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Akty prawne

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)
k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.).
k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 155 ze zm.)
k.s.h. – ustawa z  15.09.2000  r. –  Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z  2017  r. 

poz. 1577 ze zm.)
Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 

ze sprost. i zm.)
p.z.p. – ustawa z  29.01.2004  r. –  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2017  r. 

poz. 1579 ze zm.)
rozporządzenie – rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie wprowa-
Rady 1/2003/WE   dzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu 

(Dz.Urz. WE L 1, s. 1)
rozporządzenie – rozporządzenie Rady (WE) nr  139/2004 z  20.01.2004  r. w  sprawie kon-
Rady 139/2004/WE   troli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE L 24, s. 1)
TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47)
u.o.k.k. – ustawa z  16.02.2007  r. o  ochronie konkurencji i  konsumentów (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 798 ze zm.)
u.z.n.k. – ustawa z  16.04.1993  r. o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 419)

Czasopisma

AUWr – Acta Universitatis Wratislaviensis
Dz.Urz. UOKiK – Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
iKAR – internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubez-

pieczeń Społecznych
PiP – Państwo i Prawo
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
R.Pr. – Radca Prawny
RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (w latach 1921–1925 Ruch 

Prawniczy i Ekonomiczny)
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Inne

ECN – Europejska Sieć Organów Ochrony Konkurencji (European Competition 
Network)

SA – Sąd Apelacyjny
SOKiK – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
TSUE, TS – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
UA – Urząd Antymonopolowy
UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów



 

WPROWADZENIE

Oddawana do rąk Czytelników praca Prawo antymonopolowe. Zarys wykładu jest 
przeznaczona zarówno dla studentów prawa i administracji, jak i dla studentów eko-
nomii. Prawo antymonopolowe znajduje się w  przedmiocie programów wyższych 
uczelni i jest nauczane w ramach publicznego prawa gospodarczego bądź wykładane 
samodzielnie. Wiedza z  tej dyscypliny prawniczej jest niezbędna nie tylko każdemu 
prawnikowi, lecz także ekonomistom. Związek prawa i  ekonomii w  tej dziedzinie, 
jaką jest normatywna regulacja publicznoprawnych reguł ochrony konkurencji, jest 
specyfiką norm tego prawa. Prawo to posługuje się bowiem niezwykle często poję-
ciami ekonomicznymi bądź też opartymi na ekonomicznych podstawach pojęciami 
prawnymi, stworzonymi wyłącznie na potrzeby normowania rynkowych zachowań 
przedsiębiorców i  oceny ich dopuszczalności, których interpretacja nie jest możliwa 
bez znajomości ekonomii. Stąd też książka zawiera liczne odniesienia do pojęć i kate-
gorii ekonomicznych. Właściwa interpretacja przepisów prawa antymonopolowego 
nie jest także możliwa bez zrozumienia rynkowego uzasadnienia celu ustawodawstwa 
antymonopolowego, a tym samym założeń legislacyjnych, których uzasadnienie tkwi 
w antykonkurencyjnych postępowaniach i koncentracjach przedsiębiorców.

Niniejsza praca jest koniecznym kompromisem między zwięzłością podręczników 
akademickich na potrzeby wykładu prawa antymonopolowego a  niezwykle obszer-
nym jej przedmiotem, ukształtowanym zwłaszcza przez orzecznictwo. Prezentowana 
w  pracy problematyka prawa antymonopolowego koncentruje się na unormowa-
niach prawa polskiego; wszędzie jednak tam, gdzie istnieje taka potrzeba, podręcz-
nik zawiera odwołania również do prawa antymonopolowego Unii Europejskiej i jego 
praktycznego stosowania. Polski organ antymonopolowy może bowiem wszcząć 
postępowanie na podstawie prawa unijnego, jeżeli zakazane postępowanie przedsię-
biorców wywiera wpływ na handel między państwami członkowskimi. Odniesienia 
do prawa unijnego zostały dokonane jednak w niezbędnym zakresie, umożliwiającym 
zrozumienie wzajemnych powiązań prawa antymonopolowego polskiego i unijnego.

Autorzy dążyli również do niezbędnego wyważenia teoretycznego wykładu akade-
mickiego, będącego formalnodogmatyczną interpretacją norm prawa antymonopolo-
wego oraz –  konieczną dla ich pełnego zrozumienia –  praktyką stosowania. Prawo 
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antymonopolowe jest bowiem szczególną dziedziną prawa publicznego gospodarczego 
z uwagi na niedookreślony charakter jego przepisów. Oparte na klauzulach general-
nych i  innych pojęciach nieostrych wymaga orzecznictwa kształtującego kierunki 
wykładni przepisów zakazujących antykonkurencyjnych praktyk i  koncentracji 
przedsiębiorców, pozwalającego na w miarę jednoznaczne ustalenie treści zawartych 
w  nim zakazów. Powiązanie doktrynalnej prezentacji norm prawa antymonopolo-
wego z praktyką ich stosowania sprawia też, że książka nie tylko może być wykorzy-
stana jako podręcznik na potrzeby dydaktyki akademickiej, lecz także powinna służyć 
potrzebom praktyków, i  to nie tylko sędziom oraz profesjonalnym pełnomocnikom 
procesowym, ale również pracownikom przedsiębiorców.

Książka uwzględnia stan prawny na 1 czerwca 2018 r.

Autorzy



 

Rozdział I

 POWSTANIE, PODSTAWY PRAWNE, 
ZAKRES I CELE 

PRAWA ANTYMONOPOLOWEGO

1. Podstawy prawne ochrony konkurencji

Prawo antymonopolowe wiąże się nierozłącznie z  mechanizmem rynkowym koor-
dynacji działań przedsiębiorców, którego ochrona – w świetle art. 20 Konstytucji RP 
–  jest powinnością państwa. Ustanawiając nadzór nad mechanizmem rynkowym, 
państwo tworzy normy prawne, których przedmiotem jest ochrona konkurencji będą-
cej warunkiem sprawnie funkcjonującego rynku. Tak pojmowane prawo ochrony 
konkurencji jest ukierunkowane na przeciwdziałanie antykonkurencyjnym prakty-
kom przedsiębiorców, których skutkiem jest lub może być eliminacja lub ogranicze-
nie konkurencji na rynku (praktyki ograniczające konkurencję) bądź też naruszenie 
zasad uczciwego obrotu gospodarczego (praktyki nieuczciwej konkurencji). Odrębną 
kategorię stanowią działania samego państwa prowadzące do zniekształcenia kon-
kurencji w następstwie udzielania przez państwo i  jego agendy selektywnej pomocy 
określonym przedsiębiorcom (pomoc publiczna zakłócająca konkurencję). Ta  ostat-
nia kategoria ze swojej istoty nie może znajdować podstawy w prawie krajowym, lecz 
wymaga internacjonalizacji.

A Kwestie nieuczciwych praktyk rynkowych przedsiębiorców normuje ustawa 
z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji1, zgodnie z którą czynem 

nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, 
jeżeli zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta albo narusza ten interes. 
Przepisy ustawy pozwalają na rozwiązywanie konfliktów między przedsiębiorcami 
na tle stosunków konkurencji w  drodze wnoszenia powództwa cywilnego wobec 
tych przedsiębiorców, którzy dopuścili się czynów nieuczciwej konkurencji. W prze-
ciwieństwie do uregulowań prawa antymonopolowego unormowania ustawy należą 

1 Dz.U. z 2018 r. poz. 419.
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do regulacji prywatnoprawnej. Z kolei reguły udzielania pomocy publicznej nie mają 
autonomicznej podstawy w prawie polskim, lecz są częścią prawa unijnego. Ich regu-
lacja w prawie krajowym jest wyłącznie refleksem unormowań prawa unijnego oraz 
orzecznictwa Komisji Europejskiej, Sądu i Trybunału Sprawiedliwości UE.

Prawo antymonopolowe tworzy ustawa z  16.02.2007  r. o  ochronie konkurencji 
i  konsumentów2, a  ponadto art.  101  i  102  Traktatu o  funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej3, rozporządzenie Rady (WE)  nr  1/2003 z  16.12.2002  r. w  sprawie wprowa-
dzenia w  życie reguł konkurencji ustanowionych w   art.  81  i   82  Traktatu4 (obecnie 
art.  101  i  102  TFUE) oraz rozporządzenie Rady (WE)  nr  139/2004 z  20.01.2004  r. 
w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw5. Antymonopolowe prawo Unii Euro-
pejskiej znajduje zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy określone praktyki przedsię-
biorców, sprzeczne z  ustawą antymonopolową, mają jednocześnie wpływ na handel 
między państwami członkowskimi. W takiej sytuacji Prezes Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów (organ antymonopolowy) wszczyna postępowanie równolegle 
na podstawie prawa polskiego i unijnego. Jeżeli tego rodzaju wpływ nie występuje, to 
znajdują zastosowanie przepisy wyłącznie polskiego prawa antymonopolowego. Klau-
zula wpływu na handel pełni funkcję swoistej normy kolizyjnej, rozdzielając stoso-
wanie prawa unijnego i prawa antymonopolowego państw członkowskich. Przesłanka 
wpływu na handel jest spełniona, jeżeli w dostatecznym stopniu można przewidzieć, 
biorąc jako podstawę czynniki obiektywne (prawo, fakty), że określone zachowanie 
przedsiębiorcy może mieć wpływ pośredni lub bezpośredni, aktualny lub potencjalny 
na handel między państwami członkowskimi6.

Współpracę krajowych organów antymonopolowych i  Komisji Europejskiej ułat-
wia Europejska Sieć Organów Ochrony Konkurencji (European Competition 
Network), której instrumenty prawne funkcjonowania zawiera rozporządzenie Rady 
(WE)  nr  1/2003. Organy antymonopolowe państw członkowskich mają możliwość 
w ramach ECN m.in. wymiany informacji poufnych, w tym ich wykorzystania jako 
dowodów w prowadzonych przez nie postępowaniach. Główną jednak funkcją Sieci 
jest wszechstronna wymiana informacji w odniesieniu do postępowań prowadzonych 
przez Komisję i krajowe organy antymonopolowe. Europejska Sieć Organów Ochrony 
Konkurencji jest strukturą nieformalną i elastyczną; nie podejmuje decyzji i nie może 
zmusić swoich członków do działania w  określony sposób. Oczekuje się jednak, że 
konstruktywny charakter dyskusji w  ramach Sieci pomoże rozwiązać wiele proble-
mów dotyczących prawa antymonopolowego, które mogą powstać w praktyce.

2 Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.
3 Dz.Urz. UE C 326, s. 47.
4 Dz.Urz. UE L 1, s. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, s. 205.
5 Dz.Urz. UE L 24, s. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, s. 40–61.
6 Obwieszczenie Komisji z 27.04.2004 r. w sprawie pojęcia wpływu na handel na użytek art. 81 i 82 TWE, 

Dz.Urz. UE  C 101, s. 81.
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A Stanowienie i  stosowanie norm prawa antymonopolowego znajduje swoje 
odzwierciedlenie w pojęciu interwencjonizmu, które na trwałe ukształtowało 

obraz współczesnego państwa7. Treść tego pojęcia wypełniają trzy podstawowe funk-
cje państwa:
1) stabilizacyjna – ogniskująca się wokół prowadzenia polityki makroekonomicznej 

nakierowanej na wzrost gospodarczy, kontrolę inflacji czy redukcję bezrobocia 
(cele te realizowane są poprzez politykę fiskalną, której instrumentem są podatki, 
oraz politykę monetarną, koncentrującą się wokół problematyki ilości pieniądza 
na rynku);

2) redystrybucyjna – związana z ideą społecznej solidarności i zarazem społecznej 
sprawiedliwości, polegająca na wtórnym podziale dochodu na rzecz osób nieznaj-
dujących swojego miejsca na rynku, a także na rzecz realizacji celów społecznie 
użytecznych, jak ochrony zdrowia, oświaty czy kultury;

3) alokacyjna – skupiona generalnie na podejmowaniu działań, które służą wzmac-
nianiu wolności gospodarczej i prywatnej własności8. Ochrona konkurencji zali-
czana jest do funkcji alokacyjnej państwa.

Należy zwrócić uwagę, że nacisk na realizację przez państwo zadań stabilizacyjnych 
oraz funkcji redystrybucyjnej jest zmienny w  zależności od określonej doktryny 
ekonomicznej, której założenia determinują konkretną rolę państwa w  gospodarce. 
Koncepcje liberalne minimalizują rolę państwa w  gospodarce, nurty interwencjoni-
styczne, zapoczątkowane przez J.M. Keynesa, akcentują natomiast znaczenie funkcji 
stabilizacyjnej; z kolei doktryna państwa dobrobytu, a zwłaszcza koncepcja państwa 
socjalnego, akcentuje istotną rolę funkcji redystrybucyjnej. Znamienne jest natomiast, 
że funkcja alokacyjna nakierowana na ochronę mechanizmu rynkowego poprzez 
ochronę konkurencji nie wywołuje, praktycznie od początku myśli interwencjoni-
stycznych, specjalnych kontrowersji, będąc istotnym zadaniem w katalogu zadań pań-
stwa oddziałującego na gospodarkę.

W doktrynie prawa administracyjnego gospodarczego panuje zgodność poglądów, że 
istota konkurencji jako zjawiska odnoszącego się do mechanizmów rynku, podobnie 
jak i  istota konkurowania jako procesu rywalizacji wiążą się z  wolnością rywalizu-
jących przedsiębiorców, dysponujących swobodnie własnością. Konkurencja „rea-
lizuje się w  związku z  wolnością gospodarczą i  w  ramach tej wolności”9. Teza ta 
formułowana jest praktycznie od okresu liberalizmu. Wzajemny związek konkurencji 

7 K. Kiczka, Wolność gospodarcza a interwencjonizm państwowy [w:] Granice wolności gospodarczej w sy-
stemie społecznej gospodarki rynkowej. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Jana 
Grabowskiego, Katowice 2004, s. 105 i n.; C. Banasiński [w:] Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjno-
prawne, red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, Warszawa 2011, s. 32; E. Domańska, Wokół interwencji 
państwa w gospodarkę, Warszawa, 1992, s. 53. Zob. także krytycznie L. van Mises, Interwencjonizm, Kraków 
2005, s. 26 i n.

8 Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, Warszawa 2004.
9 Szeroko A. Powałowski, S. Koraluk, L. Mering, Prawo ochrony konkurencji, Warszawa 2004, s. 16.
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Autorzy publikacji dążą do wyważenia teoretycznego wykładu akademickiego i praktyki 
stosowania prawa antymonopolowego. Koncentrują się na unormowaniach polskich, 
a jeżeli istnieje taka potrzeba – odwołują się do prawodawstwa i orzecznictwa Unii Euro-
pejskiej. Odniesienia do prawa unijnego zostały dokonane w niezbędnym zakresie, umożli-
wiającym zrozumienie jego powiązań z prawem polskim.

Opracowanie zawiera szeroki wybór najnowszego orzecznictwa organu antymonopolowego 
i sądów z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Uwzględnia również wszyst-
kie ostatnie nowelizacje tej gałęzi prawa, w tym przede wszystkim:
–  przepisy o prywatnoprawnym dochodzeniu roszczeń z tytułu naprawienia szkody wy-

rządzonej przez naruszenie prawa ochrony konkurencji, 
– zmiany związane z wejściem w życie ustawy – Prawo przedsiębiorców. 

Wiedza z zakresu prawa antymonopolowego jest niezbędna nie tylko każdemu prawnikowi, 
lecz także ekonomistom. Związek prawa i ekonomii w dziedzinie, jaką jest normatywna 
regulacja publicznoprawnych reguł ochrony konkurencji, jest specyfiką norm tego prawa, 
dlatego autorzy uzupełniają omawiane instytucje prawne o odniesienia do pojęć i kategorii 
ekonomicznych. 

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów prawa i administracji, nauki ekonomii oraz 
szeroko rozumianych nauk o zarządzaniu. Powiązanie doktrynalnej prezentacji norm prawa 
antymonopolowego z praktyką ich stosowania sprawia, że może również służyć praktykom – 
zarówno sędziom i profesjonalnym pełnomocnikom procesowym, jak i przedsiębiorcom. 
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