże zaniepokojenie
budzi również argumentacja NSA, w której sąd wobec braku definicji legalnej, wskazuje iż należy
odwołać się do definicji słownikowej pojęcia: „wyodrębniony przedpokój”19. W poczynionych deliberacjach sąd przytacza jednak definicję „przedpokoju”, nie zaś „wyodrębnionego przedpokoju”20.
Wskazuje bowiem, iż zgodnie ze „Słownikiem języka polskiego” PWN znajdującego się na stronie internetowej (http://sjp.pwn.pl/sjp/przedpokój), przedpokój to „pomieszczenie znajdujące się
bezpośrednio za drzwiami wejściowymi mieszkania, biura itp., z którego wchodzi się do innych
pomieszczeń, pokoi”21. Aby być precyzyjnym, sąd powinien dokonać również wyjaśnienia pojęcia: „wyodrębniony”, co na podstawie przywołanego już przez NSA źródła słownikowego oznacza
wydzielić się z jakiejś całości22. Wyodrębnionym przedpokojem będzie więc wydzielony z pokoju
obszar, który nadal jest częścią pokoju. Z kolei pojęcie „przedpokój” to zbiór desygnatów wyrażenia „przedpokój wyodrębniony”, jak i sformułowania „przedpokój niewyodrębniony”. Biorąc
powyższe pod uwagę przedpokój nie będzie częścią pokoju, jeśli nie jest z niego wyodrębniony.
Niemniej jednak zarówno przedpokój niewyodrębniony, jak i wyodrębniony nie będą kwalifikowane jako część mieszkalna. Stanowisko NSA, tym bardziej jest niewłaściwe, ponieważ nie ma
najmniejszych wątpliwości, że zarówno przedpokój wyodrębniony, jak i niewyodrębniony nie będą
wchodziły w skład minimalnej powierzchni. Minister Sportu i Turystyki nie był więc zobligowany
do dokonania w postępowaniu administracyjnym ustaleń faktycznych w zakresie zbadania wyodrębnienia bądź braku wyodrębnienia przedpokoju. Jeżeli przedpokój znajduje się za drzwiami
pokoju hotelarskiego (jednostki mieszkalnej), to stanowi on w swej istocie przedpokój wyodrębniony. Innym rodzajem przedpokoju będzie przedpokój niewyodrębniony, który znajduje się poza
jednostką mieszkalną, na przykład w korytarzu, na danym piętrze obiektu. Prawodawca poprzez
użycie sformułowania „przedpokojów” miał na myśli wszelkiego rodzaju przedpokoje tak wyodrębnione (te wewnątrz jednostki mieszkalnej), jak i niewyodrębnione. Bezwzględnie należy uznać,
iż wewnątrz pokoju może być wyłącznie przedpokój wyodrębniony, ponieważ zawsze będzie on
19

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/31B16B5F8C.

20

W tym kontekście zob. zakaz używania neosemantyzmów w tworzeniu regulacji prawnych (zob. Wierczyński, 2016, s. 100–101).

21

http://sjp.pwn.pl/sjp/przedpokój.

22

http://sjp.pwn.pl/sjp/wyodrębnić.
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architektonicznie bądź funkcjonalnie wydzielony. W analizowanym przepisie rozporządzenia chodzi jednak o każdy rodzaj przedpokoju, po prostu nie wlicza się on do powierzchni mieszkalnej
pokoju. W przypadku, gdy jest wewnątrz pokoju, jak i w sytuacji gdy jest poza pokojem (wówczas
nie jest nawet niemieszkalną częścią pokoju), nie może być traktowany jako wchodzący w skład
minimalnej dopuszczalnej powierzchni. Należy przyznać, że spośród wymienionych w komentowanym przepisie elementów: w.h.s., przedpokojów, aneksów barowych, loggii, tylko w.h.s. mogą
być na terenie pokoju w postaci wyodrębnionej bądź niewyodrębnionej. Każdy pozostały ze
składników będzie mógł być na obszarze pokoju wyłącznie wyodrębniony, co wynika z istoty tych
elementów. W.h.s. postrzegane m.in. jako urządzenia typu wanna, bidet, prysznic, etc. mogą być
częścią zaaranżowanej jednostki mieszkaniowej bez wyraźnego wyodrębnienia, czego przykładem
jest ekskluzywna wanna pośrodku pokoju czy jacuzzi. Natomiast zarówno aneks barowy, loggia,
jak i przedpokój, zawsze będąc wewnątrz pokoju, są wyodrębnione, ponieważ w innym wypadku
nie mogłyby spełniać swojej funkcji. Dlatego też, sensem opisywanej regulacji jest niewliczanie
do powierzchni mieszkalnej pokoju każdego rodzaju loggii, aneksu barowego czy przedpokoju,
wynika to również z definicji tych pojęć.
NSA w swoich rozważaniach pobłądził również w zakresie definiowania, wskazując, iż w rozporządzeniu hotelarskim użyto określenia „wyodrębniony przedpokój”, a z definicji słownikowej tego
pojęcia wynika, iż jest ono bardzo ogólne, odwołujące się jedynie do dwóch kryteriów ocennych,
a w szczególności: „pomieszczenie to musi znajdować się bezpośrednio za drzwiami wejściowymi, a jego funkcja to umożliwienie przejścia do innych pomieszczeń, pokoi”23. Biorąc pod uwagę,
iż powyższe jest definicją przedpokoju, NSA de facto przyznał rację, iż przepis dotyczy każdego
rodzaju przedpokoju zarówno wyodrębnionego (znajdującego się wewnątrz jednostki mieszkalnej), jak i niewyodrębnionego będącego na korytarzu piętra hotelowego. W konsekwencji należy
uznać, iż do powierzchni pokoi mieszkalnych nie wlicza się powierzchni wszystkich wymienionych
pomieszczeń, w tym wyodrębnionych i niewyodrębnionych: przedpokoi, aneksów barowych, loggii
oraz tylko i wyłącznie wyodrębnionych w.h.s. Takie stanowisko wydaje się być spójne z orzecznictwem sądów administracyjnych, które w kontekście wyodrębnienia wskazują, iż brak tego typu
przesłanki zachodzi, gdy „układ komunikacyjny jest zaprojektowany w ten sposób, że z korytarza
wchodzi się do przedpokoju i dopiero stąd do poszczególnych pokoi. Jest to charakterystyczne dla
lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych”24. NSA w krytykowanym w artykule rozstrzygnięciu nie wziął pod uwagę, iż regulacja dotyczy minimalnej powierzchni mieszkalnej, w przeciwieństwie do minimalnej powierzchni całkowitej pokoju, stąd należy czytać ją zgodnie z duchem
właściwym dla jakości obsługi i wyposażenia wnętrza. Ma ona zatem znacznie szerszy zakres,
aniżeli pozostałe poddane komentarzowi przepisy wymienione w części krytycznej niniejszej glosy.
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Streszczenie
Przedmiotem glosy jest wyrok Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z 3 października 2019 r. (I C 820/18).
W sprawie tej sąd przyjął, że ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych znajduje zastosowanie do oceny skutków odstąpienia przez
klienta od umowy o imprezę turystyczną, która została zawarta 27 września 2017 r., a więc w czasie
obowiązywania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, a przed wejściem w życie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W glosie
krytycznie odniesiono się do tego stanowiska, wskazując, że brak jest jakichkolwiek podstaw do
zastosowania w tej sprawie wskazanej ustawy. W szczególności finansowe skutki prawne odstąpienia przez klienta od umowy nie mogą być rozpatrywane w kontekście art. 47 ust. 2 tej ustawy.
Słowa kluczowe: odstąpienie od umowy; umowa o imprezę turystyczną, prawo intertemporalne
JEL: K12

I. Wprowadzenie
Komentowane orzeczenie jest jednym z pierwszych szerzej upublicznionych orzeczeń1, które
dotyczą ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych (t.j. DzU 2019, poz. 548 ze zm.; dalej: uit). W sprawie tej sąd przyjął, że ustawa ta
znajduje zastosowanie do oceny skutków odstąpienia przez klienta od umowy o imprezę turystyczną, która została zawarta 27 września 2017 r., a więc w czasie obowiązywania przepisów
1

Wyrok dostępny jest na stronie Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych, gdzie znajduje się informacja, że jest nieprawomocny (zob. http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/152005100000503_I_C_000820_2018_Uz_2019-10-03_001, data wejścia: 21.02.2020 r.) oraz w bazie Legalis (nr 2270882).
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ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. DzU 2017, poz. 15532; dalej: uut),
a przed wejściem w życie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Problematyka finansowych skutków rezygnacji przez klienta z umowy o imprezę turystycznej
była jedną z kwestii budzących najpoważniejsze problemy i rozbieżności w praktyce na gruncie
ustawy o usługach turystycznych. Już chociażby z tego powodu orzeczenie to zasługuje na uwagę
i przedstawienie niniejszej glosy.

II. Stan faktyczny
W sprawie tej organizator turystyki (strona powodowa) 27 września 2017 r. zawarł z klientem
umowę o udział w imprezie turystycznej. Impreza turystyczna miała odbyć się od 18 do 25 czerwca
2018 roku. Obejmowała ona pobyt dla dwóch osób w hotelu na Malcie, wyżywienie oraz przelot
w dwie strony. Z tytułu zawartej umowy pozwany zobowiązany był do zapłaty organizatorowi kwoty 3178,00 zł. Zapłata miała nastąpić w trzech ratach: 198,00 zł do 30 września 2017 r., 437,60 zł
do 31 stycznia 2018 r. oraz 2542,40 zł do 28 maja 2018 roku. Z tego tytułu pozwany uiścił stronie
powodowej jedynie zaliczkę we wspomnianej kwocie 198,00 zł. Umowa ta została zawarta za
pośrednictwem innego podmiotu („pośrednika”). Z tytułu pośredniczenia przy zawarciu umowy
jego wynagrodzenie wyniosło kwotę 117,33 zł. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że pozwanemu „przy zawarciu umowy” doręczono „nieobowiązujące już w dacie zawarcia umowy ogólne
warunki ubezpieczenia”.
W dniu zawarcia umowy strona powodowa zakupiła dwa miejsca w samolocie w celu realizacji przedmiotowej umowy. Z tego tytułu zapłaciła przewoźnikowi kwotę 756,00 zł.
Następnie od zawartej umowy klient w dniu 6 lutego 2018 r. odstąpił. W tych okolicznościach
organizator turystyki uznał, że poniósł stratę w wysokości 1173,33 zł, na poczet której to kwoty
uwzględnił wcześniej wpłaconą przez klienta zaliczkę w wysokości 198 zł. Organizator turystyki
wezwał klienta do zapłaty pozostałej kwoty 975,33 zł tytułem kosztów anulacji imprezy turystycznej. Wobec braku zapłaty następnie wystąpił do sądu o zapłatę tej kwoty z odsetkami od dnia
19 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty. Sąd, uwzględniając to żądanie, wydał nakaz zapłaty, od którego pozwany wniósł sprzeciw. Wskazał w nim, że wysokość żądania nie została udowodniona,
a ponadto, że przy zawarciu umowy nie otrzymał ogólnych warunków uczestnictwa dołączonych
do pozwu, a jedynie warunki nieobowiązujące już w dacie zawarcia umowy. Ponadto wskazał, że
od umowy odstąpił znacząco przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej, co umożliwiało
organizatorowi anulację biletów oraz ponowną sprzedaż miejsc w samolocie. Następnie powód
wskazał, że na kwotę 300 zł objętą żądaniem pozwu składają się koszty obsługi ryczałtowo liczone
w wysokości 150 zł za osobę, obejmujące opłaty licencyjne za użytkowanie programów do rezerwacji, koszty najmu lokali, elektryczności, usługi bankowe i koszty pracownicze.

2

Na mocy art. 64 uit ustawa o usługach turystycznych otrzymała brzmienie: „o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych”. Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych uchyliła też szereg przepisów ustawy o usługach turystycznych,
w tym m.in. przepisy rozdziału 3 pt. „Ochrona klienta”. Nie do końca jest więc precyzyjne sformułowanie, o którym będzie dalej mowa, że w dacie zawarcia umowy między stronami obowiązywała ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. „o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodnikach
turystycznych (DzU tj. 2017 rok po 553)”. W dacie zawarcia przedmiotowej umowy ustawa o takiej nazwie nie obowiązywała, a odwoływanie się do jej
późniejszej nazwy jest zbyt daleko idącym skrótem myślowym.
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III. Rozstrzygnięcie
W sprawie tej sąd przyjął, że zawarta między stronami umowa nie zawierała uregulowań
dotyczących możliwości odstąpienia od umowy, terminu odstąpienia i ewentualnych związanych z tym kosztów, odsyłając w tym zakresie do ogólnych warunków uczestnictwa. Sąd jednak
przyjął, że „pozwany nie otrzymał obowiązujących w dacie zawarcia umowy ogólnych warunków
uczestnictwa, otrzymał natomiast nieobowiązujące już w tej dacie warunki”, dodając, że okoliczność ta nie była sporna między stronami. Sąd przyjął, że „nie wiązały pozwanego ogólne warunki
uczestnictwa doręczone pozwanemu, albowiem w dacie zawarcia umowy nie miały one mocy
wiążącej, zostały bowiem zmienione przez ogólne warunki z k. 15–17”. Sąd przyjął też, że pozwanego nie wiązały ogólne warunki dołączone do pozwu, nie zostały one bowiem doręczone
mu „przy zawarciu umowy (art. 384 § 1 KC)”. W konsekwencji tych okoliczności Sąd przyjął, że
w zakresie nieuregulowanym umową do oceny praw i obowiązków stron, w tym prawa do odstąpienia od umowy, terminu tego odstąpienia i ewentualnych rozliczeń, należało stosować przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
Następnie sąd zauważył, że w dacie zawarcia umowy między stronami obowiązywała ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. „o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodnikach turystycznych (Dz. U. tj. 2017 rok po 553)”, która nie zawierała szczegółowych uregulowań
w zakresie prawa odstąpienia konsumenta od umowy o usługę turystyczną, „odsyłając w zakresie nieuregulowanym ustawą do przepisów kodeksu cywilnego (art. 11 ustawy”. Sąd wskazał, że
„Wyraźne zmiany w tym zakresie wprowadzono dopiero od 1 sierpnia 2018 roku, kiedy to weszła
w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych” (art. 47). Kluczowym dla komentowanego rozstrzygnięciem było to, że w tych okolicznościach Sąd dostrzegł podstawę do zastosowania tej nowej ustawy – jak stwierdził:
Co prawda strony zawarły umowę przed wejściem w życie ustawy z 2017 roku i datą
implementacji wskazanej dyrektywy, a nadto usługa miała być zrealizowana przed jej
wejściem w życie, to jednak ustawa ta wraz z dyrektywą miała zastosowanie w niniejszej sprawie z mocy przepisu art. 73 ustawy, albowiem postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte po dniu wejścia w życie tej ustawy, a mianowicie we
wrześniu 2018 roku.
W konsekwencji Sąd w niniejszej sprawie zastosował art. 47 ust. 2 uit. Zgodnie z tym przepisem:
Podróżny może zostać obowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za
odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej na rzecz organizatora turystyki.
W przypadku nieokreślenia w umowie o udział w imprezie turystycznej opłat za odstąpienie
od umowy o udział w imprezie turystycznej wysokość tej opłaty odpowiada cenie imprezy
turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego
wykorzystania danych usług turystycznych. Na żądanie podróżnego organizator turystyki
uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej.
Sąd wskazał, że zarówno ze wskazanego przepisu, jak i z dyrektywy 2015/2302 wynika, że
opłata tego rodzaju winna być uzasadniona (racjonalnie), a zatem nie może być ona dowolna
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i oderwana od konkretnego przypadku, winna znajdować uzasadnienie w stracie organizatora, jaka wynikała wskutek odstąpienia od umowy przez klienta. W konsekwencji zastosowania
tego mechanizmu, sąd przyjął, że tylko żądanie w zakresie kosztów wynagrodzenia pośrednika
(117,33 zł) było uzasadnione, z tym, że przyjął, iż kwota ta została już zapłacona przez pozwanego w kwocie zaliczki wynoszącej 198 zł. Sąd więc powództwo w całości oddalił, przyjmując, że
żądanie zapłaty przedstawionych kosztów biletów lotniczych oraz ryczałtowych kosztów obsługi
nie zostały w odpowiedni sposób wykazane przez stronę powodową. W ocenie sądu długi okres
od odstąpienia od umowy przez pozwanego do czasu rozpoczęcia imprezy turystycznej (ponad
4 miesiące) pozwalał stronie powodowej zminimalizować te koszty, a obowiązek tego rodzaju
wynika z art. 362 k.c. Tymczasem strona powodowa nie wykazała, że podjęła jakiekolwiek kroki
w celu zmniejszenia wysokości wskazanej kwoty i że faktycznie nie mogła uniknąć poniesienia tych
kosztów.
Sąd wskazał też, że nawet przy przyjęciu, że nowa ustawa nie ma zastosowania w tej sprawie,
to przy zastosowaniu przepisów kodeksu cywilnego, powództwo nie było zasadne. Sąd przyjął,
że żaden z przepisów prawa nie zabrania konsumentowi odstąpienia od umowy przed terminem
jej realizacji. W przypadku gdy strona przeciwna ponosi szkodę w takiej sytuacji, może domagać
się jej naprawienia na zasadach ogólnych (art. 361–363 k.c.), przy czym ciąży na niej stosownie
do art. 6 k.c. obowiązek wykazania szkody i jej wysokości.

IV. Komentarz
Przedstawiony w niniejszej sprawie wydawałoby się nieskomplikowany stan faktyczny pod
względem prawnym ma charakter wielowątkowy. Z poniższych powodów wywody sądu budzą wątpliwości nie tylko w zakresie przedstawionych argumentów, lecz także samej istoty rozstrzygnięcia.
Po pierwsze, wątpliwości budzi sposób uzasadnienia wyroku w zakresie ustalenia, że strony
nie wiązały warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych, które strona otrzymała przy zawarciu umowy. W tym zakresie można wskazać na następujące problemy.
A)

W kontekście całości uzasadnienia wydaje się, że chyba na oczywistej omyłce polega stwierdzenie sądu na początku uzasadnienia, że „Pozwanemu w przy zawarciu umowy doręczono
nieobowiązujące już w dacie zawarcia umowy ogólne warunki ubezpieczenia”. Z dalszej
części uzasadnienia wynika, że pozwany w tej sprawie „nie otrzymał obowiązujących w dacie zawarcia umowy ogólnych warunków uczestnictwa, otrzymał natomiast nieobowiązujące już w tej dacie warunki” i dalej „pozwanego nie wiązały ogólne warunki uczestnictwa
dołączone do pozwu”. Zakładam więc, że były to warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych (a nie „ogólne warunki ubezpieczenia”), będące wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 §1 k.c.

B)

Przywołując fakt niedoręczenia pozwanemu ogólnych warunków uczestnictwa w imprezach
turystycznych, w uzasadnieniu wskazano, że „nie zostały one pozwanemu doręczone przy
zawarciu umowy (art. 384 § 1 KC)”. Choć nie ma to istotnego znaczenia dla omawianego
rozstrzygnięcia, to jednak przypomnieć należy, że zgodnie z tym przepisem wzorzec umowny
powinien być doręczony nie „przy zawarciu umowy”, a „przed zawarciem umowy”. W istocie
rzeczy mamy w tym miejscu przywołanie przez sąd brzmienia przepisu sprzed jego nowelizacji na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz
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o zmianie niektórych innych ustaw3, która weszła w życie 10 sierpnia 2007 r., co oczywiście
w uzasadnieniu wyroku sądu nie powinno mieć miejsca.
C)

W uzasadnieniu nie do końca przekonująco wyjaśniona została sprawa niezwiązania stron
warunkami uczestnictwa, które zostały powodowi doręczone „przy” zawarciu umowy, z uwagi
na to, że „w dacie zawarcia umowy nie miały one mocy wiążącej, zostały bowiem zmienione
przez ogólne warunki umowy z k. 15–17”. Sąd nie określił bliżej, co rozumie przez „zmianę
ogólnych warunków umowy”. Z twierdzenia tego można jedynie domniemywać, że dla oceny sądu znaczenie ma to czy organizator turystyki te warunki uczestnictwa w danej chwili
stosuje wobec innych stron, a nie np. że zostały one omyłkowo doręczone „przy” zawarciu
umowy. Twierdzenie takie oczywiście nie znajduje co do zasady podstaw w przepisach kodeksu cywilnego regulujących problematykę inkorporacji wzorców umownych. Dla związania
stron warunkami uczestnictwa (wzorcem umowy) nie ma co do zasady znaczenia, że przedsiębiorca udostępnił stronie wzorzec umowy, który stosował wcześniej w umowach z konsumentami i aktualnie go już nie stosuje. Z inną sytuacją moglibyśmy mieć do czynienia, gdyby
we wzorcu z góry określona została w sposób wyraźny data, do której znajduje zastosowanie
dany wzorzec4, jeśli w drodze wykładni w świetle okoliczności sprawy brak byłoby podstaw
do przyjęcia, że mimo to strony przyjęły, że znajduje on zastosowanie. W uzasadnienia nie
wynika jednak, aby taka sytuacja miała miejsce. Nie jest to też dominująca praktyka ze strony
organizatorów turystyki5. Nie jest więc wykluczone, że w sprawie te warunki uczestnictwa
powinny być jednak uznane za wiążące.
Po drugie, odnieść się należy do podstawy, która spowodowała zastosowanie przez sąd

przepisów ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Jak wyżej
wskazano, sąd przyjął, że
Co prawda strony zawarły umowę przed wejściem w życie ustawy z 2017 roku i datą implementacji wskazanej dyrektywy, a nadto usługa miała być zrealizowana przed jej wejściem
w życie, to jednak ustawa ta wraz z dyrektywą miała zastosowanie w niniejszej sprawie z mocy
przepisu art. 73 ustawy, albowiem postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte
po dniu wejścia w życie ustawy, a mianowicie we wrześniu 2018 roku.
Odwołanie się do tego przepisu, tak co do zasady, jak i z uwagi na jego treść budzić może zaskoczenie, ponieważ opiera się to na oczywistym nieporozumieniu. Odnosząc się do tego twierdzenia,
należy zwrócić uwagę na dokładną treść tego przepisu: „Postępowania wszczęte i niezakończone
do dnia wejścia w życie ustawy prowadzi się na zasadach dotychczasowych”. Z przepisu tego
wynika expressis verbis, że dotyczy on postępowań „wszczętych a niezakończonych”. Tymczasem
w tym przypadku, co dostrzega również sąd, mamy do czynienia z postępowaniem, które nie zostało wszczęte na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów („postępowanie w przedmiotowej
3

DzU Nr 82, poz. 557.

4

Np. gdyby konsument, zawierając umowę 1 lutego 2020 r., otrzymał wzorzec umowny, który w świetle jego tytułu znajduje zastosowanie do umów
zawartych między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r., choć i w takim przypadku należałoby dokonać oceny w świetle ogólnych przepisów o wykładni oświadczeń woli składanych przez strony.
5

Jedynie tytułem przykładu zwrócę uwagę na praktykę kilku największych biur podróży. Itaka na swojej stronie internetowej (https://www.itaka.pl/
umowa/) wskazuje jedynie od kiedy dane warunki uczestnictwa „obowiązują” (np. aktualne „Obowiązują dla rezerwacji założonych od 30.08.2019 r.”);
TUI Poland na swojej stronie internetowej (https://www.tui.pl/podroz-z-tui/warunki-imprez-i-ubezpieczen) informuje: „Warunki Imprez Turystycznych (wydanie 76) ze zmianą z dnia 1.07.2019 r. obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych od 2.07.2019 r”; Rainbow na swojej stronie internetowej
(https://r.pl/warunki-uczestnictwa) informuje: „Niniejsze warunki obowiązują dla umów zawartych od dnia 3 lutego 2020 roku” (data wejścia: 8.02.2020 r.).
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sprawie zostało wszczęte po dniu wejścia w życie ustawy, a mianowicie we wrześniu 2018 roku”).
Przepis art. 73 uit nie odnosi się w ogóle do postępowań, które zostały wszczęte po wejściu w życie uit i tym samym nie może on już z tego powodu znajdować podstawy do zastosowania ustawy
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Sąd tym bardziej nie wyjaśnił
dlaczego przyjął, iż sprawa ta została wszczęta i niezakończona na gruncie poprzedniej regulacji.
Na marginesie należy zwrócić uwagę, że w kontekście wcześniejszego zakresu regulacji ustawy
o usługach turystycznych przepis art. 73 uit nie został zbyt fortunnie sformułowany6.
Po trzecie, abstrahując od ogólnej nietrafności zastosowania w tym przypadku przepisów ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, pewne wątpliwości powstają
też w zakresie wniosków sądu wynikających z zastosowania w niniejszej sprawie art. 47 ust. 2
tej ustawy. Przypomnę, że zgodnie ze zd. 2 tego artykułu, w przypadku nieokreślenia w umowie
o udział w imprezie turystycznej opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej wysokość tej opłaty odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone
koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. W przepisie
tym wyraźnie jest mowa, że opłata wynosi kwotę ceny imprezy turystycznej, która może zostać
pomniejszona o dwie kategorie: zaoszczędzone koszty oraz wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. W zd. 1 tego przepisu mowa jest ponadto, że opłata ta
ma być odpowiednia i uzasadniona. Poniżej odniosę się oddzielnie do każdej z kwot objętych
żądaniem organizatora, ograniczając rozważania do oceny z perspektywy art. 47 ust. 2 uit, co
do zasady z pominięciem aspektów proceduralnych, które mogą również in concreto wpłynąć na
inną ocenę:
•

W zakresie kwoty 756,00 zł, stanowiącej cenę za bilety lotniczej sąd przede wszystkim postawił
zarzut, że powód nie wykazał, że podjął jakiekolwiek kroki w celu anulowania lub zmniejszenia
tych kosztów, np. przez ponowną sprzedaż biletów czy odwołania tych miejsc. Wydaje się, że
rzeczywiście w tej sprawie zabrakło pewnej próby uzasadnienia tej kwoty ze strony organizatora turystyki. Z Jednakże kategoryczne twierdzenie sądu, iż okres od odstąpienia od umowy
do okresu rozpoczęcia realizacji usługi (ponad 4 miesiące) pozwalał stronie powodowej na
zminimalizowanie kosztów jest twierdzeniem za daleko idącym. W praktyce bowiem zdarza
się, że w przypadku niektórych lotów organizator turystyki w rzeczywistości nie ma możliwości ograniczenia kosztów za bilety lotnicze7. Tzw. koszty przebukowania mogą wynosić
nawet więcej niż cena biletu, o czym zresztą wyraźnie informują nawet sami przewoźnicy.
Przykładowo jeden z nich na swojej stronie internetowej wskazuje: „Uwaga: w niektórych
sytuacjach kupienie nowego lotu może być tańsze niż opłata za zmianę imienia i nazwiska”8.

6

Według D. Borka „Prawodawca nie wskazał wprost w treści rzeczonego przepisu, do jakich konkretnie postępowań należy stosować wyrażoną powyżej zasadę. W związku z powyższym należy mieć na uwadze, że przepis ten znajdzie szerokie zastosowanie praktyczne. Wyraża on ogólną regułę
zaproponowaną przez ustawodawcę w stosunku do wszelkich toczących się już spraw (…). Postępowania administracyjne wszczęte przed 1 lipca 2018 r.
będą zatem prowadzone na zasadach dotychczasowych. Wydaje się jednak, że ustawodawca poprzez brak dookreślenia w regulacji art. 73, o jakie
postępowanie dokładnie chodzi, miał na celu ujęcie jak najszerszego spektrum przypadków. Z powyższych względów za uprawnione należy uznać
stosowanie przepisów dotychczasowych do wszczętych przed 1 lipca 2018 r. postępowań kontrolnych, postępowań reklamacyjnych czy nawet postępowań w zakresie realizacji zobowiązań umownych zawartego przed 1 lipca 2018 r. kontraktu” (Borek, 2020, s. 530–531). Zastosowanie uut do umów
zawartych przed 1 lipca 2018 r. wynika już z art. 6 k.c. i art. 73 uit wbrew pozorom niewiele w tym zakresie wnosi, a co więcej mógłby on w zależności
od interpretacji prowadzić do błędnego wniosku a contrario, że ustawa ta nie znajduje zastosowania do postępowań sądowych między organizatorem
turystyki a klientem, które dotyczą umów zawartych przed 1 lipca 2018 r., które zostały wszczęte na drodze sądowej począwszy od tego dnia.
7

Przykładowo popularny przewoźnik Ryanair na swojej stronie internetowej informuje, że: „imię i nazwisko pasażera można zmienić do 2 godzin przed
planowanym wylotem. Opłaty za zmianę imienia i nazwiska wynoszą od 115 €/£” (20.02.2020).
8

Zob. https://www.ryanair.com/pl/pl/Przydatne-informacje/wprowadzaniu-zmian-po-dokonaniu-rezerwacji/zmiana-imienia-i-nazwiska (20.02.2020).

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 3(9)

www.ikar.wz.uw.edu.pl

117

Piotr Cybula

Zastosowanie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych do oceny…

Nawet Europejskie Centrum Konsumenckie na swojej stronie internetowej informuje pasażerów w taki sposób: „Bilety lotnicze najczęściej mają charakter bezzwrotny, nawet jeżeli zostały
kupione przez Internet, bo należą do kategorii umów nie objętych prawem do odstąpienia
od umowy zawartej na odległość. W przypadku zwrotu biletu, linia lotnicza pobiera opłatę.
Dla mniej zdecydowanych istnieją taryfy biletowe, umożliwiające rezygnację bez ponoszenia
kosztów, cena takiego biletu jest adekwatnie wyższa. Zdarza się, że przewoźnicy wskazują
w Ogólnych Warunkach Przewozu sytuacje, w jakich zwracają pieniądze za bilet, lecz są
to nagłe okoliczności, tj. śmierć lub ciężka choroba najbliższej osoby. W przypadku niewykorzystania biletu można dochodzić zwrotu opłaty lotniskowej, lecz zwykle są to niewielkie
kwoty” (ECKP, 2018). Wszystko zależy więc od okoliczności. Przeciwko przyjęciu, że w tym
czasie można było te koszty ograniczyć przemawia przykładowo czas, w którym doszło do
zakupu przez organizatora biletów. Nastąpiło to w tym samym dniu, w którym doszło do zawarcia umowy z pozwanym, co sugeruje, iż w tym przypadku nie był to lot czarterowy.
•

W zakresie kwoty 300,00 zł, stanowiącej koszty obsługi pozwanego ryczałtowo określone
na kwotę 150,00 zł od osoby powstaje pytanie, czy powód miał obowiązek uzasadniać ją
w sposób określony przez sąd. Przypomnę, że sąd wskazał, iż kwoty te obejmowały opłaty
licencyjne za użytkowanie programów do rezerwacji, koszty najmu lokali, elektryczności, usługi
bankowe i koszty pracownicze. Sąd ocenił, że „Uzasadnienie wyliczenia wskazanej kwoty
było ogólnikowe i nie poparte żadnymi dowodami, a zatem brak było możliwości weryfikacji”.
Jeżeli jednak przyjmiemy, że organizator turystyki nie mógł ograniczyć kosztów za bilety lotnicze, to w tym zakresie nie powstawały też ani zaoszczędzone koszty ani wpływy z tytułu
alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych, o których mowa w art. 47 §2 uit.
Jest zresztą oczywiste, że w cenie imprezy turystycznej jest pewien zarobek organizatora
turystyki i z przepisu art. 47 §2 uit nie wynika, aby w takiej sytuacji co do zasady organizator
turystyki nie miał do niego prawa. W okolicznościach sprawy koszty te w wysokości 300 zł
nie były zresztą wygórowane, a organizator turystyki przecież rzeczywiście wykonał pewną
pracę związaną z przygotowaniem imprezy turystycznej oraz jej „sprzedażą”.

•

W zakresie kwoty 117,33 zł, stanowiącej wynagrodzenie pośrednika, sąd nie miał wątpliwości, przyjmując w tym zakresie żądanie powoda za zasadne. Wbrew tej kategorycznej ocenie
takie wątpliwości jednak powstają. Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 7614 k.c. „Agent
nie może żądać prowizji, gdy oczywiste jest, że umowa z klientem nie zostanie wykonana na
skutek okoliczności, za które dający zlecenie nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zaś prowizja
została już agentowi wypłacona, podlega ona zwrotowi. Postanowienie umowy agencyjnej
mniej korzystne dla agenta jest nieważne”. W literaturze wśród przyczyn, które mogą powodować wystąpienie sytuacji, o której mowa w tym przepisie wskazuje się m.in. odstąpienie
strony od umowy (Wiśniewski, 2001, s. 88). A zatem, jeżeli klient odstąpił od umowy, to w myśl
zdania pierwszego cytowanego przepisu agent turystyczny nie jest uprawniony do prowizji,
a w konsekwencji też organizator turystyki nie może obciążać nią klienta. Ze zdania drugiego
tego przepisu płynie wniosek, że przepis ten ma co do zasady charakter semiimperatywny,
tj. w omawianej sytuacji można wprowadzić rozwiązanie polegające na tym, że agent jest
jednak uprawniony do żądania prowizji. W uzasadnienia sądu nic jednak nie wiemy o tym, aby
takie rozwiązanie zostało wprowadzone do umowy zawartej między organizatorem turystyki
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a agentem turystycznym. W tym zakresie sąd przyjął jedynie, że pozwany nie kwestionował
zawarcia umowy za pośrednictwem agenta, „a zatem wynagrodzenie agentowi się należało
pomimo tego, że do realizacji umowy nie doszło”. W tym świetle można więc powiedzieć, że
sąd nie dostrzegł tej regulacji i można więc mówić o pewnym braku konsekwencji przy ocenie
poszczególnych kwot, które składały się na koszty rezygnacji (chyba że przyjmiemy, że odmienne podejście sądu wystąpiło z uwagi na niekwestionowanie tej opłaty przez pozwanego).
Konsekwentnie należałoby bowiem przyjąć, że organizator turystyki powinien wykazać, że
w świetle umowy zawartej z agentem turystycznym agent był uprawniony do żądania takiej
kwoty w przypadku rezygnacji przez klienta z udziału w imprezie turystycznej9.
Po czwarte, odnieść się należy do stwierdzenia sądu, że „nawet przy przyjęciu, że wskazane
wyżej przepisy dyrektywy i ustawy ją implementującej nie mają zastosowania w niniejszej sprawie,
to zdaniem sądu przy zastosowaniu przepisów kodeksu cywilnego, powództwo nie byłoby zasadne”. Punktem wyjścia do takiej oceny jest stwierdzenie, że „żaden z przepisów prawa nie zabrania
konsumentowi odstąpienia od umowy przed terminem jej realizacji”. Przyjęcie takiego stanowiska
prowadzi jednak do przyjęcia interpretacji per non est, która jest – co do zasady – niedopuszczalna (zob. np. Morawski, 2010, s. 122–123). Zgodnie z art. 395 § 1 zd. 1 k.c., można zastrzec, że
jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od
umowy. Gdyby więc przyjąć interpretację, że strony umowy mogą od umowy odstąpić, bo żaden
z przepisów nie zabrania im odstąpienia, to prowadziłoby właśnie do przyjęcia, że cytowany przepis jest zbędny. Jeśli konsument był uprawniony – jak twierdzi sąd – do odstąpienia od umowy,
to dlaczego następnie ma to być podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej konsumenta
względem organizatora „na zasadach ogólnych (art. 361–363 KC)”? Nie przesądzam w tym miejscu tego, że konsument nie miał prawa do odstąpienia od umowy, a jedynie odnoszę się do tego
fragmentu uzasadnienia10. W każdym razie również w przypadku zastosowania wspomnianych
przepisów, czy np. art. 640 k.c. powyższe zastrzeżenia są co do zasady również aktualne.

V. Podsumowanie
Powyższe uwagi prowadzą do poniższych wniosków. Po pierwsze, nie jest wykluczone, że
w omawianej sprawie wiązały strony warunki uczestnictwa, które zostały doręczone pozwanemu
„przy” zawarciu umowy. Stałoby się tak, gdyby te warunki uczestnictwa zostały doręczone przed
zawarciem umowy, a ogólne przepisy o interpretacji oświadczeń woli nie prowadziłyby do wniosku,
że w świetle brzmienia tego wzorca lub w świetle okoliczności wzorzec ten nie znajduje zastosowania z uwagi na jego czasowe ograniczenie (tj. niestosowanie w czasie gdy doszło do zawarcia
umowy). Po drugie, wbrew twierdzeniu sądu brak jest jakichkolwiek podstaw do zastosowania
w niniejszej sprawie przepisów ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W szczególności finansowe skutki prawne odstąpienia przez klienta od umowy nie
mogą być rozpatrywane w kontekście art. 47 ust. 2 tej ustawy. Po trzecie, sprawa ta pokazuje,
9 Abstrahuję w tym miejscu od oceny czy klauzula umowna zawarta w umowie między organizatorem turystyki a podróżnym dopuszczająca uwzględnienie takiej prowizji w kosztach rezygnacji podróżnego, mogłaby zostać uznana za klauzulę niedozwoloną w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. Wydaje się,
że ratio legis przepisu art. 7614 k.c. nie przemawia co do zasady za niemożliwością uwzględnienia w tym przypadku takiego wynagrodzenia agenta
turystycznego, ale in conctreto nie jest to wykluczone.
10

Przykładowo można rozważyć tu zastosowanie per analogiam art. 640 k.c. Zgodnie z tym przepisem, dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła (zob. Cybula, 2007, s. 274). Jego zastosowanie prowadzi
więc do podobnych konsekwencji jak w przypadku art. 47 ust. 2 uit.
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że na tle art. 47 ust. 1 i 2 uit będą powstałaby problemy interpretacyjne. Niestety prawodawca
unijny i w konsekwencji ustawodawca polski użyli w tych przepisach pewnych mechanizmów,
które prowadzą do wątpliwości odnośnie do tego, czego organizator turystyki może w takiej sytuacji żądać od klienta. Zapewne będzie potrzeba co najmniej kilka lat, aż wykształci się w tych
sprawach linia orzecznicza.
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Naruszenie obowiązku sprawozdawczego na skutek błędu
pracownika; prewencyjna i wychowawcza funkcja kary
Glosa do wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 25 lipca 2019 r.,
XVII AmT 34/18 (Legalis nr 2244168)
Spis treści
I.

Teza

II.

Stan faktyczny

III. Komentarz
Streszczenie
Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczy odpowiedzialności karnoadministracyjnej z tytułu zaniechania realizacji obowiązku sprawozdawczego względem Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej. W komentarzu odniesiono się do zagadnienia statusu wspólnika
spółki cywilnej jako podmiotu podlegającego karze pieniężnej, kwestii obiektywnego charakteru
odpowiedzialności karnoadministracyjnej w prawie telekomunikacyjnym, jak również problemu
wpływu błędu pracownika na odpowiedzialność przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z tytułu deliktu administracyjnego.
Słowa kluczowe: kara pieniężna; telekomunikacja; błąd.
JEL: K23

I. Teza
Z uwagi na obiektywny charakter odpowiedzialności na gruncie przepisów prawa telekomunikacyjnego możliwość nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne nie jest zależna od winy przedsiębiorcy. W tym kontekście
podnoszenie w toku postępowania administracyjnego, że do niewykonania w sposób prawidłowy
obowiązku sprawozdawczego doszło na skutek błędu pracownika, nie może być uznane za okoliczność łagodzącą, mającą wpływ na obniżenie wysokości nałożonej decyzją kary pieniężnej.
Ze względu na profesjonalny charakter prowadzonej przez powoda, jako przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, działalności gospodarczej okoliczności wynikające ze sposobu zorganizowania
przedsiębiorstwa nie mogą wpływać na ocenę wykonania przez powoda obowiązków ustawowych,
jakim jest obowiązek sprawozdawczy, o którym mowa w art. 7 ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

II. Stan faktyczny
Komentowane orzeczenie dotyczy zaniechania realizacji przez powódkę będącą przedsiębiorcą telekomunikacyjnym obowiązku sprawozdawczego względem Prezesa Urzędu Komunikacji
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Elektronicznej (dalej: UKE). W myśl postanowień art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne1 (dalej: pt), przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do przedkładania
Prezesowi UKE, w terminie do dnia 31 marca, danych za poprzedni rok kalendarzowy dotyczących
rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług
telekomunikacyjnych. Wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi UKE powyższych
danych wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, jak również sposób i elektroniczny
format przekazywania danych określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw informatyzacji, kierując się koniecznością zapewnienia Prezesowi UKE informacji niezbędnych do
właściwego realizowania jego obowiązków oraz potrzebą usprawnienia i ujednolicenia procesu
przekazywania danych2. Do 12 grudnia 2018 r. obowiązek sprawozdawczy względem przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzących działalność gospodarczą w mniejszym rozmiarze wynikał
z przepisu art. 7 ust. 2 pt, uchylonego na podstawie art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z 10 maja 2018 r.
o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw3 (dalej: zpt z 2018 r.).
W myśl jego postanowień
Przedsiębiorca telekomunikacyjny, którego roczne przychody z tytułu wykonywania
działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym były równe lub mniejsze od
kwoty 4 milionów złotych, jest obowiązany do przedkładania Prezesowi UKE, w terminie do
dnia 31 marca, danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych.
Zgodnie z postanowieniami art. 209 ust. 1 pkt 1 pt, uchylonego 12 grudnia 2018 r. na podstawie art. 1 pkt 31 lit. a) tiret 1 zpt z 2018 r. – niewypełnianie obowiązku udzielania informacji lub
dostarczania dokumentów przewidzianych ustawą – Prawo telekomunikacyjne podlegało karze
pieniężnej w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku
kalendarzowym (art. 210 ust. 1 pt).
Powódka A.O. oraz wspólnik spółki D.O. zawarli umowę spółki cywilnej 1 kwietnia 2003 r.
w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i sprzedaży
oprogramowania, usług teleinformatycznych w tym dostępu do Internetu, zgodnie zaś z treścią
umowy spółki cywilnej, każdy ze wspólników uprawniony jest do samodzielnego prowadzenia
spraw oraz reprezentowania spółki. W piśmie z 12 czerwca 2014 r., powódka złożyła formularze
sprawozdawcze zawierające dane, o których mowa w art. 7 ust. 2 pt, dotyczące lat 2012 i 2013.
Zawiadomieniem z 4 kwietnia 2017 r. Prezes UKE poinformował przedsiębiorcę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej w związku
z niewywiązaniem się z obowiązku, o którym mowa w art. 7 pt za lata 2012, 2013, 2014 i 2015.
Przedsiębiorcę wezwano również do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, danych dotyczących wielkości przychodu osiągniętego w 2016 roku. Dnia 2 maja 2017 r.
wspólnik spółki D.O. w imieniu swoim oraz A.O. wyjaśnił, że brak terminowego wypełnienia obowiązków informacyjnych z art. 7 pt wynikał z błędu pracownika i wniósł o odstąpienie od ukarania
bądź wymierzenie możliwie najmniejszej kary. Do pisma dołączone zostały zaległe formularze
1

T.j. DzU 2019, poz. 2460, ze zm.

2

Zob. rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 7.12.2018 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej (DzU 2018,
poz. 2315).

3

DzU 2018, poz. 1118, ze zm.
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sprawozdawcze zawierające dane, o których mowa w art. 7 pt za lata 2013–2015 oraz za rok 2016.
Prezes UKE, decyzją z 20 października 2017 r., na podstawie art. 201 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 209
ust. 1 w zw. z art. 7 pt, w związku z niewywiązaniem się z obowiązku udzielania informacji lub
dostarczania dokumentów, o których mowa w art. 7 ust. 2 pt za rok sprawozdawczy 2012, 2013,
2014, 2015 nałożył na A.O. karę pieniężną w łącznej wysokości 1200 zł, w tym: za 2012 r. w wysokości 300 zł, za 2013 r. w wysokości 300 zł, za 2014 r. w wysokości 300 zł, za 2015 r. w wysokości 300 zł. A.O. w złożonym odwołaniu wniosła o uchylenie decyzji Prezesa UKE w całości,
wskazując, że Prezes UKE równolegle do zaskarżonej decyzji wydał decyzję dotyczącą drugiego
wspólnika spółki cywilnej. Oświadczyła również, że jako osoba fizyczna nie prowadzi indywidualnej
działalności gospodarczej, a w szczególności telekomunikacyjnej, samo zaś niedopełnienie obowiązku składania sprawozdań dotyczy jedynie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego działającego
pod nazwą (…) s.c. A.O., D.O. Oznajmiła ponadto, że spółka została dwukrotnie upomniana za
brak raportów – po raz pierwszy w 2014 r. za lata 2012 i 2013. Raporty zostały wówczas złożone,
a Prezes UKE odstąpił od wymierzenia kary. Wyjaśniła jednocześnie, że osoby odpowiedzialne
w spółce za składanie sprawozdań na skutek pomyłki składały je do Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, a nie do UKE, dlatego też w 2017 r. Prezes UKE ponownie zwrócił spółce uwagę na zaniechanie składania wymaganych sprawozdań. Powódka podniosła, że w zaskarżonej
decyzji oraz w decyzji skierowanej do D.O., kary pieniężne nakładane za poszczególne lata nie
pokrywają się ze stanem faktycznym lub zostały naliczone podwójnie. W decyzji wymierzono bowiem kary za lata 2013, 2014 i 2015, chociaż sprawozdanie za rok 2013 zostało złożone w 2014 r.
W zaskarżonej decyzji nałożono kary pieniężne za lata 2012–2015, w sytuacji gdy raporty za lata
2012 i 2013 zostały złożone w roku 2014. Natomiast kary za brak raportów w 2014 i 2015 zostały
już wymierzone w decyzji.
Prezes UKE w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie i zasądzenie od powoda
na swoją rzecz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, wskazując, że powódka jest wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej jako (…) s.c. A. O., a nie jak twierdzi
powódka w odwołaniu (…) s.c. A. O., D. O. Ponadto, zgodnie z informacją wskazaną w rejestrze,
przeważającą działalnością gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorcę jest działalność
w zakresie telekomunikacji przewodowej, wykonywana w formie spółki cywilnej. Odnosząc się do
twierdzenia, że kara pieniężna powinna być w przedmiotowym przypadku nałożona na spółkę cywilną, Prezes UKE zauważył w szczególności, iż wynikający z art. 7 pt obowiązek sprawozdawczy
nałożony jest na każdego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, a jego zakres może ulec zmianie
zależnie od kwoty rocznego przychodu. Zaznaczył ponadto, że naruszenie tego obowiązku polega
w szczególności na przekazaniu danych z uchybieniem terminu ustawowego i podlega karze na
podstawie art. 209 ust. 1 pkt 1 pt. Zwrócił również uwagę, że powódka jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 27 pt, wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnym i ciążył na niej ww. obowiązek, którego nie spełniła, przekazując dane z naruszeniem
wymaganego ustawą terminu, przedkładając wymagane zgodnie z art. 7 ust. 2 pt sprawozdania:
za rok 2012 – w dniu 12 czerwca 2014 r., za lata 2013–2015 – w dniu 2 maja 2017 roku. Zdaniem
Prezesa UKE, wobec niewypełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku udzielenia informacji bądź
dostarczenia dokumentów, o którym mowa w art. 209 ust. 1 pkt 1 pt, w stanie faktycznym sprawy
wystąpiły obiektywne przesłanki uzasadniające nałożenie kary pieniężnej.
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SOKiK po rozpoznaniu 25 lipca 2019 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania A.O. przeciwko Prezesowi UKE o nałożenie kary pieniężnej na skutek odwołania powoda
od decyzji Prezesa UKE z 20 października 2017 r. oddalił odwołanie i zasądził od A.O. na rzecz
Prezesa UKE kwotę 720 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

III. Komentarz
Analizując stanowisko zaprezentowane przez SOKiK w wyroku z 25 lipca 2019 r. (XVII AmT 34/18),
wypada odnieść się do kilku zagadnień związanych z treścią przedmiotowego orzeczenia, a mianowicie – statusu wspólnika spółki cywilnej prowadzącego działalność gospodarczą w dziedzinie
telekomunikacji jako podmiotu podlegającego karze pieniężnej, obiektywnego charakteru odpowiedzialności karnoadministracyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na gruncie ustawy – Prawo
telekomunikacyjne, a także kwestii wpływu błędu pracownika zatrudnionego przez przedsiębiorcę
telekomunikacyjnego na odpowiedzialność z tytułu deliktu administracyjnego.
Powódka, na którą Prezes UKE nałożył karę pieniężną w związku z naruszeniem wskazanym
w przepisie art. 209 ust. 1 pt, prowadziła działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej.
Osoby fizyczne będące wspólnikami spółki cywilnej stanowią szczególną kategorię podmiotów
odpowiedzialności karnoadministracyjnej. Zgodnie z art. 860 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny4 (dalej: k.c.), spółka cywilna stanowi bowiem rodzaj stosunku prawnego o charakterze
obligacyjnym, który jest oparty na umowie zobowiązującej wspólników do osiągnięcia wspólnego
celu gospodarczego przez działanie w oznaczony sposób, w szczególności w postaci wniesienia
wkładów. Spółka cywilna ma, co do zasady, stały skład osobowy, a jej wspólnikami mogą być osoby
tak fizyczne, jak i prawne. Od spółek osobowych odróżnia ją natomiast to, że podstawą ekonomiczną prowadzonej w jej ramach działalności nie jest kapitał, ale również osobiste świadczenie
usług na rzecz spółki przez wspólników, przy czym warto pamiętać, że zgodnie z art. 26 ustawy
z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych5 (dalej: ksh) może zostać przekształcona
w spółkę jawną. To wspólnicy spółki cywilnej są uprawnieni i zobowiązani zarazem do prowadzenia jej spraw i reprezentacji (art. 865 § 1 i 866 k.c.). Oni też posiadają status przedsiębiorcy (art. 4
ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców6 (dalej: pp)) w zakresie prowadzonej
przez nich działalności gospodarczej. Umowa spółki cywilnej, w odróżnieniu od spółki handlowej,
nie ma charakteru umowy kreacyjnej, powołującej do istnienia nowy podmiot prawa, ale umowy
zobowiązującej, ewentualnie zobowiązująco-rozporządzającej (Osajda i in., 2020, komentarz do
art. 860, pkt D.28). Obowiązek informacyjny określony w art. 7 ust. 2 pt spoczywa w konsekwencji
na każdym ze wspólników spółki cywilnej, a w związku z powyższym jego niewypełnienie stanowi
podstawę do wymierzenia kary pieniężnej w stosunku do każdego ze wspólników7.
Nadmienić należy, że jakkolwiek nie ma podstaw prawnych do traktowania spółki cywilnej
jako odrębnej jednostki organizacyjnej podlegającej odpowiedzialności karnoadministracyjnej,
to spółka cywilna bywa niekiedy wprost wymieniania jako adresat normy lub też krąg adresatów
normy prawnej obejmuje osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
4

T.j. DzU 2020, poz. 1145, ze zm.

5

T.j. DzU 2019, poz. 505, ze zm.

6

T.j. DzU 2019, poz. 1292 ze zm.

7

Wyr. SOKiK z 9.05.2017 r., XVII AmT 2/17 (Legalis nr 1751855).
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osobowości prawnej, bez dookreślenia, że mowa jest w tym ostatnim przypadku jedynie o jednostkach organizacyjnych wyposażonych w zdolność prawną. W tym ostatnim przypadku interpretacja
ma charakter zawężający na płaszczyźnie prywatnoprawnej, rozszerzający z publicznoprawnego
punktu widzenia. Problemy interpretacyjne potęguje zwłaszcza fakt niejednorodnego określenia
statusu publicznoprawnego spółki cywilnej na gruncie różnych aktów normatywnych rangi ustawowej. Wspomnieć trzeba i kilku chociażby przypadkach. Ustawa z 19 marca 2004 r. – Prawo celne8
w przepisie art. 73c stanowi chociażby, że „Na potrzeby stosowania przepisów prawa celnego
za osobę uznaje się również spółkę cywilną”. W myśl postanowień art. 279 ustawy z 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych9 spółka cywilna może być natomiast „usługodawcą” prowadzącym
audyt wewnętrzny, o którym mowa w art. 275 pkt 2 tej ustawy. Ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym10 w przepisie art. 46 stanowi,
że „Firmą audytorską jest jednostka, w której badania sprawozdań finansowych przeprowadzają
biegli rewidenci, wpisana na listę, (…), i prowadząca działalność w jednej z następujących form:
(…) spółki cywilnej (…)”. Niekiedy zatem adresatem normy może stać się właśnie spółka cywilna
rozumiana jako jednostka organizacyjna, co prowadzi do konfliktu z regulacjami odwołującymi się
do pojęcia „przedsiębiorcy” znanego kodeksowi cywilnemu i prawu przedsiębiorców (Lic, 2013,
Rozdział VII, § 5, pkt I), a nawet prowadzić do mylnego wyobrażenia niektórych przedsiębiorców
będących wspólnikami spółki cywilnej, że nie stanowi ona jedynie kategorii stosunku zobowiązaniowego, ale właśnie jakąś formę organizacji stanowiącą podmiot uprawnień bądź obowiązków,
a nawet podmiot podlegający karze pieniężnej.
Przejdźmy teraz do materii obiektywnego charakteru odpowiedzialności karnoadministracyjnej
skutkującej możliwością nałożenia kary pieniężnej, znanej w szczególności ustawie – Prawo telekomunikacyjne. Tego rodzaju odpowiedzialność polega na możliwości postawienia określonemu
podmiotowi zarzutu działania bądź zaniechania działania w sposób prowadzący do naruszenia
obiektywnych norm prawnych, bez konieczności oceny wpływu okoliczności popełnienia deliktu
administracyjnego na sam fakt zasadności poniesienia przez ten podmiot odpowiedzialności karnoadministracyjnej bądź też na wymiar kary pieniężnej na niego nakładanej (Staniszewska, 2017,
s. 212). Dla zaistnienia naruszenia, za które nałożono karę pieniężną na powódkę, wystarczającym był fakt odnotowania przez Prezesa UKE zaniechania złożenia sprawozdania bądź złożenia
go po terminie. Dla potwierdzenia możliwości nałożenia kary pieniężnej nie było zatem konieczne
badanie takich elementów, jak chociażby wina podmiotu podlegającego karze pieniężnej.
Warto jednak odnotować, że w na podstawie art. 1 pkt 31 lit. b) ustawy z 10 maja 2018 r.
o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw11 dodano w ustawie
– Prawo telekomunikacyjne art. 209 ust. 11 pt. W myśl jego postanowień Prezesowi UKE przyznano prawo do fakultatywnego nakładania kary pieniężnej za niewypełnianie obowiązku udzielania
informacji lub dostarczenia dokumentów przewidzianych ustawą – Prawo telekomunikacyjne lub
ustawą z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych12, a także udzielanie informacji niepełnych lub nieprawdziwych bądź dostarczanie dokumentów zawierających
8

T.j. DzU 2019, poz. 1169, ze zm.

9

T.j. DzU 2019, poz. 869, ze zm.

10

T.j. DzU 2019, poz. 1421, ze zm.

11

DzU 2018, poz. 1118.

12

T.j. DzU 2019, poz. 2410 ze zm.

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 3(9)

www.ikar.wz.uw.edu.pl

125

Mariusz Czyżak

Naruszenie obowiązku sprawozdawczego na skutek błędu pracownika…

informacje niepełne lub nieprawdziwe, jeśli przemawia za tym charakter i zakres naruszenia.
Niemniej jednak, w przypadku stanowiącym podstawę dla wydanego wyroku SOKiK obowiązek
sprawozdawczy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego względem regulatora rynku telekomunikacyjnego nie był ponadto należycie realizowany przez okres kilku lat, a naruszenie nie miało natury
incydentalnej, stąd też wnosić należy, że zarówno charakter, jak i zakres naruszenia potwierdzają
zasadność nałożenia kary pieniężnej.
Kolejną kwestią poruszoną w przywołanej na wstępie tezie, którą wypada poddać przynajmniej
powierzchownej analizie, jest błąd jako okoliczność mająca wpływ na możliwość poddania karze
pieniężnej podmiotu sprawczego deliktu administracyjnego. Wśród argumentacji, którą posłużyła
się powódka w sprawie zakończonej wydaniem komentowanego orzeczenia, znalazła się bowiem
również okoliczność zaistnienia naruszenia obowiązującego w chwili nałożenia kary przepisu
art. 209 ust. 1 pkt 1 pt na skutek błędu pracownika przedsiębiorcy odpowiedzialnego za składanie
sprawozdań wymaganych przepisami art. 7 pt. Należy zatem w przedmiotowym przypadku poruszyć kilka problemów, dotyczących w szczególności pojęcia „błędu”, jego postrzegania w prawie
karnym i cywilnym, a w konsekwencji jego znaczenia dla odpowiedzialności karnoadministracyjnej.
Na gruncie nauki prawa karnego błąd to rozbieżność pomiędzy rzeczywistością a wyobrażeniem
o tej rzeczywistości, a zatem mylne wyobrażenie o rzeczywistości, które może mieć postać urojenia nieistniejącej okoliczności bądź postać wyobrażenia okoliczności nieistniejącej (Grześkowiak
i in., 2012, s. 228). Błąd stanowi okoliczność wpływającą na wyłączenie odpowiedzialności karnej,
uregulowaną w przepisach art. 28–30 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny13 (dalej: k.k.).
W myśl postanowień art. 28 § 1 k.k., „Nie popełnia umyślnie czynu zabronionego, kto pozostaje
w błędzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię”. Zgodnie natomiast z postanowieniami
art. 30 k.k., „Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej
nieświadomości jego bezprawności (…)”. Przypomnieć również trzeba o regulacji znanej obowiązującej kodyfikacji karnoskarbowej. Zgodnie z postanowieniami art. 10 § 4 ustawy z 10 września
1999 r. – Kodeks karny skarbowy14, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego nie
popełnia ten, „kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego
karalności”. Błąd co do karalności czynu (analogicznie jak błąd co do bezprawności) to błąd co
do prawa. Sprawca nie uświadamia sobie wtedy, że jego czyn podlega karze, może natomiast
uświadamiać sobie, iż jego zachowanie jest sprzeczne z przepisami prawa. Innymi słowy – wie,
że narusza prawo, ale nie wie, że naruszenie to skutkuje odpowiedzialnością prawną poddaną
rygorowi prawa karnego skarbowego. W przypadku odpowiedzialności karnoskarbowej nie jest
natomiast możliwe powoływanie się na nieświadomość bezprawności czynu wówczas, gdy na
sprawcy ciąży obowiązek zaznajomienia się z określonymi przepisami w związku z jego aktywnością zawodową polegającą chociażby na prowadzeniu działalności gospodarczej (Bojarski i in.,
2014, s. 36).
W doktrynie prawa cywilnego błąd traktowany jest podobnie jak w nauce prawa karnego –
jako mylne wyobrażenie człowieka o rzeczywistości bądź też brak jakiegokolwiek wyobrażenia
o tej rzeczywistości, co stanowi szczególny przypadek mylnego wyobrażenia (Olejniczak i in.,
2019, s. 504), aczkolwiek pociąga za sobą odmienne implikacje. W prawie cywilnym podnosi
13

T.j. DzU 2019, poz. 1950, ze zm.

14

T.j. DzU 2020, poz. 19, ze zm.
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się chociażby, w świetle regulacji art. 1019 § 1 w zw. z art. 84 § 2 k.c., że dla możności powołania się na błąd przez określoną osobę konieczne jest, aby dochowała ona należytej staranności
przy prowadzeniu swych spraw. Wobec tego błąd usprawiedliwiony co do okoliczności sprawy
to taki błąd, który nie stanowi następstwa braku zachowania staranności w określonej sytuacji
(Załucki i in., 2019, komentarz do art. 1019, pkt I.2).
W przypadku stanu faktycznego stanowiącego podstawę komentowanego orzeczenia SOKiK,
błąd towarzyszący naruszeniu przepisu art. 209 ust. 1 pt, polegać mógłby w szczególności na
braku świadomości istnienia obowiązku sprawozdawczego spoczywającego na przedsiębiorcy
telekomunikacyjnym na podstawie art. 7 pt bądź mylnym wyobrażeniu co do szczegółowej treści
powinności wynikającej z tego przepisu prawa. To ostatnie dotyczyć mogłoby w szczególności
kwestii: zakresu treści sprawozdania podlegającego przekazaniu; należytej identyfikacji organu
administracji rządowej, któremu sprawozdanie powinno zostać przedłożone; terminu złożenia
sprawozdania. Z oświadczenia powódki złożonego w toku postępowania wywieźć można, że
przywołany przez powódkę błąd polegał właśnie na mylnym wyobrażeniu, że organem, któremu należy stosowne sprawozdanie przedkładać jest Prezes UOKiK, a nie Prezes UKE. Gdyby
zastosować zatem reguły prawnokarne dla oceny zaistnienia naruszenia podlegającego karze
pieniężnej na podstawie art. 209 ust. 1 pt na skutek błędu, należałoby – jak się wydaje – potraktować przedmiotowe naruszenie jako nieumyślne z uwagi na działanie w błędzie co do znamienia
deliktu administracyjnego. Wobec obiektywnego charakteru odpowiedzialności znanej ustawie
– Prawo telekomunikacyjne, o czym była już mowa powyżej, jak również braku przesłanek do
zastosowania instytucji prawa karnego materialnego i wykładni właściwej dla prawa karnego do
administracyjnych kar pieniężnych15, kwestia zawinienia (umyślności lub nieumyślności) nie ma
w przedmiotowej sytuacji jednakże znaczenia prawnego. Posiłkując się jednak cywilnoprawnym
pojęciem „błędu usprawiedliwionego”, sam błąd uznać należałoby za nieusprawiedliwiony jako
wynikający z braku należytej staranności w działaniu podmiotu podlegającego karze pieniężnej.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania działalności zawodowej
od dłuższego czasu w tym samym obszarze gospodarki, a z takim stanem faktycznym mamy do
czynienia na gruncie analizowanego orzeczenia, można bowiem wymagać od przedsiębiorcy
obowiązku dochowania należytej staranności w realizacji obowiązków publicznoprawnych towarzyszących prowadzeniu działalności gospodarczej. Przejawiać się zaś ona powinna w szczególności świadomością treści zwłaszcza tych obowiązków, które w sposób ścisły związane są
z określoną kategorią aktywności zawodowej lub gospodarczej, a przy tym nie stanowią novum
regulacyjnego. O należytej staranności świadczyć powinien również sposób sprawowania nadzoru
nad wykonywaniem pracy przez działającej w imieniu przedsiębiorcy pracownika, odpowiedzialnego za faktyczną realizację tychże obowiązków.
Jak zatem błąd powinien być postrzegany w prawie administracyjnym w sytuacji oceny
okoliczności nałożenia kary pieniężnej, skoro kwestia ta nie została uregulowana przez ustawodawcę? W pewnej mierze nie można odmówić w tym miejscu racji stanowisku zajętemu przez
M. Wincenciaka, który opowiada się za wprowadzeniem instytucji błędu co do prawa z uwagi na
fakt indyferencji moralnej norm prawa administracyjnego (w odróżnieniu do norm prawnokarnych),
która sprawia, iż podmiot podlegający sankcji administracyjnej nie może posługiwać się moralnością
15

Wyr. SOKiK z 9.05.2017 r., XVII AmT 2/17 (Legalis nr 1751855).
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dla oceny powinności wynikających z prawa administracyjnego (Wincenciak, 2011, s. 605–606).
Inaczej ujmując, delikt administracyjny bywa często naruszeniem prawa poddanym sankcji administracyjnej z uwagi na określone przemiany społeczno-gospodarcze związane chociażby z rozwojem technologicznym, czy też funkcjonowaniem gospodarki wolnorynkowej, i koniecznością
sprawowania przez państwo nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność w określonym
sektorze gospodarki. Stanowi zatem działanie lub zaniechanie działania godzące w przyjęty
i umocowany w prawie administracyjnym model zarządzania pewnymi obszarami państwa jako
tzw. mala prohibita, a nie zachowanie stanowiące tzw. mala per se, a poddane represji, zwykle karnej, ze względu na powszechnie akceptowaną i uwarunkowaną kulturowo jego pejoratywną ocenę.
Niemniej jednak trudno odszukać wśród przepisów powszechnie obowiązującego prawa
regulacji poświęconych instytucji wyłączającej wprost możliwość poniesienia odpowiedzialności
karnoadministracyjnej z powodu błędu co do prawa. Na podstawie przepisu art. 1 pkt 41 ustawy
z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych
innych ustaw16 w ustawie z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego17
(dalej: k.p.a.) dodano dział IV pt. „Administracyjne kary pieniężne”, wprowadzając w ten sposób
szereg istotnych zmian na grunt regulacji dotyczących odpowiedzialności karnoadministracyjnej.
Jakkolwiek powyższa nowelizacja dotknęła materii okoliczności wyłączenia odpowiedzialności, to nie
uregulowano w niej problemu błędu w przypadku deliktu zagrożonego karą pieniężną. Nadmienić
trzeba, że art. 189e k.p.a. wskazuje jedynie, że strona nie podlega ukaraniu wówczas, „gdy do
naruszenia prawa doszło wskutek działania siły wyższej”. Na marginesie niniejszych rozważań
przypomnieć należy natomiast, że na podstawie art. 61 pkt 1 ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych18, która weszła w życie 1 stycznia
2020 r., w ustawie – Prawo przedsiębiorców dodano przepis art. 21a pp, którym wprowadzono
swoistą instytucję tzw. prawa do popełnienia błędu. W myśl postanowień tego przepisu
Jeżeli przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
narusza przepisy prawa związane z wykonywaną działalnością gospodarczą w okresie
12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie
po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
a właściwy organ wszczyna w związku z tym naruszeniem postępowanie: (…) 2) w sprawie
nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej – przed (…) wymierzeniem mu
administracyjnej kary pieniężnej organ ten wzywa, w drodze postanowienia, przedsiębiorcę
do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów prawa oraz skutków tych naruszeń, jeżeli
skutki takie wystąpiły, w wyznaczonym przez siebie terminie.
Jeżeli zaś przedsiębiorca ten usunie stwierdzone naruszenia przepisów prawa, jak również skutki
powstałych naruszeń, o ile takowe wystąpiły, w wyznaczonym przez wspomniany powyżej organ
terminie, organ, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia na niego lub wymierzenia mu administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu (art. 21a ust. 3 pp). Można zatem wnioskować, że ustawodawca wprowadził w ten sposób na grunt obowiązującego prawa instytucję
16

DzU 2017, poz. 935.

17

T.j. DzU 2020, poz. 256 ze zm.

18

DzU 2019, poz. 1495. ze zm.
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odstąpienia od nałożenia kary administracyjnej w sytuacji działania przez początkującego przedsiębiorcę w błędzie wynikającym ze stosunkowo krótkiego okresu doświadczenia w prowadzeniu
działalności gospodarczej, jak gdyby z powodu braku praktyki umożliwiającej nabranie kompetencji
pozwalających na zachowanie należytej staranności w prowadzeniu działalności gospodarczej,
a nawet świadomości istnienia określonych przepisów regulujących ten rodzaj działalności.
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D. Borek, H. Zawistowska (red.),
Komentarz do ustawy o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych,
Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2020, ss. 573
Autorami komentarza przygotowanego pod redakcją i z udziałem D. Borka i H. Zawistowskiej,
są również L. Ćwikła, E. Puciata i K. Świtaj. Ten oczekiwany komentarz został opublikowany nie
w znanej i cenionej powszechnie serii wydawniczej „Komentarzy Becka” ani też przez równie
doceniane Wydawnictwo Wolters Kluwer, które od lat publikuje rozmaite prawnicze komentarze,
monografie i podręczniki1, ani przez Wydawnictwo Difin również znane z publikacji z zakresu prawa
turystycznego2, lecz przez gdańskie wydawnictwo ODDK, które wcześniej żadnego komentarza
nie wydało, a mnie się kojarzy głównie z wysokimi cenami swoich książek. Nie inaczej jest w przypadku komentowanej publikacji wycenionej aż na 220,5 zł, chociaż książka ma miękką okładkę,
a przecież w odniesieniu do komentarzy aż prosi się o twardą okładkę ze względu na założenie
częstego do nich zaglądania. Porównałem tę cenę z ceną zaledwie 67 zł mojego podręcznika
„Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko”3, liczącego co prawda ok. 200 stron mniej, ale
wydanego w nieco większym formacie. Wyjaśnienie jest proste: ODDK reklamuje się, że wydaje
publikacje dla biznesu, to i cena musi być dla biznesu.
Recenzowany komentarz – zgodnie z uwagami poczynionymi we wstępie przez D. Borka
– jest skierowany do przedsiębiorców turystycznych i „innych osób zajmujących się na co dzień
prowadzeniem działalności w obszarze turystyki”, a także do pracowników urzędów marszałkowskich oraz „podmiotów publicznych orzekających lub tworzących przestrzeń prawną dla
przedsiębiorców turystycznych”. Te sformułowania wskazują, że Autorzy, pisząc ten komentarz,
nie myśleli, że będą go czytać także adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, pracownicy naukowi
licznych uczelni wykładający prawo turystyczne i oczywiście studenci, zwłaszcza piszący prace
licencjackie i magisterskie z tego zakresu. Będą czytać i krytykować, a studenci będą uczyć się
na błędach popełnionych w tej publikacji.
Już na pierwszy rzut oka można dostrzec zaskakujące rozwiązanie w publikacji typu komentarza – tekst poszczególnych artykułów komentowanej ustawy nie jest wydrukowany pogrubioną
czcionką, co zawsze występuje w komentarzach, lecz jest napisany zwykłą czcionką i na dodatek pomniejszoną w porównaniu z tekstem komentarzy. W konsekwencji tekst komentowanej
ustawy niejako ginie w tle, zwłaszcza że pod numerem każdego artykułu ustawy w nawiasach
kwadratowych wyboldowano skrót zawartości danego artykułu. Czytelnikowi znacznie utrudnia
to korzystanie z komentarza, gdy chce szybko skonfrontować uwagi komentatora z odpowiednim
fragmentem tekstu ustawy.
1

Wolters Kluwer opublikowało aż pięć wydań Prawa turystycznego M. Nesterowicza, ostatnie w 2016 r., które nie zostało przywołane w recenzowanym
komentarzu, chociaż właśnie ta publikacja jest cytowana w prawie każdej pracy z zakresu prawa turystycznego.
2

Można przywołać zwłaszcza: R. Adamus, Umowa o podróż w prawie polskim, Warszawa 2012; J. Gospodarek, Prawo w turystyce, Warszawa 2006,
które to publikacje w ogóle nie zostały dostrzeżone przez Autorów recenzowanego komentarza i brak ich w załączonej bibliografii.

3

J. Gospodarek, Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko, Oficyna Wydawnicza SGH, wyd. II rozszerzone i zaktualizowane, Warszawa 2019.

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 3(9)

www.ikar.wz.uw.edu.pl

130

Jerzy Gospodarek

D. Borek, H. Zawistowska (red.), Komentarz do ustawy o imprezach turystycznych…

Od razu zaciekawiło mnie i też zastanowiło, co o sobie napisali w komentarzu poszczególni jego Autorzy. W notkach autorskich było z reguły dużo słów, mało konkretów, z pozytywnym
wyjątkiem odnoszącym się do prof. em. SGH dr hab. H. Zawistowskiej. Po dopełnieniu tych
szczątkowych danych informacjami dostępnymi w Internecie okazało się, że troje autorów nie ma
dorobku naukowego w dziedzinie prawa turystycznego lub jest on jedynie znikomy. To jest istotny
mankament recenzowanej publikacji, że większość jej autorów nie tylko nie opublikowała niczego znaczącego w tym zakresie, lecz nie wykazała się także znajomością literatury przedmiotu.
W komentarzach do poszczególnych artykułów ustawy często pomijane są nawet fundamentalne
publikacje na temat omawianych instytucji prawnych i związków z wcześniej obowiązującą w tym
zakresie ustawą o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r., mającą obecnie inny zakres i tytuł
o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych4. Musi
zastanawiać, dlaczego w komentarzach do niektórych artykułów pominięto tak wiele publikacji
z ostatnich lat odnoszących się bezpośrednio do komentowanej ustawy5.
Pomarzyłem przez chwilę, ileż zyskałby ten komentarz, gdyby w gronie jego autorów znaleźli się dwaj wysoko cenieni i dociekliwi naukowo doktorzy o dorobku naukowym większym niż
ma niejeden doktor habilitowany, a nawet profesor: P. Cybula – autor kilkudziesięciu znaczących
publikacji z zakresu prawa turystycznego6 oraz J. Raciborski – autor podobnie licznych i ważnych
prac z tej dziedziny, w tym m.in. komentarza do poprzednio obowiązującej ustawy7. To bowiem
ważne, aby komentarz nie tylko trafiał w oczekiwania praktyków, ale również był inspiracją i źródłem pogłębionej refleksji prawniczej. Takiej refleksji w odniesieniu do zawartej w komentowanej
ustawie problematyki cywilnoprawnej trudno się doszukać w tej publikacji, co wynika z faktu, że
w gronie jej autorów po prostu zabrakło doświadczonego cywilisty. Warto podkreślić, że wszyscy
Autorzy komentarza brali aktywny udział w projektowaniu komentowanej ustawy, w tym w szczególności dr D. Borek – wówczas główny specjalista w Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu
i Turystyki – i to akurat stanowi niewątpliwie mocny punkt tej publikacji.
Recenzowany komentarz ma klasyczny układ przesądzony charakterem tej publikacji i podziałem ustawy na 10 rozdziałów. Różnią się one zasadniczo nie tylko objętością tekstu komentowanych artykułów ustawy, co jest zrozumiałe, lecz także objętością samych komentarzy. Szczególnie
rozbudowane są komentarze autorstwa D. Borka – głównego twórcy projektu tej ustawy. Niestety
chwilami trudno je czytać ze zrozumieniem, skoro akapity są niekiedy tak długie, że jeden liczy nawet 2–3 strony. W tej sytuacji czytającemu niełatwo zapamiętać, co było na początku tak długiego
akapitu i o co w końcu Autorowi komentarza chodzi. Generalnie trzeba zaznaczyć, że publikacja
4

T.j. DzU 2019, poz. 238, ze zm.

5

Jako przykłady można podać: D. Ambrożuk, Funkcja ochronna przepisów ustawy o imprezach turystycznych dotyczących umowy o udział w takiej imprezie, w: B. Gnela, E. Sługocka-Krupa, M. Szaraniec, A. Viglianisi Ferraro (red.), Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE.
Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s.137–148; P. Cybula, Aksjologia zmiany prawa konsumenckiego na przykładzie implementacji w Polsce dyrektywy 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, „Folia Turistica” 2018 nr 49, s. 125–149;
idem, O ewolucji warunków świadczenia usług turystycznych z perspektywy interesu konsumenta, iKAR 2019 nr 2, s. 40–61; B. Gnela, Status prawny
„podróżnego” w nowej dyrektywie turystycznej 2015/2302, w: P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace
poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 177–184; A. Kubiak-Cyrul, Zakres stosowania nowej dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych z perspektywy prawa polskiego, „Studia Prawnicze. Rozprawy
i Materiały” 2015 nr 2, s. 19-–34; P. Kukuryk, Uwagi o konsumenckim prawie odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, w: B. Gnela, E. Sługocka-Krupa, M. Szaraniec, A. Viglianisi Ferraro (red.), op. cit., s. 119–136; K. Maciąg, Ochrona podróżnego
na tle ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz ustawy o usługach turystycznych– analiza porównawcza, iKAR
2018 nr 4, s. 45–58; K. Marak, Niewypłacalność organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych –
uwagi na tle nowych regulacji prawnych z zakresu turystyki, w: M. Kuźnik, A.J. Witosz (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 93–113.
6

Zob. zwłaszcza P. Cybula, Usługi turystyczne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

7

J. Raciborski, Usługi turystyczne. Przepisy i komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999.
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jest napisana trudnym językiem, nie zawsze precyzyjnym, przy czym pozytywnie wyróżniają się
pod względem językowym komentarze autorstwa H. Zawistowskiej.
Czego brakuje w tym komentarzu? Nie ma w nim choćby kilkustronicowego wprowadzenia,
w którym zostałaby omówiona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych8. Przecież zakres
i treść komentowanej ustawy zostały generalnie przesądzone ustaleniami właśnie tej dyrektywy mającej charakter maksymalny. Jest na jej temat już całkiem spora literatura9 i warto było ją przybliżyć
Czytelnikom komentarza, jak też pokazać, w jakich bólach powstawała ta dyrektywa10 i uzmysłowić
powiązania między nią a polską ustawą. To byłaby okazja do dokonania ogólniejszej refleksji prawniczej i osadzenia komentarza na unijnych podstawach. Kilka zdań we wstępie recenzowanego
komentarza nt. dyrektywy 2015/2302 oraz krótkie odwołania do niej w komentarzach do niektórych
artykułów ustawy oczywiście nie wystarczą i po prostu rozczarowują.
Brak też przedstawienia w zbyt krótkim wstępie tej publikacji, jak ciekawa, choć niełatwa była
droga ustawodawcza, która doprowadziła do uchwalenia komentowanej ustawy z uwzględnieniem
konsultacji publicznych i długotrwałych uzgodnień międzyresortowych. Co zadziwiające, ustawa
ta została przyjęta w poprzedniej kadencji Sejmu prawie jednomyślnie przy zastanawiającej zgodzie posłów rządzącej koalicji i opozycji, chociaż jest to akt nader skomplikowany i wywołujący
wiele wątpliwości. Opisałem to w artykule11, który najwyraźniej nie jest znany Autorom recenzowanego komentarza, gdyż nie przywołali go w załączonej bibliografii. Przy okazji trzeba delikatnie wytknąć Autorom i redaktor prowadzącej tej publikacji, że bibliografia ta została sporządzona
wbrew ogólnie przyjętej zasadzie, że w wykazie cytowanych publikacji podaje się w układzie
alfabetycznym najpierw nazwisko i dopiero potem pierwszą literę imienia lub imion autora, a nie
odwrotnie12. Piszę to delikatnie, gdyż w poradniku napisanym przed laty w konsultacji filologicznej z prof. J. Miodkiem znalazłem uwagę, że spotykane są także wykazy, w których na początku
pisane jest imię lub pierwsza litera imienia13. Tak właśnie postąpiono w publikacji przywołanej
w przypisie 11 tej recenzji, na co jako współautor nie miałem żadnego wpływu. Jak to wszystko
jest względne… Ale zdecydowanie uważam, że bardziej czytelny jest wykaz cytowanych prac
w kolejności alfabetycznej z nazwiskami na początku.
Kto nie przeczytał uważnie wstępu, a wielu nie lubi czytać wstępów i po prostu je opuszcza, nie
będzie wiedział, że komentowana ustawa jest przytoczona w publikacji w wersji tekstu jednolitego
8

Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015.

9

Zob. zwłaszcza pominięte w komentarzu publikacje: B. Gnela, Zakres podmiotowy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302
w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, w: M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski (red.), Ochrona konsumenta na
rynku usług, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 272–283; J. Gospodarek, Nowe trendy w nowej dyrektywie turystycznej, w: D. Sokołowski,
P. Tomczykowska (red.), Kreatywność w turystyce. Nowe trendy w rozwoju turystyki, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, s. 11–23; K. Marak,
Harmonizacja maksymalna projektowanej dyrektywy turystycznej i możliwe odstępstwa od tak wyznaczonego poziomu harmonizacji, w: B. Gnela,
K. Michałowska (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 16–28; eadem, Nowa dyrektywa turystyczna i jej implementacja do ustawodawstwa polskiego, w: J. Żylińska, I. Przychocka, M. Filipowska-Tuthill (red.), Współczesne wyzwania
nauk społecznych i ekonomicznych, Wydawnictwo Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej, Warszawa 2016, s. 660–675; M. Nesterowicz,
Dyrektywa Unii Europejskiej o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jej implementacja do prawa polskiego i odpowiedzialność
biur podróży, „Przegląd Sądowy” 2018 nr 9, s. 44–57.
10

Zob. J. Gospodarek, Znaczenie dla rynku turystycznego projektowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych
i aranżowanych usług turystycznych, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2014 nr 3, s. 165–181; idem, Projektowana dyrektywa turystyczna a przyszłość
turystyki w Unii Europejskiej i w Polsce, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2014 nr 46, s. 27–36.
11 J. Gospodarek, Implementacja nowej dyrektywy turystycznej z 2015 r. do systemu prawa polskiego, w: B. Gnela, E. Sługocka-Krupa, M. Szaraniec,
A. Viglianisi Ferraro (red.), op. cit., s. 99–117.
12

Zob. np. R. Kolman, Zdobywanie wiedzy. Poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje), Oficyna Wydawnicza Branta, BydgoszczGdańsk 2004, s. 270–271; J. Piter, Zarys metodologii pracy naukowej, PWN, Warszawa 1975, s. 201–205.
13

Zob. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 1998, s. 50.
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z 2019 r., gdyż była już kilka razy nowelizowana. Jest o tym wzmianka w przypisie 2 wstępu, ale
to za mało. W poważnych komentarzach do ustaw jest zawsze odrębna strona z tytułem ustawy,
datą jej uchwalenia, miejscem ogłoszenia i podaniem ewentualnych zmian, wskazaniem aktualnego tekstu jednolitego i ewentualnych jego zmian. Już po ukazaniu się recenzowanej publikacji
w tekście komentowanej ustawy taka niewielka ale znacząca zmiana została dokonana w art. 34,
co przy okazji warto zasygnalizować14.
Części powyższych zarzutów pod adresem recenzowanego komentarza można było uniknąć,
gdyby zostały przedstawione w recenzji wydawniczej. Najwyraźniej recenzentka tej publikacji tego
rodzaju zarzutów nie zgłosiła. Nie każdy może być recenzentem. To niełatwa, odpowiedzialna
i niewdzięczna funkcja, o czym wie każdy, kto napisał jakiegoś rodzaju recenzję krytyczną.
Przeczytanie ze zrozumieniem tej publikacji w całości jest zadaniem prawie niewykonalnym
i to nie tylko ze względu na wspomniane trudności językowe wielu komentarzy, lecz także z powodu
niejasnej terminologii komentowanej ustawy, przejętej z dyrektywy 2015/2302, która na dodatek
została przetłumaczona na język polski nie zawsze szczęśliwie. Jeden znaczący przykład warto
podać: angielski termin retailer został przetłumaczony jako „sprzedawca detaliczny”, chociaż „Wielki
słownik angielsko-polski PWN-Oxford” tłumaczy to określenie jako „detalista”15. Niewątpliwie pojęcie detalisty jest szersze od sprzedawcy detalicznego i szkoda, że nie zostało ono zastosowane
w wersji polskiej wskazanej dyrektywy, gdyż ułatwiłoby to właściwe interpretowanie tej dyrektywy
i wdrażającej ją do systemu prawa polskiego ustawy, komentowanej w recenzowanej publikacji.
Zarówno dyrektywa 2015/2302, jak i polska ustawa ją implementująca posługują się ekonomiczną terminologią o sprzedaży produktu turystycznego, jakim jest impreza turystyczna, chociaż
w istocie z prawnego punktu widzenia chodzi tutaj nie o sprzedaż, lecz o zawarcie umowy o udział
w imprezie turystycznej, czyli o świadczenie określonego pakietu usług turystycznych, nazwanego w angielskiej wersji dyrektywy 2015/2302 terminem package, na podstawie umowy nazwanej
tamże mianem package travel contract. Ten ostatni termin został przetłumaczony w wersji polskiej tej dyrektywy jako „umowa o udział w imprezie turystycznej”. Chociaż ta umowa jest bliżej
zdefiniowana w art. 4 pkt 3 komentowanej ustawy, to autor komentarza pisze nie o zawieraniu
tego typu umowy, lecz o sprzedaży (nabyciu) pakietu w postaci imprezy turystycznej. Skołowany
Czytelnik ma prawo w końcu pomyśleć czy zawiera umowę sprzedaży praw, czy umowę o udział
w imprezie turystycznej? Wydaje się nieporozumieniem twierdzenie, że mamy wtedy do czynienia
z umową sprzedaży praw tylko dlatego, że w art. 1 pkt 1 ustawy jej zakres przedmiotowy został
oznaczony jako określenie warunków oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych
oraz powiązanych usług turystycznych. Wszak wszelkie usługi są wykonywane na podstawie
odpowiednich umów o świadczenie usług, a nie umów sprzedaży praw.
Natomiast przekonujące wydają się rozważania D. Borka na temat umowy o powiązane
usługi turystyczne. Zawarte w komentarzu uwagi dotyczące powiązanych usług turystycznych
rozjaśniają pojęcie tego rodzaju powiązań między usługami turystycznymi. Jednakże zastanawia,
dlaczego w aktach wykonawczych do komentowanej ustawy znalazły się sformułowania o „umowie
o powiązane usługi turystyczne” oraz „umowie o usługi turystyczne stanowiące element powiązanych usług turystycznych”, skoro w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
14

Zob. DzU 2020, poz. 565.

15

Wielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 998.
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turystycznych z 2017 r. tak określona umowa nie została nazwana. Dlaczego autor komentarza
nie postuluje odpowiedniej zmiany tej ustawy?
Wątpliwości powstają również w związku z terminem „podróżny” zastosowanym w komentowanej ustawie jako odpowiednikiem określenia traveller użytego w dyrektywie 2015/2302. Zgodnie
z „Wielkim słownikiem angielsko-polskim PWN-Oxford” wskazany angielski termin oznacza nie tylko
podróżnego, ale też podróżnika, podróżniczkę, osobę podróżującą16. Dlaczego więc w polskiej
wersji tej dyrektywy oraz w komentowanej ustawie wprowadzono pojęcie podróżnego, chociaż
w polskim prawie przewozowym podróżny występuje jako strona umowy przewozu osób, wyraźnie
tak nazwana w art. 776 i 777 k.c. oraz w ustawie – Prawo przewozowe z 15 listopada 1984 r.17
Komentując w publikacji definicję podróżnego, D. Borek wyraził pogląd, że ta definicja wbrew pozorom nie wprowadza zamieszania na rynku turystycznym. Autor zdaje się nie znać zastrzeżeń
zgłaszanych w literaturze przedmiotu18, że pojęcie podróżnego występuje w prawie przewozowym w odniesieniu do słabszej strony w umowie przewozu osób i nie jest właściwe nadawanie
mu innego znaczenia na gruncie prawa turystycznego, skoro przewóz pasażerów stanowi podstawową usługę turystyczną. Z niedowierzaniem zauważyłem, że w recenzowanym komentarzu
dwukrotnie (s. 47 i s. 432) zostały wymienione ustawy regulujące prawa i obowiązki pasażerów
w różnych rodzajach transportu z pominięciem ustawy – Prawo przewozowe z 1984 r. Ustawa
ta nie znalazła się też w wykazie aktów prawnych zamieszczonym na końcu tej publikacji. Warto
więc przypomnieć Autorom recenzowanego komentarza, że wskazana ustawa nadal obowiązuje,
niedawno ukazał się jej kolejny tekst jednolity i doczekała się kolejnego komentarza19. Przy okazji
należy też przytoczyć postulat zgłoszony w nauce prawa, aby w kodeksie cywilnym uregulować
całościowo umowę przewozu osób z wyłączeniem transportu morskiego20, co miałoby oczywiście
znaczenie dla problematyki świadczenia usług turystycznych.
Dalsze wątpliwości związane z pojęciem podróżnego wiążą się z jego stosunkiem do pojęcia
klienta zdefiniowanym w ustawie o usługach turystycznych z 1997 r. W recenzowanym komentarzu D. Borek wyraził pogląd, że sformułowanie „podróżny” jest jaśniejsze i klarowniejsze od definicji klienta w poprzednim stanie prawnym (s. 59), a przy tym ma szerszy zakres od kodeksowej
definicji konsumenta (s. 400). Szkoda, że tych stwierdzeń Autor nie skonfrontował z analizami
przedstawionymi w literaturze przedmiotu zwłaszcza przez B. Gnelę21 oraz D. Wolskiego22, których prace nie zostały uwzględnione w bibliografii recenzowanej publikacji.
Kolejne wątpliwości o fundamentalnym charakterze powstają w związku z pojęciem przedsiębiorcy turystycznego, zdefiniowanym w art. 4 pkt 7 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z 2017 r. Termin ten już wcześniej był używany w literaturze

16

Wielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford, op. cit., s. 1250.

17

T.j. DzU 2020, poz. 8.

18

Zob. J. Gospodarek, prace przywołane w przypisie 10, a także B, Gnela, Zakres podmiotowy dyrektywy…, op. cit., s. 282; eadem, Status prawny
„podróżnego”…, s. 179–180.

19

Zob. D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Prawo przewozowe. Komentarz, Wolters Kluwer, wyd. 2, Warszawa 2020. Pierwsze wydanie
tego komentarza z 2014 r. nie znalazło się w bibliografii recenzowanej publikacji, a szkoda, bo Autorzy recenzowanego komentarza mogliby skorzystać
z dobrego wzoru, jak napisać czytelny komentarz i nadać publikacji odpowiednią formę.
20

Zob. D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Umowa przewozu osób, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków-Legionowo 2018, s. 157–159.

21

B. Gnela, Zakres podmiotowy dyrektywy…, op. cit., s. 277–283; eadem, Status prawny „podróżnego”…, op. cit., s. 178–184.

22

D. Wolski, Wpływ ustawy o prawach konsumenta na ochronę klienta korzystającego z usług turystycznych, w: D. Karczewska, M. Namysłowska,
T. Skoczny (red), Ustawa o prawach konsumenta, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 297–300.
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przedmiotu, czego jednak autorzy recenzowanego komentarza nie zauważyli23. Trzeba podkreślić,
że w tekście dyrektywy 2015/2302 występuje w języku angielskim pojęcie trader, przetłumaczone
w wersji polskiej jako „przedsiębiorca”. Określenie to występuje również w licznych innych dyrektywach przyjmowanych w ostatnich latach przez Parlament Europejski i Radę, zastępując uprzednio
stosowane takie angielskie terminy, jak enterprise, undertaking i business, tłumaczone na język
polski jako „przedsiębiorstwo”24. Zgodnie z „Wielkim słownikiem angielsko-polskim PWN-Oxford”
termin trader jest tłumaczony jako „handlowiec”25, co nie wydaje się określeniem odpowiednim do
stosowania w odniesieniu do podmiotu działającego w związku z umowami objętymi zakresem
dyrektywy 2015/2302, występującego w charakterze organizatora, tzw. sprzedawcy detalicznego,
przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług lub w charakterze dostawcy usług
turystycznych. Słusznie więc w wersji polskiej tej dyrektywy zastosowano określenie „przedsiębiorca”. Natomiast w komentowanej ustawie została wprowadzona w art. 4 pkt 7 zupełnie nowatorska
definicja przedsiębiorcy turystycznego, odwołująca się do pojęcia przedsiębiorcy w rozumieniu
art. 431 k.c., a przy tym rozszerzona o „prowadzącego działalność odpłatną”. Jest to określenie
ustawowe wyjątkowo szerokie, ustalone na potrzeby działalności w dziedzinie turystyki, które
zdaniem D. Borka rozwiewa wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Warto zapoznać się z interesującymi rozważaniami na ten wyjątkowo ważny temat w recenzowanym komentarzu. Trudno jednak
w pełni podzielić przekonanie Autora o prawidłowości definicji przedsiębiorcy turystycznego, skoro
obejmuje ona także działalność odpłatną o charakterze niezarobkowym. Jak bowiem wiadomo,
w polskim prawie charakter zarobkowy działalności stanowi konieczny element działalności gospodarczej26. Sprawy wymagają więc dalszych analiz.
Zdaniem autora wstępu do recenzowanego komentarza, stanowi on „unikatową monografię”. Czy jest to w ogóle monografia naukowa, można mieć wątpliwości w świetle obowiązującego
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji
jakości działalności naukowej27, które – odmiennie niż poprzednio obowiązujące rozporządzenie
z 2016 r. – komentarzy do ustaw nie zalicza wyraźnie do monografii naukowych. Jednak skoro
definicja ustalona w § 10 tego rozporządzenia, za monografię naukową uznaje recenzowaną publikację książkową, przedstawiającą określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, a jest przy tym opatrzona przypisami i bibliografią, to recenzowany komentarz ten warunek
co do zasady spełnia. Trzeba jednak dodać, że wydawnictwo ODDK nie znajduje się w wykazie
wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe28.
Wiem, jak trudno jest napisać dobry komentarz, gdyż przed laty napisałem kilka komentarzy,
w tym dwa do wówczas obowiązujących, kolejnych ustaw o łączności. Wiem też, że w życiu już
nie podejmę się napisania żadnego komentarza. Praca katorżnicza i niewdzięczna, wymagająca
dużej wiedzy prawniczej, znajomości zarówno literatury przedmiotu, jak i praktyki oraz orzecznictwa, a ponadto z reguły także prawa UE i prawa innych państw. Nigdy nie ma wtedy pewności,
23

Zob. J. Gospodarek, Zasady i zakres odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy turystycznego. Próba uogólnień, w: A. Śmieja (red.), Odpowiedzialność
cywilnoprawna w obrocie gospodarczym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 203, Wrocław 2011, s. 60–63.
24

Zob. J. Gospodarek, Prawo gospodarcze…, op. cit., s. 129.

25

Wielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford, op. cit., s. 1244.

26

Zob. bliżej J. Gospodarek, Prawo gospodarcze…, op. cit., s. 175 i nast.

27

DzU 2019, poz. 392.

28

Zob. załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane
monografie naukowe, dostępny pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/attachment/fc03856d-fcfc-499c-907b-2a82e2ed56e1.
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że ktoś do czegoś się nie przyczepi. Autorzy recenzowanego komentarza jakby tego nie wiedzieli.
Trudnym dla Czytelników językiem napisali komentarz nie aż tak dobry, jak to zostało zapowiedziane
we wstępie tej publikacji, w którym jest mowa o unikatowym jej charakterze i wnikliwości dokonanej analizy regulacji prawnych. Recenzowany komentarz korzysta z doświadczeń jego Autorów
w projektowaniu i wdrażaniu komentowanej ustawy, ale jest pozbawiony głębszej refleksji prawniczej, niemało w nim luk, wątpliwości i niedopowiedzeń, co częściowo wynika z niewykorzystania
licznych prac na temat uprzednio obowiązującej ustawy o usługach turystycznych z 1997 r., jak
również wielu najnowszych publikacji omawiających ustalenia dyrektywy 2015/2302 oraz ustawy
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z 2017 r. Trzeba stwierdzić,
że recenzowana publikacja jest pierwszym kompleksowym ujęciem zagadnień uregulowanych
w tej ustawie, oczekiwanym zarówno przez przedsiębiorców turystycznych i innych praktyków,
jak również przez teoretyków zajmujących się prawem turystycznym. Pomimo wyrażonych wyżej licznych różnego rodzaju zastrzeżeń jest to potrzebny i pożyteczny komentarz. Szlak został
przetarty. Czekam na kolejne komentarze do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych z 2017 r., bo jest co komentować i mam nadzieję, że ich Autorzy wykorzystają przynajmniej niektóre uwagi i sugestie wyrażone w tej recenzji.
Dr hab. Jerzy Gospodarek, prof. uczelni
Katedra Finansów i Rachunkowości
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
prof. em. SGH
e-mail: jgospo@sgh.waw.pl
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Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018
Recenzowana pozycja autorstwa Marka Rotkiewicza1 stanowi komentarz do ustawy z dnia
20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa2. Pozycja ta stanowi cenne źródło interpretacji oraz analizy przepisów prawnych
związanych z odpowiedzialnością majątkową funkcjonariuszy publicznych dotyczących rażącego
naruszenia prawa. Publikacja została wydana w Warszawie w 2018 roku.
Podstawowym argumentem przemawiającym za potrzebą uchwalenia ustawy związanej
z odpowiedzialnością funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa był fakt, że wykonując prawo, aparat administracyjny zbyt często działał z jego naruszeniem. Przecież przez
„wadliwe rozstrzygnięcia, działania podejmowane poza postępowaniem administracyjnym lub
nieuzasadnioną bierność urzędnicy wyrządzają obywatelom, w tym i przedsiębiorcom wymierne,
niejednokrotnie bardzo poważne, szkody”3.
Autor w komentowanej pozycji dokonuje interpretacji przepisów regulacji prawnej dotyczącej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.
Komentarz składa się z siedemnastu artykułów. Pierwszy z nich określa zakres przedmiotowy
powołanej wyżej ustawy. Wskazuje także podmioty odpowiedzialne, czyli funkcjonariuszy publicznych oraz podmioty uprawnione, tj. Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego,
a także inne podmioty ponoszące odpowiedzialność za szkodę, która została wyrządzona przy
wykonywaniu władzy publicznej. Autor podkreśla, że dotyczy to zarówno działania, jak i zaniechania prowadzącego do rażącego naruszenia prawa. Wskazuje, że ustawa określa przesłanki
odpowiedzialności funkcjonariusza, zasady postępowania w zakresie odpowiedzialności oraz odpowiedzialność karną w przypadku niezrealizowania obowiązku nałożonego przepisami ustawy.
W zakresie ustalenia zwrotu „rażącego naruszenia prawa” odwołuje się do judykatury i wskazuje, że określenie to stanowi kwalifikowaną formę „naruszenia prawa”. Rażące naruszenie prawa
interpretuje jako oczywiste, a zarazem bezsporne naruszenie przepisów prawa, które wywołuje
skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia wymagań praworządności. Autor wyraźnie
zaznacza, że na mocy ustawy funkcjonariusz odpowiada regresowo względem podmiotu, który
zrealizował poszkodowanemu wypłatę odszkodowania w związku z zaniechaniem lub działaniem
tego funkcjonariusza prowadzącym do naruszenia prawa w sposób rażący. Autor wyjaśnia także konstrukcję odpowiedzialności na mocy art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks
1

Prawnik, który specjalizuje się w prawie cywilnym oraz w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest autorem i współautorem czterdziestu monografii oraz ponad dwóch i pół tysiąca artykułów. Redaktor merytoryczny „Teczki kadrowca w jednostce budżetowej”, doradca prawny.

2

DzU 2011 Nr 34, poz. 173 obecnie t.j. DzU 2016, poz. 1169.

3

Druk nr 1407, Uzasadnienie do projektu ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie
prawa, Sejm RP VI kadencji, Warszawa 7 października 2008 r., s. 9.
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cywilny4 za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie bądź zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Jednocześnie przyjmuje, iż przyjęte na podstawie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, rozwiązania
należy uznać za zadawalające, ponieważ z punktu widzenia poszkodowanego przez niezgodne
z prawem wykonywanie władzy publicznej odpowiedzialność względem takiego podmiotu ponosi
Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, a także inne osoby prawne, które wykonują władzę publiczną z mocy samego prawa. Przyjęte rozwiązanie jak słusznie podkreśla autor
urealnia odpowiedzialność odszkodowawczą, gdyż podmioty te są zawsze wypłacalne i nie ma
problemu wyegzekwowania odszkodowania. Problem mógłby dotyczyć sytuacji, gdy roszczenie
takie dochodzone byłoby bezpośrednio od funkcjonariusza publicznego. Ponadto funkcjonariusz
na podstawie wskazanej ustawy ponosi tylko odpowiedzialność majątkową.
Kolejny artykuł to słowniczek ustawowy. Autor dokonuje interpretacji definicji normatywnych
zawartych w ustawie, a są to: „funkcjonariusz publiczny”, „podmiot odpowiedzialny” oraz „organ
administracji publicznej”. Odnosi się także do występujących w ustawie pojęć „wynagrodzenia”
i „wykonywania władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa”. Autor interpretuje pojęcia
ustawowe, pierwszym z nich jest „funkcjonariusz publiczny”. Dokonuje podziału funkcjonariuszy
publicznych na dwie grupy, wskazując, że pierwsza z nich to – „osoby działające w charakterze
organu administracji publicznej lub z jej upoważnienia albo jako członkowie organu kolegialnego
administracji publicznej”, a druga grupa to „osoby wykonujące w urzędzie organu administracji
publicznej pracę w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej,
biorące udział w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji lub postanowienia przez
taki organ”. Autor zaznacza, że istotne znaczenie ma fakt, że funkcjonariuszem publicznym jest
osoba fizyczna, która na podstawie ustawy może być pociągnięta do odpowiedzialności.
Podstawowe znaczenie w zakresie wyjaśnienia pojęcia „organu administracji publicznej”
ma art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego5.
Ponadto autor słusznie przytacza tutaj konstrukcje upoważnienia z art. 268 k.p.a.
Komentator regulacji prawnej podkreśla, że ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych w przypadku organów kolegialnych prowadzi do indywidualizacji oceny
poszczególnych członków organu wieloosobowego nie przez pryzmat efektu działania całego
organu, lecz przez pryzmat zachowania właśnie każdego z członków odrębnie. Jednocześnie
zaznacza, iż do osobnej grupy będącej funkcjonariuszami publicznymi należy zaliczyć osoby
wykonujące pracę w ramach: stosunku pracy, stosunku służbowego czy umowy cywilnoprawnej,
które biorą udział w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji bądź postanowienia przez
taki organ. Branie udziału w sprawie musi odpowiadać kilku cechom, a mianowicie udział taki
musi wynikać z zakresu obowiązków pracowniczych, służbowych czy umownych. Autor słusznie
podnosi, że koncepcja przyjęta w ustawie może budzić wątpliwości, ponieważ udział w sprawie
może również wynikać z realizacji polecenia służbowego, które zostało wydane odnośnie do wykonania prac niewskazanych np. w zakresie czynności.
Podmiot odpowiedzialny, czyli podmiot odpowiedzialny względem wierzyciela, który szkody
doznał na skutek rażącego prawa przez działanie lub zaniechanie funkcjonariusza publicznego.
4

T.j. DzU 2019, poz. 1145 z późn. zm.

5

T.j. DzU 2020, poz. 256.
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Autor dokonuje interpretacji art. 417 k.c., wskazując, że za szkodę wyrządzoną przez niezgodne
z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność
Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę
władzę z mocy prawa. Jednocześnie podkreśla, że jeżeli zlecono wykonywanie takich zadań, na
podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka
samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa.
Analiza artykułu trzeciego stanowiącego o wyłączeniu odpowiedzialności funkcjonariusza
publicznego uzasadniona jest faktem, jak słusznie podnosi autor opracowania, by funkcjonariusz
publiczny nie ponosił odpowiedzialności za to samo działanie lub zaniechanie na podstawie ustawy, (która w tym zakresie stosowania ma pierwszeństwo), jak i jednocześnie innych przepisów.
Poniesienie odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego na gruncie powołanej ustawy wyłącza
odpowiedzialność majątkową pracownika na mocy przepisów kodeksu pracy, jak również odpowiedzialność innych niż pracownicy osób objętych zastosowaniem regulacji kodeksu cywilnego.
Kolejny czwarty artykuł obejmuje kwestie stosowania ustawy – Kodeks cywilny. Autor wyraźnie zaznacza, co nie budzi wątpliwości interpretacyjnych, że regulacja kodeksu cywilnego ma
zastosowanie jedynie w nieuregulowanym w ustawie zakresie. Ustawa ma pierwszeństwo przed
uregulowaniami kodeksowymi.
Przesłanki odpowiedzialności zawarte w art. 5 ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa zostały szczegółowo zinterpretowane przez
autora recenzowanej pozycji. Wskazane przez ustawodawcę przesłanki muszą zostać spełnione
kumulatywnie, aby odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego mogła nastąpić. Autor przytacza ustawowe przesłanki, a pierwszą z nich jest dokonanie faktycznej wypłaty przez podmiot
odpowiedzialny odszkodowania za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej
z rażącym naruszeniem prawa na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody. Następnie
interpretuje instytucję prawomocności orzeczenia sądu zgodnie z dyspozycją art. 363 kodeksu
postępowania cywilnego, a także ugody w rozumieniu art. 917 k.c. Przytacza także interesujące
orzecznictwo Sądu Administracyjnego w tym zakresie. Kolejną omówioną przesłanką jest rażące
naruszenie prawa. Autor komentarza słusznie stawia tezę, że „Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariusza publicznego nie zaistnieje, jeśli świadczenie w postaci zapłaty odszkodowania spełniła
osoba trzecia, inna niż podmiot odpowiedzialny. Sytuacja taka jest możliwa, a jest to uregulowane
w art. 518 KC. Funkcjonariusz publiczny nie zostanie także pociągnięty do odpowiedzialności,
jeśli doszło do przejęcia długu w trybie art. 519 KC”. Przesłanką odpowiedzialności majątkowej
funkcjonariusza publicznego jest przesłanka winy. Ostatnia przesłanka dotyczy rażącego naruszenia prawa, które musi zostać stwierdzone zgodnie z dyspozycją art. 6 powoływanej ustawy.
Kolejnym analizowanym przez autora zagadnieniem jest interpretacja art. 6 ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, który wymienia
przypadki rażącego naruszenia prawa. Trudno nie zgodzić się z autorem, że przepis ten szczegółowo definiuje, co należy rozumieć przez „stwierdzenie rażącego naruszenia prawa”. Wskazuje
jednocześnie, że w celu stwierdzenia wystąpienia wskazanych przez prawodawcę przesłanek
ponoszenia odpowiedzialności za rażące naruszenie prawa niezbędne jest uzupełnienie tego,
co wynika z dyspozycji art. 5, właśnie treścią art. 6 powoływanej ustawy.
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Następnie został zinterpretowany wniosek o przeprowadzenie postępowania (art. 7 ustawy).
Wniosek taki składa kierownik podmiotu odpowiedzialnego, który wypłacił odszkodowanie albo
kierownik jednostki organizacyjnej podmiotu odpowiedzialnego, która wypłaciła odszkodowanie,
do prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu odpowiedzialnego za
wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Ustawowo wskazany termin to 14 dni,
licząc od dnia wypłaty odszkodowania osobie pokrzywdzonej na skutek rażącego naruszenia prawa.
Autor komentarza słusznie przyjmuje, że termin liczony powinien być od faktycznego dokonania
wypłaty. Jednocześnie podnosi, iż nie sprecyzowano w ustawie formy wniosku, a zwłaszcza nie
rozstrzygnięto wprost, że musi przyjąć formę pisemną.
Kolejno zostały scharakteryzowane dokumenty, które muszą zostać dołączone do wniosku,
a następnie wyjaśniono skutki wpłynięcia wniosku do prokuratora okręgowego. W dalszej części
recenzowanego opracowania omówiono zakończenie postępowania przez prokuratora, które może
zakończyć się w dwojaki sposób tzn. albo podjęciem decyzji o wytoczeniu powództwa – w sytuacji, gdy prokurator stwierdzi, że istnieją ku temu podstawy, albo odmową wytoczenia powództwa
– w przypadku stwierdzenia braku podstaw.
Analiza art. 8 powołanej ustawy wskazuje na odpowiednie stosowanie kodeksu postępowania cywilnego. Jak podkreśla autor, odesłanie do k.p.c. ma charakter całościowy, a zatem nie
ma tutaj sytuacji ze stosowaniem k.p.c. jedynie w kwestiach nieuregulowanych w ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Ponadto
wyraźnie zaznacza, że jedyna możliwość uzasadnionej interpretacji brzmienia art. 8 ust. 1 ustawy
prowadzi do wniosku, że odesłanie dotyczy całości procedury cywilnej. Nie może ograniczać się
tylko do postępowania sądowego.
Interpretacja kolejnego artykułu dotyczy wysokości odszkodowania oraz odpowiedzialności
kilku funkcjonariuszy (art. 9 ustawy). Należne odszkodowanie od funkcjonariuszy publicznych ustala się w oparciu o dwie granice. Autor interpretuje przyjęte rozwiązania ustawowe, stanowiąc, że
granicą podstawową jest wysokość wypłacanego odszkodowania przez podmiot odpowiedzialny
za wyrządzoną szkodę, która powstała przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa. Stawia on słuszną tezę, iż w żadnym przypadku funkcjonariusz nie może zostać
pociągnięty na mocy przepisów ustawy, do obowiązku zapłaty wyższego odszkodowania. Z kolei
drugą granicę wyznacza rodzaj winy funkcjonariusza publicznego i jego zarobki. W przypadku
winy nieumyślnej odszkodowanie nie może przewyższyć kwoty 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia przysługującego funkcjonariuszowi. Ograniczenie to nie ma zastosowania w odniesieniu do rażącego naruszenia prawa z winy umyślnej. W takiej sytuacji funkcjonariusz publiczny
odpowiada do pełnej wysokości wypłaconego odszkodowania.
W recenzowanej pozycji autor zwrócił uwagę na mogący się pojawić w praktyce problem wystąpienia kilku funkcjonariuszy, którzy dopuścili się skutecznego rażącego naruszenia prawa na
skutek działania lub zaniechania. W takim przypadku każdy z funkcjonariuszy powinien ponieść
odpowiedzialność stosownie do przyczynienia się do stopnia winy i rażącego naruszenia prawa.
W sytuacji, gdy nie jest to możliwe do ustalenia odpowiedzialność powinni ponieść w równych
częściach.
Przeprowadzona przez autora analiza kolejnego artykułu ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa dotyczy niewykonania obowiązku.
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Argumentuje on, że celem wprowadzenia do powołanej ustawy art. 10 jest wzmocnienie terminowej wykonalności obowiązku w przedmiocie złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania
wyjaśniającego. Podkreśla słusznie, że norma karnoprawna służy ochronie interesu wierzycieli.
Jak przyjmuje autor, w istocie ochrona karnoprawna ma na względzie majątkowy interes, o charakterze cywilnoprawnym, podmiotów publicznych. Wyjaśnia, że penalizacją objęte jest naruszenie obowiązku w zakresie złożenia w terminie 14 dni od dnia wypłaty odszkodowania wniosku
do prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu odpowiedzialnego
o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Następnie analizuje kwestię sankcji za naruszenie art. 10 wskazanej ustawy, dokonując zróżnicowania kary w zależności od stopnia winy
(czy sprawca działał umyślnie, czy nieumyślnie).
Kolejny artykuł został pominięty przez autora z uwagi na fakt, że rozdział 5 ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa zmienił przepisy dotychczasowe i zawierał przepisy przejściowe oraz końcowe, które stanowią konsekwencję
rozwiązań przyjętych we wcześniejszych przepisach.
Opracowanie kończy się analizą art. 16 i 17 wskazanej ustawy, które rozstrzygają kwestie
dotyczące stosowania ustawy oraz jej wejścia w życie. Autor komentarza stoi na stanowisku, że
uwzględnienie skargi na bezczynność organu administracji, nawet w przypadku, gdy bezczynność
ta ustała już w momencie wyrokowania przez sąd, skutkuje obowiązkiem stwierdzenia (co bez
wątpienia wynika z obowiązującego w dacie wydania zaskarżonego wyroku brzmienia art. 149
§ 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi6),
czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Obowiązek ten spoczywa zatem
na sądzie od czasu wejścia w życie ustawy z 20 stycznia 2011 r. nowelizującej art. 149 prawa
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tj. od 17 maja 2011 r., chyba że postępowanie
administracyjne zakończone zostało przed tą datą (w takim przypadku, jak słusznie twierdzi autor, stan bezczynności nie trwałby w dniu wejścia w życie znowelizowanych przepisów). Ustawa
weszła w życie z dniem 17 maja 2011 r. i do 30 września 2018 r. nie została zmieniona, poza
pominięciem art. 11–15 w tekście jednolitym z 2016 r., poz. 1169.
Konkludując recenzowana pozycja stanowi cenne źródło interpretacji ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, które z pewnością
pomoże w rozwiązywaniu praktycznych problemów w tym zakresie. Jest to komentarz problemowy,
a zatem ujmujący problematykę z punktu widzenia praktycznego stosowania ustawy. Oczywiście
można by postulować o szerszą interpretację przepisów ustawy, odwołując się do bogatszego
dorobku doktryny oraz orzecznictwa, ale z uwagi na charakter komentarza, tj. komentarz praktyczny, ujęta analiza wydaje się być wystarczająca.
Dr nauk prawnych Katarzyna Płonka-Bielenin
Adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach
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Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2020, ss. 573
Nakładem Wydawnictwa ODDK z Gdańska w 2020 roku ukazał się Komentarz do ustawy
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych1 (dalej: Komentarz). To bardzo wyczekiwana i ważka publikacja, jako że ustawa implementująca dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych
i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG
(OJ L 326, 11.12.2015; dalej: dyrektywa), w dość istotny sposób zmieniła krajobraz w odniesieniu
do ram prawnych świadczenia usług turystycznych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.
Dotyczy to w szczególności, choć z pewnością nie wyłącznie, imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych w rozumieniu odpowiednio ustawy i dyrektywy. Na marginesie
warto wspomnieć, iż dyskusja nad prawidłowością transpozycji dyrektywy dość niespodziewanie powróciła na tle wprowadzanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (dalej: UE)
przepisów mających wspomagać przedsiębiorców turystycznych w dobie kryzysu wywołanego
wirusem COVID-19. To jednak temat na odrębną publikację, których z pewnością w najbliższym
czasie nie zabraknie. Jako osoba od wielu lat zajmująca się różnymi aspektami prawa turystycznego, zarówno w teorii, jak i praktyce, poczułem potrzebę podzielenia się uwagami dotyczącymi
tej istotnej, pierwszej publikacji komentującej ustawę.
Nakładem Wydawnictwa ODDK ukazał się do tej pory szereg specjalistycznych publikacji,
w szczególności z zakresu prawa, finansów i ekonomii. Wydanie Komentarza wydaje się jednak
być krokiem w ciekawą stronę, wyprzedzając bowiem nieco późniejsze rozważania warto podkreślić, iż ma on istotny walor praktyczny, ale zawiera także cały szereg refleksji teoretycznych.
Znalazły się w nim także uwagi prawno-porównawcze, w tym szczególnie interesujące w kontekście komentowanych przepisów, odwołujące się do sposobu transpozycji dyrektywy w innych
systemach prawnych państw UE.
W gronie autorów, oprócz Hanny Zawistowskiej i Dominika Borka, będących równocześnie redaktorami Komentarza, znaleźli się Leszek Ćwikła, Karol Świtaj oraz Ewa Puciata. Jest to
zespół składający się z osób posiadających dorobek naukowy z różnych dziedzin prawa, w tym
prawa turystycznego, biorących udział w pracach legislacyjnych związanych z przyjęciem wymienionej wyżej ustawy oraz doświadczenie praktyczne, a także wiedzę z zakresu funkcjonowania usług turystycznych. Pokazuje to lektura Komentarza, w którego poszczególnych częściach
znaleźć można zarówno uwagi teoretyczne, jak i praktyczne, poparte omówieniem konkretnych
przykładów zastosowania komentowanych przepisów. W Komentarzu znaleźć można także opis
prac nad transpozycją dyrektywy, w których niektórzy z autorów brali bezpośredni udział, co jest
1

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. DzU 2019, poz. 548); dalej: ustawa.
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szczególnie cenne w kontekście zrozumienia przyczyn takiego a nie innego kształtu instytucji,
które ostatecznie znalazły się w ustawie. Istotne jest również, że autorzy nie zamykają się w swych
własnych poglądach, ale bardzo szeroko czerpią z najważniejszego, dotychczasowego dorobku
w obszarze prawa turystycznego, tak publicznego, jak i prywatnego, w tym także prawa cywilnego i konsumenckiego. Przywołują oni w swoich komentarzach między innymi takich autorów,
jak Piotr Cybula, Jerzy Gospodarek, Ewa Łętowska, Mirosław Nesterowicz oraz Jerzy Raciborski
(kolejność alfabetyczna). W wielu miejscach zatem autorzy Komentarza przedstawiają swoje poglądy na tle dotychczasowego dorobku doktryny w omawianym obszarze. Z kolei konsekwencją
różnorodności grona autorów jest zauważalna niekiedy „nierówność” Komentarza. Komentarze
do części przepisów są bardzo obszerne, zawierające pogłębioną analizę, w tym odwołania do
wspomnianego powyżej dorobku doktryny, oraz uwagi prawno-porównawcze, uzupełnione przykładami z praktyki. To z kolei w zestawieniu ze stosunkowo skromnymi komentarzami do niektórych
przepisów komentowanej ustawy, które pozostawiają pewien niedosyt, sprawia wrażenie wspomnianej już powyżej nierówności. Niekiedy oczywiście jest to także spowodowane charakterem
komentowanych przepisów. Z pewnością w przypadku przepisów bardziej „technicznych”, które
nie budzą większych wątpliwości, trudno o bardzo rozbudowany komentarz. Ponadto, wspomniany powyżej element wydaje się być nie do uniknięcia w przypadku komentarzy pisanych przez
większe zespoły osób ze zróżnicowanym dorobkiem oraz różnym doświadczeniem praktycznym.
Należy także zauważyć, iż Komentarz w większości jest napisany dość przystępnym, zrozumiałym
językiem. Stanowi to jego walor, gdyż może z niego korzystać szerokie grono odbiorców, w tym
zarówno specjaliści z zakresu prawa turystycznego, w tym prawnicy obsługujący przedsiębiorców
turystycznych lub reprezentujący konsumentów, sędziowie czy przedstawiciele organów administracji, jak i praktycy prowadzący działalność w sektorze usług turystycznych, a także studenci
kierunków turystycznych.
Nie jest celem niniejszej recenzji omówienie wszystkich części Komentarza w odniesieniu
do poszczególnych przepisów, gdyż oznaczałoby to w istocie napisanie kolejnego komentarza.
W opinii autora celowym jest jednak wskazanie niektórych, konkretnych fragmentów oraz opatrzenie ich uwagami. Rzeczywista ocena Komentarza będzie z pewnością wynikiem posługiwania
się nim w praktyce. Przy opatrywaniu uwagami wybranych fragmentów, odnosząc się do nich,
skupiam się na treści merytorycznej, traktując Komentarz jako pracę zbiorową (choć każdy z autorów przypisany jest do określonego fragmentu), nie wskazując bezpośrednio autora konkretnego
fragmentu. Jedną z przyczyn są też dość częste zmiany autorów wraz kolejnymi przepisami komentowanej ustawy, choć zdarzają się fragmenty dłuższe, komentowane przez jednego autora.
Zgodnie z systematyką ustawy, w części pierwszej Komentarza omówione zostały elementy
systemowe, uzasadnienie konieczności przyjęcia ustawy w kontekście transpozycji dyrektywy oraz
zakres zastosowania ustawy (art. 1 ustawy). Są to o tyle cenne uwagi, iż autor komentuje przepisy
w kontekście procesu legislacyjnego związanego z przyjęciem ustawy, a także prac nad dyrektywą,
co pozwala poznać intencje prawodawcy, a także lepiej zrozumieć instytucje zawarte w ustawie.
Jest to ważne z perspektywy stosowania prawa i jego wykładni. Omawiając zakres zastosowania
ustawy, autor prowadzi swoje rozważania, komentując przepisy w szerszym kontekście, włączając w to elementy cywilnoprawne (jak m.in. sprzedaż czy oferta), które mają istotne znaczenie dla
właściwego stosowania przepisów ustawy. W przypadku zadań zleconych z zakresu administracji
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rządowej, autor wskazuje na pewne mankamenty obecnej regulacji w porównaniu z poprzednio
obowiązującą ustawą2. W odniesieniu do pierwszej części Komentarza przyznać należy, iż zawarte
w nim uwagi cechuje wnikliwość, wskazanie nie tylko zalet, ale także wad ustawy, a co ważniejsze,
także możliwych rozwiązań w przypadku problemów pojawiających się na tle stosowania jej przepisów (np. przywołanie odpowiednich reguł wykładni pozwalających na rozwiązanie zaistniałych
problemów interpretacyjnych). Co istotne, Komentarz w tej części zawiera także uwagi prawnoporównawcze, dotyczące sposobu transpozycji dyrektywy w innych krajach (np. w Niemczech czy
Wielkiej Brytanii), takie, które świadczą zarówno o prawidłowej, jak i nieprawidłowej implementacji.
Rozważania wsparte są przykładami praktycznymi, pozwalającymi na lesze zrozumienie komentowanych przepisów (np. wyłączenia z art. 3 ustawy). Podobnie bardzo dobre wrażenie robią uwagi
dotyczące pojęcia imprezy turystycznej, w szczególności pokazanie ewolucji tego pojęcia na tle
wcześniej obowiązujących regulacji z szerokim powołaniem się na dorobek doktryny (E. Łętowska,
J. Gospodarek, M. Nesterowicz, J. Raciborski oraz R. Walczak), w tym autorów zagranicznych.
Powyższa, pozytywna ocena Komentarza nie oznacza, iż autor niniejszej recenzji podziela
wszystkie uwagi zawarte w tej części Komentarza. Moje wątpliwości budzi przykładowo wskazywana
możliwość doliczania ubezpieczenia bagażu do wartości usług obliczanej na potrzeby skorzystania
z wyłączenia w oparciu o kryterium bagatelności (art. 5 ust. 2 ustawy). W mojej opinii bezwzględnie obowiązujący charakter komentowanych przepisów (a z takimi mamy tutaj do czynienia), nie
pozwala na ich rozszerzającą interpretację. Niezależnie jednak od powyższego uważam, że sama
konstrukcja utworzenia imprezy turystycznej oraz przesłanek, które powodują, że do utworzenia
imprezy turystycznej nie dochodzi, jest nadmiernie skomplikowana. W rezultacie jest trudna do
zrozumienia nie tylko dla praktyków, ale nawet specjalistów zajmujących się prawem turystycznym. Podobnie rzecz ma się z pojęciem „powiązanych usług turystycznych” (art. 4 pkt 4 ustawy)
oraz ustaleniem sytuacji, w której dochodzi do ich utworzenia (art. 6 ustawy). W istocie prawodawca unijny chciał uregulować sytuacje, które łatwej regulacji prawnej się nie podają, o ile jest
to w ogóle możliwe. Dlatego też wymienione wyżej pojęcia sprawią w praktyce z pewnością wiele
kłopotów, ponieważ pomimo że autor tej części Komentarza omawia je bardzo szeroko, nadal
pozostaje sporo wątpliwości. Kazuistyka nigdy nie prowadziła do tworzenia dobrych rozwiązań
o uniwersalnym zastosowaniu. Wręcz odwrotnie, bardzo często pozwala na obchodzenie prawa,
co z dużym prawdopodobieństwem może następować w przypadku omawianych tutaj wyłączeń
z art. 5 i art. 6 ustawy. Jednym z przykładów jest problem ustalenia wartości usług, która pozwala
na skorzystanie z wyłączenia wskazanego w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy.
Kolejna część Komentarza, zgodnie z systematyką komentowanej ustawy, poświęcona jest
obowiązkom organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz przedsiębiorców ułatwiających
nabywanie powiązanych usług turystycznych. Autor tej części wskazuje na pewne nieścisłości
terminologiczne (np. pojęcie „warunku”), a także poddaje w wątpliwość zastosowanie klauzuli generalnej „uzasadnionej wysokości” z uwagi na możliwe wątpliwości interpretacyjne. Z tą ostatnią
uwagą nie mogę się zgodzić. Klauzule generalne, choć niełatwe w stosowaniu, pełnią bardzo ważną
funkcję w systemie prawnym. Nie wszystko bowiem da się precyzyjnie uregulować, a wymienione
2

Chodzi tutaj o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, która po wejściu w życie ustawy o imprezach turystycznych nosi nazwę
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tj. DzU 2019, poz. 238); dalej:
ustawa o usługach turystycznych.
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klauzule pozwalają na bardziej elastyczne stosowanie przepisów do sytuacji, które takiej właśnie
elastyczności wymagają. Nie można moim zdaniem także podzielić uwagi autora, iż ustawodawca
w przypadku uchybienia obowiązkom informacyjnym z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy, nie przewidział
żadnej sankcji. Być może jest to kwestia pewnego skrótu myślowego zawartego w Komentarzu.
Jednak sugerowałoby to pewną bezkarność przedsiębiorcy turystycznego w omawianym przypadku. O ile prawdą jest brak bezpośredniej sankcji w komentowanej ustawie (np. kary grzywny),
to jednak pamiętać należy, iż kwestia spełnienia obowiązków informacyjnych usankcjonowana
jest zarówno w szeroko pojętym prawie konsumenckim (m.in. Wolski, 2015), jak i w przepisach
dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w ustawie z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. DzU 2019, poz. 369). Uchybienie obowiązkom
informacyjnym, przy założeniu spełnienia określonych przesłanek, może zatem prowadzić do sankcji o charakterze zarówno cywilnoprawnym, jak i administracyjnoprawnym (np. kar finansowych
nakładanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Z kolei w odniesieniu
do art. 9 ustawy, moim zdaniem za rażące naruszenie warunków prowadzonej działalności można uznać nie tylko nieprowadzenie wykazu umów w ogóle, lecz także w określonych sytuacjach
prowadzenie wykazu w sposób nierzetelny. Wszystko zależy od oceny konkretnego przypadku, co
oznacza, że skrajnie niedbałe prowadzenie wykazu (lub prowadzenie wyłącznie pozorne), może
również prowadzić do uznania, iż stanowi to rażące naruszenie warunków prowadzonej działalności. Omówioną po krótce powyżej część Komentarza należy uznać za wartościową. Być może
niektóre fragmenty mogłyby zostać pogłębione (np. dość lakoniczne uwagi na tle art. 8 ustawy).
Warto jednak wspomnieć o przywołanych przez autora bardzo interesujących i istotnych w kontekście stosowania przepisów ustawy statystykach dotyczących rodzajów zabezpieczeń finansowych
stosowanych przez przedsiębiorców turystycznych, w tym wskazujących na największą popularność gwarancji ubezpieczeniowej (91,77%), jako najłatwiejszej i najtańszej formy zabezpieczenia.
W dalszej kolejności skomentowane zostały przepisy ustawy dotyczące zabezpieczeń finansowych przedsiębiorców turystycznych (organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych). Każdy, kto zajmuje się zarówno w teorii, jak
i praktyce działalnością w sektorze usług turystycznych, wie jak ważki to temat. Ta część zawiera
interesujące przykłady z praktyki, ale również pojawiające się ponownie statystyki dotyczące zabezpieczeń finansowych stosowanych przez przedsiębiorców turystycznych.
Kolejna część komentowanej ustawy to przepisy dotyczące prowadzenia rejestru organizatorów turystyki oraz przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki oraz Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie
Powiązanych Usług Turystycznych. Komentarz w tej części zawiera miedzy innymi analizę poszczególnych rodzajów rejestrów, ich głównych funkcji, a także rozważania dotyczące wolności
konstytucyjnych w kontekście ograniczeń wynikających z obowiązku wpisu do właściwego rejestru
(działalność quasi-regulowana). Nie do końca rozwiewają wątpliwości dotyczące sposobu wpisu
do rejestru w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej, choć przyznać równocześnie należy, iż ta forma działalności już od dawna budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych
na tle stosowania do niej różnych przepisów (kwestie rejestrowe, podatkowe, odpowiedzialności
wspólników itd.). W dalszej kolejności warto zwrócić uwagę na komentarz dotyczący centralnego punktu kontaktowego oraz jego funkcji koordynującej działania dotyczące zabezpieczeń
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finansowych przedsiębiorców turystycznych oraz próbę wyjaśnienia wątpliwości powstających na
tym tle. Ponadto autor wskazał przy tej okazji na możliwą zmianę ministra odpowiedzialnego za
turystykę, co w istocie nastąpiło, a co należy ocenić bardzo pozytywnie. Obecnie za sprawy związane z turystyką odpowiada Minister Rozwoju, co wydaje jak najbardziej słuszne, gdyż turystyka ma
zdecydowanie więcej wspólnego z gospodarką i jej rozwojem niż sportem. Warto również zwrócić
uwagę na praktyczne uwagi dotyczące zawieszenia wykonywania działalności przez przedsiębiorców turystycznych. Z kolei w przypadku komentarza do przepisów dotyczących katalogów,
w których znajdują się między innymi informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru lub złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia niewypłacalności
pojawia się sformułowanie, iż powinno to stanowić „sygnał ostrzegawczy” dla podróżnego przy
podejmowaniu decyzji o zawarciu umowy z takim przedsiębiorcą. Takie sformułowanie może budzić
pewne wątpliwości, gdyż w praktyce oznaczałoby ono przerzucenie na podróżnego konieczności
dokonania oceny wiarygodności przedsiębiorcy. W mojej opinii nie realizuje to celu ochronnego
ustawy i naraża podróżnego na szkodę. Wydaje się, że zarówno w przypadku wszczęcia postępowania wymienionego powyżej, jak i złożenia oświadczenia o niewypłacalności jedyną właściwą
rekomendacją może być całkowite odradzenie podróżnemu zawierania umowy z takim przedsiębiorcą. Jeżeli natomiast na taką rekomendację nie pozwalają obecnie obowiązujące przepisy, to
być może należałoby złożyć odpowiedni postulat de lege ferenda w tym zakresie. Kolejny fragment,
który w mojej opinii wymaga większego zastanowienia, to komentarz do przepisów wprowadzających obowiązek marszałka województwa wykreślenia z rejestru przedsiębiorcy turystycznego
wpisanego do rejestru, który działa równocześnie jako agent, w przypadku dopuszczenia się przez
niego określonych uchybień. Uwagę moją zwrócił fragment mówiący o stosowaniu celowościowej,
a co za tym idzie rozszerzającej wykładni tych przepisów we wskazanych tam przypadkach (np.
relacja pomiędzy całkowitym brakiem wpisu do rejestru a prowadzeniem działalności poza jego
zakresem, brak posiadania zabezpieczenia finansowego oraz jego posiadanie, ale w niewłaściwej
formie, czy też zawarcie choćby jednej umowy naruszającej obowiązki informacyjne). Autor wprost
powołuje się na stosowanie wykładni celowościowej i funkcjonalnej tych przepisów, jako podstawy
rozszerzenia zakresu ich zastosowania o przypadki w nich wprost nie ujęte. Taka interpretacja budzi
moje wątpliwości. Komentowane przepisy wprowadzają surowe sankcje (obligatoryjne wykreślenie
przedsiębiorcy z rejestru) i jako takie powinny podlegać wykładni zawężającej. Szczególnie w tym
ostatnim z wymienionych przypadków (obowiązki informacyjne), przepis używa sformułowania
„nie dopełnia”, co sugeruje jednak czynność nie mającą charakteru jednorazowego incydentu.
Gdyby ustawodawca miał na myśli zdarzenie jednorazowe, to prawdopodobnie użyłby wyrażenia
„nie dopełnił”. Jeżeli zatem ustawodawca chciał zapewnić wysoki standard ochrony podróżnym, to
powinien w sposób odpowiednio precyzyjny sformułować brzmienie przepisów. Nie można natomiast „naprawiać” wykładnią rozszerzającą niedostatków legislacyjnych, zwłaszcza w przypadku
przepisów wprowadzających surowe sankcje. Ponadto, interpretując przepisy prawne z zastosowaniem mającej pierwszeństwo wykładni językowej należy założyć, iż użyte przez ustawodawcę
sformułowania nie są dziełem przypadku, ale maja określony sens.
Kolejna część Komentarza, już po przepisach dotyczących Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, zgodnie z systematyką ustawy odnosi się do obowiązków informacyjnych wobec
podróżnych oraz umowy o udział w imprezie turystycznej. Nikogo, kto zarówno w teorii, jak
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i praktyce zajmuje się prawem turystycznym, nie trzeba przekonywać o istotności tych przepisów.
W tym zakresie warto zwróć uwagę na szczegółowe uwagi dotyczące definicji „trwałego nośnika”,
a w szczególności możliwość traktowania jako takiego strony internetowej organizatora turystyki
lub agenta turystycznego na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mają
one duży walor praktyczny, podobnie jak wskazanie w odniesieniu do tego samego tematu na
ograniczenie w możliwości wykorzystania wyżej wymienionych stron internetowych z uwagi na
barierę w postaci przepisów o ochronie danych osobowych. Z kolei w przypadku uwag dotyczących obowiązków informacyjnych w odniesieniu do pozasądowych metod rozstrzygania sporów
konsumenckich, zgodnie z art. 42 ust. 4 pkt 5 komentowanej ustawy, można mieć wątpliwości czy
sugerowane obowiązki nie idą jednak zbyt daleko. Nie wydaje się, iż przerzucenie na przedsiębiorcę zadania edukowania konsumenta poprzez zawieranie w umowie pełnej informacji o metodach,
z jakich konsument będzie mógł skorzystać oraz warunków, od których zależy skorzystanie z nich,
jest rozwiązaniem optymalnym. Należałoby jednak wziąć pod uwagę, iż ilość obowiązków informacyjnych, jakie obecnie spoczywają na przedsiębiorcach wobec konsumentów, jest trudna do
udźwignięcia, ale w szczególności trudna do przyswojenia i zrozumienia dla konsumenta3. Jeżeli
prawodawca czy to krajowy, czy Unijny decyduje się na wprowadzenie określonego rozwiązania,
które ma służyć konsumentowi, a które jest równocześnie elementem pewnej szerszej polityki
prokonsumenckiej, to należy także podjąć działania edukacyjne, pozwalające konsumentowi na
skorzystanie z tych instrumentów. Z kolei jeżeli pomimo ich przeprowadzenia, wprowadzone instrumenty ochronne są nieskuteczne, to albo edukacja jest niewystarczająca, albo wprowadzone
środki są z różnych względów nieodpowiednie. W takim przypadku należy raczej zastanowić się
nad ich rewizją, niż dokładaniem kolejnych obowiązków przedsiębiorcom. Uwagi do art. 43 ustawy dającego możliwość przeniesienia przez podróżnego na inną osobę uprawnień i obowiązków
wynikających z umowy o udział w imprezie turystycznej wymagają pewnego, dość istotnego
doprecyzowania. Jest to nie tyle konstrukcja cesji (przelewu wierzytelności), ile połączenie cesji
wierzytelności (przeniesienia przysługujących podróżnemu uprawnień) z art. 509 k.c. oraz przejęcia długu z art. 519 k.c. (przejęcie zobowiązań podróżnego wobec organizatora turystyki). Jak
słusznie autorka zauważa, do przejęcia długu wymagana jest zgoda wierzyciela, ale już przeniesienie uprawnień, jeżeli tylko nie sprzeciwia się ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości
zobowiązania, jest dopuszczalne bez zgody dłużnika. W mojej opinii dopiero przedstawienie takiej
dwuelementowej konstrukcji pozwala na zrozumienie na czym polega w sensie cywilistycznym
przeniesienie praw i obowiązków wskazane w art. 43 komentowanej ustawy.
Kolejna, niezwykle istotna cześć Komentarza to przepisy dotyczące realizacji umowy o udział
w imprezie turystycznej. Tutaj warto między innymi zwrócić uwagę na rozważania dotyczące
zasady odpowiedzialności organizatora turystyki za wykonanie usług turystycznych, w tym odpowiedzialności za osoby trzecie (innych dostawców usług) na tle art. 48 ustawy. Autor, także
w kontekście prawno-porównawczym (Wielka Brytania, Niemcy, Federacja Rosyjska), omawia
obecnie obowiązujące przepisy, odnosząc je także do jeszcze do niedawna obowiązującego
art. 11a ustawy o usługach turystycznych, poprzedniczki komentowanej ustawy. Podobnie na tle
tego samego przepisu autor wskazuje na zmianę w odniesieniu do procedury reklamacyjnej oraz
3

Ciekawe uwagi na ten temat na tle obowiązków informacyjnych w prawie amerykańskim oraz ich praktycznej skuteczności w odniesieniu do decyzji
podejmowanych przez osoby, do których są skierowane w: Ben-Shahar i Schneider, 2014.
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obowiązek podróżnego zgłaszania organizatorowi bez zbędnej zwłoki wszelkich nieprawidłowości w odniesieniu do wykonywania usługi turystycznej objętej umową. Nie wydaje się jednak, aby
niewykonanie tego obowiązku pozbawiało podróżnego możliwości dochodzenia odszkodowania od organizatora. Oczywiście pojawi się tutaj kwestia dowodowa, na którą słusznie wskazuje
autor, ale trudny do zaakceptowania jest pogląd, w którym wydają się zmierzać wywody autora,
mówiący o wspomnianym powyżej braku możliwości dochodzenia odszkodowania. Przypomnieć
jednak wypada, iż prawo do żądania naprawienia wyrządzonej szkody stanowi jedną z fundamentalnych zasad prawa cywilnego. Na zakończenie warto wspomnieć ciekawe wywody prawno
-porównawcze na tle art. 50 ustawy i zawartych tam uprawnieniach podróżnego w odniesieniu
do żądania obniżenia ceny oraz odszkodowania lub zadośćuczynienia, w tym także roszczenia
o zadośćuczynienie za tzw. zmarnowany urlop. W tym ostatnim przypadku Komentarz odnosi się
także do art. 11a wspomnianej powyżej ustawy o usługach turystycznych oraz orzecznictwa Sądu
Najwyższego. Całość Komentarza kończą uwagi dotyczące kar pieniężnych i przepisów karnych
oraz przepisów przejściowych i końcowych do komentowanej ustawy.
Powyżej przedstawione uwagi mają charakter wybiórczy, raczej przykładowy. Choć opierają
się one na dokładnej lekturze Komentarza, to jednak dotyczą wyłącznie tych elementów, które
z różnych względów przyciągnęły moją uwagę, w tym często ze względu na szczególne (choć
nie wyłączne) zainteresowanie zagadnieniami cywilistycznymi. Niezależnie od powyższych uwag,
które w większości mają raczej charakter porządkujący lub doprecyzowujący, a niekiedy przedstawiają poglądy odmienne w stosunku do prezentowanych przez autorów Komentarza, należy
podkreślić, iż jest to publikacja bardzo wartościowa i potrzebna. Jej wartość przejawia się zarówno w zawartej w niej refleksji teoretycznej, w tym prawno-porównawczej, jak i w często bardzo
praktycznym podejściu. Dotyczy to w szczególności tych fragmentów, w których omawiane są
przykłady zastosowań komentowanych przepisów. Z niecierpliwością czekam również na kolejny
komentarz do ustawy, zwłaszcza jeżeli będzie w wielu miejscach prezentował poglądy odmienne
do poglądów przedstawionych przez autorów Komentarza. To przecież właśnie merytoryczna
krytyka, ścieranie się poglądów dotyczących treści przepisów oraz ich interpretacji i stosowania,
przyczynia się do rozwoju prawa tak w jego teoretycznym, jak i praktycznym wymiarze.
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Światowy Dzień Konkurencji –
Skuteczne Zwalczanie Zmów Rynkowych
Konferencja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
10 grudnia 2019 roku
Dnia 10 grudnia 2019 roku w Centrum Konferencyjnym Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (dalej: UOKiK) odbyła się konferencja „Skuteczne zwalczanie zmów rynkowych
praktyka i wyzwania”. Konferencję otworzył Prezes UOKiK – Marek Niechciał, podkreślając, iż
wykrywanie i zwalczenia zmów rynkowych pozostaje niezmiennie w obszarze najważniejszych
priorytetów Prezesa UOKiK. Urząd nieustająco dąży do efektywnego eliminowania tych nieprawidłowości, jednakże, co podkreślił Prezes UOKiK, w dużej mierze zależy to od współpracy uczestników
rynku oraz dialogu z instytucjami publicznymi. Jednym ze sposobów na zwiększenie skuteczności
w tym obszarze jest pozyskiwanie sygnałów od indywidualnych, pojedynczych osób, które chcą
zgłosić nieprawidłowości, a przy tym pozostać anonimowymi. Prezes UOKiK w swojej wypowiedzi
podkreślił, iż urząd przygotował i wdrożył specjalny system dla sygnalistów dostępny na stronie
https://konkurencja.uokik.gov.pl/sygnalista, pozwalający na anonimową komunikację z urzędem,
przekazywanie dokumentów w formie zdjęć bądź skanów. Z podobnego systemu korzystają urzędy antymonopolowe w Szwecji czy Austrii oraz niemiecki Bundeskartellamt i Komisja Europejska.
Program konferencji został podzielony na dwa panele. W pierwszym panelu zatytułowanym
„Jak eliminować zmowy przetargowe” omówiona została problematyka skutecznego zwalczania
zmów przetargowych. Prelegentami byli przedstawiciele urzędów antymonopolowych z Czech,
przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych oraz prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa
Ochota. Dyskutanci odpowiadali na zadawane przez moderatora panelu pytania dotyczące obszarów, w jakich można zapewnić efekty synergii w działaniach podejmowanych w obszarze prawa
ochrony konkurencji, prawa zamówień publicznych oraz prawa karnego. Uczestnicy konferencji
udzielali odpowiedzi, bazując na doświadczeniu zawodowym oraz podkreślając, iż dla skutecznego
wykrywania zmów przetargowych niezbędna jest współpraca oraz edukacja służąca budowaniu
i umacnianiu świadomości wśród uczestników rynku. W obszarze prawa zamówień publicznych
synergię zapewnia promowanie współpracy pomiędzy UOKiK a zamawiającymi. Należy zwiększać
świadomość wśród zamawiających na temat przesłanek i zakresu zmów przetargowych, a także
wskazywać na metody przeciwdziałania takim praktykom czy też sposoby, które prowadzą do
wykrywania zmów przetargowych.
Drugi panel obejmował tematykę „Jak skutecznie pozyskiwać dowody naruszeń” prawa. W jego
ramach głos zabrali przedstawiciele urzędów antymonopolowych z Izraela, Dyrekcji Generalnej
ds. Konkurencji Komisji Europejskiej, przedstawiciele UOKiK oraz prokurator Prokuratury Krajowej
Departamentu ds. Przestępczości Gospodarczej. Omówiono metody służące pozyskiwaniu dowodów naruszeń prawa konkurencji. W dyskusji skupiono się na procedurze przeszukań, wskazano
także na inne środki dochodzeniowo-śledcze stosowane w praktyce organów antymonopolowych
zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Prezes UOKiK podczas konferencji ogłosił, iż Urząd
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wydał specjalną publikację pt. „Wyjaśnienia dla przedsiębiorców – przeszukania UOKiK” mającą na celu przedstawienie uczestnikom rynku, u których Prezes UOKiK prowadzi przeszukania,
podstawy prawnej tych działań wraz ze wskazaniem na uprawnienia Urzędu w trakcie kontroli
bądź przeszukania.
Konferencja miała na celu zaprezentowanie rozwiązań w obszarze prawa konkurencji na
gruncie przykładów z zagranicznych urzędów antymonopolowych, szczególnie z Izraela. W trakcie
konferencji szczególną uwagę poświęcono sygnalistom, wskazując ich jako najważniejsze źródło
pozyskiwania informacji w obszarze zmów rynkowych. Zarówno ze strony UOKiK, jak i Urzędu
Zamówień Publicznych padła deklaracja wzajemnej współpracy mającej na celu zwalczanie zmów
przetargowych.
Kamila Staluszko-Sterna
Aplikant, OIRP Warszawa
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Responsibility has many names (from the Editor-in-Chief)

ARTICLES
Joanna Affre, Przemysław Rybicki, The tort liability of cartel participants – subjective aspects
in the light of selected case-law
Table of contents:
I.

Introduction

II.

Legal grounds for pursuing claims against cartelists

III. Case law
1. The lift cartel
2. Liability of cartel participants for damages resulting from the price umbrella effect (C-557/12
Konne and others)
3. Liability of cartel participants for damages towards entities not operating on the relevant
market (C-435/18 Otis GMbH and others)
4. The ‘rail cartel’ in Germany
5. Personal liability of cartel participants for damages caused by competition law infringements
IV. Summary
Summary: The article concentrates on the problem of the liability of cartel participants towards
third parties for infringements of competition law. First of all, the legal basis for the redress and
the resulting rights for third parties were analysed. This was followed by judgments of the CJEU
and national courts, in which victims – not bound by a contract with the cartel participants –
claimed damages from them. The analysis of the case-law shows how far the liability of the cartel
participants reaches and what are the limitations of this liability.
Key words: cartel; cartel participant; competition law infringement; claim for compensation;
directive 2014/104/UE, private enforcement; the price umbrella effect.
JEL: K21, K42
Mateusz Dąbroś, Piercing the corporate veil applied in private enforcement
Table of contents:
I.

Preliminary remarks

II.

The CJEU ‘Skanska’ judgment

III. The jurisprudence of public enforcement of competition law
1. The doctrine of economic succession
2. The concept of single economic unit
IV. Piercing the corporate veil
V.

Summary

Summary: In the context of private enforcement of competition law, the issue of piercing the
corporate veil, that is, the possibility of holding a non-direct infringer liable becomes particularly
important. Pursuant to the thesis of the CJEU ‘Skanska’ judgment, civil courts adjudicating in cases
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of damages for infringements of competition law should understand the concept of ‘undertaking’
in accordance with Article 101 TFEU and its established interpretation by the Court, which may
mean also adopting, under private law, the doctrine of economic succession (economic continuity)
and the concept of a single economic unit. Individual member states, such as Spain and Portugal,
have already adopted relevant legal regulations regarding the issue in question. In other countries,
this matter has become the subject of judicial considerations. In Poland, neither of these two
situations occurs. One should opt for the broad adoption of the concept of piercing the corporate
veil in the context of liability for damages arising from an infringement of competition law – with
both EU and national dimension.
Key words: private enforcement; infringement of competition law; compensation; single economic
unit; economic succession; piercing the corporate veil
JEL: K13, K21
Agnieszka Jelska, The ‘cartel facilitator’ doctrine – the beginning and development in the
practice of European competition authorities and case-law of EU courts
Table of contents:
I.

Introduction

II.

The European Commission’s decision-making practice
1. First decisions involving cartel facilitators
2. The groundbreaking Organic Peroxides case – imposing a symbolic fine on a consultancy
firm
3. The Deltafina case
4. The Marine Hoses case
5. The AC Treuhand II case
6. The ICAP case

III. Impact of the ‘cartel facilitator’ doctrine on the decision-making practice of national competition
authorities
1. The decision-making practice of the Dutch competition authority
2. The decision-making practice of the Lithuanian competition authority
3. The decision-making practice of the UK competition authority
IV. Summary
Summary: The purpose of the article is to present the issue of the ‘cartel facilitator’ doctrine
based on the decision-making practice of the European competition authorities and the case-law
of EU courts. The article is an attempt to approximate the behaviour of third parties, which have
so far been assessed in terms of their compliance with competition law, as well as the criteria
developed in EU judicial decisions, which must be met in order to be able to hold such entities
liable for violations of competition law.
Key words: cartel facilitator; responsibility; anticompetitive agreements
JEL: K21
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Aleksandra A. Kozioł, Responsibility and the free movement of people, goods and services
within the EU. Outline of the problem
Table of contents:
I.

Preliminary issues

II.

Works on the codification of institutions of responsibility within EU bodies
1. Historical conditions of the work on the codification of private law within the EU
2. Projects regarding liability institutions
3. The problem of EU rights and codification of private law

III. Legislative work on the issue of responsibility within the EU
IV. Case-law of the CJEU
V.

Summary

Summary: The article is an attempt to present the problem of the impact of building the Security,
Freedom and Justice Space on the institution of responsibility. Works on the codification of private
law within groups and teams have been analyzed. A special place in these works was occupied
by works on codifying tort liability. The European Union is also trying to sort out liability issues
in the form of legal acts resolutions. The Court of Justice of the European Union also plays an
important role in interpreting the application of law.
Key words: Responsibility, area of freedom of security and justice, European law
JEL: K20
Krzysztof Kanton, Liability of undertakings for failure to provide information and documents
at the request of the President of the Office of Competition and Consumer Protection–
reflections following the Engie decision
Table of contents:
I.

Introduction

II.

Required standard of request of the antitrust authority
1. Mandatory elements of the request
2. The purpose of the request
3. The scope of the request
4. The scope of undertaking’s obligation
5. Sanction for infringements of the obligation specified in Art. 50.1 of the Act

III. Summary
Summary: The article contains an analysis of the solutions adopted in the Polish legal system
governing the procedure for requesting information and documents by the President of the Office
of Competition and Consumer Protection (President of UOKiK). In the first part of the article, the
author discusses the basic standards that should be met by a request of the UOKiK, with regard
to the scope of the request and its purpose, taking into account, in particular, the guidelines
which follow from EU case-law. The author considers the scope of the obligation under Article 50
Section 1 of the Act on Competition and Consumer Protection (the Act), criticizing the solution
that makes it impossible in practice to challenge the demands of the President of UOKiK without
a risk of exposure to severe financial sanctions. The proposals for amendments of applicable
regulations are also discussed, the aim of which would be to provide business undertakings with
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an adequate standard of protection of their fundamental rights in connection with the procedure
for submitting information and documents requested by the President of UOKiK. The second part
of the article is devoted to issues concerning financial penalties for a breach of the obligation
referred to in Article 50 Section 1 of the Act. The author discusses the current legal framework and
indicates the need to introduce certain legislative changes in the future. The analysis also covers
the practice of the Polish competition authority to impose penalties for a breach of the obligation
under Article 50 Section 1 of the Act.
Key words: Procedural infringement; failure to provide documents; failure to provide information;
financial penalty; request for information
JEL: K21, K42, L49
Konrad Kohutek, The passing-on of overcharges in actions for antitrust damages: directive,
case-law and selected national regulations
Table of contents:
I.

Introduction

II.

Germany
1. Statutory regulations
2. The ‘ORWI’ case: indirect purchasers entitled to claim damages
3. The ‘Göttingen v. MAN’ case: plaintiffs need not fear the passing-on defence?

III. Great Britain
1. Statutory regulations
2. The ‘Sainsbury Supermarkets v. MasterCard’ case: demonstrating price increases on the
downstream market as a condition of effective passing-on defence
IV. Spain: the ‘Llace v. Volvo / Renault’ case: the lack of similarity between the market to which
the overcharge was passed-on and the cartelized market precludes the passing-on defence?
V.

The Netherlands: the ‘Tennet v. ABB’ case: effectiveness of civil law antitrust liability ‘more
valuable’ than avoiding overcompensation?

VI. Poland
1. General comments (provisions of the Act)
2. The ‘Cement cartel’ case: ‘compensation’ for the increase in cartel prices
3. The case of charges for access to railway infrastructure: the passing-on charge ‘verbalized’
in Polish case-law
VII. Final remarks
Summary: The article presents the rules for applying the concept of the passing-on of overcharges
by a party harmed by an infringement of competition law. These are the rules developed in the
jurisprudence of selected Member States, as well as in the relevant national provisions (based on
Directive 2014/104 / EU). The study is focused primarily on case-law. Judgments of the courts of
those Member States in which the model of private enforcement (also before the entry into force
of the above-mentioned directive) was relatively well developed (such as Germany, Great Britain)
are cited and commented upon. The study also contains a reference to the judgments of Polish
courts, which, however – in the area of private enforcement (including the issue of passing-on)
– are very few.
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Key words: passing on overcharges, indirect purchaser, direct purchaser, antitrust damage,
private enforcement; unjust enrichment
JEL: K21
Krzysztof Witek, ‘Public compensation’ of the President of UOKiK – an outline of the problem
of unlawfulness
Table of contents:
I.

Introduction

II.

An attempt to define public compensation

III. Existing examples of public compensation
IV. The problem of compliance of compensation with systemic and legal standards
V.

Conclusions

Summary: Over the past few years, the President of UOKiK began to use an institution unknown
to the law: public compensation. The necessity of its creation is explained by the constant reduction
of penalties imposed on entrepreneurs by the courts, and thus the weakening of the repressive
effect. However, this practice is not based on legal provisions and may constitute a violation of
a number of provisions of a systemic and guarantee nature. This article attempts to present and
sort out the controversy related to the institution’s use of the institution, indicating possible points
of its contradiction with applicable law.
Key words: consumer protection; collective consumer interests; competition and consumer
protection; public compensation; Polish Constitution
JEL: K23, K41

LEGISLATION AND CASE LAW REVIEW
Dominik Borek, A critical comment to the judgment of the Supreme Administrative Court
(NSA) of 6 March 2019, reference number II GSK 415/17
Table of contents:
I.

Brief facts

II.

The NSA’s main position

III. Criticism of the NSA position
Summary: In this article, the first two points, marked with Roman numerals, are quoted on the
basis of the case law of administrative courts (Provincial Administrative Court in Warsaw – WSA
and the Supreme Administrative Court – NSA) discussed in the present case. Often, the facts are
cited directly in the words of the courts, because in this way, in relation to the relevant documents,
the facts and the decision were presented in a shortened form readily to readers. In this regard,
in order to possibly broaden the knowledge, I refer directly to the decisions and judgments on the
basis of which the summary and clear information was compiled.
Key words: hotel facility, hotel
JEL: K20

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 3(9)

www.ikar.wz.uw.edu.pl

155

Contents, Summaries and Key Words

Piotr Cybula, Application of the Act on tourist events and related tourist services to assess
the effects of a client’s withdrawal from a package travel contract concluded before its
entry into force.
Comment to the judgment of the District Court in Jędrzejów of October 3, 2019 (I C 820/18)
Table of contents:
I.

Introduction

II.

Facts

III. Decision
IV. Comment
V.

Summary

Summary: The subject of this comment is the judgment of the District Court in Jędrzejów of
October 3, 2019 (I C 820/18). In this case, the court assumed that the Act of 24 November 2017
on package travel and linked travel arrangements, applies to the assessment of the effects of the
client’s withdrawal from the package travel agreement, which was concluded on September 27,
2017, i.e. during provisions of the Act of 29 August 1997 on tourist services, and before the entry
into force of the Act on package travel and linked travel arrangements,. The comment criticized
this position, indicating that there were no grounds to apply the said Act in this case. In particular,
the financial legal consequences of the client’s withdrawal from the contract cannot be considered
in the context of art. 47 section 2 of this Act.
Key words: withdrawal from the contract; package travel contract, intertemporal law
JEL: K12
Mariusz Czyżak, Breach of reporting obligation due to employee error, preventive and
educational function of punishment.
Comment to the judgment of the Court of Competition and Consumer Protection of 25 July 2019,
XVII AmT 34/18 (Legalis No. 2244168)
Table of contents:
I.

Thesis

II.

Facts

III. Comment
Summary: The judgment of the Court of Competition and Consumer Protection concerns criminal
and administrative liability for failure to comply with the reporting obligation towards the President
of the Office of Electronic Communications. The comment discussed the issue of the status of
a partner in a civil law partnership, as an entity subject to a financial penalty, the issue of the
objective nature of criminal and administrative liability in telecommunication law, as well as the
problem of the impact of employee error on the liability of a telecommunications undertaking due
to an administrative tort.
Key words: financial penalty; telecommunication; error
JEL: K23
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