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Ekonomizacja prawa antytrustowego oraz jej wpływ na stosowanie przepisów prawa 

antymonopolowego dotyczących wybranych praktyk ograniczających konkurencję na 

przykładzie sektora elektroenergetyki w Polsce. 

 

Prawo antymonopolowe to szczególny obszar prawa. Nierozerwalnie związany z gospodarką 

kraju przez wzgląd na materię, którą reguluje, czyli najogólniej konkurencję.   Efektywne 

funkcjonowanie gospodarcze państwa nie może obyć się bez zastosowania praw ekonomii. Fakty 

powyższe można ułożyć w oczywisty sylogizm, że prawo antymonopolowe zespolone jest z ekonomią.  

Związek ekonomii i prawa konkurencji nie jest bynajmniej pomysłem nowym.
1
 Nurt 

ekonomizacji prawa konkurencji (ang. more economic approach) w swej istocie polega na odejściu od 

stosowania ściśle formalnych wniosków (form- based approach) na rzecz indywidualnej analizy 

przypadków wraz z oceną ich następstw (effect- based approach).
2
  W polskiej doktrynie proces

3
 

ekonomizacji nazywa się „bardziej ekonomicznym podejściem”.
4
 Ekonomizacja obejmuje zarówno etap 

prawotwórczy
5
 jak również stadium analizy i wreszcie stosowania przepisów.  

 Koligacje między prawem antymonopolowym a ekonomią uwidoczniły się najwcześniej 

w Stanach Zjednoczonych. Wielki Kryzys, który miał miejsce w latach 30-tych XX wieku w Ameryce, 

                                                           
1 Jurysprudencja pozostawała pod wpływem ekspansji instytucji ekonomicznych już w starożytnym Rzymie. (S. Chrupczalski, 
„Ekonomiczna analiza prawa własności w ujęciu szkoły austriackiej”, Kraków 2008, str. 6. Tekst opublikowany  

na: www.mises.pl). Idea ekonomizacji ujawniła się również w tzw. Zielonej Księdze Komisji ze stycznia 1996 r. [COM (1996)19] 

w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw oraz Zielonej Księdze ze stycznia 1997 r. [COM (1996)721] w sprawie 
ograniczeń wertykalnych we wspólnotowej polityce konkurencji. 
2 Nie oznacza to jednak zupełnego odejścia od koncepcji pierwszej (form- based approach) na rzecz drugiej (effect- based 

approach), a raczej podkreślenie znaczenia instrumentów ekonomicznych, które nota bene znajdują zastosowanie w formalnym 
podejściu- choć w mniejszym stopniu. Chyba najbardziej jaskrawym poglądem, dotyczącym powyższej dystynkcji, jest teza  

o braku różnicy w skutkach zastosowania podejścia formalnego od podejścia bardziej ekonomicznego. M. Baron wyraża pogląd, 

że raczej do wyjątków będzie należeć sytuacja, w której zastosowanie more economic approach doprowadzi do znacząco 
odmiennych rezultatów niż zastosowanie podejścia formalnego. (zob. M. Baron, „Nowe założenia Komisji Europejskiej  

przy stosowaniu art. 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską”, w: „Konkurencja w gospodarce współczesnej”,  

(red.) C. Banasiński, E. Stawicki, Warszawa 2007, str. 76).  
3 Wprowadzanie nowej jakości do prawa antymonopolowego odbywa się, nie w sposób radykalny- przy pomocy nieznanych dotąd 

środków- lecz w sposób ewolucyjny, tzn. za pomocą środków w formie dotychczas stosowanej (a więc przy pomocy reguł 

ekonomii) z uwzględnieniem najnowszych zdobyczy nauki oraz empirii. 
4 „Jako oddzielna dyscyplina naukowa, ekonomiczna analiza prawa powinna określać, czy zajmuje się pozytywnym opisem 

prawa, czy sądami normatywnymi. Analiza pozytywna wyjaśnia zasady prawa z ekonomicznego punktu widzenia, przewiduje 

efekty stosowania konkretnych rozwiązań, przez co wyznacza stopień ekonomicznej efektywności prawa. Byłoby jednak błędem 
twierdzić, że ekonomiczna analiza prawa dystansuje się od normatywnych koncepcji prawnych, takich jak np. pojęcie 

sprawiedliwości. Przeciwnie, (…) wnosi pojęcia nieostre i empirycznie nieweryfikowalne (koncepcja homo economicus,  

czy pojęcie dobrobytu).” S. Chrupczalski, „Ekonomiczna analiza…”, str. 5.  
5 Zarówno regulacje wiążące, jak i unormowania tzw. soft law, np. obwieszczenia, wytyczne, rekomendacje lub też dokumenty 

dyskusyjne autorstwa Komisji Europejskiej. W praktyce odgrywają istotną rolę szczególnie dla przedsiębiorstw, zawierając 

poglądy interpretacyjne Komisji nt. uregulowań prawa antymonopolowego. (Zob. K. Kohutek, M. Sieradzka „Ustawa o ochronie 
konkurencji i konsumentów. Komentarz”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, str. 68- 69). 
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zrodził potrzebę rozwoju dyskursu ekonomicznego oraz badań ekonomicznych, które mogłyby stanowić 

teoretyczne podstawy do zintensyfikowanej działalności rządu w sferze gospodarki.
6
  

Podwaliny pod ekonomiczne pojmowanie polityki antymonopolowej dały poglądy szkoły 

Harvarda i Chicago,
7
 które miały bardzo silny wpływ na kierunek podejmowanych ówcześnie decyzji 

z zakresu konkurencji. I po dziś dzień, nie sposób pominąć wpływu aktualnego dorobku nauki ekonomii 

na efektywne stosowanie przepisów prawa antymonopolowego. Od początku XXI wieku da się 

zauważyć szczególnie silne tendencje ekonomizacji tej dziedziny prawa. Koncepcja more economic 

approach wyrosła z potrzeb obrotu gospodarczego, nacisków samych przedsiębiorstw oraz 

przedstawicieli nauki.
8
 

Exemplum „bardziej ekonomicznego podejścia” w polskiej ustawie antymonopolowej
9
 

(dalej Ustawa) stanowi: możliwość legalizacji porozumień ze względu na korzyści o charakterze 

społeczno- gospodarczym (art. 8 Ustawy), ustanowienie nowego, zasadniczego kryterium oceny 

dopuszczalności koncentracji przedsiębiorstw (art. 18-20 Ustawy) oraz szerokie zastosowanie 

ekonomicznych analiz przy ocenie nadużywania pozycji dominującej (art. 9 Ustawy oraz 102 

TFUE
10

).
11

  

Powyższe instytucje prawa, w szczególności dotyczące koncentracji oraz nadużywania pozycji 

dominującej, zostały opisane we wspomnianych artykułach w sposób ogólny i niejednoznaczny, przy 

zastosowaniu licznych zwrotów nieostrych, oraz przesłanek ich występowania wymienionych 

w katalogach otwartych. Na ich podstawie Prezes UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów) wydaje rozstrzygnięcia.  

Teorie ekonomiczne mogą ułatwić analizę wspomnianych przepisów, opierając się o stałe 

kryteria podczas interpretacji. Zasadnym wydaje się przyjęcie tezy, iż residuum ekonomicznie 

uzasadnionych decyzji- to przejrzyste ustawodawstwo antytrustowe, które w efekcie mogło by zyskać 

walor większej niż dotychczas pewności. Natomiast obecny kształt przepisów właściwie skazuje 

Prezesa UOKiK na zarzuty arbitralności podejmowanych decyzji w sądowych postępowaniach 

odwoławczych (z czego przedsiębiorstwa energetyczne chętnie korzystały).  

Co więcej, brak zgodnego stanowiska co do celów
12

 ustawodawstwa antymonopolowego 

(a nawet samej potrzeby jego istnienia)
13

 dodatkowo komplikuje zadanie. Podczas gdy, to właśnie 

                                                           
6 Zob. M. Stefaniuk, M. Sfora, „Richarda Allena Posnera ekonomiczna analiza prawa i poglądy na nową gospodarkę,” 

 w: „Konkurencja w gospodarce…”, str. 41. Podkreśla się również koincydencję czasu gospodarczej stagnacji oraz rozkwitu 
wydanych dzieł z zakresu konkurencji, np. E. Chamberlin „The Theory of Monopolistic Competition”, J. Robinson,  

„The Economics of Imperfect Competition.” Ibidem, str. 41.  
7 Szerzej na ten temat, zob.: Z. Jurczyk „Cele polityki antymonopolowej w teorii i praktyce” w: „Konkurencja w gospodarce…”, 
str. 13-38.  
8 Zob. K. Kohutek, M. Sieradzka, „Ustawa o ochronie…”, str. 70. 
9 Ustawa z dnia 16 lutego 2007r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). 
10 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. UE C115 z 9.5.2008. 
11Zob. K. Kohutek, M. Sieradzka „Ustawa o ochronie…”, str. 70-71. 
12Być może wynika to z proweniencji ustawodawstwa antymonopolowego; wejściu w życie prekursorskiej ustawy 
antymonopolowej (1890 Sherman Act) towarzyszyły pobudki, bynajmniej nie pro publico bono. Mianowicie, miriady skarg 

wpłynęły do amerykańskiego Kongresu, ponieważ amerykańscy farmerzy byli poirytowani faktem, że konsumenci coraz 

powszechniej preferowali ubrania z juty, nie bawełny, którą ci farmerzy produkowali. Szukali więc legislacji antymonopolowej,  
która zlikwidowałaby ich konkurencję. (Zob. Thomas J. DiLorenzo, „Paradoks antymonopolowych ekonomistów”,  
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ustalenie celów danej dziedziny prawa, jest warunkiem wstępnym zbudowania koherentnego katalogu 

norm. „Nie można zakładać racjonalności prawa antymonopolowego nie ustaliwszy wcześniej jego 

celów”.
14

 Owe cele
15

 wraz z obowiązującym bardziej lub mniej ekonomicznym podejściem do 

przepisów antytrustu, kształtują charakter instytucjonalnych mechanizmów prawnej ochrony 

konkurencji zawartych w tego rodzaju ustawodawstwie, kierunek w sposobie ich analizy oraz 

praktycznego zastosowania.  

Zakres przedmiotowy ustawy antymonopolowej dotyczy m.in. podmiotów funkcjonujących 

w sektorze energetyki i tym samym włącza w zakres swojej kognicji te przedsiębiorstwa oraz 

podejmowane przez nie działania rynkowe. Jednakże, nie ma prostej linii łączącej ww. Ustawę 

z przedsiębiorstwem energetycznym. Sektor energetyczny regulowany jest głównie w ustawie Prawo 

Energetyczne
16

 i w związku z art. 3 Ustawy- postanowienia ustawodawstwa sektorowego mogą 

modyfikować zakres dopuszczalnych działań podejmowanych przez te przedsiębiorstwa na rynku, 

w myśl zasady lex specialis derogat legi generali.
17

 „Ogólne domniemanie kompetencji Prezesa UOKiK 

kończy się wraz z właściwością Prezesa URE [Urząd Regulacji Energetyki - przyp. aut.]”
18

 Dyrektywy 

sektora energetycznego, w tym dyrektywa elektroenergetyczna [2009/72/WE], w swych założeniach 

uwzględnia wiele rozwiązań mających za zadanie wprowadzanie, kontrolowanie i nadzorowanie 

zachowań konkurencyjnych w sektorze. W polskiej legislacji energetycznej, tj. ustawie Prawo 

Energetyczne, znajdują się te same mechanizmy.
19

 

Obecny
20

 model sektora elektroenergetycznego w Polsce dzieli się na dwie części, z których 

tylko jedna objęta jest monopolem naturalnym (przesył i dystrybucja). W mojej ocenie, taki dualizm 

sektora powinien mieć kluczowe znaczenie dla doboru środków prawnych, które mają urzeczywistniać 

obrane dla energetyki cele, w zakresie rozwoju i ochrony konkurencji. Jednakże taka dystynkcja nie ma 

miejsca w obecnym stanie prawnym, a prawo antymonopolowe używa jednorodnych instrumentów 

                                                                                                                                                                        
tłum. M. Barczentewicz, str. 2. Tekst opublikowany na: www.barczentewicz.com). Zatem pierwsza ustawa antytrustowa, ostrzem 

wymierzona była w rodzącą się konkurencję. Tym samym, trudno wyobrazić sobie bardziej antykonkurencyjną motywację 
legislacji „prokonkurencyjnej”. 
13 W literaturze prawa antymonopolowego spotkać można poglądy kwestionujące raison d`etre tej dziedziny nauki. O wątłych 

fundamentach prawa antymonopolowego pisze m.in.: R.H. Bork, (w: “The Antitrust Paradox: A Policy at War With Itself”,  
New York 1978, str. 408) M. Wolf, (w: „Cought in a Web of Jurisdiction: Microsoft demonstrates how an overwhelming case 

exists for rules that precluce multiple jeopardy for companies”, Financial Times, 15 maja 2002, str.13) L. Graglia, (w: “Is Antitrust 

Obsolete?”, Harvard Journal of Law and Public Policy, 1999, t.23, str. 18 i 21), zob. R. Molski, „Prawo antymonopolowe  
w obliczu globalizacji. Kierunki rozwoju”, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz- Szczecin 2007, str. 74-75. Ciekawe poglądy 

na temat antykonkurencyjności prawa antymonopolowego, prezentują przedstawiciele austriackiej szkoły ekonomicznej.  

Zob. M. Barczentewicz „O potrzebie powściągliwości w prawie antymonopolowym,” str. 2. Tekst opublikowany  
na: www.antitrust.pl. 
14 R. Molski, „Prawo antymonopolowe…”, str. 80, cyt. za:. R.H. Bork, „The Antitrust…”, str.50. 
15 Szerzej na ten temat, vide Z. Jurczyk, „Cele polityki…”   
16 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r., (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348). 
17 Szerzej na ten temat, vide A. Stawicki, E. Stawicki „Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz”,  

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, str. 72-75. 
18 F. Elżanowski, „Polityka energetyczna. Prawne instrumenty realizacji”, Lexis Nexis, Warszawa 2008 wyd. 1,  str.137. 
19 (Np. art. 8,10,19,20,21 wspomnianej dyrektywy. Przepisy te określają regulacje w zakresie obowiązku wyznaczenia Operatorów 

Systemów Przesyłowych i Dystrybucyjnych, rozdziału księgowości przedsiębiorstw połączonych, dostępu osób trzecich do sieci 
oraz otwarcia rynku). Zob. F. Elżanowski „Polityka…”, str. 136. 
20 Od początku lat 90tych polska energetyka poddawana jest istotnym procesom transformacji instytucjonalnej oraz strukturalnej. 

Proces ten, polegał m.in. na wyodrębnieniu z całości sektora energii część mającą cechy monopolu naturalnego (czyli działalność 
sieciowa) od pozostałych rodzajów działalności; predestynowanych do gry rynkowej (wytwarzanie, obrót energią, sprzedaż). 
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w obrębie każdego rynku właściwego, w tym specyficznego dla sektora energetyki obszaru objętego 

monopolem naturalnym, jak również części nieobjętej monopolem naturalnym. Co więcej, środki 

ochrony konkurencji działają również tam, gdzie konkurencja, powinna być wolna od regulacji 

środkami prawnymi (wytwarzanie energii, obrót i sprzedaż).  

 

1. Nadużywanie pozycji dominującej 

Artykuł 9 Ustawy
21

 zakazuje przedsiębiorcom nadużywania pozycji dominującej. W ramach 

kompetencji Prezesa UOKiK znajduje się kontrola danego działania przedsiębiorcy dominującego przez 

pryzmat nadużycia wynikającego z posiadanej siły rynkowej (control of abuse). Jest to znacznie 

utrudnione, ponieważ nie ma definicji legalnej wyrażenia- nadużycia pozycji dominującej natomiast 

doktryna nie reprezentuje jednolitego stanowiska w kwestii jego znaczenia. Implikuje to niekorzystne 

skutki, z punktu widzenia prosperowania przedsiębiorstw energetycznych, w postaci istotnych 

rozbieżności orzecznictwa dotyczącego podejmowanych przez nich działań mieszczących się w zakresie 

przedmiotu działalności.   

 Zakaz nadużywania pozycji dominującej jest to zakaz bezwzględny, charakteryzowany 

w kategoriach zakazu per se
22

 (choć w praktyce coraz rzadziej spotykany w związku z nasilającym się 

trendem „racjonalizacji”
23

 zakazu nadużywania pozycji dominującej). Zakaz wynikający z art. 9 Ustawy 

ma charakter obiektywny.
24

 Oznacza to, że pewne działania rynkowe są niedozwolone- bez względu na 

skutek zakazanej czynności. Mimo tak kategorycznego charakteru tej konstrukcji, jej ustawowe 

brzmienie oparte jest na pojęciach  nieostrych,
25

 m.in. na pojęciu: „nadużycie”, które odgrywa kluczową 

rolę w przypadku wspomnianego artykułu, rozgraniczając legalne zachowanie przedsiębiorcy od 

nielegalnego.  

Wspomniany już proces racjonalizacji lub inaczej reguły rozsądku (rule of reason) osłabia 

bezwzględny zakaz nadużywania pozycji dominującej. Metodologia tej reguły sprowadza się do badania 

wszelkich relewantnych okoliczności (zwykle ekonomicznych),
26

 anty i pro konkurencyjnych skutków 

danego przypadku. W efekcie Prezes UOKiK dysponuje szerokim zakresem uznaniowości decyzyjnej, 

balansując badane wartości z punktu widzenia naruszenia aksjologii ustawowej. Wynika to z faktu, że 

reguła ta, nie kreuje prawa materialnego, które określałoby ex ante katalog legalnych i nielegalnych 

okoliczności.
27

  

                                                           
21 Pierwowzorem dla tej regulacji był zakaz nadużywania pozycji dominującej znajdujący się w art. 102 TFUE. 
22 A. Stawicki, E. Stawicki „Ustawa…”, str. 311. 
23 Termin zaproponowany przez T. Skocznego w: „Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz”, Warszawa 2009, 
str. 453. 
24 A. Stawicki, E. Stawicki, „Ustawa…”, str. 300-301. 
25 „uciążliwe warunki umów”, „przeciwdziałanie rozwojowi konkurencji”, „nieuzasadnione korzyści.” 
26 „Reguła ta milczy na temat sposobów, zwłaszcza wymaganych warunków (np. określonych testów) mogących służyć jako 

dowód wykazania określonej okoliczności, nie określa też in abstracto jakim dowodom (warunkom, testom) należałoby 

przypisywać mniejszą lub większą wagę. Na gruncie reguły rozsądku relewantne są lub mogą być w zasadzie wszelkie 
okoliczności rynkowe danego przypadku. Wszystkie z nich należy odpowiednio zbadać i zinterpretować(…)test wszelkich 

okoliczności.” W: K. Kohutek, „Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących. Prawidłowość stosowalność reguł prawa 

konkurencji”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, str. 215. 
27 Ibidem, str. 215-216. 
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Dotychczasowa praktyka stosowania przepisu artykułu 9 Ustawy wskazuje na czerpanie 

z podejścia formalnego (form based approach).
28

 Mimo problemu, jaki wiąże się z formalnym 

podejściem do wykładni tego przepisu, tzn. wysokim ryzykiem wydawania błędnych decyzji przez 

organ antymonopolowy.
29

  

W odpowiedzi na te niedogodności, zauważa się nasilający się proces ekonomizacji, stawiający 

pod znakiem zapytania obecną praktykę orzeczniczą. Nowe podejście koncentruje się na wykazywaniu 

ekonomicznych efektów antykonkurencyjnych, które ujawniły się na rynku lub mogą się ujawnić 

(effect- based approach).
30

  

Cieniem tej teorii- wkraczającej obecnie do orzecznictwa- jest brak jednoznacznych 

i przewidywalnych kryteriów oceny zachowań  przedsiębiorców. Trudno jednak taki katalog o walorze 

generalnych kryteriów stworzyć, skoro istotą podejścia ekonomicznego jest właśnie rozpatrywanie 

każdej sytuacji będącej przedmiotem analizy Prezesa UOKiK a casum ad casum.
31

 Koncept daleko 

posuniętej indywidualizacji każdego przypadku w świetle przepisów prawa antymonopolowego 

ewokowały oczekiwanie podmiotów gospodarczych uzyskania pewności prawnej (bezpieczeństwa 

prawnego). Komisja Europejska chcąc zrealizować owe oczekiwania wypracowała ideę tzw. safe 

harbours, przy stwierdzaniu pozycji dominującej lub jej nadużywaniu.
32

 Jednakże rozwiązanie to, jest 

niezwykle trudne do pogodzenia z „nowym założeniem ekonomicznym”. Taka swoista „zgoda per-se” 

powoduje takie same problemy, jakie powodowały stosowane dotychczas „zakazy per-se”, które mają 

zostać zredukowane- dzięki założeniu ekonomicznemu. Dotyczy to formy, w której dopuszczalność 

działania czy praktyki, jest nie tylko przedmiotem domniemania, ale zostaje definitywnie stwierdzona.
33

 

W przypadku przedsiębiorstw energetycznych częstą praktyką antykonkurencyjną jest odmowa 

kontraktowania w postaci odmowy dostępu do tzw. urządzeń kluczowych (essential facilities). 

Przedsiębiorstwo, które wyposażone jest w aktywa w postaci infrastruktury sieciowej i tym samym jest 

faktycznym monopolistą ma szczególne „predyspozycje” do nadużywania pozycji dominującej 

z powodu szczególnych uwarunkowań rynku na jakim funkcjonuje (przysył elektroenergetyczny). Fakt 

ten widoczny jest w działalności orzeczniczej Prezesa UOKiK, który w ciągu ostatnich kilku lat, 

przeprowadzał postępowania antymonopolowe w sprawie naruszenia normy art. 9 Ustawy, w dużej 

mierze w stosunku do elektroenergetycznych przedsiębiorstw sieciowych.  

                                                           
28 Zaletą wyboru tego podejścia jest- przewidywalność. Przedsiębiorca sam jest w stanie stwierdzić czy zachodzą przesłanki 

nadużycia pozycji dominującej, czy też nie. 
29 Tzw. False negatives lub false positives. Szerzej na ten temat, zob. K. Kohutek w: „Praktyki wykluczające…”, str. 334-387, 

oraz A. Stawicki, E. Stawicki „Ustawa…”, str. 310.  
30 A. Stawicki, E. Stawicki, „Ustawa…”, str. 309. 
31 „Problem ten niewątpliwie dostrzega Komisja Europejska. Zapewnienie przedsiębiorcom dominującym większej pewności 

prawa było podstawowym celem wydania obwieszczenia 2009/C 45/02. Dokument taki jest w stanie dostarczyć jedynie pewnych 

podstawowych wytycznych i z całą pewnością nie jest wystarczający do dokonywania kompleksowej oceny zachowań 
przedsiębiorców dominujących.” A. Stawicki, E. Stawicki „Ustawa…”, str. 311. 
32 Chodzi o stworzenie standardów zachowań przedsiębiorców dominujących, tak by możliwe było zdefiniowanie pewnych 

sytuacji, w których zachowania te nie będą traktowane jako sprzeczne z prawem. A. Stawicki, E. Stawicki, „Ustawa…”, str. 311. 
33 M. Baron „Nowe założenia…”, str. 78. 
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W 2011 roku Prezes UOKiK wydał decyzję stwierdzającą, iż doszło do nadużycia pozycji 

dominującej na rynku energii elektrycznej przez spółkę RWE Polska,
34

 która udostępniając 

infrastrukturę przesyłową sprzedawcom energii, narzucała im uciążliwe warunku rozliczeń. Polityka 

stosowana przez przedsiębiorcę ograniczyła tym samym kontrahentom możliwość skutecznego 

konkurowania na rynku obrotu energią. 

Inna decyzja
35

 dotyczy spółki Energa-Operator. UOKiK ustalił, że Energa-Operator utrudniała 

gminie wybór sprzedawcy energii, dostarczanej do punktów oświetleniowych placów, ulic i dróg 

publicznych. Spółka, wykorzystując fakt, że jest właścicielem większości infrastruktury oświetleniowej 

na terenie gminy oświadczyła, że nie wyrazi zgody na dostawę energii przez podmiot spoza swojej 

grupy kapitałowej.
36

  

Decyzją z 21 września 2011 roku,
37

 Prezes UOKiK stwierdził, że spółka dystrybucyjna PGE 

Dystrybucja nadużywała swojej pozycji dominującej narzucając kontrahentom uciążliwe warunki 

umów. PGE Dystrybucja narzucała odbiorcom minimalny próg mocy energii elektrycznej. 

W konsekwencji mogło dojść do sytuacji, gdy kontrahent, który nie potrzebował aż takiej ilości, musiał 

zaakceptować narzucone warunki, ponosząc wyższe koszty. Zgodnie z prawem, moc przyłączeniowa 

ustalana jest przez odbiorcę energii na poziomie rzeczywistego zapotrzebowania i nie może być 

korygowana przez dystrybutora.
38

 

Brak w treści powołanych decyzji Prezesa UOKiK odwołania do ekonomicznych skutków 

niekonkurencyjnych działań przedsiębiorstw energetycznych bądź też innych refleksów praw ekonomii, 

które mogłyby świadczyć, iż stwierdzona przez organ niedozwolona praktyka, miała walor 

ekonomicznego uzasadnienia (economic justification).
39

 Warto zaznaczyć, że polityka wspólnotowa, 

w przedmiocie praktyk nadużywania pozycji dominującej, bazuje w coraz większym stopniu na teorii 

ekonomii.
40

 

 

2. Niedozwolona koncentracja przedsiębiorstw 

Jednym z założeń legislacyjnych powstającej ustawy antymonopolowej było postrzeganie 

transakcji fuzji i przejęć jako mogących rodzić ryzyko ograniczenia konkurencji. Dział XIII Ustawy 

w całości traktuje o koncentracji przedsiębiorstw. Wśród nich, niedozwolone są te, które prowadzą do 

                                                           
34 Decyzja Prezesa UOKiK: RWA 26/2011. 
35 Decyzja Prezesa UOKiK: RGD 36/2011.  
36 Zob. http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=3220.  
37 Decyzja Prezesa UOKiK: RŁO 27/2011. 
38 Zob. http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=3009.  
39 Analiza treści wspomnianych rozstrzygnięć Prezesa UOKiK, skłania do przyjęcia tezy, iż bliżej tym rozstrzygnięciom  

do poglądów szkoły Harvarda niż Chicago, gdyż ta ostatnia, stawia znacznie większe wymagania pod względem uzasadnień 
ekonomicznych, odnośnie kwalifikowania zachowań rynkowych przedsiębiorstw, jako sprzecznych z regułami efektywnej 

konkurencji. Zob. Z. Jurczyk, „Cele polityki…”, str. 38.   
40 Utrwalenie tendencji sięgania po ekonomiczne instrumenty dla analizy zakazów antykonkurencyjnych zachowań 
przedsiębiorstw wyraźnie odzwierciedlają najnowsze dokumenty Komisji, tj. wytyczne dotyczące koncentracji niehoryzontalnych 

z 2008 r. (Dz.Urz. C Nr 265 z 18.10.2008 r., s. 6 i n.) oraz wytyczne w sprawie art. 82 TWE z 2009 r. (Dz.Urz. C Nr 45  

z 24.2.2009 r., s. 7 i n.) I. Nestoruk, „Struktura i następstwa w europejskim prawie konkurencji – studia nad działaniami 
wykluczającymi oraz pomocą państwa”, w: „Monitor Prawniczy,” Nr 11/2009.  
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„istotnego ograniczenia konkurencji” (art. 20 ust. 1 Ustawy). Jeżeli dokonana przez organ 

antymonopolowy ocena zgłoszonej
41

 koncentracji, prowadzi do wniosku, że w jej wyniku dojdzie do 

realizacji przesłanki „istotnego ograniczenia konkurencji”
42

 Prezes UOKiK wyda decyzję zakazującą 

dokonania koncentracji.  

Konstrukcja instytucji kontroli koncentracji, oparta jest na analizie antycypującej jej skutki 

dla konkurencji (tzw. analiza ex ante). Ze względu na trudności w precyzyjnym i jednoznacznym 

sformułowaniu pojęcia „konkurencja”, istotnego znaczenia nabiera posługiwanie się określonymi 

kryteriami racjonalności. Przemawia za tym również różnorodność i złożoność zachowań 

przedsiębiorstw na rynku, które mogą oddziaływać na konkurencję jednocześnie pozytywnie 

i negatywnie.
43

 

Organ antymonopolowy chcąc „zmierzyć poziom” ograniczenia konkurencji posługuje testem 

przeprowadzonym w oparciu o jednolite kryterium. Kryterium to, sprowadza się do odpowiedzi na 

pytanie, czy w wyniku realizacji zamierzonej koncentracji konkurencja na rynku właściwym ulegnie 

istotnemu ograniczeniu, w szczególności poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Jest 

to tzw. test istotnego ograniczenia konkurencji (SIEC- significant impediment od effective 

competition).
44

 Potencjalnie korzystne dla rynku skutki (efficencies) brane są pod uwagę we 

wspomnianych testach
45

 są one składową wielowymiarowych analiz służących wypracowaniu 

ostatecznej sumarycznej oceny zgłoszonej koncentracji.
46

 Uwidacznia się tu koncepcja, którą 

w doktrynie szkoły chicagowskiej nazwano „ekonomiczną analizą w postępowaniach 

antymonopolowych”. 

Odejście od wyłącznie formalnej charakterystyki koncentracji, przejawia się w możliwości 

wydania zgody na koncentrację mimo niespełnienia kryterium nieograniczania w istotny sposób 

konkurencji, ze względu na inne- związane z ochroną innych niż konkurencja- wartości mieszczących 

się w interesie publicznym
47

 (w przypadku elektroenergetyki będzie to np. bezpieczeństwo energetyczne 

kraju).
48

 Jest to (występująca również  w przypadku nadużywania pozycji dominującej) tzw. reguła 

rozsądku,
49

 czyli kompensowanie strat w zakresie konkurencji pozytywnymi skutkami koncentracji, 

jakie mogą się ujawnić w innych niż konkurencja dobrach społecznych lub gospodarczych, 

                                                           
41 Zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli: łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 

50.000.000 Euro. (Art. 13 ust. 1. pkt 2 Ustawy.) 
42 Jednocześnie nie będzie podstaw do wyrażenia zgody na koncentrację ze względu na nadzwyczajne korzyści dla gospodarki 
(art. 20 ust.2 Ustawy). 
43 E. Jantoń-Drozdowska, „Ekonomiczne przesłanki antymonopolowej oceny koncentracji” w: „Konkurencja w gospodarce 

współczesnej”, Warszawa 2007, str. 276. 
44 A. Stawicki, E. Stawicki „Ustawa…”, str. 451. 
45 Ibidem, str. 503.  
46 Ibidem, str. 504. 
47 Ibidem, str. 451. 
48 Przykładowe decyzje Prezesa UOKiK: DKK-32/2007, DOK-29/07, DOK-19/07. 
49 Stosowanie reguły rozsądku nie zostało formalnie zapisane we wspólnotowym prawie konkurencji, tak jak zostało to uczynione 
w prawie amerykańskim, w którym reguła rozsądku bierze swój początek. W art. 2 Sherman Act- „standard rozsądku” („standard 

of reason”). Zob. Kohutek, „Praktyki wykluczające…”, str. 208-214. Na gruncie reguły rozsądku relewantne mogą być wszelkie 

okoliczności rynkowe danego przypadku. Wszystkie z nich należy odpowiednio wyważyć. W tym kontekście regułę tę utożsamia 
się z „testem wszelkich okoliczności” (totality of circumstances test).  Ibidem, str. 215. 
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podlegających ochronie ze względu na interes publiczny. W takiej sytuacji rośnie rola ekonomicznych 

metod analizy i oceny skutków pro i anty konkurencyjnych.  

Spadek reguły „illigaly per se” na rzecz „the rule of reason” koresponduje z wielością 

współzależności ekonomicznych przesłanek antymonopolowej oceny koncentracji, które muszą być 

uwzględnione przez organy antymonopolowe, stanowi dla tych ostatnich wielkie wyzwanie. Tym 

bardziej, że ich liczba nie jest ani sformalizowana ani zamknięta.
50

 

Zatem zastosowanie art. 20 ust 1 i 2 Ustawy wymaga od organu antymonopolowego, 

zinterpretowania przesłanki „istotnego ograniczenia” będącej wyrażeniem nieostrym. Następnie 

przeprowadzenia testu „istotnego ograniczenia”, (opartego o zmienne kryteria- dobierane casum ad 

casum) oraz dokonuje się oceny jego wyniku. Dodatkowo ocenić należy, czy zachodzą szczególne 

przesłanki pozwalające na wydanie zgody mimo, że koncentracja ograniczy konkurencję- te szczególne 

przesłanki, o których wspomina ust. 2 art. 20 Ustawy, to katalog otwarty kryteriów reprezentujących 

inne, niż konkurencja wartości, które zarazem przyczyniają się do realizacji interesu publicznego.
51

  

Nagromadzenie w art. 20 Ustawy pojęć niedookreślonych, katalog otwarty przesłanek oraz 

dokonywanie ocen przez organ państwowy z pewnością nie sprzyja transparentności podejmowanych 

decyzji i pewności prawa. Może powodować natomiast zarzut arbitralności decyzyjnej.  

Mimo ww. „wad” w konstrukcji tej instytucji, podkreśla się, że „podejmowanie właściwych 

decyzji w zakresie kontroli koncentracji może prowadzić do pożądanej, z punktu widzenia ochrony 

konkurencji, ingerencji w strukturę rynku, wywołującą niekiedy bardzo trwałe efekty”.
52

 Przekonanie 

o tworzeniu właściwej struktury rynku przekładającej się bezpośrednio na zachowania podmiotów 

w nim uczestniczących, a zatem i stan konkurencyjności nawiązuje do doktryny wypracowanej na 

Uniwersytecie Harvarda w latach 40tych i 50tych XX wieku. Twórcy tego nurtu, określili cele polityki 

konkurencji. Tworząc teoretyczne dla niej podstawy oparli się na paradygmacie S  Z - W, czyli 

struktura- zachowanie- wynik. Wyrażoną w tym modelu zależność potwierdziły badania empiryczne 

przeprowadzone w przemyśle amerykańskim. Harvardczycy przekonują, że prawo antytrustowe 

powinno wpływać raczej na strukturę rynku, niż samo zachowanie przedsiębiorców.
53

 

W prawie wspólnotowym zagadnienie koncentracji reguluje Rozporządzenie nr 139/2004
54

 

(dalej: Rozporządzenie). Kwestiom oceny koncentracji poświęcony został art. 2 Rozporządzenia, 

w którym znaleźć można, oparte na przesłankach ekonomicznych, kryteria oceny koncentracji.  

Podstawową przesłanką uznania koncentracji za zgodną ze wspólnym rynkiem jest to, aby nie 

przeszkadzała ona w sposób odczuwalny efektywnej konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego 

części, szczególnie przez osiągnięcie lub umocnienie pozycji dominującej. Efektywnej konkurencji 

                                                           
50 Z. Jurczyk, „Cele polityki…”, str. 28. 
51 Niektóre głosy doktryny poddają pod wątpliwość, czy w ogóle interes publiczny został normatywnie zdefiniowany w art. 20 

ust.2. Zob. T. Skoczny (red.), „Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz”, Warszawa 2009, str. 902. 
52 A. Powałowski, S. Koroluk, L. Mering „Prawo ochrony konkurencji”, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004, str. 22. 
53 Zob. Z. Jurczyk „Cele polityki…”, str. 15-16. Szkoła ta rozwinięta następnie przez S. Baina, przyjmując paradygmat Struktura-

Zachowanie-Wynik (S-Z-W), oparła się na przekonaniu, że rynki działają w sposób zawodny (fragile). Ibidem, str.16. 
54 Dz.Urz. UE L 24 z 29.1.2004 r. 
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może więc przeszkadzać nie tylko osiągnięcie lub umocnienie pozycji dominującej, ale jak wyjaśniono 

w pkt. 25 preambuły do Rozporządzenia, również koncentracja niepowodująca powstania pozycji 

dominującej. Inaczej mówiąc, w procesie oceny koncentracji istotna jest odpowiedź na pytanie, czy po 

jej zrealizowaniu, na rynku zachowana zostanie efektywna konkurencja, w warunkach której 

nienaruszona pozostaje samodzielność nabywców w ich wyborach rynkowych, co także oznacza, że na 

rynku występuje odpowiednie zróżnicowanie podaży.
55

 

W związku z powyższym, niezbędnym stało się odstąpienie od stosowanego wcześniej testu 

dominacji (dominance test) i zastąpienie go testem skutków antykonkurencyjnych. Nowa regulacja 

wymaga badania rzeczywistych skutków dla konkurencji i wprowadza zasadę „istotnego utrudnienia dla 

funkcjonowania skutecznej konkurencji” (essential impediments of effective competition). Podkreślić 

jednak należy, iż możliwe jest w dalszym ciągu stosowanie testu dominacji (przesłanka stworzenia lub 

umocnienia pozycji dominującej zapisana jest w ust. 2 i 3 art. 2 Rozporządzenia), choć nie jest on już 

jedyną i podstawową przesłanką oceny koncentracji.
56

 Przedmiotem zainteresowania Komisji były 

koncentracje energetycznych potentatów m.in. : EdF i Britihs Energy, RWE i Essent, E.ON i Endesa 

(zgłoszone koncentracje, miały  na etapie zgłoszenia szkodliwy wpływ na konkurencję, jednak zostały 

dopuszczone po spełnieniu konkretnych zobowiązań).  

Koncentracje w polskim sektorze energetyki związane są z ewolucją kształtu rynku 

energetycznego. Idea koncentracji przedsiębiorstw energetycznych w Polsce wpisywała się w ogólny 

plan modelowania energetyki w kierunku zwiększenia jej efektywności, koncentracji kapitału 

umożliwiającego niezbędne, aczkolwiek szczególnie kapitałochłonne inwestycje w tej dziedzinie 

gospodarki oraz zwiększenie konkurencyjności polskich podmiotów na arenie międzynarodowej. 

Zakaz dokonania koncentracji, to ważne narzędzie w kształtowaniu prokonkurencyjnej 

struktury rynku. Zakaz koncentracji, wydawany w oparciu o przepis art. 20 ust 1 Ustawy, jest 

w praktyce orzeczniczej Prezesa Urzędu wykorzystywany niezwykle rzadko. W latach 2000- 2009 

wydano łącznie 6 takich decyzji. (Prezes UOKiK wydaje rocznie około 150- 200 zgód na koncentrację- 

sprzeciwy są zatem rzadkością). W 2011 roku wydano zakaz na przejęcie przez PGE gdańskiej spółki 

Energa.
57

 Planowana transakcja miała charakter konsolidacji pionowej,  ponieważ połączenie 

dokonałoby się pomiędzy spółkami skupiającymi zarówno wytwarzanie energii elektrycznej, jej obrót 

hurtowy, detaliczny oraz dystrybucję. Konsekwencją koncentracji byłoby pełne uniezależnienie 

połączonych podmiotów od obecnych odbiorców nadwyżki energii produkowanej przez PGE. Znaczna 

część energii wytwarzanej przez PGE musi być sprzedawana poza jej grupę kapitałową, ponieważ PGE 

więcej energii produkuje, niż sprzedaje odbiorcom z własnej grupy energetycznej. Jeśli obie spółki 

połączyłyby się, zniwelowałoby to dysproporcję pomiędzy potrzebami a wielkością produkcji PGE 

i w efekcie większość energii elektrycznej mogłaby być sprzedawana wewnątrz grupy. PGE uzyskałaby 

                                                           
55 Zob. E. Jantoń-Drozdowska, "Ekonomiczne przesłanki…”, str. 280. 
56 Ibidem, str. 280. 
57 Decyzja Prezesa UOKiK nr DKK 1/2011. 
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dzięki temu połączeniu niezależność od innych uczestników krajowego rynku, co pozwoliłby jej z kolei 

w dużym stopniu kształtować wysokość cen niezależnie od innych przedsiębiorców.
58

 

 

3. Podsumowanie i wnioski 

Wpływ szkół ekonomicznych na reguły prawa konkurencji jest niekwestionowany i niezbędny. 

„W odróżnieniu od amerykańskiego prawa antytrustowego wpływ ekonomii na wspólnotowe prawo 

konkurencji wydaje się wciąż raczej umiarkowany (co spotyka się z krytyką wielu komentatorów)”.
59

  

Analiza ekonomiczna przepisów prawa zasadnie limituje wpływy antytrustu.
60

 Pogląd ten 

koresponduje z użytym w literaturze porównaniem roli teorii ekonomicznych w prawie konkurencji do 

ograniczających „uprzęży”.
61

 Poza tym, ekonomizacja stosowania prawa konkurencji ma za zadanie 

poprawić i zmodernizować stosowanie modeli ekonomicznych oraz metod ekonometrycznych oraz 

zacieśnić wymianę informacji między najnowszymi zdobyczami wiedzy ekonomicznej, zwiększyć 

zrozumienie solidnej analizy ekonomicznej.
62

 Reminiscencją stosowania ekonomii w prawie 

konkurencji jest ewolucja praw antytrustu, którą można utożsamiać z postępującą liberalizacją rygorów 

prawa.
63

  

Komisja Europejska nieustannie podejmuje działania mające na celu ulepszenie europejskiego  

prawa konkurencji. Modernizacja ta, polega na m.in. na ekonomizacji tego prawa. W przedmiocie 

praktyk nadużywania pozycji dominującej polityka wspólnotowa bazuje w coraz większym stopniu na 

teorii ekonomii. Dodatkowo, w celu wzmocnienia „ekonomicznego myślenia” w stosowaniu prawa 

antytrustowego w 2003 r. utworzone zostało w strukturze wspólnotowego organu antymonopolowego – 

komisji europejskiej, stanowisko Głównego Ekonomisty.
64

 

Nie sposób jednoznacznie ocenić, które podejście w stosowaniu przepisów prawa 

antymonopolowego jest lepsze; formalne (form based approach) czy uwzględniające ogół okoliczność 

każdego przypadku (more economic approach). Pewnym jest, że żadne z nich, nie jest pozbawione wad. 

Nie znaczy to jednak, że należy odejść od ekonomicznego ukierunkowania obecnego prawa 

antymonopolowego. Wręcz przeciwnie, wyrażam głębokie przekonanie, że prawo antymonopolowe 

działa lepiej w skojarzeniu z ekonomią. Co jednak nie znaczy, że na grunt norm prawnych należy 

zaszczepiać rozmaite teorie ekonomiczne, na zasadzie prostej repliki.   

Na koniec pragnę odnieść się do kontrowersyjnego nurtu, nie pozostającego wcale 

na marginesie dyskursu dotyczącego ustawodawstwa antymonopolowego o bezsensowności lub nawet 

                                                           
58 Zob. http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=2423.  
59 R. Molski, „Prawo antymonopolowe…”, str. 137. Zob. literatura tam przytoczona.  
60 K. Kohutek, “Praktyki wykluczające…”, str. 327.  
61 J. Wright, „Commisioner Rosch, Rhetoric, and the Relationship Between Economics and Antitrust,” 12 June 2009. Tekst 
opublikowany na: www.truthonthemarket.com.  
62 P. Behrens, „Teoretyczne i praktyczne problemy stosowania instrumentów ekonomicznych w prawie kartelowym”,  

w: „Konkurencja w gospodarce…”, str. 57, cyt. za: L.H. Röller, „Der ökonomische Ansatz in der europäischen 
Wettbewerbspolitik", w: “Monopolkommission, Zukunftsperspektiven der Wettbewerbspolitik”, 2005, str. 37.  
63 K. Kohutek, „Praktyki wykluczające….”, str. 327. Zob. też A. Jurkowska, T. Skoczny, „Ekonomizacja wspólnotowej polityki 

konkurencji…”, str. 6. 
64 Z. Jurczyk, „Cele polityki…”, str. 35. 
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szkodliwości jego istnienia. Co prawda literatura przedstawiająca ten pogląd, przede wszystkim praca 

R. Borka –The Antitrust Paradox - ale też wiele innych
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 może prima facie wydawać się czytelnikowi 

atrakcyjna, przekonywująca oraz spójna. Albowiem o ile, w przypadku sektorów gospodarki nie 

mających waloru użyteczności publicznej (public utility), można by szukać argumentów wspierających 

tezę, że regulacje prawa antymonopolowego, mające w zamierzeniu chronić konkurencję, wywołują 

skutek odwrotny od planowanego, władczo ingerując i zniekształcając mechanizmy rynkowe, to jednak 

obrona tej tezy staje się znacznie trudniejsza w odniesieniu do rynku elektroenergetyki. „Produktem” 

tego sektora jest energia elektryczna, którą postrzega się jako dobro publiczne. Cechować ją zatem 

powinna- ogólna dostępność, przystępna cena, niezawodność dostaw. W moim przekonaniu, fakt ten 

stanowi swoistą legitymizację do szerokiego stosowania prawa antymonopolowego oraz świadczy 

o użyteczności tego rodzaju ustawodawstwa. 

Ograniczenie swobód merkantylnie z istoty działających podmiotów gospodarczych, jedynie 

przez innych przedsiębiorców działających na rynku, skazywałoby obywateli de facto 

na funkcjonowanie w zaufaniu do teorii „samoograniczającego się rynku” i reguł tam działających. 

Konsument- odbiorca energii, musiałby się godzić na wynik rywalizacji wolnej gry rynkowej 

przedsiębiorców, niejako sam w tej grze nie uczestnicząc. Zaś rezultat tej swobodnej rywalizacji nie 

musiałby odpowiadać interesom konsumentów.   

Odpowiedź na „paradoks antytrustu” sformułował ponad dwadzieścia wieków wcześniej 

Platon, pisząc o „paradoksie wolności” w gospodarce- nieograniczona wolność gospodarcza niszczy 

sama siebie.
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Summary  

Antitrust is an interdisciplinary science that draws from political economy. Since the beginning 

of the XXI exacerbated by national legislation and European tendencies to economize antitrust law. 

Historically, the first was the principle of "formal approach" to the analysis of antitrust law. However, 

the shortcomings of this method gave rise to the need to find other solutions. From this arose the need 

for an approach to an even greater extent, aking into account the use of economic regulations and multi-

dimensional study of the effects of market behavior. The article presents the regulations concerning 

abuse of dominance and mergers and evidence allowed economization of these institutions in the polish 

law and examples of their application in relation to energy companies. 
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