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WSTĘP
Praca poświęcona jest instytucji decyzji zobowiązujących w sprawach praktyk ograniczających 
konkurencję i związanych z nią najważniejszych problemów proceduralnych oraz systemowych, 
występujących na gruncie prawa polskiego. Wybór tematu to w przeważającej mierze rezultat 
odmiennego od typowych konstrukcji prawa administracyjnego charakteru tej instytucji 
oraz wynikających z niego problemów. Z jednej strony są to problemy proceduralne mogące 
wpływać na atrakcyjność tej instytucji z perspektywy przedsiębiorców, potencjalnie osłabiając 
ich motywację do podejmowania zachowań, które mogłyby szybciej doprowadzić do zakoń-
czenia postępowania. Na przykład zostaną podjęte próby odpowiedzi na następujące pytania: 
Jaki jest charakter dialogu między Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(dalej: UOKiK) a przedsiębiorcami w postępowaniu w sprawie wydania decyzji zobowiązu-
jącej i czy jest to dialog równych podmiotów? Czy wydanie decyzji zobowiązującej oznacza 
przyznanie się przez przedsiębiorcę do stosowania zakazanej praktyki? Jak Prezes UOKiK 
może zareagować na złożenie przez przedsiębiorcę zobowiązań pozornych? Z drugiej strony 
są to problemy o charakterze systemowym, występujące w dłuższej perspektywie czasowej. 
Nie dotyczą one sytuacji przedsiębiorców, lecz wpływają na skuteczność funkcjonowania 
całego systemu ochrony konkurencji. Komplikacją może się okazać mniejsza świadomość tego 
rodzaju problemów. W tej części rozważań zostanie poruszona kwestia zarówno odstraszania 
(deterrence), jak i pewności prawnej. Omówiona będzie także relacja decyzji zobowiązujących 
do prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń. 

Celem pracy jest zaproponowanie odpowiednich rozwiązań do zidentyfikowanych proble-
mów. Zaproponowane rozwiązania, skierowane zarówno do organu ochrony konkurencji jak i 
do sektora prywatnego, posiadają wysoki walor aplikacyjny, co uzasadnia publikację monografii 
w serii „Frontier Research” INP PAN.

Pierwszy rozdział poświęcono polskiej instytucji decyzji zobowiązującej, uregulowanej 
w art. 12 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r.1 Analogiczna 
konstrukcja dotycząca praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, znajdująca się 

1 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. z 2019 r., poz. 369, 1571, 1667 
(dalej: u.o.k.k.).
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w art. 28 u.o.k.k., pozostaje poza zakresem rozważań autora, które jednak w pewnym stopniu 
obejmują obie instytucje. 

W rozdziale drugim zestawione są najważniejsze – z punktu widzenia tej monografii – decy-
zje zobowiązujące wydane przez Prezesa UOKiK. Każda z nich odnosi się w pewnym stopniu 
do poruszanych dalej problemów i jest przedmiotem pogłębionej analizy. 

Rozdział trzeci, który stanowi istotę pracy, dotyczy problemów związanych ze stosowaniem 
decyzji zobowiązujących w polskim prawie ochrony konkurencji. Jest podzielony na dwie 
części: pierwszą – na temat problemów o charakterze proceduralnym, i drugą – o problemach 
o charakterze systemowym. W każdej z nich w miarę możliwości prezentowane są propono-
wane rozwiązania.




