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Załącznik nr 2 

Dr Konrad Kohutek  

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji  

Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego  

 

 

AUTOREFERAT 

przedstawiający opis dorobku oraz osiągnięć naukowych 

 

1. Stopnie naukowe 

Tytuł magistra prawa uzyskałem na Uniwersytecie Jagiellońskim w czerwcu 2000 

roku na podstawie pracy magisterskiej: „Wolność mediów w prawie polskim i austriackim” 

napisanej w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego pod kierunkiem prof. dr hab. Anny 

Walaszek-Pyzioł. Praca ta przygotowana została w oparciu o materiały zgromadzone podczas 

pobytu na stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej na uniwersytecie w Salzburgu 

(październik 1999 – luty 2000) pod opieką naukową prof. Waltera Berki w katedrze Prawa 

Publicznego (Öffentliches Recht).  

W październiku 2000 r. rozpocząłem studia doktoranckie w Katedrze Publicznego 

Prawa Gospodarczego UJ. Stopień doktora nauk prawnych uzyskałem dnia 22 września 

2003 r. po obronie pracy doktorskiej: „Sanacja i upadłość banku jako instrumenty ochrony 

integralności systemu bankowego”, której promotorem była prof. dr hab. Anna Walaszek-

Pyzioł. 

 

2. Informacja o zatrudnieniu  

W okresie październik-listopad 2000 r. pracowałem w Kancelarii Adwokackiej Nikiel 

i Zacharzewski s.c. w Krakowie. Na podstawie umowy o pracę prowadzałem również zajęcia 

ze studentami na Wyższej Szkole Umiejętności w Kielcach (październik 2003-styczeń 2004); 

zob. załącznik nr 6. 

Od lutego 2004 roku zostałem zatrudniony na stanowisku wykładowcy - a od stycznia 

2008 r. na stanowisku adiunkta - w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego 

na Wydziale Prawa i Administracji (Instytut Prawa Publicznego, Zakład Prawa 

Europejskiego). Na wskazanym stanowisko pracuję do dnia dzisiejszego.  
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3. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

 W moim przekonaniu dwie, niżej przedstawione monografie, stanowią „osiągniecie 

naukowe”, o którym mowa w powołanym przepisie ustawy o stopniach naukowych.  

 

3.1. „Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących. Prawidłowość i stosowalność 

reguł prawa konkurencji” (wydawnictwo WoltersKluwer business, Warszawa 2012) 

Książka ta koncentruje się na praktykach przedsiębiorstw posiadających pozycję 

dominującą na rynku (tzw. dominantów), które zamykają, ograniczają lub w inny sposób 

utrudniają dostęp do rynku jego konkurentom. Praktyki wykluczające mogą naruszać zakaz 

nadużywania takiej pozycji (art. 102 TFUE oraz art. 9 u.o.k.k) lub zakaz monopolizacji rynku 

(art. 2 ustawy Shermana), polegając np. na stosowaniu cen dyskryminujących lub poniżej 

kosztów, transakcji wyłącznych (w tym niektórych rabatów), wiązaniu produktów, czy też 

odmowie dostępu do określonej infrastruktury lub informacji. Jednocześnie każda ze 

wskazanych praktyk to zachowanie, które – w zależności od okoliczności rynkowych – 

faktycznie może stanowić przejaw konkurencji z korzyścią dla konsumentów. W takich 

przypadkach ingerencja publiczna jest niewskazana, stanowiąc przejaw błędu 

antymonopolowego (w danym przypadku – fałszywego pozytywu).  

Podstawowym celem naukowym pracy było zaproponowanie takiej koncepcji 

stosowania art. 102 TFUE/art. 9 u.o.k.k, która z jednej strony pozwalać będzie na prawidłowe 

(bezbłędne) identyfikowanie wykluczeń antykonkurencyjnych, z drugiej zaś bazować będzie 

na stosowalnych instrumentach (testach), tj. pozwalających utrzymywać koszty społeczne 

przestrzegania oraz wdrażania tych przepisów na akceptowalnym poziomie. Warunki 

prawidłowości oraz stosowalności uczynione zostały podstawowymi kryteriami oceniającymi 

możliwe rozwiązania prawne („podejścia” – od ang. approach) w zakresie metodyki 

stosowania powyższych przepisów do praktyk wykluczających dominantów.  

W monografii przez regułę prawidłową rozumie się taką, której wdrażanie oraz 

przestrzeganie sprzyja realizacji celu danej instytucji (tu: zakazu nadużycia wykluczającego). 

Zagadnieniom celu tej instytucji poświęcony został pierwszy rozdział pracy. Po 

zaprezentowaniu problemu wielości celów zakazu nadużycia dominacji (uwidaczniającym się 

zwłaszcza na gruncie prawa UE) oraz możliwości pozostawiania ich we wzajemnej kolizji, 

uwypuklono potrzebę ujednolicenia aksjologii tej instytucji, konstatując, iż wyłącznym lub 

priorytetowym jej celem powinno być sprzyjanie ekonomicznemu dobrobytowi 

konsumentów. 
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Orzecznictwo unijne preferuje tzw. podejście formalne (form-based approach), czyli 

skupiające się przede wszystkim na formie zachowania dominanta na potrzeby jego 

kwalifikacji w świetle art. 102 TFUE; jeśli zachowanie to zdatne jest do wykluczenia 

konkurentów, wówczas (według tego podejścia) z zasady należy przyjąć, iż - jako naruszające 

podmiotową strukturę konkurencji – podlega uznaniu za nadużycie. Z racji bazowania na 

zewnętrznej formie praktyki (np. rabat lojalnościowy, zaniżanie marży), podejście to jest 

relatywnie proste w zastosowaniu, kreując określone „typy” nadużyć wykluczających (w 

zasadzie naruszeń per se powyższego przepisu). Podejście formalne jest nieprawidłowe, gdyż 

uprawnia interwencje w praktyki, które są szkodliwe co najwyżej dla samych konkurentów 

dominanta, w istocie nie naruszając (właściwie pojmowanej) konkurencji. Dodatkowo 

kreowane w sądownictwie unijnym generalne koncepcje nadużyć wykluczających są 

wieloznaczne i stąd także narażone na zarzut niskiej stosowalności. Prezentacja tych 

koncepcji oraz ich krytyka (dotycząca m.in. formuły Hoffman-La Roche, doktryny 

szczególnej odpowiedzialności dominantów) składają się na treść drugiego rozdziału 

książki. W swej dalszej części rozdział ów przedstawia także ogólne definicje wskazanego 

nadużycia kształtowane w polskim orzecznictwie oraz konstrukcję zaproponowaną przez 

Komisję Europejską (dalej, „Komisja”) na gruncie jej wytycznych z grudnia 2008 r., tj. 

dokumentu mającego wdrażać zmodernizowane podejście do nadużyć wykluczających 

(exclusionary abuses) dominantów (zob. niżej). 

Od co najmniej kilkunastu lat w środowiskach naukowców i praktyków dyskutowane 

jest podejście uzależniające ocenę prawną praktyki od jej skutków rynkowych, tzw. podejście 

skutkowe (effects-based approach), zwane także podejściem „bardziej ekonomicznym”. 

Wiele rozwiązań typowych dla tego podejścia inkorporowanych zostało we wspomnianych 

wytycznych Komisji. Monografia stosunkowo często (jakkolwiek nie zawsze aprobująco) 

nawiązuje do zawartych w nich rozwiązań. Podejście skutkowe - mimo że w założeniu 

powinno pozwalać na unikanie błędnych kwalifikacji antymonopolowych -  jest (zwłaszcza w 

swej „czystej” postaci) społecznie bardzo kosztowne, odznaczające się zbyt niską, stąd 

nieakceptowalną stosowalnością, redukując zarazem stopień pewności prawa.  

Analiza obu z wyżej wskazanych modeli (podejść) z perspektywy kosztów 

społecznych jakie może generować stosowanie zakazu nadużyć wykluczających w oparciu o 

któryś z nich, dokonana została w trzecim rozdziale rozprawy. Uwzględniono w nim ryzyko 

popełnienia także drugiego z błędów antymonopolowych, tj. fałszywego negatywu (brak 

publicznoprawnej ingerencji w praktyki, które są antykonkurencyjne). Przedstawiono również 

główne „narzędzia operacyjne” charakterystyczne dla każdego z ww. podejść: tj. zakazy per 
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se/quasi per se lub regułę rozsądku, jak również relacje zachodzące pomiędzy warunkiem 

prawidłowości i stosowalności, które problemowo korespondują z podziałem na podejście 

formalne oraz skutkowe. Warunek stosowalności, mimo że pełniący komplementarną funkcję 

w stosunku do warunku prawidłowości, ma charakter wtórny („wykonawczy”), a nie – jak ten 

drugi -  „merytoryczny”. Wyższą wartość społeczną przypisywać należy więc warunkowi 

prawidłowości. Uzasadnia to opowiedzenie się za modelem zbliżonym do skutkowego 

(bardziej prawidłowego mimo że – konstrukcyjnie - mniej  stosowalnego). 

Warunek prawidłowości nie zawsze pozwala na jednoznaczną ocenę reguł prawa 

konkurencji. Nawet bowiem przy ujednoliconej (tj. pro-konsumencko zorientowanej 

aksjologii zakazu nadużycia wykluczającego), trudnym okazać się może, aby w sposób 

niewątpliwy stwierdzić, iż określone reguły prawa konkurencji są obiektywnie prawidłowe. 

Wynika to stąd, iż poszczególne teorie ekonomiczne (nierzadko wykreowane w ramach 

określonej szkoły ekonomiczno-prawnej: harwardzkiej, Chicago oraz post-Chicago) mogą 

odmiennie interpretować zachowania rynkowe przedsiębiorstw (w tym dominantów) oraz ich 

prawdopodobne skutki (zwłaszcza z punktu widzenia interesów ekonomicznych 

konsumentów). Co więcej, w odniesieniu do praktyk podejmowanych na rynkach nowej 

technologii, dotychczas brak jest teorii ekonomicznych i danych empirycznych 

pozwalających określać takie skutki, poprzez to stwarzając podstawy do kreowania reguł 

antymonopolu, zwłaszcza o charakterze abstrakcyjno-generalnym (takie bowiem są pożądane 

z punktu widzenia warunku stosowalności). Analiza tych szkół oraz ukształtowanych pod ich 

wpływem reguł prawnych prowadzi do konstatacji, iż warunek prawidłowości jest relatywny. 

Jednocześnie – z jednej strony potwierdza nieodzowną rolę nauki ekonomii w zakresie 

kreowania prawidłowych reguł prawa konkurencji - z drugiej zaś obnaża swego rodzaju 

„limity” ekonomii oraz systemu prawnego (co podkreślono w końcowej części rozdziału 

trzeciego). Rozdział ów zamyka studium wybranych spraw antymonopolowych 

rozpatrywanych w orzecznictwie, które – moim zdaniem – stanowią przejaw fałszywego 

pozytywu lub negatywu, będąc zarazem zdatnym do generowania zbędnych kosztów 

społecznych. 

Wnioski płynące z drugiego i trzeciego rozdziału pracy nakazują odrzucić  zarówno 

podejście formalne (z racji przede wszystkim jego nieprawidłowości), jak i podejście w pełni 

skutkowe (z racji przede wszystkim jego niestosowalności). Zaproponowana w pracy 

koncepcja – model „zestrukturyzowanego podejścia skutkowego” - przewiduje potrzebę 

spełnienia dwóch przesłanek dla prawidłowej kwalifikacji zachowania dominanta jako 

nadużycie wykluczające. Pierwszą z nich jest tzw. przesłanka ilościowa (strukturalna). 
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Wymaga ona weryfikacji czy praktyka dominanta w ogóle powinna być traktowana jako 

wykluczenie z rynku (relewantne na potrzeby art. 102 TFUE/art. 9 u.o.k.k.), a jeśli tak, to czy 

jest ono na tyle znaczące, aby stwarzać podstawy do administracyjnoprawnego zastosowania 

zakazu nadużycia pozycji dominującej dla ochrony ekonomicznych interesów konsumentów.  

Zagadnieniom wykluczenia  z rynku (market foreclosure) poświęcony został czwarty 

rozdział książki. Obok próby zdefiniowania pojęcia samego wykluczenia oraz jego 

klasyfikacji wedle różnych kryteriów, obejmuje on także problematykę zakresu 

wykluczenia, stanowiącą podstawę do wyróżnienia przesłanki istotności takiego 

wykluczenia. Zawiera także postulat konkretyzacji tej przesłanki (w postaci określenia 

pewnego minimalnego procentowego progu wykluczenia). Tak sprecyzowana przesłanka 

ilościowa pozwala w odniesieniu do niektórych praktyk dominantów na stosunkowo proste 

(stosowalne), a zarazem prawidłowe stwierdzenie ich zgodności z art. 102TFUE/art. 9 u.o.k.k. 

i to bez potrzeby badania przesłanki jakościowej. Analiza tej przesłanki powinna prowadzić 

do rozróżnienia praktyk wywołujących (nawet znaczne) skutki wykluczające, lecz 

stanowiących przejaw konkurencji od wykluczeń antykonkurencyjnych (zob. niżej).  

W ostatnim, piątym rozdziale rozprawy dokonano ewaluacji trzech kryteriów 

mających umożliwiać wspomniane rozróżnienie, tj.: kryterium dobrobytu konsumenta, 

kryterium ekonomicznego sensu oraz kryterium efektywności (tzw. kryteria różnicujące). 

Analiza tych kryteriów nakazuje odrzucić pierwsze z nich, ze względu na zbyt niską 

stosowalność (m.in. z uwagi na: znaczące trudności w ustaleniu czy dana praktyka jest 

ekonomicznie szkodliwa dla konsumentów, możliwość „kolizji” rodzajów efektywności 

ekonomicznych, brak zdeterminowania perspektywy czasu miarodajnej dla dokonania oceny, 

występowanie zróżnicowanych grup/kategorii konsumentów). Kryterium ekonomicznego 

sensu, za antykonkurencyjne nakazuje traktować te wykluczenia, które są ekonomicznie 

nieracjonalne dla dominanta w razie braku wykluczenia konkurentów. Z kolei zgodnie z 

kryterium (testem) efektywności, ograniczającymi konkurencję są te praktyki, które 

wykluczają (prawdopodobnie wykluczą) konkurentów równie lub bardziej efektywnych niż 

dominant. Chociaż oba z tych kryteriów nie są wolne od mankamentów (natury zarówno  

analitycznej, jak i merytorycznej), wydają sią być pożądanymi instrumentami różnicującymi, 

gdyż odznaczającymi się satysfakcjonującym stopniem prawidłowości i stosowalności. W 

szczególności oba te kryteria – mimo że z zasady bazujące na odmiennej metodyce 

stosowania – w licznych przypadkach mogą się wzajemnie uzupełniać oraz korygować 

(jednocześnie rzadko pozostając w kolizji). Swego rodzaju kompilacja tych kryteriów 
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konkretyzuje analizę w ramach badania drugiej z ww. przesłanek, tj. przesłanki jakościowej, 

stanowiąc pożądany substytut dla kryterium dobrobytu konsumenta.  

Mimo że skonstruowany w monografii model jest nowatorski, to – przynajmniej do 

pewnego stopnia – nawiązuje on do argumentacji jaka dotychczas powoływana była w 

orzecznictwie, przede wszystkim w wyrokach sądów amerykańskich i Sądu Najwyższego, ale 

także niektórych  (nowszych) wyrokach sądów unijnych. Należy jednak podkreślić, iż - 

zwłaszcza w tych ostatnich - podobne stany faktyczne (praktyki dominantów) często 

podlegały odmiennej ocenie antymonopolowej, redukując stan pewności prawnej na gruncie 

art. 102 TFUE (nawet w ramach podejścia formalnego); wynikało to z braku wypracowania 

przez orzecznictwo spójnej i prawidłowej koncepcji, która byłaby zarazem konsekwentnie 

stosowana. Zaproponowane w pracy podejście pozwala na eliminację, a przynajmniej 

ograniczenie tego niepożądanego oraz - jak to wykazano w pracy - również społecznie 

kosztownego zjawiska, nadając kwalifikacji prawnej praktyk wykluczających dominantów 

przejrzystych i jednolitych ram analitycznych. Prezentowana publikacja ma zatem nie 

tylko walor teoretyczno-naukowy, ale również duże znaczenie praktyczne.  

Szczególną zaletą monografii jest ukazanie przedstawianej w niej problematyki w 

kontekście zarówno prawnym, jak i ekonomicznym. Dotychczas w przeważającej  

większości opublikowanych na polskim rynku wydawniczym opracowań z zakresu prawa  i 

ekonomii konkurencji, pozycje te albo wyłącznie skupiają się na relewantnych zagadnieniach 

prawnych, pomijając kwestie ekonomiczne (względnie odnosząc się do nich w ograniczonym 

zakresie) albo też prezentują tylko te drugie. W zasadzie w każdym rozdziale rozprawy 

prezentowane zagadnienie o charakterze prawnym lub systemowym ocenione zostało zarazem 

z  perspektywy ekonomicznej. Wynika to po pierwsze, z przyjętej w pracy metody badawczej, 

która bazuje na analizie istniejących lub antycypowanych kosztów społecznych 

obowiązywania określonego modelu prawa konkurencji (np. „formalnego” lub „skutkowego). 

Oba z tytułowych kryteriów oceny reguł prawa (prawidłowość i stosowalność) stanowią 

emanację szerszego kryterium badania prawa, jakim jest jego efektywność ekonomiczna. Po 

drugie, teorie ekonomiczne często (jakkolwiek nie zawsze) dostarczają informacji odnośnie 

do skutków rynkowych praktyk podejmowanych przez przedsiębiorstwa (w tym dominujące) 

oraz ich rzeczywistego lub prawdopodobnego wpływu na konsumentów, kreując dzięki temu 

podstawy nie tylko do właściwej interpretacji faktów (na potrzeby rozstrzygnięć 

antymonopolowych), ale - co z punktu widzenia badanych w pracy zagadnień szczególnie 

ważne – również do kreowania zgeneralizowanych reguł prawnych.  
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Niejako równoległe analizowanie danego problemu z perspektywy prawnej i 

ekonomicznej jest szczególnie ważne w obszarze prawa konkurencji. Jest to dziedzina prawa 

normująca zachowania podejmowane na określonym rynku lub rynkach; te zaś stanowią jeden 

z głównych obszarów analizy nauk ekonomicznych. Bidyscyplinarny wymiar monografii jest 

więc jej cennym walorem, co podkreślone zostało także w recenzji wydawniczej (autorstwa 

prof. UW i INP PAN Małgorzata Król-Bogomilskiej – kierownika Zakładu Prawa 

Konkurencji INP PAN). 

  

3.2. „Zawieszenie działalności banku. Ocena dopuszczalności zawieszenia działalności 

banku w oparciu o niezrewidowany przez audytora bilans tego banku” (wydawnictwo 

Twigger, Warszawa 2008) 

Głównym przedmiotem powyższej monografii jest ocena dopuszczalności działania 

Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) polegającego na wydaniu decyzji w sprawie 

zawieszenia działalności banku na podstawie bilansu tego banku, który nie został poddany 

zbadaniu przez biegłego rewidenta (audytora). Bilans banku to podstawowy (i w zasadzie 

jedyny) dokument konieczny do stwierdzenia, czy spełniona została przesłanka zawieszenia 

działalności banku, będąca zarazem tożsamą z podstawą ogłoszenia jego upadłości (zob. art. 

158 pr. bank.). Mimo że z samej treści powołanego przepisu to nie wynika, w pracy 

dowiedziono, iż bilans do jakiego przepis ów się odwołuje to wyłącznie taki, który poddany 

został uprzedniej rewizji niezależnego audytora oraz uznany przezeń za prawidłowy. Tylko 

taki dokument nosi bowiem cechy prawidłowości i obiektywizmu będąc sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi bank wymogami sprawozdawczości finansowej. Wskazane stanowisko 

znajduje oparcie zarówno w konkretnych przepisach, jak i ogólnych zasadach rachunkowości 

bankowej, a także w celach nadzoru bankowego (co uwypuklone zostało w powyższej 

monografii).  

Prezentowana problematyka oceniona została z szerszej perspektywy, tj. z 

uwzględnieniem nie tylko przepisów prawa bankowego oraz rachunkowości, ale także prawa 

upadłościowego, ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, ustawy o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, a także kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.). 

Zaprezentowano ją również w kontekście praw i wolności  gwarantowanych w Konstytucji 

RP, takich jak: prawo własności (zwłaszcza po stronie deponentów banku), czy też wolność 

gospodarcza (przedsiębiorcy bankowego, którego działalność jest zawieszana). 

W książce bliższej zanalizowano pojęcie „bilansu banku” (w szczególności jako 

dokumentu miarodajnego do podjęcia decyzji w przedmiocie zawieszenia jego działalności, 
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choć nie tylko). Podkreślono, iż pod pojęciem tym rozumieć należy zarówno bilans 

jednostkowy, jak i skonsolidowany, stanowiący „uaktualnienie” - uzupełnienie tego 

pierwszego o rynkową wartość udziałów (posiadanych przez jednostkę dominującą w 

jednostkach zależnych). Zwrócono także uwagę, iż dokument, który zawiera istotne oraz 

oczywiste uchybienia w zakresie ustawowych wymagań dotyczących bilansu banku (tzw. 

pseudo-bilans) w ogóle nie powinien być uznawany jako „bilans”, o którym mowa w art. 158 

pr.bank., wykluczając tym samym zasadność zastosowania tego przepisu.  

Dokonana została również ewaluacja innych zagadnień pozostających w 

funkcjonalnym związku z głównym przedmiotem rozważań, jak np.: ocena relacji 

zachodzących w „trójkącie”: bank – (publiczny) nadzór bankowy - niezależny („prywatny”) 

audytor; rola skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej banku; cel, znaczenie oraz 

rodzaje opinii biegłego rewidenta wraz z przedstawieniem ich skutków prawnych (w 

kontekście podejmowania na ich podstawie właściwych środków nadzorczych wobec banku); 

zakres obowiązków informacyjnych biegłego.  

W końcowej części  pracy przedstawiono procedurę oraz przesłanki kwestionowania 

decyzji KNF o zawieszeniu działalności banku na podstawie niezrewidowanego przez 

audytora bilansu banku w administracyjnych trybach nadzwyczajnych. Skonkludowano, iż 

takie zachowanie KNF stwarza podstawę do wznowienia postępowania (w trybie art. 145 i n. 

k.p.a.), będąc naruszeniem prawa. Nie stanowi ono wszak rażącego naruszenia prawa w 

rozumieniu art. 156 k.p.a., wykluczając tym samym zasadność stwierdzenia nieważności tej 

decyzji (jakkolwiek wyłącznie z powodu ww. uchybienia; zawieszenie przez KNF 

działalności banku na podstawie „pseudo-bilansu” bądź też bilansu, z którego nie wynika stan 

niewystarczalności aktywów na zaspokajanie jego zobowiązań, należy bowiem traktować 

jako rażące naruszenie prawa). Stronie, która poniosła szkodę wskutek wydania przez KNF 

decyzji o zawieszeniu działalności banku, która następnie została skutecznie 

zakwestionowana w trybach nadzwyczajnych, przysługuje roszczenie odszkodowawcze do 

Skarbu Państwa. Dodatkowo zachowanie członków KNF – jako funkcjonariuszy publicznych 

– mogłoby zostać zakwalifikowane jako spełniające znamiona czynu z art. 231. k.k. (tzw. 

nadużycie funkcji).   

Omawiana monografia zasługuje na wyróżnienie w szczególności ze względu na  

praktyczną doniosłość oraz aktualność ukazanej w niej problematyki. Staje się ona 

przydatna zwłaszcza w ostatnich latach, w których sektor finansowy odznacza się brakiem 

stabilności oraz bezpieczeństwa finansowego, w wielu przypadkach rodząc potrzebę 

ratowania działających w nim przedsiębiorstw (w tym banków). Na przykładzie instytucji 
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zawieszenia działalności banku, w książce przedstawiono w jaki sposób należy postępować z 

przedsiębiorcą finansowym w sytuacji wystąpienia zagrożenia jego wypłacalności lub 

podejrzenia zaistnienia takiego stanu. Ukazano w niej jak dotkliwe i kosztowne – tak z punktu 

widzenia całego systemu finansowego, jak i indywidulanych interesów deponentów - mogą 

być następstwa wadliwych decyzji nadzorczych podjętych w relacji do danego banku, gdyż 

opierających się na podstawie błędnie ocenionej sytuacji ekonomiczno-finansowej tego 

przedsiębiorcy. W związku z tym, w publikacji została zwrócona uwaga na ogromne 

znaczenie dochowania prawidłowego procedowania z zagrożonym bankiem (zarówno przez 

jego zarząd oraz „wewnętrzne” jednostki kontrolne, jak i przez „zewnętrzny” nadzór 

państwowy).  

Banki będąc instytucjami zaufania publicznego, odgrywają bardzo ważną rolę w 

obrocie, a ich upadłość może rodzić wiele niekorzystnych zjawisk ekonomiczno-społecznych. 

Mając to na uwadze pokreślono, iż środek ów powinien być zastosowany w ostateczności 

oraz tylko w przypadku wystąpienia stanu rzeczywistej niewypłacalności banku 

poprzedzonego rzetelną i wiarygodną oceną jego kondycji finansowej.  

Prezentowana publikacja została zrecenzowana oraz pozytywnie oceniona przez 

specjalistów z zakresu rachunkowości, nadzoru bankowego, prawa upadłościowego oraz 

prawa karnego, takich jak: dr Andre Helin, prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer, dr 

Małgorzata Frysztak, prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll [obecnie prof. dr hab.] oraz prof. dr hab. 

Andrzej Kruszyński.   

 

4. Charakterystyka pozostałego dorobku naukowego  

Zasadnicza część mojego dorobku naukowego dotyczy dwóch dziedzin publicznego 

prawa gospodarczego, tj. publicznego prawa konkurencji oraz publicznego prawa 

bankowego. Znajduje to odzwierciedlenie nie tylko w opisanych w poprzednim punkcie 

monografiach, ale także w licznych publikacjach, które powstały po uzyskaniu stopnia 

doktora.  

 

4.1. W ciągu ostatnich pięciu lat moje prace naukowe koncentrują się przede 

wszystkim na prawie konkurencji. Wśród nich pod względem ilościowym przeważają te 

dotyczące instytucji zakazu nadużywania pozycji dominującej. Wyrazem tego jest 

(publikowany w latach 2008-2012) cykl artykułów (7 pozycji) oraz glos (13 pozycji), 

które koncentrują się na wskazanej instytucji. 
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Wśród artykułów w pierwszej kolejności wymienić należy te, które analizują obie 

kategorie praktyk mogących stanowić naruszenie tego zakazu (wykluczenia i eksploatacje), 

jak np.: „Naruszenie interesu publicznego a naruszenie konkurencji (na tle praktyk rynkowych 

dominantów)” oraz „Pięciolecie stosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej w 

świetle uokik z 2007: kształtowanie się wykładni kluczowych pojęć”. W tym pierwszym 

opracowaniu zwrócono uwagę na doniosłą rolę jaką (zawarta expressis verbis w art. 1 

u.o.k.k.) klauzula interesu publicznego pełni we właściwym pojmowaniu konkurencji 

podlegającej ochronie w trybie administracyjnoprawnym. W praktyce - zwłaszcza w 

odniesieniu do zachowań eksploatacyjnych - rzetelna weryfikacja tej klauzuli kreuje 

dodatkową przesłankę interwencyjną po stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów (dalej, „Prezesa UOKiK”). Drugi z cytowanych artykułów stanowi 

podsumowanie dorobku orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Prezesa UOKiK 

wypracowanego w okresie pięciu lat obwiązywania ustawy antymonopolowej z 2007 r. Obok 

określonych obserwacji (np. dotyczących sądowej interpretacji pojęcia wykluczenia z rynku, 

praktyk lewarujących, czy też zanikania różnicy między pojmowaniem przesłanek 

nieuczciwości i uciążliwości), zawarto w nim także postulaty de lege ferenda w kwestii 

pożądanych zmian art. 9 u.o.k.k. 

Opublikowany tylko w języku angielskim artykuł (Impact of the reformed approach to 

Article 102 TFEU on the application of the prohibition of dominant position abuse under 

Polish competition law) odnosi się głównie do praktyk wykluczających dominantów, 

przedstawiając czy oraz w jakim stopniu zmodernizowane (skutkowe) rozwiązania 

(deklarowane przez Komisję w wytycznych – określonych w pkt 3.1 autoreferatu) wpłynęły 

lub prawdopodobnie będą oddziaływać na stosowanie powyższego przepisu do tego rodzaju 

praktyk. Zgłębiona analiza polskiego orzecznictwa antymonopolowego (jak i decyzji 

Prezesa UOKiK) doprowadziła do konkluzji, iż zreformowane podejście nie powinno 

wywołać daleko idących zmian w interpretacji art. 9 u.o.k.k. zwłaszcza w płaszczyźnie 

aksjologicznej (ekonomiczny dobrobyt konsumentów często bowiem był traktowany – przede 

wszystkim w judykaturze SN – jako ultymatywny cel tego przepisu). Ponadto również 

poszczególnych, wprowadzanych w ramach reformy, rozwiązań (np. odstąpienie od 

konstrukcji zakazu per se wobec określonych form praktyk wykluczających, test 

efektywności) nie można postrzegać jako całkowitego novum na gruncie polskiego 

antymonopolu.   

Na uwagę zasługują także publikacje koncentrujące się na określonym rodzaju 

praktyk wykluczających, jak np. „Drapieżnictwo cenowe jako przejaw nadużycia pozycji 
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dominującej w prawie konkurencji”, w której analizie poddane zostało zmodernizowane 

podejście Komisji w zakresie oceny tytułowych praktyk w świetle art. 102 TFUE. Pozytywnie 

oceniono wyraźne opowiedzenie się przez Komisję za testem równie efektywnego 

konkurenta, a także wprowadzenie generalnej przesłanki szkody konsumenta (consumer 

harm) w ramy antykonkurencyjnego wykluczenia (anticompetitive foreclosure). Podkreślono, 

iż wynik tego testu nie powinien wyznaczać granicy między dopuszczalnym a zakazanym 

przez art. 102 TFUE zachowaniem dominanta. Ocenie poddana została także zmiana  

rodzajów kosztów dominanta miarodajnych do weryfikacji czy praktyki są drapieżne (np. 

zastąpienie średniego kosztu zmiennego – AVC, średnim kosztem możliwym do uniknięcia - 

AAC). Artykuł zawiera również praktyczne dyrektywy wykładni niejednoznacznej – 

jakkolwiek pożądanej – przesłanki (testu) odzyskania strat (tzw. recoupment test).  

Wyróżnienia wymaga także opracowanie „Rabaty udzielane przez przedsiębiorstwa 

dominujące w świetle prawa konkurencji”. Dotyczy ono praktyk o bardzo zróżnicowanej 

formie (jak np. rabaty retroaktywne, indywidulane, lojalnościowe, docelowe, pakietowe), 

które wszak – pomimo tych konstrukcyjnych odmienności – mogą w podobny sposób 

oddziaływać na rynek (a zwłaszcza sytuację konsumentów). Krytycznie odniesiono się do 

stanowiska sądów unijnych, które rabaty dominantów weryfikują przede wszystkim na 

podstawie samej ich formy. W obszarze wskazanych praktyk pojawia się najwięcej 

modyfikacji analitycznych wprowadzonych przez Komisję, które  (także na przykładach) 

zostały zilustrowane w artykule. Chodzi zwłaszcza o poddanie tych praktyk ocenie wedle 

klasycznego testu efektywności lub jego modyfikacjom; problematyka ta rozwinięta została w 

rozprawie habilitacyjnej (zob. pkt 3.1 autoreferatu). Merytorycznie rozwiązania te z zasady są 

godne aprobaty, jakkolwiek w niektórych przypadkach mogą rodzić trudności, co dotyczy np. 

ustalenia wielkości niepodważalnej części popytu (uncontestable share of the demand) w celu 

zastosowania „testu efektu zasysania” (suction effect test). Publikacja ta - podobnie jak 

artykuł poświęcony drapieżnictwu cenowemu – stanowią pierwsze w polskim 

piśmiennictwie opracowania, w których ewaluacji prawnej poddane zostały narzędzia 

bardziej ekonomicznego (skutkowego) stosowania art. 102 TFUE do praktyk wykluczających 

dominantów. Zwłaszcza w artykule dotyczącym rabatów akcentowałem już potrzebę 

konstruowania takich narzędzi analitycznych, które prowadzić będą do prawidłowych 

kwalifikacji prawno-konkurencyjnych, nie rodząc zarazem nadmiernych trudności (w tym 

kosztów) w ich zastosowaniu.  

Przedmiotem glos były zarówno wyroki Sądu Najwyższego (dalej, „SN”), jak i sądów 

unijnych. Wyróżnić można w szczególności glosę do wyroku z 19.02.2009: Zarzut nadużycia 
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pozycji dominującej na rynku usług weterynaryjnych (w której aprobująco odniesiono się do 

poglądu SN, odrzucającego podniesiony przez Prezesa UOKiK zarzut takiego nadużycia, z 

powodu braku odczuwalnego wpływu przez praktykę dominanta na konkurencję na tak 

zdefiniowanym rynku) oraz do wyroku z 19.08.2008: Stosowanie selektywnych obniżek 

cenowych powyżej kosztów. Generalny koncept nadużycia wykluczającego (w której – m.in. - 

nie podzielono poglądu SN uznającego tytułowe praktyki za antykonkurencyjne). W 

przypadku wyroków sądów unijnych przeważają glosy krytyczne lub częściowo krytyczne. 

Co znamienne, odnosi się to także do nowszych orzeczeń (z lat 2007-2012), w których sądy te 

w dużej mierze kontynuują formalno-strukturalną metodę analizy praktyk wykluczających 

dominantów (zob. zwłaszcza wyroki w sprawie: British Airways, France Télécom, Tomra). 

Pewnym wyjątkiem jest tutaj wyrok w sprawie TeliaSonera, w którym praktyka nożyc 

cenowych (margin squeeze) zasadnie oceniona została wedle testu efektywności.   

Ukazaną wyżej (pkt 4.1) część mojego dorobku naukowego cechuje wysoki stopień 

specjalizacji. Prezentowane publikacje tematycznie skupiają się tylko na jednej z 

materialnych oraz normatywnie wyróżnionych instytucji, jakim jest zakaz nadużywania 

pozycji dominującej. Dodatkowo w ramach tej instytucji zawężają się przede wszystkim do 

problematyki nadużyć wykluczających, zatem zachowań dominantów, które - zwłaszcza w 

samej treści art. 102 TFUE - nie zostały nawet wymienione, a które wywołują zarazem 

odmienne skutki rynkowe od praktyk eksploatacyjnych (podlegając z tego powodu ocenie 

wedle innych narzędzi analitycznych).  

Zwieńczeniem moich badań naukowych we wskazanym wyżej zakresie, stało się 

obszerne opracowanie monograficzne (643 strony) dotyczące praktyk wykluczających 

dominantów, które przedkładam jako „osiągnięcie naukowe” określone w art. 16 ustawy o 

stopniach naukowych (zob. pkt 3.1. autoreferatu).  

 

Publikacje z zakresu prawa konkurencji nie ograniczają się wszakże tylko do 

problematyki praktyk unilateralnych dominantów. Także pozostałe instytucje tej dziedziny 

prawa – zarówno materialnoprawne (porozumienia antykonkurencyjne oraz 

koncentracje), jak i proceduralne (w tym kompetencje Komisji Europejskiej oraz organów 

antymonopolowych) - od początku stanowiły przedmiot moich badań. Przede wszystkim 

wymienić należy pierwszy na polskim rynku wydawniczym komentarz do ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r., wydawnictwo Wolterskluwer, Warszawa 

2008, 1155 stron (wspólnie z dr M. Sieradzką). Mojego autorstwa jest jego zasadnicza część 

(ok.  3/4). Jestem również wyłącznym autorem sześciu (wydanych w wersji elektronicznej: 
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LEX 2004-2011) komentarzy do rozporządzeń instytucji unijnych (m.in. sprawie w sprawie 

kontroli koncentracji przedsiębiorstw, w sprawie zastosowania reguł konkurencji 

ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu oraz w sprawie porozumień wertykalnych). Zwłaszcza 

ten ostatni z powołanych komentarzy stanowi najbardziej aktualną, a zarazem obszerną 

pozycję dotyczącą - innej niż zakaz nadużycia dominacji - problematyki prawa 

antymonopolowego, która wchodzi w zakres moich zainteresowań naukowych (ograniczenia 

wertykalne). Obok wskazanej pozycji, potwierdzeniem tego są także artykuły i rozdziały w 

pracach zbiorowych dotyczące dystrybucji selektywnej (patrz wykaz publikacji), w tym te 

odnoszące się do problematyki, którą bliżej zająłem się dopiero w ostatnich dwóch latach, tj. 

granic interwencji antymonopolowej w nakładane na dystrybutorów ograniczenia sprzedaży 

towarów za pośrednictwem Internetu (zob. Internetowa dystrybucja towarów w prawie 

konkurencji (ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Komisji do rozporządzenia nr 

330/2010 w sprawie porozumień wertykalnych) oraz glosa do wyroku ETS z 2011 r. w 

sprawie Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (pierwszego orzeczenia sądu unijnego 

rozpatrującego wskazaną problematykę). Należy dodać, iż także we wcześniejszym okresie 

zajmowałem się problematyką porozumień w bardziej ogólnym ujęciu (zatem nie 

koncentrując się na relacjach wertykalnych; zob. np. Stosowanie art. 81 TWE po reformie 

wspólnotowego prawa konkurencji (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji 

przedsiębiorstw). 

Jestem autorem jednej - opublikowanej (Państwo i Prawo 2012/4) - recenzji książki 

(Global Competition. Law, Markets and Globalization, Oxford University Press 2010). 

Przedmiotem oceny była monografia autorstwa D.J. Gerbera (Chicago-Kent College of Law) 

– amerykańskiego profesora cieszącego się międzynarodową renomą w obszarze przede 

wszystkim prawa konkurencji.  

 

4.2. Drugi z wyżej wspomnianych obszarów zainteresowań naukowych stanowi  

publiczne prawo bankowe, ze szczególnym uwzględnieniem środków nadzorczych oraz 

procedur wykorzystywanych w stosunku do banków zagrożonych niewypłacalnością. 

Problematyka ta była moim zasadniczym przedmiotem badań naukowych w okresie przed 

uzyskaniem stopnia doktora. Po doktoracie była wszak kontynuowana oraz pogłębiana. 

Efektem badań w tej dziedzinie stały się trzy duże publikacje. Po pierwsze, monografia:  

Sanacja banku w bankowych procedurach naprawczych i w postępowaniu upadłościowym 

(Zakamycze, Kraków 2005), która w dużej mierze oparta została na mojej pracy doktorskiej, 

stanowiąc wszakże jej rozwiniecie oraz uaktualnienie. Po drugie, monografia dotycząca 
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zawieszenia działalności banku (patrz pkt 3.2 autoreferatu). Po trzecie wreszcie, komentarz 

do ustawy Prawo bankowe (Zakamycze, Kraków 2005). To dwutomowe (łącznie liczące 

ponad 1700 stron) dzieło stanowi zbiorową publikację 26 współpracowników Polsko-

Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego przy UJ (pod redakcją prof. UJ dr. hab F. Zolla) 

[obecnie prof. dr hab.]. Napisana przeze mnie część jest najobszerniejszą (ponad 370 stron), 

stanowiąc komentarz do przepisów dotyczących nadzoru bankowego (w tym outsourcingu) 

oraz środków i procedur stosowanych wobec banków zagrożonych niewypłacalnością albo 

znajdujących się w likwidacji lub upadłości. Mój dorobek (zwłaszcza z zakresu publicznego 

prawa bankowego) wzbogaca także ponad 120 krótkich komentarzy praktycznych 

publikowanych w bazie elektronicznej „LEX dla Banków”. Większa ich część powstała 

wszakże przed doktoratem. 

 

4.3.  Bankowe prawo sanacyjne (w tym o niewypłacalności) odznacza się 

szczególnymi rozwiązaniami prawnymi w porównaniu do ogólnych zasad prawa 

upadłościowego i naprawczego. Niemniej jednak również banki w znacznym zakresie 

podlegają ogólnemu reżimowi tego prawa. Tłumaczy to dlaczego również ta problematyka 

znalazła się w sferze moich zainteresowań naukowych. W pierwszej kolejności należy 

wskazać na opracowany przeze mnie rozdział pracy zbiorowej (Prawo spółek pod redakcją 

prof. dr hab. A. Kidyby, seria: Meritum), który dotyczy upadłości spółki akcyjnej (zatem 

formy prawnej w jakiej - obok spółdzielni – może wyłącznie być prowadzona działalność 

bankowa).  

Często bardziej uzasadnionym ekonomicznie (także z perspektywy wierzycieli) jest 

sanacja danego przedsiębiorcy (w tym przez restrukturyzację jego zobowiązań) niż jego 

zlikwidowanie w ramach upadłości oraz podział jego pozostałych aktywów majątkowych. 

Zagadnieniami ratowania przedsiębiorstw (w tym zwłaszcza bankowych) zajmowałem się nie 

tylko w ramach doktoratu, ale także po jego obronie. Znalazło to wyraz w artykułach:  

(Sanacja układowa banku w świetle przepisów prawa upadłościowego i naprawczego (2005)) 

oraz (Wszczęcie postępowania naprawczego). Ta druga pozycja w owym czasie (styczeń 

2004) stanowiła zarazem pierwsze w Polsce opracowanie artykułowe skupiające się 

wyłącznie na aspektach nowego rodzaju procedury mającej zapobiegać upadłości 

przedsiębiorcy (zanalizowano w niej m.in. takie zagadnienia jak: zdolność naprawcza, zakres 

kognicji sądu ”naprawczego”, czy też kontrola planu naprawczego). 

Instytucjami prawa upadłościowego zajmowałem się także w aspekcie 

międzynarodowym oraz kolizyjno-prawnym. Dowodem tego jest wydany w formie 
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elektronicznej (LEX 2007) komentarz do rozporządzenia Rady WE nr 1346/2000 w sprawie 

postępowania upadłościowego (współautorstwo z dr J. Lachnerem). Wybrane zagadnienia 

dotyczące upadłości transgranicznej (jak np. centrum podstawowych interesów dłużnika, 

zasada pierwszeństwa oraz wzajemnego zaufania, klauzula porządku publicznego) stanowiły 

przedmiot bardziej szczegółowej analizy w osobnym opracowaniu (Wszczęcie głównego 

postępowania upadłościowego przez sąd krajowy posiadający jurysdykcję międzynarodową). 

 

4.4. Na odrębną uwagę zasługują publikacje dotyczące ogólnych zagadnień 

publicznego prawa gospodarczego, jak w szczególności zasad podejmowania i 

wykonywania działalności gospodarczej oraz występującej w tej materii reglamentacji. 

Jestem współautorem pierwszego na polskim rynku komentarza do ustawy z 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej [u.s.d.g.] (publikacja elektroniczna, LEX 2005). 

Skomentowałem także kilka ustaw nowelizujących ustawy powszechnie klasyfikowane jako 

wchodzące w zakres publicznego prawa gospodarczego (jak np. ustawę o zmianie ustawy o 

zamówieniach publicznych (LEX 2003), ustawę o zmianie ustawy - Prawo działalności 

gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (LEX 2004), czy też ustawę o zmianie ustawy o 

gospodarce komunalnej (LEX 2004)). Niektóre instytucje ustanawiające określone 

ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej stanowiły przedmiot 

publikacji artykułowych. Godnym zacytowania są zwłaszcza dwie z nich: Instytucja koncesji 

w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – wybrane zagadnienia oraz Zasady 

podejmowania działalności regulowanej. W tej pierwszej skoncentrowano się na nowych 

rozwiązaniach jakie w ramach tytułowej instytucji wprowadzone zostały do prawa polskiego 

w drodze przepisów u.s.d.g. (jak np. przetarg koncesyjny, klauzula dawania rękojmi 

prawidłowego wykonywania koncesjonowanej działalności). Wskazane przepisy 

wprowadziły do polskiego prawa nowy rodzaj reglamentacji działalności gospodarczej, 

normatywnie określonej jako „działalność regulowana”. Druga z cytowanych pozycji 

przedstawia materialne oraz formalne przesłanki podejmowania tego rodzaju działalności, 

zwracając uwagę na praktyczne problemy oraz ryzyka mogące występować w stosowaniu tej 

instytucji. 

W języku niemieckim opracowałem rozdział podręcznika Einführung in das polnische 

Recht (Wprowadzenie do prawa polskiego) pod red. prof. UJ dr hab. F. Zolla [obecnie prof. dr 

hab.] oraz M. Liebschera (C.H. Beck, München 2005) dotyczący polskiego publicznego 

prawa gospodarczego (Öffentliches Wirtschaftsrecht). Zawiera on zarys takich instytucji jak: 

wolność gospodarcza, obowiązki związane z podejmowaniem i wykonywaniem działalności 
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gospodarczej w tym w odniesieniu do przedsiębiorców zagranicznych, koncesje, zezwolenia i 

działalność regulowana).  

 

4.5. Prezentowany  dorobek naukowy nie ogranicza się wyłącznie do zagadnień 

publicznego prawa gospodarczego (choć takie przeważają). Jego znaczną część stanowią 

również publikacje z zakresu krajowego oraz europejskiego prawa spółek handlowych i 

innych podmiotów gospodarczych. Pierwsza moja monografia - jakkolwiek opublikowana 

przed doktoratem (Przymusowy wykup akcji w kodeksie spółek handlowych, Zakamycze 

Kraków 2001) - dotyczyła właśnie tej dziedziny prawa, poddając krytycznej ocenie 

konstrukcję oraz warunki zastosowania tytułowej instytucji, która mocą przepisów k.s.h. 

wprowadzona została do polskiego porządku prawa spółek.  

Jestem także współautorem kilku rozdziałów książki (Spółka akcyjna i spółka 

komandytowo-akcyjna, Lexis Nexis Warszawa 2005). Ta adresowana przede wszystkim do 

praktyków publikacja stanowi jedną z pozycji (z serii: „Klauzule umowne w obrocie 

gospodarczym”) opracowanych przez współpracowników Polsko-Niemieckiego Centrum 

Prawa Bankowego przy UJ. Przybliża problematykę dotycząca konstruowania oraz 

interpretowania wykładni statutów spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych (wraz z 

podaniem konkretnych propozycji zapisów jakie w statutach tych mogłyby się znaleźć). 

Mojego autorstwa jest część  dotycząca niektórych uprawnień akcjonariuszy (m. in.: prawa do 

głosu, prawa do dywidendy bądź też ograniczeń w zakresie rozporządzenia akcjami spółki), a 

także dotyczące zarządu (np. powoływania oraz odwoływania jego członków, kadencji 

zarządu, podejmowania uchwał przez ów organ oraz reprezentacji spółki) i likwidacji spółki 

akcyjnej (np. przyczyn rozwiązania spółki, jej procedury likwidacyjnej). 

Najobszerniejszą publikację z zakresu prawa spółek (której byłem jedynym autorem) 

stanowi komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki 

europejskiej (LEX 2007). Ta opublikowana wyłącznie w wersji elektronicznej pozycja była 

zarazem pierwszym na polskim rynku komentarzem do wskazanego aktu prawnego. Wybrane 

zagadnienia dotyczące funkcjonowania spółki europejskiej, w tym niektórych jej organów, 

stanowiły przedmiot bardziej szczegółowego („papierowego”) opracowania artykułowego 

(Ochrona wierzycieli spółki europejskiej przy przeniesieniu jej siedziby statutowej do innego 

państwa członkowskiego oraz Rada administrująca w spółce europejskiej – zagadnienia 

wybrane). 

Wspomnieć należy także o komentarzu do rozporządzenia Rady WE nr 2137/85  w 

sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych  (LEX 2007) oraz komentarzu 
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do ustawy z 2008 r. zmieniającą przepisy k.s.h., w których skomentowałem nowo 

ustanowione przepisy (art. 516
1
 - 516

19
) o transgranicznym łączeniu się spółek kapitałowych 

(LEX 2009). Przepisy te stanowiły implementację do prawa polskiego dyrektywy unijnej nr 

2005/56/WE. 

Na osobną uwagę zasługuje niemieckojęzyczne opracowanie Einführung ins polnische 

Aktienreht (Wprowadzenie do polskiego prawa spółek akcyjnych) pod red. R. Cierpiał, A. 

Wacławik, T. Bachnera), Wien 2005. Mojego autorstwa są zagadnienia dotyczące niektórych 

prawa akcjonariuszy, a także rozdziały o łączeniu, podziale oraz przekształceniu spółek 

akcyjnych. 

 

*** 

 

Na mój dorobek naukowy, łącznie składają się 92 pozycje, w tym: 4 monografie, 

autorstwo 8 „dłuższych” komentarzy do rozporządzeń instytucji unijnych (wersja 

elektroniczna) oraz 6 „krótszych” komentarzy, tj. zwłaszcza do ustaw nowelizujących inne 

ustawy (wersja elektroniczna); współautorstwo 7 komentarzy, w tym 2, które ukazały się 

drukiem (do ustawy prawo bankowe oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów); 8 

opracowań stanowiących rozdział lub określoną część pracy zbiorowej (w tym 3 w języku 

niemieckim); 36 artykułów (w tym jeden w języku angielskim oraz jeden w wersji 

elektronicznej); 22 glosy (w tym 3 w języku angielskim) oraz 1 recenzja książki. Z 

wymienionych publikacji 86 pozycji wydanych zostało po doktoracie. 

Dwie z opublikowanych w języku angielskim pozycji znajdują się również w 

międzynarodowej bazie - Social Science Research Network – dostępnej pod adresem 

www.ssrn.com, odznaczając się łącznie kilkudziesięcioma ”ściągnięciami” (tzw. downloads) 

przez użytkowników tej bazy. 

 

5. Udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych  

W ciągu przeszło 10 lat uczestniczyłem w licznych konferencjach oraz seminariach 

naukowych organizowanych w kraju i zagranicą. Godnym uwagi są przede wszystkim te, w 

których występowałem również jako referent tj.:  

1) polsko-niemieckie seminarium na temat prawa energetycznego (Heidelberg 11-13 

maja 2001 r.); referat: „Środki reglamentacji w prawie energetycznym”  

http://www.ssrn.com/
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2) polsko-angielska konferencję naukową, dotycząca publicznego prawa bankowego UE 

(Kraków 1-2 czerwca 2001 r.); referat: „Upadłościowe prawo bankowe w Polsce”  

3) polsko-niemieckie seminarium na temat prawa energetycznego (Greifswald 10-13 

czerwca 2001 r.); referat: „Organy nadzoru w prawie energetycznym: zadania i 

organizacja” 

4) konferencja dotycząca przymusowego wykupu akcji (Kraków 24 kwietna 2002 - pod 

patronatem medialnym „Rzeczpospolitej”); referat: „Przymusowy wykup akcji: 

(regulacje, funkcje, kontrowersje)”  

5) konferencja na temat „Kredyt konsumencki w działalności bankowej” (Warszawa, 

październik 2002 r.); referat: „Dochodzenie należności w stosunkach bank-konsument” 

6) Szósty Międzynarodowy Kongres: Societas Humboldtiana Polonorum (Kraków, 

czerwiec 2004) – „Wissenschaft und Kunst für Europa“ (Wiedza i sztuka w Europie); 

referat: „Ökonomische Aspekte des Insolvenzrechts: Anmerkungen im Zusammenhang 

mit dem polnischen, deutschen und amerikanischen Insolvenzrecht” (Ekonomiczne 

aspekty prawa upadłościowego: uwagi na tle prawa polskiego, niemieckiego i 

amerykańskiego) 

7) konferencja Forum Prawa Bankowego na temat :„Nowy kształt nadzoru finansowego 

w Polsce” (Warszawa, 14 - 15 luty 2007); referat (wspólnie z dr M. Spyrą): „Pojęcie 

rynku finansowego w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym” 

8) seminarium naukowe Centrum Studiów Regulacyjnych i Antymonopolowych 

Wydziału Zarządzania UW (Warszawa, czerwiec 2008); referat: „Istota nadużycia 

pozycji dominującej w świetle more economic approach” 

9) Siódmy Międzynarodowy Kongeres: Societas Humboldtiana Polonorum (Warszawa, 

czerwiec 2008) - „Transfer von Wissen und Kulturmustern im Zeitalter der 

Globalisierung“ (Transfer wiedzy i sztuki w dobie globalizacji); referat: „Vorteile und 

Gefahren der Globalisierung – wirtschaftsrechtliche Aspekten (mit besonderer 

Berücksichtigung der Tätigkeit von Großunternehmen” (Korzyści i zagrożenia 

globalizacji – aspekty ekonomiczno-prawne (ze szczególnym uwzględnieniem 

działalności dużych przedsiębiorstw)) [moje wystąpienie zaprezentowane zostało w 

ramach sesji „Mistrz-Uczeń” prowadzonej pod kierunkiem prof. dr. hab. A. Zolla] 

10) kongres naukowy organizowany przez Informedia Polska na temat: „Prawo 

konkurencji w najnowszym orzecznictwie” (Warszawa, grudzień 2008); referat: 

„Nadużycie o charakterze wykluczającym na gruncie bardziej zekonomizowanego 

prawa konkurencji” 
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11) konferencja w College of Europe Global Competition Law Centre, (Natolin, 13 Marca 

2009); referat: „Chronić konsumentów czy konkurentów? Istota nadużycia pozycji 

dominującej” 

12) obrady stypendystów fundacji Alexandra von Humboldt (Netzwerktagung, Heidelberg 

24-26 Listopad 2009); referat: „Missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden 

Stellung im Wettbewerbsrecht“ (Nadużycie pozycji dominującej w prawie konkurencji) 

13) warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (Warszawa 6 grudnia 2011 r.); temat 

prezentacji: ”Skutkowe podejście do zakazu nadużyć wykluczających: propozycje 

konceptualizacji metod analizy prawnej”. 

 

6. Stypendia, projekty badawcze, dyplomy oraz nagrody  

W ramach niniejszego punktu w pierwszej  kolejności wymienić należy:  

- stypendium badawcze („dla doświadczonych naukowców”) fundacji im. Alexandra von 

Humboldta (Humboldt-Forschungsstipednium für erfarene Wissenschaftler) [pobyt 

stypendialny w okresie październik 2009 – marzec 2011 na uniwersytecie w Heidelbergu 

(Instytut Europejskiego i Niemieckiego Prawa Gospodarczego, kierowany przez  Prof. Dr. 

Dres. h.c. Petera-Christiana Müller-Graffa)] oraz 

-  grant habilitacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (numer: N N110 

212738).  

Powyższe wyróżnienia przyznane zostały mi w ciągu ostatnich 3 lat. Efektem 

projektów finansowanych przez wskazane instytucje stała się monografia dotycząca praktyk 

wykluczających dominantów (opisana w punkcie 3.1 autoreferatu).  

W poprzednich latach otrzymałem także inne stypendia, jak zwłaszcza to ufundowane 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (1999-2000), o którym wspomniano już w pkt 1 

autoreferatu; stypendium ze środków uniwersytetu w Greifswaldzie (Ernst-Moritz-Arndt-

Universität Greifswald) - dzięki któremu znacząco poszerzyłem materiały do rozprawy 

doktorskiej (2002) oraz stypendium im. J.S. Langroda przyznawane doktorantom na Wydziale 

Prawa i Administracji UJ za osiągnięcia w pracy naukowej (2003).  

W październiku 2011 r. uczelnia, na której pracuję (zob. pkt 2 autoreferatu), 

uhonorowała mnie nagrodą z Funduszu im. Andrzeja Kapiszewskiego za znaczące osiągnięcia 

naukowe.  

W latach 2007-2012 byłem kierownikiem, a zarazem jedynym wykonawcą licznych 

zadań badawczych (głównie z zakresu prawa konkurencji) prowadzonych w ramach 
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działalności statutowej wspomnianej uczelni. Aktualnie realizuję zadanie badawcze (Prawo 

konkurencji a reguły internetowej dystrybucji towarów: problem prawidłowego zakresu 

ingerencji publiczno-prawnej w swobodę kontraktową przedsiębiorstw) 

 Posiadam dyplom Szkoły Prawa Niemieckiego (1999) oraz Szkoły Prawa 

Amerykańskiego (2002). Szkoły te zostały zorganizowane przez Uniwersytet Jagielloński 

przy współpracy z Uniwersytetami w Heidelbergu, Moguncji oraz Waszyngtonie.  

W grudniu 1993 r. zdałem dyplomowy egzamin z języka angielskiego – First 

Certificate in English (organizowany w Krakowie przez Uniwersytet Cambridge). Podczas 

pobytu stypendialnego w Salzburgu (październik 1999- luty 2000), ukończyłem z wynikiem 

dobrym semestralny kurs języka niemieckiego (Deutsch als Fremdsprache / Oberstufe; 

Univrsität Salzburg).   

 

7. Prace eksperckie  

Przez prawie 12 lat angażuję się również w prace eksperckie dotyczące zagadnień 

prawnych, w których się specjalizuję. Prace te mają różnoraki charakter, polegając zazwyczaj 

na systemowej lub szczegółowej ocenie określonych instytucji prawnych (zazwyczaj w 

kontekście pożądanych zmian w danej dziedzinie). Taki charakter miała np. ekspertyza w 

sprawie barier prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (sporządzona łącznie z 

innymi współpracownikami Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego UJ), czy też 

raporty na zlecenie Rządowego Centrum Legislacji, a także współpraca z - działającym przy 

Kancelarii Prezesa Pady Ministrów - Międzyresortowym Zespołem do Spraw przywrócenia 

Wolności Gospodarczej. Jestem współautorem projektów aktów prawnych, które opracowane 

zostały w ramach działalności tego pierwszego centrum, jak np. ustawy o umowie 

deweloperskiej czy też koncepcji wprowadzenia do polskiego prawa instytucji tzw. hipoteki 

budowalnej (tj. hipoteki na nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja budowlana).  

Działając na zlecenie Kancelarii Sejmu RP (Biura Analiz Sejmowych) - wspólnie z 

prof. UJ dr hab. F Zollem [obecnie prof. dr hab.] - napisałem opinię w sprawie oceny 

dopuszczalności zawieszenia działalności banku przez KNB w oparciu o niezrewidowany 

przez audytora bilans tego banku. 

Jestem także autorem licznych opinii i ekspertyz sporządzanych na zlecenie kancelarii 

prawnych lub przedsiębiorców (przede wszystkim z branży energetycznej, finansowej i  

motoryzacyjnej), jak i na zlecenie zrzeszających je organizacji (np. Polskiej Konfederacji 

Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” – ekspertyza dotycząca prawnych aspektów 

ograniczeń konkurencji na rynkach usług płatniczych w Polsce).   



21 
 

W ramach wspomnianych prac eksperckich rozważne były zagadnienia o dużym 

znaczeniu praktycznym, jak np.: (i) interpretacja pojęcia „nabycia przez przedsiębiorcę części 

mienia innego przedsiębiorcy” w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 4 u.o.k.k. na potrzeby ustalenia, 

czy zachodzi obowiązek zgłoszenia Prezesowi UOKiK określonej transakcji jako koncentracji 

przedsiębiorców (ii) ocena klauzul zawartych w umowie franczyzowej lub umowie 

dystrybucji selektywnej  w kontekście ich zgodności z prawem konkurencji (iii) kalkulacja 

wielkości udziału w rynku w przypadku wspólnego przejęcia kontroli nad innym 

przedsiębiorcą jako przejawu koncentracji przedsiębiorców (iv) wymagana treść 

postanowienia Prezesa UOKiK o wszczęciu postępowania antymonopolowego w sprawie 

praktyk ograniczających konkurencję a prawo strony do jej czynnego udziału w postępowaniu 

administracyjnym (v) ustalenie znaczenia inwentaryzacji oraz wyceny składników 

majątkowych przedsiębiorcy w kontekście kwalifikacji jego dokumentacji finansowej jako 

„bilans” (vi) interpretacja stosownych przepisów rozporządzenia Rady WE nr 1346/2000 w 

sprawie postępowania upadłościowego oraz krajowych przepisów z zakresu 

międzynarodowego postepowania upadłościowego (w tym zwłaszcza kwestia zakresu 

podmiotowego uprawnionych do wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego oraz 

problematyka dopuszczalności wszczęcia w jednym państwie członkowskim (A) wtórnego 

postępowania upadłościowego w razie gdy w innym państwie członkowskim (B) oraz zgodnie 

z prawem wewnętrznym tego państwa wszczęto w nim główne postępowanie upadłościowe 

wobec dłużnika wypłacalnego). 

 

 

 

 

 

Kraków, dnia 22 czerwca 2012 r. 


