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Ochrona konsumenta  w prawie konkurencji: 

zasada spójności unijnego systemu prawnego 

a konflikt chronionych interesów
 Z punktu widzenia ekonomicznego podejścia do ochrony

reguł konkurencji, ramy prawne powinny być przejrzyste
a zakazy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
ograniczone do zjawisk niekorzystnych dla rynku
i konsumentów. Czy zatem powinno chronić się efektywną
konkurencję, wyrażającą się zróżnicowaniem oferty
rynkowej, w postaci niższych cen produktu, innowacyjności
produkcji…, czy stać na straży podmiotowej struktury
konkurencji?

 Czy obecna praktyka sądów unijnych sprzyja zachowaniu
efektywnej konkurencji, czy raczej priorytet w niej
zachowuje utrzymanie wielopodmiotowej struktury
przedsiębiorstw działających na wspólnym rynku?
Na co wskazują doświadczenia amerykańskie w podejściu do
systemu bezwzględnych zakazów nadużyć pozycji
dominującej?



W sytuacji wystąpienia pozytywnych konotacji między

prawem konkurencji i instrumentami służącymi jego

wykonaniu a prawem ochrony konsumenta mamy do

czynienia ze stanem pożądanej synergii

 Legalne działania podejmowane w interesie ogólnym,

zmierzające do zachowania i umacniania konkurencji, mogą

nie przynosić w określonym przedziale czasu wartości

ekonomicznej dla konsumenta, na przykład sankcjonujące

działania dominanta (zakazy) ustalania rażąco niskich cen

produktów.

 Z kolei wyznaczone ustawodawstwem ochrony konsumenta,

bardzo rozbudowane obowiązki informacyjne ciążące na

przedsiębiorcy, pozostawać mogą w konflikcie ze swobodną

wymianą rynkową, opartą na omawianych regułach.

 Czy teoretyczne konstrukcje pozytywnych interakcji

niejednokrotnie nie zderzają się w praktyce z brakiem

spójności obydwu polityk?



Kryterium czasowe w kontekście braku synergii 

między polityką ochrony konkurencji  

a ochroną konsumenta
 Decyzja organu ds. konkurencji, zakazująca na podstawie

art. 102 TFUE (art. 9 UOKiK) dalszego stosowania rażąco
niskich cen, nieodpowiadających zwykłym relacjom
rynkowym, pozbawiać może nabywcę taniej oferty.
W dłuższym przedziale czasowym konsekwencje takiej
interwencji mogą okazać się korzystne dla nabywców
rynkowych dóbr i dla konkurencji (szeroki wybór
produktów).

 Zaniechanie wydania decyzji zakazującej może prowadzić
do wykluczenia z rynku konkurentów lub utrudnić wejście
na rynek, co w konsekwencji prowadziłoby z reguły do
stosowania przez nadużywającego pozycji dominującej
praktyk eksploatacyjnych. Co mieści się w pojęciu praktyk
eksploatacyjnych?

Krótko a długookresowe skutki?



Brak synergii między polityką ochrony 

konkurencji  a ochroną konsumenta

 Z sytuacją braku synergii, jako zjawiska negatywnego, mamy
do czynienia, gdy interwencji organu ds. konkurencji
nie towarzyszą zabiegi służące optymalnemu wykorzystaniu
zastosowanych środków. Przykładowo to z badań rynku
wynikało, że usługobiorcy nie wykorzystywali najlepszej
oferty, bo zmianom nie towarzyszyła popularyzacja
wprowadzonych zmian.

 Brak, ukierunkowanych na konsumenta, czy szerzej
beneficjentów prawa, działań informacyjno-edukacyjnych,
może niweczyć zakładane, pozytywne skutki interwencji
organu ds. konkurencji, czy legislacji. Znamiennym przykładem
mogą być doświadczenia z przeprowadzonej w Wielkiej
Brytanii deregulacji i prywatyzacji sektora energetycznego,
gdzie nie towarzyszyła im odpowiednia akcja popularyzacyjna
wprowadzonych zmian i usługobiorcy nie mogli, adekwatnie
do potrzeb, poszukiwać najlepszej dla siebie oferty.



Synergia między polityką ochrony konkurencji 

a ochroną konsumenta. Czy poniższa sprawa ilustruje 

dążenie do jej osiągania?

 W jednej z decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji

i Konsumentów zakazał dalszego stosowania jako praktyk

antykonkurencyjnych na rynku usług notarialnych,

w związku z wymogiem respektowania przez notariuszy

postanowień Kodeksu Etyki Zawodowej, wyznaczających

pułap najniższych cen usługi.

 Określone w nim zasady uniemożliwiały notariuszom

prowadzenie rywalizacji o klientelę za pomocą niższych,

niż ustalone przez samorząd, cen świadczenia usług.

 Wymogi powyższe spotkały się ze zróżnicowanymi

ocenami sądów rozstrzygających spór.

 Czy tego typu ograniczenie konkurencji rodziło

niekorzystne skutki dla konsumentów?



Zagadnienie pełnej synergii między polityką 

ochrony konkurencji  a ochroną konsumenta?  

Studium przypadku
 W jednym z państw członkowskich obowiązywała

regulacja, zgodnie z którą cena usługi zarobkowego
drogowego przewozu rzeczy nie mogła być niższa
od minimalnych kosztów prowadzenia działalności
ustalonych przez Ośrodek monitoringu działalności
w transporcie drogowym, składający się głównie
z przedstawicieli zainteresowanych przedsiębiorców.

 Na ustalenie ceny usługi nie miały wpływu instytucje
publiczne (kontrolne), ani przedstawiciele usługobiorców
(konsumentów).

 Podobnie jak w kazusie poprzednim, ceny były ustalane
arbitralnie i stosowane narzędzia nie pozwalały bardziej
efektywnemu konkurentowi oferować niższych cen usługi.



Zagadnienie pełnej synergii między polityką 

ochrony konkurencji  a ochroną konsumenta?  

Studium przypadku
 Decyzje Ośrodka monitoringu działalności w transporcie

drogowym podlegały zatwierdzeniu większością głosów,

 przedstawiciel interesu publicznego nie posiadał prawa weta
lub decydującego głosu, które pozwalałyby na zrównoważenie
interesu publicznego z interesem prywatnym.

 W interesie publicznym leżała niewątpliwie ochrona
bezpieczeństwa drogowego, na który to cel powoływali się
przedsiębiorcy.

 Czy stanowisko przedsiębiorców większościowych było
podyktowane troską o gwarancje bezpieczeństwa, czy stanowiło
ono o interesie prywatnym (branżowym)?

 Jakie znaczenia ma zasada swobody świadczenia usług, przy której
ograniczenia dotyczące działań usługodawcy powinny odnosić się
do wymogów i celów koniecznych, których nie można osiągnąć
w sposób mniej ingerujący w wymianę rynkową?

 Jakie to mogą być instrumenty?



Zagadnienie pełnej synergii między polityką 

ochrony konkurencji  a ochroną 

konsumenta? Stan faktyczny i prawny
 Czy istniejące porozumienie, wiążące przewoźników (także tych

przegłosowanych), może być oceniane z punktu widzenia zakazów

praktyk antykonkurencyjnych, jako porozumienia kartelowe?

 Krajowy sąd administracyjny miał wątpliwości co do zgodności

z Traktatem wewnętrznych regulacji, w świetle których cena usługi

(zarobkowego drogowego przewozu rzeczy) nie może być niższa

od kosztów ustalanych przez organ składający się głównie

z przedstawicieli zainteresowanych przedsiębiorców.

 Czy normy krajowe ustanowione przez Ośrodek monitoringu

działalności w transporcie drogowym, nie określające zasad

przewodnich, zgodnie z którymi owe organy powinny postępować,

i nie zawierające żadnych postanowień pozwalających powstrzymać

przedstawicieli organizacji zawodowych od działania wyłącznie

w interesie zawodu, są zgodne z wymogami określonymi

porządkiem normatywnym Unii Europejskiej?



Czy porozumienia , które są wiążące na podstawie przepisów krajowych, 

w świetle których   przedsiębiorstwa nie mogą ustalać stawek niższych, 

niż w nich określone, jest równoznaczne z horyzontalnym ustalaniem 

minimalnych stawek sprzecznych z prawem konkurencji? Ocena Sądu unijnego

 z uwagi na skład i sposób funkcjonowania Ośrodka monitoringu
działalności w transporcie drogowym oraz brak sprecyzowanych
normatywnie kryteriów interesu publicznego, który powinien być
uwzględniany, system prawa wewnętrznego nie daje gwarancji, że
przedstawiciele usługodawców będą skutecznie działali
z poszanowaniem ogólnego interesu publicznego,

 także brak w krajowym systemie mechanizmów skutecznej kontroli
i dookreślenia uprawnień decyzyjnych sprawowanych w sposób
ostateczny przez państwo, powoduje, że omawiana reprezentacja
przedsiębiorców powinna zostać uznana za związek
przedsiębiorstw, podlegający zakazom z art. 101 TFUE.

 Nie uwzględniono reguł proceduralnych i postanowień
materialnych pozwalających na zapewnienie, że przy określaniu
minimalnych kosztów prowadzenia działalności Ośrodek
monitoringu działalności w transporcie drogowym zachowuje się
jak działająca w interesie ogólnym wydzielona część władzy
publicznej.



Gdyby przyjąć, że wyznaczenie dolnego pułapu ceny usługi 

jest niezbędne dla ochrony bezpieczeństwa usługobiorców, to należałoby 

w następnej kolejności odpowiedzieć na pytanie, czy omawiane środki 

wykraczają poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia założonego ww. celu?

 Narzucone przez większość przewoźników ceny

przedmiotowych usług nie pozwalają mniejszościowemu

przewoźnikowi na udowodnienie, że chociaż oferuje

on niższe od ustalonych stawek minimalnych, to działa

w pełni w zgodzie z przepisami obowiązującymi

w dziedzinie bezpieczeństwa.

 Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości istnieją liczne

przepisy, dotyczące konkretnie bezpieczeństwa

drogowego, które stanowią skuteczniejsze i mniej

restryktywne środki, takie jak przepisy Unii Europejskiej

w dziedzinie maksymalnego tygodniowego czasu pracy,

przerw, okresów odpoczynku i pracy w porze nocnej

oraz kontroli technicznej pojazdów.



Ocena Sądu unijnego: Ustalanie minimalnych kosztów 

prowadzenia działalności nie może zostać uzasadnione 

zgodnym z prawem celem. Artykuł 101TFUE 

w związku z art. 4 ust. 3TUE

 Przepisy prawa unijnego należy interpretować

w ten sposób, że stoi ono na przeszkodzie

przepisom krajowym takim, jak przepisy

rozpatrywane w postępowaniach głównych,

zgodnie z którymi cena usługi zarobkowego

drogowego przewozu rzeczy nie może być

niższa od minimalnych kosztów prowadzenia

działalności, które są ustalane przez organ

składający się głównie z przedstawicieli

zainteresowanych przedsiębiorców.



Roszczenia odszkodowawcze za szkody 

poniesione przez jednostkę z tytułu 

naruszeń prawa konkurencji
 Dwie drogi wykonywania prawa konkurencji 

a problem synergii?
 Unijne prawo konkurencji ukształtowane zostało zasadniczo

jako korpus regulacyjny wdrażany w interesie publicznym,
z reguły przy pomocy instrumentów władczych. Wprawdzie
przepisy Traktatu odnoszące się to tej sfery nie określają
wprost modelu ochrony, ani rozwiązań instytucjonalnych
– pozostawiając te kwestie władzom krajowym, to jednak
w rzeczywistości prymat zachowują działania na rzecz
ochrony konkurencji, podejmowane w interesie ogólnym,
tj. zachowania konkurencyjnego modelu gospodarki

 Problem aksjologicznego i prakseologicznego uzasadnienia
prawa każdego poszkodowanego stosowaniem praktyk
antykonkurencyjnych do skutecznego środka kompensacji
szkód.

art. 101 i 102 Traktatu 

o Funkcjonowaniu UE



Roszczenia odszkodowawcze za szkody 

poniesione przez jednostkę  

z tytułu naruszeń prawa konkurencji
 Koncepcja równoległego wykonywania prawa konkurencji

w interesie publicznym oraz w interesie poszkodowanych
za pomocą instytucji prawa prywatnego, ukształtowana
w orzecznictwie wstępnym Trybunału Sprawiedliwości,
potwierdzona następnie dyrektywą z 2014/104 UE.

 Sądy narodowe są kompetentne i jednocześnie zobowiązane
do bezpośredniego stosowania traktatowych przepisów
z zakresu ochrony konkurencji.

 Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych może być „każdy”, kto poniósł szkodę
a więc zarówno przedsiębiorca, jak i konsument, nabywca

bezpośredni, jak i pośredni.

 Czy wielokrotne odszkodowanie mogłoby, w związku
z równoległym stosowaniem sankcji administracyjnych,
prowadzić do naruszenia zasady ne bis in idem?

w sprawach połączonych C-295/04….



Problem synergii w procesie równoległego stosowania  

reguł ochrony konkurencji za pomocą środków prawa 

publicznego  i instrumentów prawa cywilnego

 Położenie akcentu na zabezpieczenie gwarancji atrakcyjności
leniency (procedury łagodzenia kar) oznacza w praktyce większą
wykrywalność karteli, co potencjalnie jest korzystne również
z punktu widzenia efektywności instytucji cywilnoprawnych.
Z drugiej zaś strony prowadzi do znacznego ograniczenia dostępu
do niezbędnych dla postępowania prywatnoskargowego informacji,
a nawet zagrożenie dla pełnej kompensacji. Bez wyważenia
rozsądnych proporcji w procesie stosowania obydwu instytucji
ochrona poszkodowanych może okazać się iluzoryczną.

 Teoretycznie można założyć, że wymienione instytucje,
tj. łagodzenia kar i cywilnoprawnych roszczeń powinny ze sobą
współgrać, w związku ze zwiększoną wykrywalnością karteli,
w wyniku współpracy przedsiębiorcy z organem. W rzeczywistości
zarówno regulacje prawne, jak i wykładnia przepisów odnośnie
omawianego programu mogą stanowić hamulec dla rozwoju
prywatnej drogi.

Realizacja ograniczeń

a konstytucja



Problem synergii… a wyrok unijnego Sądu 

z dnia z dnia 22 maja 2012 r.
 Program leniency, za pomocą którego organy ds. konkurencji mają dążyć

do ochrony skuteczności przez wykrywanie karteli, nie stanowi jedynego
sposobu zapewnienia przestrzegania zasad konkurencji Unii Europejskiej.

 Nie widać przekonywujących racji na rzecz braku równoważenia
atrakcyjności programów współpracy z prawem poszkodowanych
do skutecznej kompensacji. Zatem troska o atrakcyjność leniency nie może
prowadzić do nieusprawiedliwionego utrudnienia dostępu do akt osób
poszkodowanych przez kartele. Abstrakcyjne i ogólne wyłączenie dostępu
do określonych kategorii dokumentów przez Komisję bez uprzedniej,
wnikliwej analizy ich treści Sąd uznał za działania naruszające ogólną zasadę
szerokiej ich dostępności i orzekł nieważność decyzji Komisji odmawiającej
dostępu do akt postępowania.

 Przełamuje się w nim pewne stereotypy, że organ ds. konkurencji, w tym
Komisja Europejska, może swobodnie posługiwać się przyznaną jej
uznaniowością, ponieważ stwierdza się w nim, że wyjątki od dostępu do
informacji publicznej muszą być interpretowane ścieśniająco i ściśle
uzasadnione na potrzeby konkretnego rozstrzygnięcia.

 Jakie podejście w tym zakresie prezentuje Trybunał Sprawiedliwości a jakie
rozwiązania zawarte są w dyrektywie z 2014/104 UE?

w sprawie T-344/08 …



Aktualne tendencje w polityce regulacyjnej Unii 

Europejskiej w zakresie ochrony konsumenta 

 Zauważalną tendencją w polityce unijnej jest poszerzanie pól
regulacji służących ochronie prawnej konsumenta.
Przykładem takiego zajęcia pola jest objęcie bezpośrednią
ochroną słabszej strony w regulacjach odnoszących się do
nieuczciwych praktyk rynkowych, szerzej Projekt Instytutu
Prawa Własności Intelektualnej UJ (zakończony): „Konsument
wobec nieuczciwych praktyk rynkowych”.

 Interesujące jest to, że dyrektywa 2005/29 nie określa
metodologii wdrażania przepisów krajowych, służących jej
implementacji, czy daje ona zatem podstawę dochodzenia
roszczeń cywilnoprawnych przez konsumenta, czy zakres
jej oddziaływania został ograniczony do ochrony interesów
zbiorowych w trybie instrumentów prawa publicznego
(art. 24 UOKiK)

PROJEKT PL0465 NMF



Aktualne uwarunkowania 

rozwoju polityki konsumenckiej 

- Traktat zakreśla kompetencje krajowych oraz unijnych
organów, co do sfer regulacyjnych. Na obecnym etapie brak
jest woli politycznej państw członkowskich na unifikację
prawa prywatnego drogą imperio rationis. Dyskusje wokół
projektu Komisji z 8 października 2008 r. w sprawie praw
konsumentów, zwłaszcza dotycząca dopuszczalnych granic
wkraczania organów unijnych w dziedzinę prawa
prywatnego, unaoczniły rosnącą świadomość państw
członkowskich w kwestii ich potencjalnego wpływu na kształt
stanowionego prawa oraz kontrolę przestrzegania przez
normodawcę unijnego podstawowych zasad traktatowych
w tym procesie, szerzej Projekt (zakończony): „Potencjał
naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony
prawnej konsumenta”.
- Na jakim modelu harmonizacyjnym oparta została
Dyrektywa 2011/83 UE w sprawie praw konsumentów.

1/POKL/4.1.1/2009



Czy występuje tendencja do zmiany paradygmatu 

ochrony konsumentów w Europie?

 Jaka jest przyczyna niepowodzenia wniosków Komisji Europejskiej
w sprawie objęcia strategią zupełnej harmonizacji kilku dyrektyw
konsumenckich?

 Wydaje się, że zmiany paradygmatu w prawie ochrony konsumenta
w Europie będą zmierzały w kierunku uproszczenia i uspójnienia prawa
konsumenckiego, przerzedzenia ogromu obowiązków informacyjnych
ciążących na przedsiębiorcy.

 Systemowa jedynie koordynacja między regulacjami prawa prywatnego,
wyrastającymi z europejskiej tradycji prawnej a mającym stosunkowo
krótką tradycję dorobkiem unijnego prawa konsumenckiego, może
prowadzić do sukcesu przyszłych rozwiązań.

 Prawo, nie mogąc zintegrować wszystkich rozbieżnych wartości
i chronionych interesów w jeden spójny system, przykładowo praw
podstawowych z liberalnym rynkiem, musi jednak wykształcić takie
mechanizmy komunikacji między podsystemami, które zapewniałyby
im w miarę niezakłócone funkcjonowanie mimo rozbieżnych
preferencji (…)



Standardy prawa materialnego 

i proceduralnego ochrony słabszej strony

 Cechą współczesnego prawa jest przesuwanie w nim akcentu
z regulacji merytorycznych na prawo procesowe, struktury
organizacyjne i kompetencyjne służące realizacji założonych
celów. Czy istniejące w naszym postępowaniu cywilnym zasady
i procedury służą rzeczywistemu zabezpieczeniu zasługujących
na ochronę prawną interesów konsumenta. Gwoli
przypomnienia procedury sądowego rozstrzygania sporów
bazują na zasadzie kontradyktoryjności i równości formalnej.
Zmiany, jakie zostały dokonane w ostatnich latach ograniczyły
znacznie możliwości ingerencji sędziego w postępowanie.

 Jak się mają do powyższego paradygmaty ochrony
konsumentów prezentowane w orzecznictwie prejudycjalnym
Trybunału Sprawiedliwości (m.in. niezbędność działania sądu
z urzędu w każdym wypadku, gdy jest to konieczne
dla skutecznej realizacji prawa materialnego)?

Czy sąd krajowy czuwa nad rzeczywistą 

równością stron?


