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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne
dyrektywa, dyrektywa 
odszkodowawcza

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 
2014/104/UE z 26  listopada 2014 r. w sprawie nie-
których przepisów regulujących dochodzenie rosz-
czeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa 
konkurencji państw członkowskich i Unii Europej-
skiej, objęte przepisami prawa krajowego (Dz.Urz. 
UE L 349 z 5.12.2014 r., s. 1)

k.c. – ustawa z  23  kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)

k.k. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2204 ze zm.)

k.p.a. – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

k.p.c. – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.)

komunikat 2013/C 
167/07

– komunikat Komisji 2013/C 167/07 w sprawie usta-
lania wysokości szkody w  dochodzeniu roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu naruszenia art. 101 lub 
art.  102 Traktatu o  funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej (Dz.Urz. UE C 167 z 13.06.2013 r., s. 19)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  2  kwietnia 
1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

pr. przeds. – ustawa z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 
(Dz.U. poz. 646)
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praktyczny przewodnik – dokument Komisji z  2013  r. „Ustalanie wysokości 
szkody w  dochodzeniu roszczeń odszkodowaw-
czych z  tytułu naruszenia art.  101 lub 102 TFUE 
towarzyszący dokumentowi: Komunikat Komisji 
w sprawie ustalania wysokości szkody w dochodze-
niu roszczeń odszkodowawczych z  tytułu narusze-
nia art. 101 lub 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej”

rozporządzenie 
1215/2012

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady 
(UE) nr 1215/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie 
jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych 
(Dz.Urz. UE L 351 z 20.12.2012 r., s. 1)

rozporządzenie 1/2003 – rozporządzenie Rady (WE) nr  1/2003 z  16  grud-
nia 2002  r. w  sprawie wprowadzenia w  życie reguł 
konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu 
[obecnie art. 101 i 102 Traktatu] (Dz.Urz. WE L 1 
z 4.01.2003 r., s. 1)

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja 
skonsolidowana Dz.Urz. UE C 83 z  30.03.2010  r., 
s. 47)

u.o.k.k. – ustawa z  16  lutego 2007  r. o  ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798)

u.r.n.s. lub ustawa 
odszkodowawcza

– ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o napra-
wienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa 
konkurencji (Dz.U. poz. 1132)

u.z.n.k. – ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.)

Periodyki
EPS – Europejski Przegląd Sądowy
IKAR – internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i  Regu-

lacyjny
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OTK ZU – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór 

Urzędowy
PiP – Państwo i Prawo
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PPH – Przegląd Prawa Handlowego
Rec. – Recueil
YARS – Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
Zb. Orz. – Zbiór Orzeczeń

Inne
ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości
SA – sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
SO – sąd okręgowy
SOKiK – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
TK – Trybunał Konstytucyjny
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
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Rozdział 1

SZKODA ANTYMONOPOLOWA 
I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI: 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.1. Pojęcie szkody antymonopolowej 

Szkoda antymonopolowa to szkoda, która wyrządzona została wsku-
tek naruszenia przepisów publicznego prawa konkurencji (zwanych 
także regułami antymonopolowymi). Sama nazwa „szkoda antymo-
nopolowa” jest pewnym skrótem językowo-myślowym, który wszak 
– w mojej ocenie – nie powinien wprowadzać w błąd1. Jest ponadto 
używany w doktrynie2 oraz w judykaturze amerykańskiej (antitrust 

1  Można by ewentualnie wyobrazić sobie zarzut semantyczny dotyczący poprawności 
terminu „szkoda antymonopolowa” jako sugerującego, że może tu chodzić o szkodę wyni-
kającą nie tyle z naruszenia, ile z egzekwowania (wdrażania przez organ antymonopolowy) 
reguł publicznego prawa konkurencji; są to tzw. przypadki błędów antymonopolowych 
polegające na zbędnej (aksjologicznie niezasadnej) ingerencji organu antymonopolowego 
w praktyki przedsiębiorców, które w istocie nie ograniczają konkurencji. Takie ingerencje 
oczywiście wyrządzają szkodę (i to nie tylko po stronie danego przedsiębiorcy), jak-
kolwiek nie stanowią szkody antymonopolowej w rozumieniu przyjętym w niniejszym 
opracowaniu; szerzej na temat tego rodzaju błędów antymonopolowych oraz ich skutków 
zob. np. K. Kohutek, Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących. Prawidłowość 
i stosowalność reguł prawa konkurencji, Warszawa 2012, s. 220–261.

2  Zob. np. A. Jurkowska-Gomułka, Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów 
praktyk ograniczających konkurencję, Warszawa 2013, s. 376–382.
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injury)3. Publiczne prawo konkurencji określane jest często (w zasadzie 
powszechnie) jako prawo antymonopolowe. Wyjaśnia to – a moim zda-
niem także legitymuje – zasadność posługiwania się terminem „szkoda 
antymonopolowa”, czyli właśnie taka, która powstała wskutek naruszenia 
tego prawa.

Sam ustawodawca wyraźnie posługuje się pojęciem „szkoda wyrządzo-
na przez naruszenie prawa konkurencji” (art. 1 u.r.n.s.), ustanawiając 
zarazem definicję legalną terminu wskazanego naruszenia4 (art. 2 pkt 1 
u.r.n.s.; o czym niżej). Ten (drugi) przepis – stanowiący implementację 
unormowania art. 1 pkt 1 dyrektywy 2014/104/UE – jest precyzyjnie 
skonstruowany, pozwalając dość jednoznacznie określić, jakie zdarzenie 
powodujące szkodę antymonopolową stanowi naruszenie prawa konku-
rencji. Przesądza zarazem, że zdarzeniem tym jest czyn niedozwolony 
(delikt); taki stanowi bowiem każde zachowanie naruszające prawo. 
Zdarzenie to jest zarazem pierwszą z przesłanek, które łącznie muszą 
być spełnione, aby mogło zostać zasądzone odszkodowanie za szkodę 
antymonopolową.

Z punktu widzenia zarówno zakresu przedmiotowego, jak i konstrukcji 
prawnej szkoda antymonopolowa – z zasady – nie odbiega od szkody 
w rozumieniu cywilistycznym. Przepisy ustawy odszkodowawczej, choć 
tak często pojęciem tym się posługują, to jednak pojęcia tego nie defi-
niują (podobnie zresztą jak i kodeks cywilny)5. Co więcej, w art. 1 u.r.n.s. 
ustawodawca wprost stwierdza, że unormowania tej ustawy określają 
zasady odpowiedzialności za – verba legis – „szkodę wyrządzoną przez 
naruszenie prawa konkurencji” (a także zasady dochodzenia roszczeń 
o naprawienie takiej szkody).

3  Zob. np. sprawę Co. v. Illinois, 431 U.S. 720 (1977).
4  W doktrynie wskazuje się, że ustawodawca w drodze przepisów ustawy odszko-

dowawczej wprowadził do polskiego prawa „nową postać deliktu” właśnie w postaci 
naruszenia prawa konkurencji; P. Machnikowski [w:] Ustawa o roszczeniach o naprawienie 
szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz, red. K. Lis-Zarrias, 
P. Machnikowski, Warszawa 2018, s. 84.

5  Za definicję szkody nie można traktować art. 361 § 2 k.c. (przepis ów w istocie 
określa dwa zasadnicze rodzaje szkody; zob. pkt 1.2).
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W związku z powyższym oraz kierując się doktryną i orzecznictwem cy-
wilistycznym, za szkodę antymonopolową można traktować uszczer-
bek na dobrach poszkodowanego polegający na różnicy między sta-
nem tych dóbr, powstałym wskutek naruszenia prawa konkurencji 
(antymonopolowego), a stanem, jaki by istniał, gdyby naruszenie 
to nie miało miejsca6. Zasadniczą cechą wyróżniającą pod względem 
konstrukcyjnym (definicyjnym) instytucję szkody antymonopolowej jest 
zatem konkretne (normatywnie zdefiniowane) zdarzenie wywołujące 
szkodę, tj. „naruszenie prawa konkurencji” (w rozumieniu art. 2 pkt 1 
u.r.n.s.; zob. rozdział 2).

1.2. Rodzaje szkody antymonopolowej 

W ramach szkody antymonopolowej można wyróżnić dwa zasadnicze 
jej składniki (rodzaje), tj. stratę rzeczywistą (damnum emergens/actual 
loss) oraz utracone korzyści (lucrum cessans/loss of profit). Zostało to 
potwierdzone w orzecznictwie unijnym7 oraz w motywie 12 preambuły 
do dyrektywy odszkodowawczej.

Stratę rzeczywistą można określać jako szkodę materialną przejawiającą 
się w faktycznym obniżeniu stanu majątkowego (sytuacji ekonomicz-
nej) danej osoby (poszkodowanej). Z kolei utracone korzyści można 
utożsamiać z zyskiem, który dana osoba (poszkodowany) mogłaby 
prawdopodobnie oraz w oparciu o rozsądną ocenę osiągnąć (oczekiwać), 
lecz zysk ów nie został osiągnięty wskutek naruszenia.

Zarówno strata, jak i utracone korzyści to ekonomiczne elementy szkody. 
Wskazuje się wszakże, że naprawienie szkody antymonopolowej, które 
na gruncie dyrektywy ma mieć charakter kompensacyjny, dotyczy także 
strat o charakterze nieekonomicznym (non-economic losses)8. Wyni-

6  Zob. M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2011, s. 168 oraz 
cytowane tam literatura i orzecznictwo.

7  Zob. np. pkt 95 wyroku TSUE z 13.07.2006 r. w sprawach połączonych C-295/04-
–C-298/04 Manfredi i in., Zb. Orz. 2006, s. I-6619 (dalej: wyrok w sprawie Manfredi).

8  F. Wijckmans, M. Visser, S. Jacques, E. Noel, The EU Private Damages Directive – Pra-
ctical Insights. Minutes of the Closed Workshop, Cambridge–Antwerp–Portland 2016, s. 6.
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