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Pojęcie i zastosowanie algorytmów w polityce 
cenowej przedsiębiorstw a prawo konkurencji 

Streszczenie:

W świetle coraz popularniejszego zastosowania algorytmów w prowadzeniu polityki ce-
nowej przez przedsiębiorców wzrasta znaczenie problematyki zdefiniowania pojęcia al-
gorytmu w kontekście prawa konkurencji oraz przedstawienia zastosowania algorytmów 
w polityce cenowej przedsiębiorstw. Koniecznym staje się jednoznaczne zdefiniowanie 
pojęcia algorytmu w kontekście praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności 
rozstrzygnięcie czy jest to know-how, czy program komputerowy oraz przedstawienie 
kwestii odpowiedzialności przedsiębiorcy – zarówno w świetle ustawy o ochronie kon-
kurencji i konsumentów (por. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów, t.j. Dz.U. z 2017, poz. 229, 1089, 1132), jak i ustawy o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji (por. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji, t.j. Dz.U. z 2018, poz. 419) – za działania algorytmu, co jest szczególnie istotne 
w przypadku algorytmów stworzonych w oparciu o sztuczną inteligencję. Koniecznym 
również jest, w dłuższej perspektywie, zrewidowanie obecnego stosunku praw własno-
ści intelektualnej do prawa konkurencji, gdyż w świetle obecnych przepisów występuje 
sytuacja (co prawda równoważona przez konstrukcję odpowiedzialności przedsiębiorcy 
w świetle ustawodawstwa antymonopolowego), w której praktykę o skutku bądź poten-
cjalnym skutku antykonkurencyjnym inicjuje forma ochrony własności intelektualnej, 
która co do zasady jest wyłączona spod reżimu ustawodawstwa antymonopolowego. 
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1. Wstęp

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (dalej jako: OECD) opublikowała 
w czerwcu 2017 r. raport Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital 
Age2 (Algorytmy i zmowy: polityka konkurencji w erze cyfrowej – tłumaczenie au-
torki), w którym za istotne ryzyko dla konkurencji uznała algorytmy, czyli sposoby, 
formy postępowania, wykonywania pewnych czynności3. W tym przypadku chodzi 
o algorytmy maszynowe czy też cyfrowe, przeznaczone dla komputerów bądź robotów 
wyposażonych w sztuczną inteligencję, które używane są do monitorowania i prze-
widywania zachowań użytkowników stron internetowych, w szczególności mediów 
społecznościowych oraz sklepów internetowych, a następnie do dostosowywania tre-
ści na tych stronach do preferencji jej użytkowników, a ponadto do dostosowywania 
reklam pod konkretne grupy konsumentów, czy też do monitorowania i analizowania 
towarów konkurencyjnych na rynku, przede wszystkim ich cen, co skutkuje odpo-
wiednim zarządzaniem własnymi warunkami sprzedaży tak, aby zwiększać własną 
konkurencyjność na rynku. 

Wobec coraz częstszego zastosowania algorytmów w wyżej wymienionym zakresie 
pojawia się pytanie, czy będąc zaprogramowanymi jedynie, czy też przede wszystkim, 
na efektywne zarządzanie cenami, nie będą one „zawierały” między sobą porozumień 
cenowych bez zgody, akceptacji czy też wiedzy przedsiębiorcy, tak aby w najbardziej 
efektywny sposób osiągnąć cel do którego zostały zaprogramowane? Problem ten do-
tyczy w szczególności algorytmów, które należałoby zakwalifikować jako wyposażone 
w sztuczną inteligencję4, rozumianą jako umiejętność ciągłego uczenia się i dostosowa-
nia do otaczających realiów, ponieważ – ze względu na wysoki stopień ich zaawansowa-
nia – uważa się, że byłyby one w stanie zawierać zmowy cenowe zupełnie niezależnie 
od wiedzy przedsiębiorcy. 

Ponadto należy pamiętać, że nie zostało jeszcze wypracowane jednoznaczne po-
dejście do algorytmów w sensie prawnym – czy powinny one być rozumiane jako 
know-how, chociażby ze względu na bliskość semantyczną obu pojęć, gdzie know-how 
rozumie się jako „umiejętność postępowania, a ściślej mówiąc zdolność, wiedza lub 
umiejętność uzyskania danego rezultatu”5, które w polskim porządku prawnym chro-
nione jest na postawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji6 (dalej 
jako: u.z.n.k.). Art. 11 u.z.n.k. stanowi, że „czynem nieuczciwej konkurencji jest prze-
kazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza 
interes przedsiębiorcy”. Ponadto w ust. 4 tego artykułu ustawodawca definiuje pojęcie 

2  OECD, Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital Age, www.oecd.org/competition/
algorithms-collusion-competition-policy-in-the-digital-age.htm, 03.11.2017.

3  Por. definicja algorytmu [w:] W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych i zwro-
tów obcojęzycznych z almanachem, t. IV, Warszawa 2007.

4  Por. definicja inteligencji [w:] Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. I (A-K), Warszawa 1988.
5  L. Grosicki, P. Grosicki, Ochrona własności intelektualnej know-how, Pułtusk 2010, s. 11. 
6  Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 419).
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tajemnicy przedsiębiorstwa jako „nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posia-
dające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania 
w celu zachowania ich poufności”. Należy zatem stwierdzić, że know-how może być 
uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa jedynie wtedy, gdy przedsiębiorca podjął nie-
zbędne działania w celu zachowania jego poufności. 

W podobny sposób wypowiada się również ustawodawca unijny, który 
w art. 1 ust. 1 podpunkt „i” rozporządzenia Komisji nr 316/2014 w sprawie stosowania 
art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień 
o transferze technologii7 (dalej jako: Rozporządzenie o transferze technologii) stanowi, 
że pojęcie know-how oznacza „pakiet nieopatentowanych informacji, wynikających 
z doświadczenia i badań, które są niejawne, istotne i zidentyfikowane”. 

Możliwe jest jednak również rozumienie algorytmu jako programu komputerowego, 
chronionego na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych8 (dalej 
jako: pr.aut.), gdzie zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 pr.aut. programy komputerowe podlegają, 
co do zasady, takiej samej ochronie jak utwory literackie, pod warunkiem, że spełniają 
przesłanki ochrony utworu, czyli są „przejawem działalności twórczej o indywidual-
nym charakterze, ustalonym w jakikolwiek sposób, niezależnie od jego wartości, prze-
znaczenia i sposobu wyrażenia”9, a ochrona przyznana takiemu programowi obejmuje 
wszystkie formy jego wyrażenia. Należy jednocześnie pamiętać, że co prawda zarówno 
w polskim jak i w europejskich porządkach prawnych programy komputerowe pod-
legają ochronie prawnoautorskiej, to chociażby w Stanach Zjednoczonych programy 
komputerowe podlegają ochronie patentowej. 

W związku z tym pojawia się pytanie, czy algorytm, uznany za tajemnicę przed-
siębiorstwa w rozumieniu u.z.n.k. i jednocześnie będący programem komputerowym 
podlegającym ochronie prawnoautorskiej, może podlegać ochronie kumulatywnej? 
Wydaje się, że na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco ze względu 
na inną funkcję i cel ochrony każdej z tych ustaw. Algorytm w świetle u.z.n.k. chronio-
ny jest jako niematerialny składnik przedsiębiorstwa, pełniący funkcję gospodarczą, 
a w świetle pr.aut. jako przejaw zindywidualizowanej i ustalonej działalności twórczej. 

Wagę zdefiniowania podejścia prawnego do algorytmów może zobrazować jeden 
z postulatów Angeli Merkel, w którym wezwała przedsiębiorców, w szczególności 
przedsiębiorstwa takie jak Facebook i Google10, do upublicznienia algorytmów, tak 
aby użytkownicy mogli wiedzieć w jaki sposób determinowane są treści, które wi-
dzą w internecie. W przypadku uznania algorytmu za know-how, takie postępowa-
nie niweczyłoby jego ochronę. Z kolei w przypadku uznania algorytmu za program 

7  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie stosowania art. 101 
ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii 
(t.j. Dz.Urz.UE L 93/17).

8  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 880).
9  Art. 1 ust. 1 pr.aut.
10  http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzwirtschaft/angela-merkel-fordert-mehr-transparenz-von-
google-facebook-14497819.html, 04.11.2017.
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komputerowy można już byłoby sobie wyobrazić sytuację, w której doszłoby do upu-
blicznienia algorytmu, w formie chociażby kodu źródłowego, ponieważ – zgodnie 
ze wspomnianą już regulacją zawartą w art. 74 ust. 2 pr.aut. – i tak byłby on chroniony 
przed ewentualnymi naruszeniami. 

Niezależnie jednak od próby zdefiniowania reżimu ochrony prawnej algorytmów 
należy uznać, że są to formy praw na dobrach niematerialnych, chronione – z punk-
tu widzenia prawa konkurencji, tj. niezależnie od uznania istnienia kumulatywnej 
ochrony algorytmu – bądź to na podstawie u.z.n.k., bądź powstaje sytuacja, w któ-
rej, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów11 (dalej 
jako: u.o.k.k.), „ustawa ta nie narusza i nie znajduje zastosowania odnośnie praw 
przysługujących na podstawie przepisów dotyczących ochrony własności intelek-
tualnej, z wyjątkiem porozumień, czy też umów między przedsiębiorcami, których 
prawa własności intelektualnej są przedmiotem”. Mamy więc do czynienia z sytuacją, 
w której forma (algorytm), przy pomocy której – czy też która „sama” narusza zasady 
uczciwej konkurencji, jest wyłączona spod reżimu ustawodawstwa antymonopolowe-
go, ponieważ „działalność” takiego algorytmu nie spełnia przesłanki porozumienia 
czy umowy między przedsiębiorcami, gdyż algorytm zwykle „działa samodzielnie” 
na rzecz jednego przedsiębiorcy. 

2. Porozumienia między przedsiębiorcami – definicja

Porozumieniem w rozumieniu art. 4 pkt 5 u.o.k.k. jest „umowa zawierana między 
przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami 
i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów”, przy czym umowy rozumia-
ne są tak jak w ustawie – Kodeks cywilny12 (dalej jako: k.c.)13, jako uzgodnienia doko-
nane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich związki 
oraz uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych. 
Przyjmuje się również, że porozumienie między przedsiębiorcami nie musi być zawarte 
w żadnej konkretnej formie, może być nawet dorozumiane14 i że może być to zarówno 
czynność prawna, jak i faktyczna15. Porozumienie musi mieć natomiast skutek lub cel 
o charakterze antykonkurencyjnym, przy czym przyjmuje się, że obie te przesłanki ro-
zumie się alternatywnie16 – tzn. wystarczy jedna, żeby móc stwierdzić, że porozumienie 
stanowi zagrożenie lub narusza konkurencję.

11  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 229, 
1089, 1132). 

12  E. Stawicki [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. A. Stawicki, E. Sta-
wicki, Warszawa 2017, s. 124. 

13  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 459, 933, 1132 ze zm.).
14  E. Stawicki, op.cit., s. 124. 
15  A. Jurkowska-Gomułka [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. T. Skocz-
ny, Warszawa 2014, s. 122. 

16  Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. C. Banasiński, E. Piontek, Warsza-
wa 2009, s. 191. 
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Zgodnie z zarówno art. 6 u.o.k.k., jak i art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej17 (dalej jako: TFUE) zakazane są wszelkie „porozumienia, których celem 
bądź skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub w inny sposób naruszenie kon-
kurencji” (art. 6 u.o.k.k.), które mogą wpływać na handel między państwami człon-
kowskimi UE lub zakłócić rynek wewnętrzny (art. 101 TFUE). 

Oba przepisy za formę szczególną zakazanych porozumień uznają porozumienia 
cenowe, czyli umowy ustalające w sposób pośredni lub bezpośredni ceny lub inne wa-
runki sprzedaży lub zakupu towarów – mogą być to zarówno porozumienia horyzon-
talne (zawierane pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na tym samym szczeblu 
obrotu) albo wertykalne (zawierane między przedsiębiorcami działającymi na różnych 
szczeblach obrotu). Porozumienia o takiej treści są z mocy prawa w całości lub w od-
powiedniej części nieważne. 

Ponadto porozumienia cenowe należą do tzw. hardcore restrictions, czyli tego typu 
porozumień czy praktyk o skutku antykonkurencyjnym, które uważa się za na tyle 
szkodliwe z punktu widzenia konkurencji na rynku, że szczególnie trudno zakwali-
fikować je jako zgodne z tzw. zasadą rozsądku, przez co zazwyczaj nie podlegają one 
włączeniom uregulowanym w art. 7 i 8 u.o.k.k czy też art. 101 ust. 3 TFUE. 

Porozumienia cenowe można podzielić również, tak jak autorzy raportu OECD18, 
ze względu na sposób, w jaki są zawierane, czyli na: porozumienia dosłowne (explic-
it collusions) i na porozumienia dorozumiane (tacit collusions), charakterystyczne 
w szczególności dla rynków oligopolistycznych. Pierwsze z nich to porozumienia, które 
wprost zostały uregulowane w art. 4 ust 5 u.o.k.k., drugie to umowy, które nie zostały 
zawarte w sposób jednoznaczny i w których przedsiębiorcy pozostający w zmowie wciąż 
zachowują pewien stopień niezależności w kreowaniu swoich polityk cenowych, pole-
gających przede wszystkim na uzgodnionym zachowaniu19. Należałoby jednak uznać, 
że ze względu na interpretację definicji porozumienia, jak i praktykę Komisji oraz 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej20, istotna jest nie forma 
zawarcia porozumienia, lecz jego antykonkurencyjny cel lub skutek.

3. Zastosowanie algorytmów a porozumienia cenowe

Szczególnie istotne jest zdefiniowanie pojęcia porozumienia w kontekście algorytmów, 
a w szczególności algorytmów wyposażonych w sztuczną inteligencję.

Oczywiście w przypadkach takich jak zmowa cenowa zawarta pomiędzy sprzedaw-
cami na platformie internetowej Amazon, gdzie algorytmy były jedynie przedmiotem 
umowy między przedsiębiorcami, którzy wymieniali się nimi w celu ustalania cen21, 
pojęcie porozumienia jako takiego, w kontekście algorytmów, nie powoduje większych 
problemów. Do porozumienia bowiem doszło między przedsiębiorcami – osobami 

17  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 326 /47 z 26.10.2012 r. 
18  OECD, op.cit., p. 19.
19  R. Whish, D. Bailey, Competition Law, Oxford 2015, p. 598. 
20  Ibidem, p. 558. 
21  OECD, op.cit., p. 28. 
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fizycznymi bądź prawnymi, a algorytmy, czyli przedmioty praw własności intelektu-
alnej bądź know-how, były jedynie przedmiotem tej umowy, więc na gruncie prawa 
polskiego obowiązywałoby odstępstwo od zasady nienaruszalności praw własności 
intelektualnej przez u.o.k.k., uregulowane w art. 2 ust. 2 tejże ustawy. 

Z kolei w przypadku algorytmów, które działają niezależnie, czyli wyposażonych 
w sztuczną inteligencję, to niezwykle trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy doszło 
do zawarcia porozumienia cenowego między przedsiębiorcami za pośrednictwem, 
czy też przy pomocy algorytmów. Jeżeli pojęcie umowy rozumiane i interpretowane 
jest zgodnie z k.c., to nie można przyjąć, że program komputerowy, czy tym bardziej 
know-how nieposiadające żadnej formy podmiotowości prawnej, jest w stanie w spo-
sób wiążący wyrazić swoją wolę i zawrzeć ważną umowę czy też dokonać uzgodnień, 
na podstawie których przedsiębiorstwa będą objęte bardziej lub mniej wiążącą zmową 
cenową. Taka sytuacja, w dosłownym rozumieniu pojęcia porozumienia, byłaby jedynie 
możliwa w przypadku przyznania niektórym algorytmom czy też robotom wyposa-
żonym w sztuczną inteligencję pewnego rodzaju podmiotowości prawnej określanej – 
w Rezolucji Parlamentu Europejskiego zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie 
przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki22 – jako status osoby elektronicznej, 
z założeniem, że obejmowałby on na tyle szeroki zakres podmiotowości prawnej, że ro-
boty go posiadające mogłyby np. zawierać umowy. 

Z drugiej strony, ze wspomnianej już praktyki Komisji i orzecznictwa TSUE wynika, 
że za porozumienie cenowe uznaje się każde porozumienie, które w sposób pośredni lub 
bezpośredni modyfikuje konkurencję cenową23, co jest zgodne z wykładnią funkcjonal-
ną zarówno art. 6 u.o.k.k., jak i art. 101 TFUE. Jest to szczególnie widoczne w orzeczeniu 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Wood Pulp I24, w której Trybunał 
stwierdził, że aby móc mówić o porozumieniu cenowym wystarczy, że ma miejsce prak-
tyka polegająca na bezpośredniej lub pośredniej wymianie informacji dotyczącej cen 
oraz że ekonomiczne analizy rynkowe nie wykazały, że mamy do czynienia z wąskim 
oligopolem (narrow oligopoly25), którego cechą charakterystyczną są ceny równoległe. 
Wydaje się więc, że orzecznictwo TSUE i ogólne podejście do porozumień cenowych 
jako do hardcore restrictions sprawia, że porozumienia takie, ze względu na swój skutek 
i wpływ na konkurencję, mogą być uznane za porozumienia cenowe w myśl chociażby 
art. 4 pkt 5 u.o.k.k., mimo tego, że nie zostały zawarte przez jakąkolwiek formę pod-
miotowości prawnej, czyli byłyby porozumieniami nieistniejącymi w myśl Kodeksu cy-
wilnego. Ponadto wyłączenie porozumień cenowych zawieranych przez algorytmy mija 
się z celem przepisów i istotą ustawodawstwa antymonopolowego, czyli m.in. ochroną 
i rozwojem konkurencji. 

22  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2017 r. zawierające zalecenia dla Komisji w spra-
wie przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki (2015/2103(INL)). 

23  R. Whish, D. Bailey, op.cit., p. 558. 
24  Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 września 1988 r. w sprawie A. Ahlström 
Osakeyhtiö i inni przeciwko Komisji, European Court Reports 1988 -05193. 

25  R. Whish, D. Bailey, op.cit., p. 604.
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Należy jednak pamiętać o wspomnianym już wyłączeniu praw własności intelektu-
alnej spod reżimu u.o.k.k. Algorytmy są chronione prawami na dobrach niematerial-
nych niezależnie od ostatecznego zakwalifikowania ich bądź jako know-how, bądź jako 
programów komputerowych. Mimo że algorytmy „zawierając” porozumienie cenowe 
nie są jednocześnie przedmiotem tego porozumienia, to na bazie obecnych przepisów 
wydaje się, że pomimo ogólnego nakazu braku ingerencji ustawodawstwa antymonopo-
lowego w prawa własności intelektualnej, zastosowanie u.o.k.k. w stosunku do algoryt-
mów nie powinno zostać wyłączone, zważywszy na cel uregulowań antymonopolowych 
oraz doniosłość zakazu porozumień cenowych dla uczciwej konkurencji. 

4. Zachowania paralelne a zastosowanie algorytmów

Ze względu na szczególną specyfikę „zawierania” porozumień cenowych za pośrednic-
twem algorytmów wydaje się niezwykle istotne i trudne, z punktu widzenia interakcji 
między algorytmami, rozróżnienie autentycznych porozumień cenowych od zachowań 
paralelnych, czyli praktyk, które z pozoru wyglądają na działania skoordynowane, 
takich jak imitacja cen, które jednak nimi nie są ze względu na brak ustalenia, skoor-
dynowania, czy też zawarcia tego typu porozumienia między konkretnymi przedsię-
biorcami, a co jest przesłanką decydującą porozumienia zarówno w przypadku prak-
tyk dorozumianych, jak i dosłownych. Specyfika działań algorytmów sprawia, że jest 
to zjawisko szczególnie problematyczne, ponieważ trudno jest określić już samo zasto-
sowanie i zakres pojęcia porozumienia w przypadku algorytmów, a ponadto dlatego, 
że algorytmy nie posiadają zasadniczo swego rodzaju rejestru lub zapisu aktywności, 
na podstawie którego można byłoby stwierdzić, czy dana praktyka jest zachowaniem 
paralelnym, czy już porozumieniem cenowym. Wydaje się, że tego rodzaju zapis byłby 
korzystny nie tylko dla organów antymonopolowych, ale przede wszystkim dla przed-
siębiorców, ponieważ zachowania paralelne nie są w żaden sposób sankcjonowane. 

5. Możliwość wyłączenia porozumienia cenowego spod zakazu porozumień

Zarówno art. 8 ust. 1 u.o.k.k., jak i art. 101 ust. 3 TFUE przyjmują pewne przesłanki 
za okoliczności wyłączające zakaz porozumienia cenowego zawartego między przed-
siębiorcami – między innymi jest to polepszenie sytuacji konsumentów. W u.o.k.k. 
przesłanka ta jest jedną z czterech koniecznych do spełnienia, ażeby móc mówić o po-
rozumieniu wyłączonym spod ogólnego zakazu porozumień między przedsiębior-
cami. Także na gruncie TFUE dopiero spełnienie wszystkich przesłanek zawartych 
w art. 101 ust. 3 daje podstawę do wyłączenia spod ww. zakazu26. Jest to o tyle istotne 
w kontekście zastosowań algorytmów, iż obecnie jedynym z najpopularniejszych 
ich zastosowań są tzw. porównywarki cenowe, niewątpliwie korzystne i atrakcyjne 
z punktu widzenia konsumentów. Jednakże wydaje się, że porozumienia cenowe 
są na tyle szkodliwe dla konkurencji w ogóle, że niezwykle trudno byłoby wykazać 

26  A. Jurkowska-Gomułka [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wró-
bel, t. II, Warszawa 2012, s. 289. 
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przeważający interes konsumencki w taki sposób, że uzasadnione byłoby zawieranie 
porozumień cenowych przez algorytmy będące podstawą dla działania porównywa-
rek cenowych. 

6. Dumping a zastosowanie algorytmów

Kolejną praktyką, która może wystąpić przy zastosowaniu algorytmów w kształtowa-
niu cen, jest praktyka polegająca na ciągłym obniżaniu ceny produktu przez algorytm, 
tak aby był to produkt najbardziej konkurencyjny (w domyśle – najtańszy) względem 
produktów substytucyjnych produkowanych przez konkurencję. W efekcie możliwy 
będzie dumping, który – zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt u.z.n.k. – jest czynem nieuczci-
wej konkurencji, polegającym na dyskryminacji cenowej przejawiającej się sprzedażą 
towaru poniżej jego wartości, poniżej kosztów produkcji27. Jednak ze względu na to, 
że konkurencja ceną jest jedną z podstawowych form konkurowania między przed-
siębiorcami na rynku, a swobodne ustalanie cen jest jednym z przejawów swobody 
działalności gospodarczej, przyjmuje się, że z dumpingiem mamy do czynienia jedynie 
wtedy, gdy jest on dokonywany w zamiarze umyślnym28. W kontekście algorytmów 
wymóg istnienia przesłanki zamiaru umyślnego staje się niewątpliwą przeszkodą, która 
uniemożliwia zakwalifikowanie dumpingu zainicjowanego przez algorytm jako dum-
pingu w myśl u.z.n.k., czyli jako czynu nieuczciwej konkurencji. Wyjątkiem, w świetle 
obowiązujących przepisów u.z.n.k. i założeń Rezolucji PE w sprawie przepisów prawa 
cywilnego dotyczących robotyki, może być dumping inicjowany przez roboty posia-
dające sztuczną inteligencję i zarazem status osoby elektronicznej o takim zakresie 
podmiotowości prawnej, że będzie można przypisać im winę umyślną. 

7. Odpowiedzialność przedsiębiorcy w świetle obowiązujących przepisów 
u.o.k.k. i u.z.n.k.; podsumowanie

Przedstawione formy praktycznego zastosowania algorytmów, a także problem zdefi-
niowania algorytmu w sensie prawnym sprawiają, że odpowiedzialność przedsiębiorcy 
wydaje się być jedyną obecnie możliwą konstrukcją odpowiedzialności za algorytmy i ich 
działalność. Zwłaszcza, że sam algorytm jako taki jest zwykle projektowany i tworzony 
przez przedsiębiorcę lub na zlecenie przedsiębiorcy, który potrzebuje go do konkretnych 
zastosowań. Dlatego należałoby przyjąć odpowiedzialność przedsiębiorcy za to, jakie 
porozumienia „zawiera” jego algorytm, jako podstawowy typ odpowiedzialności.

Problem w tym zakresie może stanowić ponownie sztuczna inteligencja, gdyż istotą 
inteligencji jako takiej jest wspomniana już umiejętność ciągłego uczenia się i dostoso-
wania do otaczających realiów. Z tego względu, za kwestię szczególnie ważną należałoby 
również uznać odpowiedzialność przedsiębiorcy za porozumienia zawierane przez 

27  T. Skoczny, M. Bernatt [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwa-
ja, Warszawa 2014, s. 583. 

28  E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2010, 
s. 218. 
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robota posiadającego już na tyle rozwiniętą inteligencję, że jest on w stanie podejmo-
wać różnorakie decyzje niezależnie od tego, czy został do nich pierwotnie zaprogra-
mowany29, zwłaszcza, że problem robotów uczących się samodzielnie, po pierwotnym 
zaprogramowaniu, staje się coraz bardziej istotny30. 

U.o.k.k. ustanawia bezwzględną odpowiedzialność przedsiębiorcy za porozumie-
nia cenowe, w których uczestniczy – jest to tzw. odpowiedzialność absolutna, dlate-
go należałoby stwierdzić, że w przypadku u.o.k.k. problematyka odpowiedzialności 
przedsiębiorcy za porozumienia cenowe zawierane przez algorytmy jest uregulowana. 
Kwestią otwartą jest natomiast postulat odrębnej regulacji odpowiedzialności osoby 
odpowiedzialnej za szkolenie robota za porozumienia cenowe przez niego zawierane, 
na wzór chociażby odpowiedzialności osoby zarządzającej (art. 6a u.o.k.k.). Z punktu 
widzenia ustawodawstwa antymonopolowego największe kontrowersje wydaje się bu-
dzić w tym przypadku fakt zasadniczego wyłączenia spod jego reżimu praw na dobrach 
niematerialnych, których przedmiotem mogą być algorytmy, mogące stanowić istotne 
zagrożenie dla konkurencji. 

Należy zatem przyjąć, że ze względu na znaczenie porozumień cenowych oraz przyjętą 
praktykę zarówno krajowych organów antymonopolowych, jak i Komisji oraz TSUE, 
która za kluczowe uznaje skutki danego porozumienia oraz konstrukcję odpowiedzial-
ności absolutnej, stosowanie ustawodawstwa antymonopolowego w stosunku do praktyk 
naruszających konkurencję inicjowanych przez algorytmy będzie praktykowane. 

Niemniej jednak należałoby uznać za konieczne zdefiniowanie pojęcia algorytmu 
w sensie prawnym – z punktu widzenia prawa autorskiego jest to niezbędne do zachowa-
nia równowagi między rosnącym zainteresowaniem opinii publicznej funkcjonowaniem 
algorytmów i ich znaczeniem we współczesnej gospodarce a ochroną praw autorskich. 

Z kolei podstawowym problemem w przypadku dumpingu jest już wspomniany 
wymóg winy umyślnej podmiotu inicjującego dumping. W przypadku algorytmów nie-
możliwym jest mówić o przypisaniu im winy umyślnej, chyba że zakres podmiotowości 
prawnej postulowanej przez PE „osoby elektronicznej” byłby na tyle szeroki, że stwo-
rzyłby możliwość przypisania robotowi winy umyślnej. Wydaje się również trudnym 
do przypisania przedsiębiorcy winy umyślnej, jeżeli to nie on w sposób zamierzony 
zaprogramował algorytm w taki sposób, że zezwolił mu na dumping.

W tym wypadku wydaje się, że należałoby ponownie rozważyć konstrukcję od-
powiedzialności prawnej osoby szkolącej robota czy programującej algorytm, czy też 
rozszerzenia odpowiedzialności za dumping wywoływany przez szeroko rozumia-
ne programy komputerowe, ponieważ w obecnej sytuacji wydaje się, że żadna postać 
dumpingu generowanego przez algorytmy nie mogłaby, mimo swoich oczywistych 
negatywnych skutków, zostać zakwalifikowana jako dumping w rozumieniu u.z.n.k. 

29  Idea szkolenia robota i pojęcie osoby szkolącej zostały zawarte w Rezolucji PE dot. robotyki. Odpo-
wiedzialność osoby szkolącej, przynajmniej częściowa, jest jednym z pomysłów uregulowania kwestii 
odpowiedzialności za robota posiadającego sztuczną inteligencję, w szczególności w zakresie odpowie-
dzialności odszkodowawczej. 

30  Going Places, The Economist, 21st-27th October 2017, p. 75–76. 
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*  *  *

The Concept and Application of Algorithms  
in Pricing Policy and Competition Law

While algorithms are more and more popularly used to manage prices, it becomes more im-
portant to define meaning of the algorithm – should it be defined as know-how or as a com-
puter program – in the context of competition law as well as to present the concept of entre-
preneur’s liability for the algorithm’s „behavior”, which is crucial while talking about artificial 
intelligence algorithms. It is also necessary, in a longer perspective, to adjust the relationship 
between competition law and intellectual property law, while in the context of contempo-
rary Polish regulations there is a situation in which algorithm, as a form of protection of in-
tellectual property rights, initiates a price collusion and which is generally excluded from 
antitrust regulations. 

Key words: competition law, algorithms, pricing policy


