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N ie bez przyczyny zmowa prze-
targowa, jako jeden z  najpo-
ważniejszych rodzajów naru-

szeń reguł konkurencji, jest zjawiskiem 
usilnie zwalczanym w  systemach praw-
nych stosujących instytucję zamówień 
publicznych. Ze  względu na  znaczne 
trudności w  wykrywaniu i  dowodze-
niu istnienia nielegalnych porozumień 
między wykonawcami biorącymi udział 
w postępowaniach przetargowych walka 
na  tym polu jawi  się jako zadanie nie-
zwykle trudne. Jedną z  kluczowych ról 
w tym względzie odgrywa ukształtowa-
nie zasad odpowiedzialności podmiotów 
stosujących tego rodzaju praktyki.

Wpływ UE na polski system 
prawa konkurencji
Z  racji przynależności Polski do  Unii 
Europejskiej działania polskiego usta  wo - 

dawcy w  zakresie prawa konkurencji 
czerpią w znacznym stopniu z rozwią-
zań wypracowanych na gruncie prawa 
unijnego. Nacisk na  rozwój i  ujedno-
licenie przepisów regulujących  tę ma-
terię wpisuje się w – leżącą u podstaw 
wspólnego rynku – zasadę rozwoju 
konkurencji przedsiębiorstw. W  na-
stępstwie bezpośredniego stosowania 
przez państwa członkowskie, obok 
przepisów krajowych, prawa unij-
nego antymonopolowego, odpowie-
dzialność przedsiębiorców za udział 
w  zmowie przetargowej ma podwój-
ne źródło. Przyjęto w  tym względzie 
zasadę, która w  uproszczeniu polega 
na tym, że przedsiębiorcy odpowiadają 
na podstawie przepisów unijnych, jeśli 
naruszenie przez nich zasad konku-
rencji ma lub potencjalnie może mieć 
wpływ na  handel między państwami 
członkowskimi. Jeżeli wpływ nieuczci-
wych praktyk ogranicza  się do  rynku 
krajowego, to  zastosowanie znajdą 
przepisy krajowe.

Mimo że  w  zakresie prawa kon-
kurencji rozwiązania przyjęte przez 
ustawodawcę polskiego w  znacznym 
stopniu korzystają z  rozwiązań wypra-
cowanych przez prawo unijne, wciąż 

można dostrzec na  tym polu znaczące 
różnice. Dotyczą one zwłaszcza podej-
ścia do  odpowiedzialności spółek do-
minujących za naruszenia zasad konku-
rencji przez spółki zależne, w tym za ich 
udział w zmowach przetargowych.

Na  gruncie prawa unijnego bezpo-
średnią podstawę odpowiedzialności 
przedsiębiorstw za naruszenie zasad 
konkurencji stanowią art.  101 i  102 
Traktatu o  Funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej. Przepisy te sformułowane 
są dość ogólnie i nie odnoszą się wprost 
do  kwestii odpowiedzialności spółek 
dominujących za naruszenia, jakich 
dopuszczają  się kontrolowane przez 
nie  spółki zależne. W  orzecznictwie 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej (dalej: TSUE) utrwaliła  się 
jednak zasada solidarnej odpowiedzial-
ności spółki-matki za antykonkurencyj-
ne działania spółki zależnej. Podejście 
to jest pochodną koncepcji single econo-
mic unit (jednego podmiotu gospodar-
czego), zgodnie z  którą poszczególne 
podmioty, pozostające względem siebie 
w  stosunkach realnej zależności, trak-
towane są w świetle zasad konkurencji 
jako jeden podmiot, co  implikuje ich 
współodpowiedzialność za naruszenia.

W większości spraw rozpatrywanych przez Komisję Europejską i TSUE  
dochodzi do przypisania odpowiedzialności spółce-matce za naruszenia  
zasad konkurencji przez spółkę-córkę. Czy słusznie?

Odpowiedzialność 
spółki-matki

Zmowy przetargowe

www.przetargipubliczne.pl



Prawo

45Przetargi Publiczne | Wrzesień 2014

W praktyce oznacza to, że na grun-
cie prawa unijnego kary z tytułu naru-
szenia zasad konkurencji, wynoszące 
do  10% wartości osiągniętego przy-
chodu, mogą być naliczane nie  tylko 
w relacji do przychodu spółki zależnej, 
która jest winna naruszenia, ale rów-
nież – w  przypadku uznania odpo-
wiedzialności spółki-matki – w odnie-
sieniu do  przychodu tworzonej przez 
nie  grupy kapitałowej. Odpowiedzial-
ność ta nie ma charakteru bezwzględ-
nego. O  tym, czy  i  w  jakim zakresie 
spółka dominująca powinna odpowia-
dać za działania spółki zależnej, decy-
duje każdorazowo występujący między 
nimi stopień powiązań prawnych oraz 
faktycznie wywierany wpływ na  dzia-
łalność spółki zależnej.

Wobec praktycznych trudności 
w ocenie tej kwestii przyjmuje się do-
mniemanie, zgodnie z  którym fakt 
posiadania 100% udziałów w  spółce 
zależnej oznacza rzeczywisty wpływ 
na jej działalność1. W praktyce orzecz-
niczej Komisji i  sądów europejskich 
domniemanie to prowadzi do licznych 
rozbieżności. Z jednej strony coraz czę-
ściej pojawia  się argumentacja nakie-
rowana na  ograniczenie jego zastoso-
wania, z  drugiej zaś postuluje  się jego 
rozszerzenie także na  sytuacje, w  któ-
rych spółka dominująca posiada nie-
pełny, lecz nadal większościowy pakiet 
udziałowy, co w założeniu ma zapobie-
gać próbom unikania przez spółki-mat-
ki odpowiedzialności przez pozbywa-
nie się części udziałów w spółce zależnej. 
Mimo że w teorii domniemanie to moż-
na obalić, jeśli zostanie udowodnione, 
że  spółka zależna działała na  rynku 
samodzielnie i niezależnie, to w prak-
tyce dowód taki jest niezwykle trudny 
do przeprowadzenia. W konsekwencji 
w  większości spraw rozpatrywanych 
przez Komisję Europejską i  TSUE 
przypisanie odpowiedzialności spółce-
-matce za naruszenia zasad konkuren-
cji przez spółkę-córkę, w tym z tytułu 
jej udziału w zmowie przetargowej, jest 
w zasadzie automatyczne.

Zasada jednego podmiotu  
gospodarczego w prawie  
polskim
Jak już wspomniano, zasady odpowie-
dzialności spółek-matek za działania 
spółek zależnych kształtują  się w  pol-
skim prawie nieco odmiennie. U pod-
staw niemal wszystkich gałęzi prawa 
polskiego leży bowiem zasada, zgodnie 
z którą każda spółka prawa handlowe-
go stanowi – z punktu widzenia prawa 
– samodzielny i niezależny byt.

Nie oznacza to  bynajmniej, że  wspo-
mniana wcześniej koncepcja single eco-
nomic unit nie znajduje w prawie polskim 
w ogóle zastosowania. Jej wpływ widocz-
ny jest m.in. w uregulowaniach dotyczą-
cych koncentracji przedsiębiorstw, gdzie 
na potrzeby obliczania wielkości obrotów 
zasadniczo bierze  się pod uwagę wyni-
ki całej grupy kapitałowej. Znalazła ona 
również odzwierciedlenie w  przepisach 
wyznaczających granice niedozwolonych 
praktyk rynkowych. Zgodnie z tymi prze-
pisami współpraca i uzgodnienia między 
przedsiębiorstwami należącymi do jednej 
grupy kapitałowej co do zasady nie stano-
wią naruszenia reguł konkurencji (chyba 
że  poszczególne podmioty cechują  się 

faktyczną niezależnością w  działalno-
ści rynkowej). Koncepcja ta wyraża  się 
też na gruncie pzp w postaci obowiązku 
wykluczenia wykonawców należących 
do jednej grupy kapitałowej, składających 
oddzielne oferty, o ile nie udowodnią oni, 
że  ich działanie nie  wpływa negatywnie 
na konkurencję rynkową.

W  przeciwieństwie do  prawa unij-
nego na  gruncie polskich przepisów 
wpływ koncepcji jednego podmiotu 
gospodarczego nie  jest jednak wi-
doczny w  odniesieniu do  zasad od-
powiedzialności uczestników obrotu 
gospodarczego za naruszenie reguł 
konkurencji.

Zmowa przetargowa w świetle 
prawa konkurencji i pzp
Zakres odpowiedzialności oraz krąg 
adresatów sankcji, w  tym m.in. z  ty-
tułu udziału w  zmowie przetargowej, 
determinowany jest ściśle przepisami 
ustawy. Wynika to z ciążącego na usta-
wodawcy obowiązku konkretyzacji 
sankcjonowanego zachowania oraz 
adresata kary, a  także z  zakazu doko-
nywania rozszerzającej wykładni tego 
rodzaju przepisów.R
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W  ustawie o  ochronie konkurencji 
i  konsumentów (dalej: ukik) zmowa 
przetargowa wyszczególniona została 
wprost wśród najpoważniejszych na-
ruszeń zasad konkurencji. Sankcją za 
to naruszenie jest kara pieniężna wyno-
sząca do 10% wartości przychodu przed-
siębiorcy w roku obrotowym poprzedza-
jącym nałożenie kary. Adresatem sankcji 
w  świetle tej ustawy są  przedsiębiorcy 
oraz związki przedsiębiorców.

W  odróżnieniu od  unijnego prawa 
antymonopolowego, posługującego się 
szeroką definicją terminu „przedsię-
biorstwo”2, pojęcie przedsiębiorcy 
funkcjonujące na  gruncie ukik zdefi-
niowano bardziej precyzyjnie, nie po-
zostawiając wiele miejsca na  swobodę 
interpretacyjną. Co  istotne, definicja 
przedsiębiorcy w ukik nie uwzględnia 
powiązań wskazujących na  istnienie 
stosunku dominacji między spółkami. 
Obejmuje ona jedynie osoby i jednost-
ki posiadające odrębną podmiotowość 
prawną, warunkowaną posiadaniem 
osobowości prawnej lub zdolności 
prawnej (osoby fizyczne, osoby praw-
ne, jednostki organizacyjne niepo-
siadające zdolności prawnej, którym 
przepisy przyznają zdolność praw-
ną). Podmiotowości takiej nie  można 
przypisać grupom kapitałowym ani 
innym formom współpracy gospodar-
czej (holdingi, konsorcja etc.). W uję-
ciu  tym poszczególne spółki tworzące 
grupę kapitałową traktowane są  jako 
samodzielni i niezależni adresaci unor-
mowań ustawowych.

Współodpowiedzialność przedsię-
biorców pozostających w relacji domi-
nacji i zależności nie znajduje przy tym 
źródła w pozostałych przepisach prawa 
konkurencji. Źródła takiego nie  sta-
nowi w  szczególności zaadresowa-
nie norm ustawowych do  związków 
przedsiębiorców, rozumianych jako 
izby, zrzeszenia i inne organizacje sku-
piające przedsiębiorców oraz związki 
tych organizacji. Pojęcie to  nie  obej-
muje bowiem relacji polegających 
na  sprawowaniu kontroli nad innym 

przedsiębiorcą, charakteryzującej gru-
pę kapitałową. Dodać należy, że w ukik 
ustawodawca posługuje  się pojęciem 
grupy kapitałowej, jednak tylko w od-
niesieniu do zasad koncentracji przed-
siębiorców.

Analiza zakresu odpowiedzialności 
spółki dominującej za działania pod-
miotów zależnych przez pryzmat ukik 
prowadzi zatem do  wniosku, że  odpo-
wiedzialność z  tytułu naruszenia zasad 
konkurencji, w tym przez udział w zmo-
wie przetargowej, ogranicza  się każdo-
razowo wyłącznie do podmiotu bezpo-
średnio dopuszczającego się naruszenia. 
W konsekwencji każda spółka odpowia-
da niezależnie od innych spółek, nawet 
jeżeli pozostaje z nimi w stosunkach ści-
słej dominacji lub zależności.

Analogicznie kształtuje  się odpo-
wiedzialność podmiotów powiązanych 
na gruncie ustawy – Prawo zamówień 
publicznych (dalej:  pzp). Konsekwen-

cją udziału wykonawców w  zmowie 
przetargowej jest w szczególności obo-
wiązek odrzucenia oferty, której złoże-
nie stanowi czyn nieuczciwej konku-
rencji (art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp), a zatem 
złożonej m.in. w  warunkach zmowy 
przetargowej. Pośrednią sankcją zwią-
zaną ze zmową przetargową może być 
również orzeczenie wobec wykonawcy 
zakazu ubiegania się o zamówienia pu-
bliczne na podstawie przepisów o od-
powiedzialności podmiotów zbioro-
wych za czyny zabronione pod groźbą 
kary (art. 24 ust. 1 pkt 9 pzp). Co jed-
nak istotne, adresatem tych sankcji 
jest wyłącznie konkretny wykonaw-
ca, definiowany jako osoba fizyczna, 

osoba prawna lub jednostka organi-
zacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej. Podobnie jak w  ukik krąg 
adresatów przedstawionych unormo-
wań nie  obejmuje podmiotów gospo-
darczych o  charakterze kolektywnym 
(np.  grupy kapitałowej), co  skutkuje 
brakiem odpowiedzialności spółki-
-matki za działania spółki zależnej 
ubiegającej  się o  udzielenie zamówie-
nia publicznego.

Konkludując: wskutek jednoznacz-
nego określenia kręgu adresatów prze-
pisów dotyczących odpowiedzialno-
ści za czyny nieuczciwej konkurencji 
nie ma normatywnych podstaw do roz-
szerzenia tej odpowiedzialności – w ślad 
za orzecznictwem TSUE – na podmio-
ty sprawujące faktyczną kontrolę nad 
sprawcami naruszeń. W  konsekwencji 
na gruncie polskich przepisów uczest-
nictwo w  zmowie przetargowej wią-
że  się z  odpowiedzialnością jedynie 

tego podmiotu, który bezpośrednio 
brał udział w  zmowie. Fakt istnienia 
powiązań prawnych lub faktycznych 
między przedsiębiorcą winnym naru-
szenia a  innymi przedsiębiorcami jest 
w tym względzie irrelewantny.

Karne i cywilne aspekty 
zmowy przetargowej
Omawiając zagadnienie konsekwencji 
udziału w zmowie przetargowej, warto 
pokrótce rozważyć  tę kwestię w  kon-
tekście odpowiedzialności karnej oraz 
cywilnej. Odpowiedzialność karną 
z  tego tytułu statuuje art.  305 kodek-
su karnego. Należy mieć na  uwa-
dze, że  przepis ten ma charakter 

Wskutek jednoznacznego określenia  
kręgu adresatów przepisów dotyczących  
odpowiedzialności za czyny nieuczciwej  
konkurencji nie ma normatywnych podstaw  
do rozszerzenia tej odpowiedzialności.
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powszechny, a  zatem jego adresata-
mi są  wszystkie osoby fizyczne do-
puszczające  się czynu o  znamionach 
określonych w  tym artykule. Biorąc 
przy  tym pod uwagę zróżnicowanie 
form sprawczych popełnienia czynu 
zabronionego (obok sprawstwa bez-
pośredniego penalizowane jest m.in. 
również sprawstwo kierownicze), 
nie można wykluczyć, że udział spółki 
zależnej w  zmowie przetargowej bę-
dzie w określonych sytuacjach skutko-
wał osobistą odpowiedzialnością osób 
faktycznie zaangażowanych w  zmowę 
przetargową, nawet jeżeli formalnie 
sprawują funkcje w  ramach struktur 
organizacyjnych spółki dominującej. 
W kontekście odpowiedzialności kar-
nej na  gruncie powołanego przepisu 
ewentualne stwierdzenie uczestnictwa 
spółki zależnej w  zmowie przetargo-
wej pozostaje jednak bez znaczenia.

Z  odpowiedzialnością osób fizycz-
nych wiąże  się zagadnienie odpowie-
dzialności karnej spółek i  innych pod-
miotów gospodarczych, regulowanej 
przepisami wspomnianej już ustawy 
o  odpowiedzialności podmiotów zbio-
rowych za czyny zabronione pod groź-
bą kary. Jednym ze  środków karnych 
przewidzianych w  stosunku do  pod-
miotu zbiorowego jest zakaz ubiega-
nia się o udzielenie zamówień publicz-
nych. Należy jednak mieć na względzie, 
że warunkiem sine qua non orzeczenia 
kary wobec danego podmiotu zbioro-
wego jest jednoczesne stwierdzenie, 
w  drodze decyzji administracyjnej, 
udziału tego podmiotu w zmowie prze-
targowej. Oznacza to, że  udział spółki 
zależnej w zmowie przetargowej pozo-
staje bez wpływu na odpowiedzialność 
spółki dominującej, o  ile ta ostatnia 
w zmowie nie uczestniczyła.

Warto wspomnieć też o  odpowie-
dzialności cywilnoprawnej związanej 
z  udziałem w  zmowie przetargowej. 
Chodzi tu przede wszystkim o odpowie-
dzialność odszkodowawczą związaną 
z  ewentualnym unieważnieniem umo-
wy zawartej w  wyniku postępowania 

o  udzielenie zamówienia publicznego 
na  podstawie art.  705 ustawy – Ko-
deks cywilny. Należy jednak uznać, 
że również w tym względzie odpowie-
dzialność co do zasady ciąży wyłącznie 
na  spółce kapitałowej bezpośrednio 
zaangażowanej w dany stosunek zobo-
wiązaniowy. Przepisy prawa cywilnego 
nie przewidują bowiem odpowiedzial-
ności spółki dominującej względem 
wierzycieli spółki zależnej. Jedynym 
potencjalnym źródłem takiej odpo-
wiedzialności mogą być uregulowa-
nia umowne, o których mowa w art. 7 
ustawy – Kodeks spółek handlowych, 
jednak ich wymiar w kontekście odpo-
wiedzialności za zmowy przetargowe 
jest co najwyżej teoretyczny.

Postulaty de lege ferenda
Zważywszy na  wysoce szkodli-
wy wpływ zmów przetargowych 
na  funkcjonowanie systemu zamó-
wień publicznych, brak na  gruncie 
prawa polskiego mechanizmów po-
zwalających na  pociągnięcie do  od-
powiedzialności spółki-matki z tytu-
łu udziału spółki zależnej w zmowie 
przetargowej należy ocenić nega-
tywnie. Przyjęty przez polskiego 
ustawodawcę model odpowiedzial-
ności za działania podmiotów za-
leżnych, mimo że  formalnie nie  stoi 
w  sprzeczności z  prawem unijnym 
(jako należący do  sfery autonomii 
ustawodawczej w  świetle reguł kon-
wergencji), może jednak rodzić wąt-
pliwości natury praktycznej.

Obecnie obowiązujące uregulowa-
nia prawne pozwalają bowiem na sku-
teczne unikanie odpowiedzialności za 
naruszenia konkurencji przez uczest-
nictwo w  przetargach za pośrednic-
twem spółek zależnych. Praktyce tej 
sprzyja dodatkowo stosunkowo libe-
ralnie ukształtowana w zamówieniach 
publicznych instytucja korzystania 
z zasobów podmiotów trzecich.

Wobec powszechnego zjawiska 
prowadzenia działalności gospodar-
czej przy wykorzystaniu wzajemnie 

powiązanych spółek, warte rozważe-
nia wydaje się wprowadzenie (na wzór 
praktyki unijnej) regulacji pozwala-
jących na  powiązanie odpowiedzial-
ności spółek dominujących z  odpo-
wiedzialnością kontrolowanych przez 
nie  podmiotów. Najistotniejszą trud-
ność w  tym względzie stanowi ocena 
rzeczywistego wpływu spółki domi-
nującej na działalność spółki zależnej, 
z  uwagi na  ograniczone możliwości 
dowodowe. Związany z  tym automa-
tyzm w  przypisywaniu spółkom-mat-
kom odpowiedzialności za działania 
spółek zależnych, widoczny w prakty-
ce orzeczniczej Komisji i TSUE, może 
również stanowić przedmiot uzasad-
nionej krytyki.

Przedstawione w  niniejszym ar-
tykule rozważania skłaniają do  tego, 
by uznać, że rozwiązania funkcjonują-
ce na gruncie przepisów zarówno pol-
skich, jak i unijnych, wciąż nie są do-
skonałe i  wymagają dalej idącego 
dostosowania do  realiów rynkowych. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że  sku-
teczna eliminacja zmów przetargowych 
stanowi zadanie niezwykle wymagają-
ce, a  jego realizacja zawsze będzie  się 
wiązała z koniecznością balansowania 
między ochroną praw uczestników 
obrotu gospodarczego a interesem pu-
blicznym. Trudno zatem o rozwiązania 
idealne na tym polu. 

Przypisy:

1   Zob. m.in. wyroki TSUE w sprawach 
C-97/08 Akzo Nobel i in. p. Komisji 
oraz C-501/11 Schindler Holding i in. 
p. Komisji.

2   Pojęcie „przedsiębiorstwo” było 
przedmiotem wyjaśnień TSUE, który 
stwierdził, że w kontekście prawa 
konkurencji należy je rozumieć jako 
oznaczające jednostkę gospodar-
czą, nawet jeśli z prawnego punktu 
widzenia jednostka ta składa się 
z kilku osób fizycznych lub prawnych 
(zob. m.in. wyrok w sprawie C-97/08 
Akzo Nobel i in. p. Komisji, pkt 55).

www.przetargipubliczne.pl




