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S¹dowa weryfikacja decyzji i postanowieñ wydanych
przez Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (cz. II)
VII. Warunki formalne odwo³ania

Odwo³anie od decyzji administracyjnej jest pismem procesowym
kwalifikowanym. W zwi¹zku z tym powinno ono odpowiadaæ wymogom
formalnym pisma procesowego60 oraz wymaganiom okrelonym w art.
47928 § 3 k.p.c.
Po³¹czenie postêpowania administracyjnego z postêpowaniem cywilnym, które nastêpuje wskutek wniesienia odwo³ania, nasuwa pytanie co
do formy takiego po³¹czenia. W literaturze wskazuje siê, ¿e dominuj¹c¹
form¹ przeniesienia sprawy rozstrzygniêtej w drodze wydania decyzji na
drogê s¹dow¹ jest powództwo61. Wobec powy¿szego odwo³anie wniesione do SOKiK traktowane jest jako powództwo62 o wszczêcie postêpowania przed SOKiK. Za przyjêciem takiego stanowiska przemawia treæ
odwo³ania, które posiada elementy odpowiadaj¹ce treci pozwu63.
Nale¿y wskazaæ, ¿e zarówno ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, jak te¿ przepisy kodeksu postêpowania cywilnego nie wskaZob. art. 126-128 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.
Zob. K. P i a s e c k i, Procedury poprzedzaj¹ce s¹dowe postêpowanie cywilne,
Palestra 1985, nr 7-8, s. 11.
62
Zob. T. E r e c i ñ s k i, Postêpowanie w sprawach , s. 39.
63
Zob. art. 47928 § 2 k.p.c.
60

61
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zuj¹ na podstawy odwo³ania od decyzji Prezesa UOKiK64. Jeli natomiast
chodzi o elementy formalne odwo³ania, to z uwagi na fakt, ¿e jest to pismo
procesowe kwalifikowane, powinno ono odpowiadaæ w swojej treci
zarówno wymaganiom stawianym dla pisma procesowego65, jak te¿
okrelonym w art. 47928 § 3 k.p.c. Wnosz¹cy odwo³anie powinien równie¿
oznaczyæ zaskar¿an¹ decyzjê Prezesa UOKiK. Bowiem przedmiotem
wniesionego odwo³ania mo¿e staæ siê nie tylko sama decyzja wydana w
postêpowaniu antymonopolowym, ale równie¿ jej czêæ dotycz¹ca uzasadnienia. Pogl¹d ten znajduje poparcie zarówno w orzecznictwie66, jak
i pimiennictwie. W jednym ze swoich wyroków S¹d Antymonopolowy,
potwierdzaj¹c dopuszczalnoæ zaskar¿enia uzasadnienia decyzji lub jej czêci,
stwierdzi³, ¿e uzasadnienie decyzji mo¿e w swojej treci zawieraæ naruszenie podstawowych zasad, na jakich oparte jest postêpowanie administracyjne, naruszaj¹c tym samym prawa strony, jej dobre imiê lub
utrudniaj¹c prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej67.
Obowi¹zkiem strony wnosz¹cej odwo³anie jest wskazanie w nim
wszystkich zarzutów i dowodów na ich poparcie68. Nale¿y podkreliæ,
¿e powy¿szy obowi¹zek podania przez stronê we wnoszonym odwo³aniu
wszystkich twierdzeñ i dowodów jest ³agodzony przez regulacjê zawart¹
w art. 47912 § 1 k.p.c. S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo¿e
bowiem wy³¹czyæ powstanie ujemnych konsekwencji z powodu zaniechania powo³ania przez powoda w pozwie twierdzeñ i dowodów na ich
poparcie, jeli wyka¿e on, ¿e by³o to od niego niezale¿ne lub potrzeba
taka wynik³a póniej69. Brak wykazania powy¿szych okolicznoci powoduje

64
Niedopuszczalne jest odwo³anie, którego przedmiotem jest nieistniej¹ce rozstrzygniêcie; zob. postanowienie SaMop z dnia 23 kwietnia 1997 r., XVII Ama 7/1997 (LEX
56491).
65
Zob. art. 126 k.p.c.
66
Uchwa³a SN z dnia 7 kwietnia 1994 r., CZP 35/94 (niepubl.).
67
Zob. wyrok SA z dnia 22 czerwca 1994 r., XVII Amr 45/93 (Wokanda 1995, nr 3,
s. 52).
68
Ma to o tyle istotne znaczenie, ¿e póniej w trakcie postêpowania przed SOKiK
nie bêdzie mog³a ona przedstawiæ ju¿ nowych zarzutów (z zastrze¿eniem postanowieñ
zawartych w art. 47912 § 1 k.p.c.).
69
Nale¿y zatem wskazaæ na brak czystego systemu prekluzji, który jest ³agodzony
dyskrecjonaln¹ w³adz¹ sêdziego.
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utratê prawa do powo³ywania twierdzeñ, zarzutów oraz dowodów na ich
poparcie, bez wzglêdu na ich znaczenie dla rozstrzygniêcia sprawy70.
W odwo³aniu od decyzji Prezesa UOKiK nie mo¿na skutecznie po raz
pierwszy podnieæ innego zarzutu ni¿ ten, który stanowi³ przedmiot postêpowania administracyjnego, a rozpoznanego w zaskar¿onej decyzji71.
W postêpowaniu przed SOKiK nie mo¿na bowiem podnosiæ nowych zarzutów, które nie by³y przedmiotem postêpowania administracyjnego, co
prowadzi tym samym do niedopuszczalnoci formu³owania przed nim
nowych (czyli takich, które nie by³y przedmiotem postêpowania) zarzutów72. We wnoszonym odwo³aniu powinien równie¿ znaleæ siê wniosek
o uchylenie lub zmianê decyzji w ca³oci lub w czêci73. Do rozwa¿enia
pozostaje kwestia, czy strona wnosz¹ca odwo³anie powinna w nim równie¿ okreliæ wartoæ przedmiotu sporu. Nale¿y stwierdziæ, ¿e taki obowi¹zek bêdzie istnia³ tylko w stosunku do decyzji nak³adaj¹cych kary
pieniê¿ne.
Postêpowanie przed SOKiK zainicjowane wskutek wniesienia odwo³ania toczy siê z zastosowaniem przepisów o postêpowaniu w sprawach
gospodarczych74.
Wniesienie przez powoda odwo³ania do SOKiK ustanawia po stronie
pozwanego (Prezesa UOKiK) obowi¹zek wniesienia odpowiedzi na pozew. W odpowiedzi na pozew pozwany jest obowi¹zany podaæ wszystkie
twierdzenia, zarzuty oraz dowody na ich poparcie, pod rygorem utraty
prawa ich powo³ywania w toku postêpowania75. Nale¿y wskazaæ, ¿e
70

s. 5).

Uchwa³a SN z dnia 17 lutego 2004 r., III CZP 115/03 (Biuletyn SN 2004, nr 2,

71
Zob. wyrok SOKiK z dnia 9 czerwca 2004 r., XVII Ama 38/03. S¹d rozwa¿a³ to
odnonie do praktyk monopolistycznych.
72
Wyrok SOKiK z dnia 9 czerwca 2004 r., XVII Ama 38/03 (Wokanda 20058, nr 78, s. 102).
73
Jest to nowa regulacja prawna wprowadzona do kodeksu postêpowania cywilnego
w drodze nowelizacji z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 172, poz.1804), a zwi¹zana z uznaniem przez Trybuna³ Konstytucyjny art. 47928 § 3 k.p.c. nieprzewiduj¹cego mo¿liwoci
zamieszczenia w odwo³aniu wniosku o uchylenie zaskar¿onej decyzji Prezesa UOKiK za
niezgodny z Konstytucj¹. Zob. wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia
2005 r., SK 27/03 (OTK-A 2005, nr 1, poz. 8).
74
Odrêbnoci te wynikaj¹ z art. 47912-47919 k.p.c.
75
Art. 47914 § 2 k.p.c.
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przytoczenie przez Prezesa UOKiK w odpowiedzi na pozew zarzutów
formalnych w praktyce bêdzie przejawiaæ siê jako wniesienie przez niego
o oddalenie odwo³ania, z jednoczesnym wskazaniem zarzutów zawartych
przez powoda we wniesionym odwo³aniu76. Prezes UOKiK w odpowiedzi
na pozew podtrzymuje swoje stanowisko, które jest zawarte w wydanej
przez niego, a zaskar¿onej przez powoda (przedsiêbiorcê) decyzji. Brak
podania zarzutów formalnych przez pozwanego Prezesa UOKiK w odpowiedzi na pozew w zakresie skutków prawnych zosta³ z³agodzony
i uzale¿niony od oceny sêdziowskiej. Jeli bowiem Prezes UOKiK wyka¿e, ¿e ich powo³anie w odpowiedzi na pozew nie by³o mo¿liwe albo
¿e potrzeba powo³ania wynik³a póniej, SOKiK mo¿e dopuciæ ich powo³anie w trakcie postêpowania (analogicznie jak w przypadku pozwu
powoda)77.
Nale¿y wskazaæ, ¿e warunkiem skutecznego wniesienia odwo³ania do
SOKiK jest spe³nienie okrelonych wymogów formalnych. W zwi¹zku
z tym, ¿e wniesienie odwo³ania od wydanej w postêpowaniu antymonopolowym decyzji wszczyna postêpowanie s¹dowe w sprawach gospodarczych, jest ono w nauce traktowane jak pozew. Za takim charakterem
odwo³ania przemawiaj¹ w szczególnoci ustanowione dla niego wymogi
formalne, które warunkuj¹ dopuszczalnoæ postêpowania przed SOKiK.

VIII. Termin do wniesienia rodka zaskar¿enia

Termin do wniesienia odwo³ania zosta³ okrelony w art. 81 u.o.k.k.
i art. 47928 § 2 k.p.c. Odwo³anie od decyzji Prezesa UOKiK wnosi siê za
jego porednictwem do SOKiK w terminie dwutygodniowym od dnia
dorêczenia decyzji78, natomiast za¿alenia na postanowienia wnoszone s¹ do
SOKiK w terminie tygodniowym od dnia dorêczenia tego postanowienia79.
Zob. wyrok SOKiK z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie odwo³ania Telekomunikacji
Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji, XVII Ama
118/04. Prezes Urzêdu, ustosunkowuj¹c siê do wniesionego odwo³ania, podtrzyma³ swoje
stanowisko zawarte w wydanej decyzji, ¿e kwestionowana praktyka TP S.A. by³a reklam¹
ukryt¹ w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 4 ZNKU i w zwi¹zku z tym stanowi³a wskazan¹
w art. 23 a ust. 2 u.o.k.k. praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowy interes konsumentów.
77
Uchwa³a SN z dnia 17 lutego 2004 r., III CZP 115/03 (OSN 2005, nr 5, poz. 77).
78
Art. 47928 § 2 k.p.c.
79
Art. 47932 § 1 k.p.c.
76
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Terminy te s¹ terminami procesowymi i ustawowymi, w zwi¹zku z tym
wskazania wymaga fakt, ¿e nie mog¹ one zostaæ przed³u¿one ani w nastêpstwie czynnoci prawnej strony, ani w drodze orzeczenia s¹du80. Tym
samym uchybienie terminowi do wniesienia rodka zaskar¿enia zamyka
drogê s¹dow¹ i skutkuje odrzuceniem przez SOKiK wniesionego odwo³ania (za¿alenia)81. Uprawnieniem do takiego odrzucenia dysponuje wy³¹cznie SOKiK82. We wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia
odwo³ania powinno nast¹piæ uprawdopodobnienie okolicznoci uzasadniaj¹cych wniosek oraz dope³nienie czynnoci procesowej w postaci
wniesienia odwo³ania. W sytuacji, gdy odwo³anie zosta³o wniesione
w terminie, natomiast Prezes UOKiK naniós³ póniejsz¹ datê jego bezporedniego z³o¿enia, okolicznoæ taka nie wywiera dla wnosz¹cego negatywnych skutków procesowych83.
Odwo³anie od decyzji Prezesa UOKiK wnosi siê do SOKiK za jego
porednictwem84.
Nale¿y zastanowiæ siê, czy wniesienie przez stronê odwo³ania bezporednio do SOKiK, wywo³uje skutek prawny wobec ustanowienia w art.
81 ust. 2 u.o.k.k. poredniego trybu jego wnoszenia. Rozpatruj¹c konsekwencje niezastosowania siê strony do tej regulacji, nale¿y wskazaæ,
¿e w tym zakresie nie ma jednolitego stanowiska. Mo¿na spotkaæ pogl¹dy,
wed³ug których wniesienie odwo³ania bezporednio do SOKiK nale¿y
80
Postanowienie S¹du Antymonopolowego z 4 stycznia 2000 r., XVII Amo 5/99
(niepubl.).
81
Art. 47935a k.p.c.
82
Uchybiony termin do wniesienia rodka zaskar¿enia mo¿e zostaæ przywrócony (art.
168-172 k.p.c. dotycz¹ce uchybienia i przywrócenia terminu) Termin do wniesienia
odwo³ania mo¿e zostaæ przywrócony przez s¹d, je¿eli strona wyka¿e, ¿e brak wniesienia
odwo³ania w terminie nast¹pi³ bez jej winy. We wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia
odwo³ania powinno nast¹piæ uprawdopodobnienie okolicznoci uzasadniaj¹cych wniosek
oraz dope³nienie czynnoci procesowej w postaci wniesienia odwo³ania. Za bezprzedmiotowe nale¿y uznaæ powo³ywanie siê w przedmiotowym wniosku na negatywne konsekwencje, wynikaj¹ce z uprawomocnienia siê zaskar¿anej decyzji  Postanowienie SAMop z 4
lutego 1998 r., XVII Ama 65/97 (niepubl.).
83
Postanowienie SAMop z dnia 11 czerwca 1997 r., XVII Ama 26/97 (niepubl.).
84
Wniesienie odwo³ania do jednej z delegatur UOKiK wywo³uje skutek to¿samy z porednim jego wniesieniem do Prezesa UOKiK.
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traktowaæ jak bezskutecznoæ czynnoci procesowej 85. Stanowiska
odmienne do wy¿ej przedstawionego optuj¹ za przyjêciem, ¿e wniesienie
odwo³ania w wymaganym terminie bezporednio do s¹du skutkuje powstaniem po stronie SOKiK obowi¹zku przekazania go Prezesowi UOKiK86.
Je¿eli strona nie uchybi³a terminowi do wniesienia odwo³ania, nale¿y zaaprobowaæ skutecznoæ wniesienia przez ni¹ odwo³ania bezporednio do
s¹du. Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e na SOKiK (odmiennie ni¿ na Prezesie
UOKiK87) nie ci¹¿y obowi¹zek niezw³ocznego przekazania odwo³ania
Prezesowi UOKiK, dlatego strona mo¿e (wskutek bezporedniego wniesienia) zostaæ nara¿ona na ujemne konsekwencje przekroczenia terminu
do wniesienia odwo³ania. Za przyjêciem powy¿szego pogl¹du opowiada
siê równie¿ orzecznictwo S¹dów Antymonopolowych. S¹d Antymonopolowy w jednym ze swoich wyroków stwierdzi³, ¿e pod rygorem
uchybienia dwutygodniowemu terminowi do wniesienia odwo³ania, odwo³anie od decyzji Prezesa UOKiK wnosi siê do SOKiK za porednictwem
Prezesa Urzêdu88.

IX. Instytucja samokontroli

Wprowadzenie poredniej drogi wnoszenia odwo³ania do SOKiK mia³o
na celu umo¿liwienie Prezesowi UOKiK dokonania ,,samokontroli
wydanych rozstrzygniêæ89. Instytucja samokontroli umo¿liwia organowi
antymonopolowemu przed przekazaniem odwo³ania wraz z aktami sprawy SOKiK jeszcze raz dokonaæ oceny wydanego w postêpowaniu ad85
Wskazuje na to E. M o d z e l e w s k a - W ¹ c h a l, Ustawa o ochronie konkurencji
i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2002, s. 271; zob. te¿ Postanowienie S¹du Antymonopolowego z dnia 27 lipca 1999 r., XVII Amz 6/99 (niepubl.).
86
Zob. T. E r e c i ñ s k i, Postêpowanie w sprawach , s. 39.
87
Zob. art. 81 ust. 2 UOKiK ,,W przypadku wniesienia odwo³ania od decyzji Prezes
UOKiK przekazuje je niezw³ocznie wraz z aktami sprawy do s¹du ochrony konkurencji
i konsumentów.
88
Zob. Postanowienie Sadu Antymonopolowego z dnia 8 padziernika 1997 r., XVII
Ama 49/97 (Wokanda 1998, nr 11, s. 62).
89
Na temat instytucji samokontroli zob. A. S k ó r a, Ochrona interesu obywatela
w sytuacji wieloci stron w administracyjnym postêpowaniu odwo³awczym. Wybrane zagadnienia, [w:] Jednostka wobec dzia³añ administracji publicznej, Warszawa 2005, s. 107;
A. A d a m i a k, J. £ ê t o w s k i, Kontrola instancyjna w postêpowaniu administracyjnym,
[w:] Kontrola administracji w pañstwach socjalistycznych, red. J. £êtowski, Wroc³awWarszawa-Kraków-Gdañsk-£ód 1983, s. 274-275.
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ministracyjnym rozstrzygniêcia. Nale¿y zastanowiæ siê nad tym, jakie by³o
ratio legis wprowadzenia tej regulacji. Wprowadzenie porednioci
wnoszenia odwo³ania mo¿e zostaæ uznane za substytucjê braku organu
II instancji, posiadaj¹cego kompetencje kontrolne w stosunku do wydanych w postêpowaniu administracyjnym orzeczeñ. Wnoszenie odwo³ania
do Prezesa UOKiK i jednoczenie mo¿liwoæ dokonania przez niego
samokontroli zaskar¿onej decyzji mo¿na tym samym uznaæ za chêæ
uzupe³nienia brakuj¹cej kontroli rozstrzygniêæ organu antymonopolowego, dokonywanej przez organ wy¿szego stopnia. Samokontrola decyzji,
dokonywana przez Prezesa UOKiK, pozwala mu  w razie uznania
odwo³ania za s³uszne  na uchylenie lub zmianê swojej decyzji w ca³oci
lub w czêci, bez koniecznoci przekazywania akt sprawy SOKiK. W tej
sytuacji wydaje on now¹ decyzjê i zawiadamia o niej strony, przesy³aj¹c
im decyzjê, od której przys³uguje odwo³anie. Ma to szczególnie istotne
znaczenie, zw³aszcza dla strony, przeciwko której wniesiono odwo³anie
i w konsekwencji jego uwzglêdnienia wydano now¹, niekorzystn¹ dla niej
decyzjê.
Mimo braku wyranego wskazania w ustawie o ochronie konkurencji
i konsumentów na obowi¹zek zawiadomienia wszystkich stron postêpowania o wydaniu nowej decyzji, Prezes UOKiK, powinien to uczyniæ.
Ustawodawca nie uregulowa³ w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów kwestii terminu na uchylenie lub zmianê decyzji przez Prezesa
UOKiK. Nie okreli³ równie¿, czy decyzja taka mo¿e byæ przedmiotem
dalszych modyfikacji. W literaturze wskazuje siê, ¿e Prezes UOKiK
dysponuje 30 dniowym terminem (od wniesienia odwo³ania) na dokonanie
samokontroli wydanej decyzji. Dodatkowo akceptowany jest pogl¹d o braku
mo¿liwoci poddania wydanej decyzji kolejnej zmianie (w wyniku dokonania samokontroli) w drodze jej ponownego zaskar¿enia90.
Wniesienie odwo³ania do Prezesa UOKiK ustanawia po jego stronie
obowi¹zek podjêcia okrelonych czynnoci. Dokonuj¹c analizy art. 81
u.o.k.k., mo¿emy wród nich wyró¿niæ dwie kategorie. Zgodnie z art.
81 ust. 2 u.o.k.k. w przypadku wniesienia odwo³ania Prezes powinien
przekazaæ je niezw³ocznie wraz z aktami sprawy do SOKiK. Na Prezesie
90
S. G r o n o w s k i, Ustawa o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym, Warszawa 1994, s. 107.
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UOKiK ci¹¿y zatem obowi¹zek dzia³ania bez zbêdnej zw³oki. Nie pozbawia
go to jednak kompetencji do przeprowadzenia dodatkowych czynnoci,
zmierzaj¹cych do wyjanienia zarzutów podniesionych w odwo³aniu, jeszcze
przed przekazaniem odwo³ania wraz z aktami sprawy SOKiK91. Prezes
UOKiK nie zosta³ jednak uprawniony do oceny wniesionego odwo³ania
pod wzglêdem formalnym oraz proceduralnym. Tylko SOKiK przys³uguje
uprawnienie do weryfikacji wniesionego odwo³ania, a w szczególnoci
dokonania oceny, czy wniesiono je w terminie, czy odpowiada wymaganiom pisma procesowego i czy zosta³o op³acone92.
Prezes UOKiK na podstawie art. 81 ust. 3 u.o.k.k. mo¿e nie przekazywaæ akt SOKiK, jeli uzna odwo³anie za s³uszne. To uprawnienie
mieci siê w ramach tzw. samokontroli decyzji dokonywanej przez Prezesa
UOKiK. Korzystanie z instytucji samokontroli pozwala Prezesowi UOKiK
uchyliæ lub zmieniæ wydan¹ decyzjê w ca³oci lub w czêci. Oczywicie
w ramach procedury wydawania nowej decyzji strony postêpowania
powinny mieæ zapewniony czynny w nim udzia³93. Bowiem postêpowanie
zainicjowane odwo³aniem, a zmierzaj¹ce do weryfikacji decyzji, w pe³ni
uwzglêdnia wszystkie zasady postêpowania administracyjnego. Nale¿y
wskazaæ, ¿e równie¿ w ramach korzystania z instytucji samokontroli
Prezesowi przys³uguje uprawnienie do przeprowadzenia dodatkowych
czynnoci zmierzaj¹cych do wyjanienia zarzutów podniesionych w odwo³aniu. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów jednak zastrzega,
¿e czynnoci te powinny byæ podejmowane tylko w uzasadnionych
przypadkach, których ocena pozostawiona zosta³a Prezesowi. Najczêciej
przeprowadzenie dodatkowych czynnoci bêdzie zwi¹zane z sytuacj¹, w
której strona podnios³a w odwo³aniu nowe zarzuty lub fakty, które nie
zosta³y uwzglêdnione w zakoñczonym postêpowaniu administracyjnym.
Nale¿y wskazaæ, ¿e w praktyce przeprowadzenie dodatkowych czynnoci przez Prezesa UOKiK bêdzie prowadziæ do przed³u¿enia postêpowania
odwo³awczego w ramach instytucji samokontroli.
Instytucja samokontroli stanowi przejaw usprawnienia i przyspieszenia
postêpowania bez koniecznoci anga¿owania SOKiK. Stanowi ona po
91
92
93
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Art. 81 ust. 4 u.o.k.k.
E. M o d z e l e w s k a - W ¹ c h a l, Ustawa o ochronie , s. 272.
Tam¿e.

S¹dowa weryfikacja decyzji i postanowieñ wydanych przez Prezesa...

czêci wype³nienie luki w zakresie braku organu odwo³awczego w postêpowaniu antymonopolowym. Korzystanie z instytucji samokontroli przez
Prezesa UOKiK pozwala mu bowiem na uwzglêdnienie odwo³ania w postêpowaniu administracyjnym. Kolejn¹ zalet¹ stosowania instytucji samokontroli w postêpowaniu antymonopolowym jest prewencyjny efekt
stosowania art. 107 § 4 k.p.a.94 Przepis ten ustanawia po stronie organu
antymonopolowego obowi¹zek uzasadnienia decyzji wydanej w ramach
samokontroli.

X. Treæ rozstrzygniêæ wydawanych przez SOKiK

Jak ju¿ wielokrotnie wskazywano, postêpowanie przed SOKiK jest
pierwszoinstancyjnym postêpowaniem rozpoznawczym. Wniesienie do
SOKiK rodka zaskar¿enia obliguje go do rozpatrzenia sprawy antymonopolowej od pocz¹tku, jednak z zastosowaniem zasad dyspozycyjnoci
i kontradyktoryjnoci, w³aciwych prawu prywatnemu.
Dokonuj¹c przegl¹du rozstrzygniêæ, które mog¹ zapaæ na skutek
wniesienia rodka zaskar¿enia od orzeczenia organu antymonopolowego,
mo¿emy wyró¿niæ trzy, ró¿ne co do treci orzeczenia. SOKiK mo¿e
bowiem odwo³anie oddaliæ, odrzuciæ b¹d je uwzglêdniæ95. W ka¿dym
z powy¿ej okrelonych przypadków orzeka on na rozprawie96. Zakres
kompetencji SOKiK wskazuje na to, ¿e w ka¿dym z wydawanych rozstrzygniêæ ustosunkowuje siê on do zaskar¿onego orzeczenia wydanego
przez Prezesa UOKiK.
Oddalenie odwo³ania nastêpuje w sytuacji braku podstaw do jego
uwzglêdnienia i przybiera postaæ wyroku. SOKiK, oddalaj¹c wniesione
odwo³anie, najczêciej podziela stanowisko przyjête w wydanej przez
Prezesa UOKiK decyzji. W szczególnoci akceptuje on ustalenia dokonane
przez organ antymonopolowy, a tym samym prawid³owoæ wydanego
w sprawie antymonopolowej rozstrzygniêcia.
94
Zob. J. O l s z e w s k i, Nadzór nad koncentracj¹ przedsiêbiorców jako forma prewencyjnej ochrony konkurencji, Rzeszów 2004, s. 414.
95
Nale¿y wskazaæ, ¿e przepisy art. 47931 a k.p.c. odnosz¹ce siê do rozstrzygniêæ
SOKiK, które mog¹ zapaæ na skutek wniesienia odwo³ania od decyzji Prezesa UOKiK,
stosuje siê odpowiednio do postanowieñ. Zob. art. 47932 § 2 k.p.c.
96
Art. 9 k.p.c.
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Podstawy odrzucenia odwo³ania zosta³y okrelone w art. 47931a § 2
k.p.c. Zgodnie z nim odwo³anie podlega odrzuceniu w sytuacji, gdy zosta³o
wniesione po up³ywie terminu, jest niedopuszczalne z innych przyczyn,
a tak¿e gdy nie uzupe³niono w wyznaczonym terminie jego braków.
W pierwszej ze wskazanych sytuacji podstaw¹ odrzucenia odwo³ania
jest przekroczenie terminu do jego wniesienia. Termin ten wynosi dwa
tygodnie od dnia dorêczenia stronie decyzji i mo¿e zostaæ przywrócony
na wniosek strony tylko w wyj¹tkowych przypadkach.
Druga grupa podstaw odrzucenia odwo³ania dotyczy sytuacji, gdy jest
ono niedopuszczalne z innych przyczyn. Wród tych przyczyn mo¿na
wyró¿niæ wniesienie odwo³ania przez osobê nieuprawnion¹. Równie¿
stwierdzenie przez SOKiK braków formalnych odwo³ania, które nie zosta³y
usuniête w terminie, daje podstawê do odrzucenia wniesionego odwo³ania97. Zaistnienie przes³anek z art. 47931a § 2 k.p.c. pozwala SOKiK
postanowieniem, które mo¿e wydaæ na rozprawie lub posiedzeniu niejawnym, odrzuciæ odwo³anie. Stanowi to konsekwencjê tego, ¿e w razie
zaistnienia podstaw do odrzucenia odwo³ania nie dochodzi do merytorycznego jego rozpatrzenia. Wydanie postanowienia odrzucaj¹cego odwo³anie
zamyka formalnie postêpowanie, co w konsekwencji prowadzi do uprawomocnienia siê zaskar¿onej decyzji Prezesa UOKiK98.
W postêpowaniu przed SOKiK mo¿e dojæ do uwzglêdnienia w ca³oci
lub w czêci wniesionego odwo³ania. W razie uwzglêdnienia odwo³ania,
SOKiK zaskar¿on¹ decyzjê uchyla albo zmienia w ca³oci lub w czêci
i orzeka co do istoty sprawy99. Bior¹c pod uwagê zakres mo¿liwych
rozstrzygniêæ (w razie uwzglêdnienia odwo³ania), nale¿y stwierdziæ, ¿e
SOKiK jest w³adny orzec reformatoryjnie lub kasatoryjnie.
Wydanie orzeczenia reformatoryjnego prowadzi do zmiany w ca³oci
lub w czêci wydanej przez Prezesa UOKiK decyzji i orzeczenie przez
SOKiK co do istoty sprawy. Wydanie takiego orzeczenia bêdzie wymaga³o
97
W orzecznictwie wskazuje siê, ¿e wniesienie odwo³ania wykraczaj¹cego poza przedmiot rozstrzygniêcia zawartego w zaskar¿onej decyzji podlega odrzuceniu jako niedopuszczalne; zob. wyrok SAMop z dnia 13 listopada 2000 r., XVII Ama 11/00 (niepubl.).
98
P. T e l e n g a, [w:] Kodeks postêpowania , s. 723. W ramach przes³anek pozwalaj¹cych na odrzucenie odwo³ania mieci siê równie¿ nieuzupe³nienie w terminie jego
braków.
99
Art. 47931a § 3 k.p.c.

116

S¹dowa weryfikacja decyzji i postanowieñ wydanych przez Prezesa...

podjêcia przez SOKiK czynnoci dowodowych. W sytuacji, gdy w sprawie
pojawi¹ siê niewyjanione okolicznoci istotne dla rozstrzygniêcia sprawy,
mo¿e on dopuciæ równie¿ nowe dowody, które nie zosta³y wskazane
przez strony. Potrzeba taka bêdzie wynikaæ g³ównie ze skomplikowanego
charakteru spraw antymonopolowych rozpoznawanych przez SOKiK, co
w wielu sytuacjach wymaga powo³ania dowodu z opinii bieg³ego100.
Przejêcie przez SOKiK do rozstrzygniêcia sprawy antymonopolowej
pozwala mu wykorzystaæ zebrany w postêpowaniu antymonopolowym
materia³ dowodowy. Mo¿e on równie¿ przeprowadziæ ,,w³asne postêpowanie dowodowe, co bêdzie wskazane szczególnie w sytuacji, gdy
w postêpowaniu tym oka¿e siê, ¿e brak jest przes³anek pozwalaj¹cych
na ustalenie, czy norma prawa materialnego zosta³a w okolicznociach
faktycznych sprawy zastosowana w sposób w³aciwy, czy te¿ niew³aciwy101. Mo¿liwoæ ,,w³asnego przeprowadzenia dowodów przez SOKiK
przyczyni siê tym samym do pe³nego, merytorycznego rozstrzygniêcia
sprawy.
W postêpowaniu s¹dowym prowadz¹cym do zmiany decyzji wydanej
przez Prezesa UOKiK SOKiK przejmuje w tym zakresie kompetencje
Prezesa UOKiK. Dokonuje on bowiem ponownego ustalenia stanu faktycznego i prawnego sprawy. W tym przedmiocie mo¿e dokonaæ w³asnych ustaleñ b¹d oprzeæ siê na ustaleniach organu antymonopolowego,
gdy¿ podstawa faktyczna rozstrzygniêcia SOKiK musi opieraæ siê na
uwzglêdnieniu zarówno materia³u dowodowego zgromadzonego w postêpowaniu przes¹dowym, jak te¿ w³asnych ustaleñ dokonanych w postêpowaniu s¹dowym102.
SOKiK dokonuje rozpoznania zaskar¿onej decyzji oraz przytoczonych
w odwo³aniu zarzutów. W szczególnoci powinien on ustaliæ okolicznoci
sporne co do wydanej decyzji, które zaistnia³y miêdzy stronami postêpowania. Przedmiotem postêpowania s¹dowego staje siê bowiem wyjanienie stanu faktycznego sprawy podniesionej w odwo³aniu. Bêdzie to
wymaga³o wyjanienia wszystkich elementów sk³adaj¹cych siê na hipo100
Dopuszczenie dowodu z opinii bieg³ego, pomimo braku wniosku stron w tym zakresie,
mieci siê w treci art. 232 k.p.c.
101
C. B a n a s i ñ s k i, Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), Warszawa 2005, s. 111.
102
Art. 233 § 1 k.p.c.
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tezê normy prawnej prawa materialnego. Norma ta stanowi bowiem
podstawê prawn¹ zaskar¿onej decyzji. Przeprowadzenie powy¿ej okrelonych czynnoci powoduje, ¿e SOKiK wchodzi w kompetencje Prezesa
UOKiK. Jednak¿e wynik dokonanych przed nim czynnoci mo¿e doprowadziæ do wydania odmiennego orzeczenia, które w swojej treci zawiera
ustalenia ca³kowicie odmienne od tych, które poczyni³ organ antymonopolowy. W tej sytuacji, w wyniku poczynionych w trakcie postêpowania
s¹dowego ustaleñ, SOKiK nie podzieli stanowiska organu antymonopolowego i w konsekwencji tego mo¿e dojæ do zmiany wydanej w postêpowaniu administracyjnym decyzji.
W orzecznictwie wskazuje siê, ¿e w razie uwzglêdnienia wniesionego
przez stronê odwo³ania wydanie przez SOKiK wyroku nie powinno
ograniczaæ siê jedynie do wskazania wadliwoci wydanej w postêpowaniu
administracyjnym decyzji. SOKiK w wyroku ustosunkowuje siê bowiem
do decyzji Prezesa UOKiK. Niepodzielenie pogl¹du Prezesa UOKiK zaprezentowanego w wydanej przez niego decyzji powinno znaleæ swoje
odzwierciedlenie w uzasadnieniu wydanego wyroku, tym samym SOKiK,
jeli tylko pozwol¹ mu na to ustalenia faktyczne i materia³ dowodowy,
powinien równie¿, orzekaj¹c co do istoty sprawy, usun¹æ wady decyzji
organu antymonopolowego103.
Do rozwa¿enia, w zwi¹zku z mo¿liwoci¹ dokonywania przez SOKiK
zmiany decyzji Prezesa UOKiK, pozostaje kwestia mo¿liwoci wydania
w postêpowaniu s¹dowym orzeczenia na niekorzyæ strony wnosz¹cej
rodek zaskar¿enia. W zwi¹zku z tym, ¿e postêpowanie przed SOKiK jest
postêpowaniem rozpoznawczym, nie znajd¹ do niego zastosowania przepisy art. 384 k.p.c., na podstawie których s¹d nie mo¿e uchyliæ lub
zmieniæ decyzji na niekorzyæ strony. Nale¿y zatem wskazaæ, ¿e w wyniku
rozpoznania przez SOKiK rodka zaskar¿enia mo¿e jak najbardziej dojæ
do zmiany wydanego w postêpowaniu antymonopolowym rozstrzygniêcia, równie¿ na niekorzyæ strony wnosz¹cej rodek zaskar¿enia.
Uchylenie decyzji przez SOKiK mo¿e nast¹piæ jedynie w ca³oci104. Za
przyjêciem takiego pogl¹du przemawia treæ przepisu art. 47931a § 2 k.p.c.,
103
Uzasadnienie orzeczenia SN z dnia 29 maja 1991 r., III CRN 120/91 (OSNCP 1992,
nr 5, poz. 87).
104
Zob. wyrok TK z dnia 31 stycznia 2005 r., SK 27/03 (OTK-A 2005, nr 1, poz. 8).
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na podstawie którego mo¿na uchyliæ zaskar¿on¹ decyzjê wydan¹ w postêpowaniu antymonopolowym tylko w ca³oci105. Wobec tego, ¿e przepisy kodeksu postêpowania cywilnego nie zawieraj¹ ustawowych przes³anek pozwalaj¹cych na uchylenie decyzji administracyjnej w postêpowaniu
s¹dowym, korzystanie przez SOKiK z tej kompetencji powinno mieæ
miejsce tylko w wyj¹tkowych przypadkach. W szczególnoci mo¿e to
mieæ miejsce w sytuacjach uzasadnionych przekazaniem sprawy do
ponownego rozpoznania organowi antymonopolowemu, które jest zwi¹zane z ustaleniem przez SOKiK wadliwoci wydanego w postêpowaniu
administracyjnym rozstrzygniêcia, jak równie¿ z naruszeniem zasad tego
postêpowania. W orzecznictwie wskazuje siê, ¿e równie¿ istotna zmiana
stanu prawnego mo¿e uzasadniaæ uchylenie zaskar¿onej decyzji106.
Przepisy kodeksu postêpowania cywilnego nie zawieraj¹ odes³ania
w przedmiocie dalszego postêpowania w razie uchylenia decyzji administracyjnej. Bezsporny jest fakt, ¿e sytuacji wydania orzeczenia kasatoryjnego nie wydaje siê potrzebne ani uzasadnione prowadzenie przez SOKiK
postêpowania dowodowego. Sprawa bowiem wraca do ponownego
rozpatrzenia w postêpowaniu antymonopolowym. Uchylenie przez SOKiK wydanej przez Prezesa UOKiK decyzji i przekazanie sprawy do
ponownego rozpoznania przed tym organem pozostawia do rozwa¿enia
kwestiê charakteru dalszych czynnoci dokonywanych w tym postêpowaniu. Nale¿y wskazaæ, ¿e Prezes UOKiK ma w tym zakresie pe³n¹
swobodê co do dalszego prowadzenia sprawy107. W zakresie jego uprawnieñ mieciæ siê bêdzie zarówno dalsze prowadzenie postêpowania administracyjnego, które po stwierdzeniu naruszenia prawa zakoñczy siê
wydaniem nowej decyzji, jak równie¿ umorzenie postêpowania administracyjnego108.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zarówno w regulacjach kodeksu postêpowania
cywilnego, jak i ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów brak
przepisu, który w sposób wyrany przekazywa³by w razie uchylenia
105
M. U l i a s z, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz po nowelizacji, Warszawa 2005, s. 173.
106
Zob. wyrok SaMop z dnia 21 maja 2001 r., XVII Ame 36/00 (LEX 56276).
107
Wyrok SaMop z dnia 18 padziernika 2000 r., XVII Ama 6/00 (Wokanda 2001,
nr 12, poz. 51).
108
Tam¿e.
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decyzji w postêpowaniu s¹dowym sprawê do ponownego rozpoznania
Prezesowi UOKiK. Koniecznoæ ponownego rozpoznania sprawy i wydania
nowej decyzji wydaje siê jednak oczywista109.

XI. rodki odwo³awcze od orzeczeñ wydawanych przez SOKiK

Postêpowanie przed SOKiK jest dwuinstancyjne. Od wyroku wydanego przez SOKiK przys³uguje apelacja do s¹du drugiej instancji. Przes¹dzi³ o tym wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2002 r.
(P 13/01), w którym za niezgodne z Konstytucj¹ RP uznano poddanie
wyroków SOKiK kontroli orzeczniczej SN w drodze rozpoznania kasacji,
z pominiêciem apelacji wnoszonej do s¹du powszechnego drugiej instancji110. Posi³kuj¹c siê zatem regulacj¹ zawart¹ w art. 47928 §1 k.p.c. nale¿y
wskazaæ, ¿e wydane przez SOKiK orzeczenia podlegaj¹ zaskar¿eniu apelacj¹
do s¹du apelacyjnego111. Mo¿liwoæ z³o¿enia apelacji przes¹dza o tym,
¿e wyroki SOKiK nie staj¹ siê prawomocne z momentem ich og³oszenia.

XII. Zakoñczenie

S¹dowa weryfikacja rozstrzygniêæ wydanych w postêpowaniach
antymonopolowych ze wzglêdu na rozpoznawczy charakter postêpowania zainicjowanego wniesieniem rodka zaskar¿enia pozwala na ponowne
rozpoznanie i rozstrzygniêcie sprawy. Sprawa antymonopolowa stanowi³a
ju¿ bowiem przedmiot postêpowania antymonopolowego, a wskutek
wniesienia rodka zaskar¿enia zosta³a poddana ponownej kontroli, lecz nie
109
Orzeczenie SN z dnia 29 maja 1991 r., III CRN 120/91 (OSNCP 1992, nr 5,
poz. 87).
110
Powy¿szy wyrok TK doprowadzi³ do umieszczenia w kodeksie postêpowania
cywilnego nowego art. 47935 § 2 przewiduj¹cego dla kontroli orzeczeñ SOKiK instancjê
apelacyjn¹. Tym samym wyrok TK jednoznacznie rozstrzygn¹³ istniej¹ce wczeniej spory
odnonie do tego, czy SOKiK jest s¹dem pierwszej, czy drugiej instancji. Orzeczenia zapad³e w postêpowaniu przez SOKiK s¹ orzeczeniami wydanymi przez s¹d pierwszej instancji.
111
Wynika to z art. 13 § 2 k.p.c., który nakazuje stosowanie przepisów o procesie
odpowiednio do innych rodzajów postêpowañ unormowanych w kodeksie postêpowania
cywilnego, chyba ¿e przepisy szczególne stanowi¹ inaczej. Nale¿y stwierdziæ, ¿e unormowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jak te¿ przepisy kodeksu postêpowania cywilnego nie wy³¹czaj¹ mo¿liwoci wniesienia apelacji.
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s¹du administracyjnego, ale s¹du powszechnego  SOKiK. Ustanowienie
przez ustawodawcê s¹dowej drogi rozstrzygania sporów powsta³ych na
tle wydanych w postêpowaniach antymonopolowych rozstrzygniêæ ma
zapewniæ skuteczniejszy, w porównaniu do weryfikacji przeprowadzanej
na drodze administracyjnej, system ich kontroli. Wynika to przede wszystkim z charakteru dokonywanej kontroli, która oparta jest na kryterium
merytorycznym, a nie wy³¹cznie legalnoci. Zmiana ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, wobec rezygnacji ustawodawcy z postêpowañ wszczynanych na wniosek, ma przyczyniæ siê do usprawnienia
i przypieszenia nie tylko postêpowañ antymonopolowych, lecz równie¿
przed SOKiK. Czy rzeczywicie jej skutkiem bêdzie odci¹¿enie SOKiK,
to dopiero poka¿e praktyka w stosowaniu nowej ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
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