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Od kilku lat liczba koncentracji zgłaszanych Prezesowi

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes

UOKiK”) systematycznie wzrasta. Ubiegły rok co do zasady

potwierdził ten trend, choć liczba złożonych wniosków

i wydanych decyzji nieznacznie spadła w stosunku do roku

2019. W 2020 roku Prezes UOKiK wszczął

243 postępowania w sprawach koncentracji oraz wydał

255 decyzji w tego typu sprawach1. Jednocześnie, 11 spraw

zostało skierowanych do II fazy postępowania2.

Podobnie jak w 2019, tak i w 2020 r. Prezes UOKiK nie

wydał żadnej decyzji zakazującej dokonania koncentracji3.

Nie odnotowaliśmy także przypadków, w których

przedsiębiorcy wycofali wnioski o wydanie zgody

na dokonanie koncentracji po otrzymaniu zastrzeżeń

Prezesa UOKiK wobec planowanych konsolidacji. Średni

czas postępowań w sprawach zakończonych decyzją

w I fazie wyniósł niewiele ponad 39 dni kalendarzowych4

(najkrótsze postępowanie trwało 3 dni, a najdłuższe

265 dni). Z kolei średni czas postępowań zakończonych

decyzją po przeprowadzeniu II fazy wyniósł niewiele więcej

niż 137 dni kalendarzowych5 (najkrótsze postępowanie

trwało 40 dni, a najdłuższe 235 dni). Jednocześnie, jedynie

2 decyzje Prezesa UOKiK zostały wydane

po przeprowadzeniu II fazy postępowania, zaś

w 9 sprawach II faza postępowania nie została zakończona

przed końcem 2020 r.

3 Choć w 2020 r. wydano zastrzeżenia do koncentracji Agora/Eurozet, która skończyła się

wydaniem decyzji zakazującej jej dokonania już na początku 2021 roku.

4 Obliczono na podstawie rzeczywistego czasu rozpatrywania sprawy, uwzględniając

postępowania wszczęte przed 2020 r.

5 Obliczono na podstawie rzeczywistego czasu rozpatrywania sprawy, uwzględniając

postępowania wszczęte przed 2020 r.
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1 Przedstawione w niniejszej części raportu dane opierają się na zestawieniu

spraw w sprawach kontroli koncentracji dostępnych na stronach UOKiK pod

adresem https://www.uokik.gov.pl/koncentracje.php. Oficjalne statystyki

UOKiK, które zostaną opublikowane w 2021 r., mogą się nieznacznie różnić.

2 Warto odnotować przy tym, że wbrew wieloletniej praktyce, UOKiK

zaprzestał publikowania w aktualnościach na stronie Urzędu informacji o

wszczęciu II fazy postępowania. Informację o 11 sprawach skierowanych do

drugiej fazy uzyskaliśmy z UOKiK w trybie dostępu do informacji publicznej.

https://www.uokik.gov.pl/koncentracje.php
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243 wszczętych postępowań
(spadek o ponad 12% w porównaniu 

do 2019 r.). Wszystkie postępowania 

zostały wszczęte na wniosek 

przedsiębiorcy

243
255 wydanych decyzji (spadek 

o niecałe 5% w porównaniu do 2019 r.), 

z czego 253 decyzje zawierały 

bezwarunkową zgodę na dokonanie 

koncentracji (w 2019 r. 5 zgód 

uzależnionych zostało od spełnienia 

warunków), zaś 2 decyzje dotyczyły 

nałożenia kary za dokonanie 

koncentracji bez zgody Prezesa UOKiK

255

11 spraw zostało skierowanych 
do II fazy 

(taka sama liczba spraw 

jak w 2019 r.)

11
Średni czas na zakończenie 

postępowania w I fazie wyniósł ponad 

39 dni kalendarzowych (dłużej 

o niecałe 6 dni w porównaniu do 2019 

r.), zaś mediana 31 dni

39
2 decyzje nakładające karę 

za niezgłoszenie koncentracji 

(również 2 decyzje nakładające karę 

w 2019 r.)

2

Średni czas na zakończenie 

postępowania, w którym otwarto II fazę, 

wyniósł niewiele ponad 137 dni 
kalendarzowych 

137
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PROGI ZGŁOSZENIOWE I RAMY CZASOWE W SPRAWACH KONTROLI KONCENTRACJI

Koncentracja podlega zgłoszeniu do UOKiK, jeżeli łączny obrót 

uczestniczących w niej przedsiębiorców w poprzednim roku obrotowym 

przekroczył równowartość 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro 
w Polsce (wystarczy, że jeden z ww. progów jest spełniony) 

i nie zachodzą ustawowe przesłanki wyłączające obowiązek zgłoszenia

1 mld euro | 50 mln euro

Termin na wydanie decyzji przez 

UOKiK w I fazie postępowania 

wynosi 1 miesiąc

1 miesiąc

W sprawach szczególnie 

skomplikowanych, wskazujących 

na uzasadnione prawdopodobieństwo 

istotnego ograniczenia konkurencji, lub 

wymagających badania rynku, UOKiK 

wszczyna tzw. II fazę postępowania, 

a termin na wydanie decyzji wydłuża się 

o dodatkowe 4 miesiące

+ 4 miesiące

Każde formalne wezwanie skierowane 

przez UOKiK do podmiotu 

dokonującego zgłoszenia, do 

przedstawienia dodatkowych informacji 

wstrzymuje bieg ustawowego terminu 

na wydanie decyzji

W przypadku przedstawienia przez 

przedsiębiorcę propozycji warunków, 

termin na wydanie decyzji w II fazie 

postępowania przedłuża się o 14 dni 
kalendarzowych

14 dni
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Gazociąg Nord Stream 2
W październiku 2020 r. Prezes UOKiK wydał bodajże

najszerzej komentowaną decyzję w swojej historii, nie tylko

w Polsce, ale również zagranicą. Polski organ uznał, że

zawarcie umów związanych z finansowaniem budowy

gazociągu Nord Stream 2 stanowiło utworzenie wspólnego

przedsiębiorcy, na co ani Gazprom, ani inwestorzy

finansowi (spółki z grup kapitałowych Engie, Shell, Uniper,

OMV i Wintershall) nie dostały zgody Prezesa UOKiK.

Organ w wydanej w tej sprawie decyzji nałożył rekordowe

w dotychczasowej historii kary pieniężne. Gazprom dostał

karę pieniężną w wysokości ponad 29 miliardów złotych (!),

zaś kary nałożone na pozostałych adresatów decyzji

wyniosły od ok. 30 do ok. 87 milionów złotych. Łączna

kwota nałożonych kar pieniężnych wyniosła zatem niemal

30 miliardów złotych, co jest absolutnym rekordem –

żaden organ ochrony konkurencji na świecie nie nałożył do

tej pory w ramach jednej decyzji aż tak wysokich kar

pieniężnych. Prezes UOKiK nakazał także Gazpromowi oraz

innym inwestorom finansowym rozwiązanie zawartych

umów związanych z finansowaniem budowy gazociągu

Nord Stream 2.

Sprawa ta jest ciekawa z kilku powodów. Po pierwsze, organ uznał,

że do utworzenia wspólnego przedsiębiorcy może dojść w sytuacji,

w której jego rzekomi „założyciele” nie obejmują jego udziałów, co

jest wprost sprzeczne z przepisami ustawy oraz wydanymi przez

polski organ wyjaśnieniami w sprawie kryteriów i procedury

zgłaszania zamiaru koncentracji. Wyłącznym wspólnikiem Nord

Stream 2 AG – spółki odpowiedzialnej za budowę gazociągu – był

i jest Gazprom. Organ potwierdził to wprost w decyzji. Prezes UOKiK

uznał, że zawarcie umów cywilnoprawnych jest wystarczające do

utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, co wydaje się być wnioskiem

za daleko idącym i niebezpiecznym z punktu widzenia pewności

obrotu gospodarczego w Polsce. Po drugie, Prezes UOKiK po raz

pierwszy w swojej historii nałożył maksymalne kary pieniężne na

przedsiębiorców, którzy – zdaniem organu – dokonali koncentracji

bez uzyskania jego zgody. Dotychczas, w innych – podobnych do tej

– sprawach, nałożona kara pieniężna nigdy nie przekroczyła

poziomu 1 miliona złotych (i nie osiągnęła ustawowego limitu 10%

obrotu). Po trzecie, organ antymonopolowy, niezależnie od daleko

idących wątpliwości prawnych co do przyjętej za podstawę

rozstrzygnięcia interpretacji przepisów o koncentracjach, nałożył na

przedsiębiorców środek zaradczy: zobowiązał ich do rozwiązania

umów związanych z finansowaniem budowy gazociągu Nord Stream

2. Już pobieżna lektura decyzji pozwala stwierdzić, że organ

zidentyfikował wystąpienie negatywnych skutków rynkowych

związanych z budową gazociągu Nord Stream 2 AG w oparciu

o nieaktualne dane rynkowe.

Wydana decyzja jest jednoznacznie krytykowana przez praktyków

prawa konkurencji tak w Polsce, jak i zagranicą. Wszystkie – znane

autorom – wypowiedzi wprost bowiem wskazują, że wydana decyzja

była najprawdopodobniej motywowana politycznie.

Wszyscy ukarani przedsiębiorcy odwołali się od decyzji Prezesa

UOKiK. Postępowanie przed sądami potrwa kilka lat. SK&S będzie na

bieżąco informował Państwa o postępach w tej sprawie i

rozstrzygnięciach SOKiK, a następnie SA w Warszawie.

SUBIEKTYWNY WYBÓR NAJCIEKAWSZYCH 
SPRAW Z ZAKRESU KONTROLI 
KONCENTRACJI W POLSCE
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PJSC Gazprom
Wydana pod koniec lipca 2020 r. decyzja nakładająca na

PJSC Gazprom karę pieniężną nie jest rozstrzygnięciem

sensu stricto z zakresu kontroli koncentracji. Z uwagi

jednak na silny związek tego rozstrzygnięcia

z postępowaniami w sprawach koncentracji, oraz

doniosłość tej decyzji dla przedsiębiorców uczestniczących

w postępowaniach koncentracyjnych, nie mogło go

zabraknąć w naszym zestawieniu.

Prezes UOKiK nałożył na jedną ze spółek z grupy Gazprom,

tj. na PJSC Gazprom, karę pieniężną w maksymalnej

wysokości 50 milionów euro (ok. 213 milionów złotych) za

odmowę przekazania organowi informacji i dokumentów

dotyczących umów zawartych przez Gazprom Export LLC

ze spółkami należącymi do grup kapitałowych inwestorów

finansujących budowę gazociągu Nord Stream 2. Żądanie

skierowane zostało do PJSC Gazprom w toku

postępowania antymonopolowego zakończonego

wydaniem precedensowej decyzji w październiku 2020 r.,

omówionej powyżej. Z opublikowanego przez Prezesa

UOKiK uzasadnienia decyzji wynika, że odmawiając

przekazania żądanych informacji i dokumentów, PJSC

Gazprom podniosła braki formalne wezwań skierowanych

do spółki, które polegały na niewskazaniu przez UOKiK

powodów wezwań oraz brak związku żądanych przez

UOKiK dokumentów z postępowaniem w sprawie

rzekomego utworzenia wspólnego przedsiębiorcy. Prezes

UOKiK nie uwzględnił jednakże zarzutów formalnych ani

argumentów wskazujących na bezprzedmiotowość

żądanych informacji i dokumentów na potrzeby

prowadzonego postępowania. Urząd uznał w decyzji, że

przedsiębiorcy zasadniczo nie mogą kwestionować zakresu

wezwań, bowiem ocena, czy dane dokumenty i informacje

są niezbędne do realizacji zadań przez UOKiK, należy do

organu antymonopolowego.

Nałożona na PJSC Gazprom kara jest najwyższą w historii sankcją

pieniężną za naruszenie proceduralne polegające na odmowie

współpracy z Prezesem UOKiK. Do tej pory najwyższą była kara

pieniężna nałożona na Engie, którą omówiliśmy w raporcie

za 2019 r. Kara ta jest również nieporównywalnie wyższa niż sankcje

pieniężne nakładane na przedsiębiorców w ostatnich latach za brak

przekazania żądanych przez UOKiK informacji lub dokumentów.

W latach 2015-2019, przed nałożeniem kary na Engie, najwyższa

kara pieniężna nałożona na przedsiębiorcę za tego rodzaju

uchybienie proceduralne wyniosła ok. 6 tysięcy euro (ok. 26,5 tysiąca

złotych).

Wysokie kary pieniężne nakładane w przeszłości przez organ na

przedsiębiorców były dotychczas znacząco redukowane w toku

postępowań odwoławczych. Rozstrzygnięcie SOKiK w tej sprawie

powinno odpowiedzieć na pytanie, jak szczegółowo Prezes UOKiK

zobowiązany jest informować w kierowanych do przedsiębiorców

wezwaniach o powodach żądania informacji i dokumentów, w tym,

w szczególności, czy wystarczającym w tym zakresie jest wskazanie

jedynie przedmiotu postępowania prowadzonego przez Prezesa

UOKiK, na potrzeby którego żądane są określone informacje

i dokumenty. SOKiK powinien również wypowiedzieć się na temat

samej zasadności wysokości nałożonej na PJSC Gazprom kary

pieniężnej.

SUBIEKTYWNY WYBÓR NAJCIEKAWSZYCH 
SPRAW Z ZAKRESU KONTROLI 
KONCENTRACJI W POLSCE
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Agora/Eurozet
Mniejszościowy udziałowiec Eurozet – Agora, dokonał

zgłoszenia zamiaru przejęcia kontroli nad Eurozet, poprzez

odkupienie pozostałej części akcji od większościowego

wspólnika, jeszcze w 2019 roku. Po wstępnym

przeanalizowaniu sprawy, Prezes UOKiK doszedł

do wniosku, że sprawa wymaga przeprowadzenia badania

rynku, wobec czego przedłużeniu uległ termin na wydanie

decyzji. Po ponad roku, Prezes UOKiK wystosował

do Agory zastrzeżenia wobec planowanej koncentracji,

wskazując, że w wyniku jej przeprowadzenia może dojść

do ograniczenia konkurencji. Ostatecznie, w styczniu

2021 roku, Prezes UOKiK zakazał dokonania planowanej

koncentracji.

Sprawa zasługuje na szczególną uwagę przede wszystkim

ze względu na to, że jest to jedno z niewielu rozstrzygnięć

Prezesa UOKiK, w których nacisk położono na zmniejszenie

liczby konkurentów na rynku i tym uzasadniono

konieczność wydania zakazu dokonania koncentracji.

W przeszłości, z decyzji Prezesa UOKiK wynikało z reguły,

że nawet w przypadku zmniejszenia liczby konkurentów

działających na rynku właściwym z trzech do dwóch,

sytuacja swoistego duopolu jest możliwa

do zaakceptowania, ponieważ istnienie choćby dwóch

silnych konkurentów na rynku w naturalny sposób

zapewnia istnienie presji konkurencyjnej, co niweluje

ryzyko ograniczenia konkurencji. W związku z tym wydaje

się, że decyzja w sprawie Agora/Eurozet może wywrzeć

istotny wpływ na ocenę przyszłych planowanych transakcji

– jak do tej pory przesądzającym kryterium zdawało się być

jedynie ewentualne ryzyko umocnienia pozycji

dominującej.

Nie sposób również pominąć aspektów proceduralnych związanych

z wydaniem decyzji – przede wszystkim samego faktu wydania

pierwszej od wielu lat decyzji zakazującej dokonania koncentracji

przez Prezesa UOKiK. Dodatkowo, jak można wnioskować

z wypowiedzi publicznych przedstawicieli Agora, byli oni zaskoczeni

samym faktem wydania decyzji, gdyż wciąż trwały rozmowy

z Prezesem UOKiK na temat warunków przeprowadzenia transakcji.

Od decyzji zakazującej dokonania koncentracji spółce przysługuje

oczywiście odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

na którego wniesienie spółka się zdecydowała. SOKiK niewątpliwie

zbada przesłanki, które doprowadziły Prezesa UOKiK do zakazania

planowanego nabycia kontroli nad Eurozet przez jej

mniejszościowego wspólnika. Do czasu wydania prawomocnego

wyroku w sprawie, plany Agory wobec Eurozet będą musiały jednak

zostać wstrzymane. Ze względu na dynamikę rynku, należy żywić

nadzieję na możliwie szybkie rozpatrzenie sprawy przez SOKiK.

SUBIEKTYWNY WYBÓR NAJCIEKAWSZYCH 
SPRAW Z ZAKRESU KONTROLI 
KONCENTRACJI W POLSCE
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PKN Orlen/Ruch
Ze względu na wysokie łączne obroty uczestników

koncentracji, przejęcie kontroli nad Ruch S.A. przez PKN

Orlen S.A. podlegało zgłoszeniu do Komisji Europejskiej.

Nabywca zdecydował się jednak na złożenie wniosku

o przekazanie sprawy do Prezesa UOKiK, który został

pozytywnie rozpatrzony przez organ unijny, a sprawa

ostatecznie trafiła do polskiego urzędu.

Niestety, pomimo dużego znaczenia transakcji dla rynku,

Prezes UOKiK nie zdecydował się na sformułowanie

i opublikowanie uzasadnienia decyzji. Można jednak

przypuszczać, że działalność przedsiębiorców pokrywała

się na szeregu rynków właściwych – tj. PKN Orlen i Ruch

konkurowały ze sobą np. na lokalnych rynkach detalicznej

sprzedaży prasy czy artykułów spożywczych. Zdaniem

Prezesa UOKiK, pomimo tego faktu nabycie Ruchu przez

PKN Orlen nie doprowadzi do istotnego ograniczenia

konkurencji na rynku, wobec czego organ zdecydował się

na wydanie bezwarunkowej zgody na przeprowadzenie

koncentracji.

Jak pokazał czas, nie była to ostatnia transakcja

dokonywana przez PKN Orlen w ostatnim czasie, która

wymagała zgody Prezesa UOKiK – na początku 2021 roku

PKN Orlen zgłosił Prezesowi UOKiK zamiar przejęcia

kontroli nad Polska Press sp. z o.o. – czyli, podobnie jak

Ruch S.A., spółki spoza branży paliwowej. Wydaje się to

zwiastować wcielanie w życie koncepcji budowy z koncernu

PKN Orlen swoistego „narodowego championa”,

działającego na wielu rynkach właściwych, również

niezwiązanych zupełnie z podstawową działalnością PKN

Orlen, jaką jest przetwórstwo i sprzedaż paliw.

Z uwagi na kontrolowanie PKN Orlen S.A. przez Skarb Państwa oraz

fakt powoływania Prezesa UOKiK przez Prezesa Rady Ministrów,

z oczywistych względów wszystkie zgłaszane do Prezesa UOKiK

transakcje z udziałem spółek Skarbu Państwa mogą potencjalnie

wzbudzać kontrowersje polityczne (co można obserwować śledząc

dyskusje medialne dotyczące sprawy przejęcia przez PKN Orlen

kontroli nad Polska Press), jak również prowadzić do niezwykle

ciekawych rozwiązań proceduralnych – co znalazło odzwierciedlenie

chociażby w odwołaniu Rzecznika Praw Obywatelskich od decyzji

Prezesa UOKiK (dotyczącym zgody na nabycie Polska Press)

w sprawie koncentracji.

SUBIEKTYWNY WYBÓR NAJCIEKAWSZYCH 
SPRAW Z ZAKRESU KONTROLI 
KONCENTRACJI W POLSCE
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AmeriGas
Przeważająca większość spraw rozpatrywanych przez

Prezesa UOKiK w ramach kontroli koncentracji jest

wszczynana na wniosek przedsiębiorcy, którego celem jest

uzyskanie zgody organu na jej przeprowadzenie. Niekiedy

sprawy te wszczynane są jednak z urzędu przez Prezesa

UOKiK – dotyczy to przypadków, w których zachodzi

podejrzenie, że przedsiębiorcy dokonali koncentracji bez

zgody Prezesa UOKiK. Stosunkowo rzadko występują przy

tym przypadki jednoznaczne – tj. takie, w których

przedsiębiorca nabywa 100% udziałów w innej spółce bez

zgody Prezesa UOKiK, w sytuacjach, w których była ona

wymagana. Z reguły sprawy te są zdecydowanie bardziej

zniuansowane, a rozstrzygnięcia dostarczają

przedsiębiorcom cennych informacji o możliwej ocenie ich

planowanych działań rynkowych.

Źródeł opisywanej sprawy można upatrywać jeszcze w 2014 roku,

kiedy to AmeriGas Polska sp. z o.o. rozpoczęła współpracę handlową

z Centrum Dystrybucji Gazu sp. z o.o., polegającą na realizacji

dostaw gazu i udostępnienia własnego sprzętu w zamian za zapłatę

wynagrodzenia. AmergiGas uzależniła przy tym zawarcie umowy od

odpowiedniego zabezpieczenia potencjalnych roszczeń przeciwko

Centrum Dystrybucji Gazu. W tej sytuacji ustanowiono na udziałach

Centrum Dystrybucji Gazu zastaw rejestrowy na rzecz AmeriGas,

określając w umowach zastawu uprawnienia zastawnika – w tym

między innymi: (i) udzielanie wiążących instrukcji co do zobowiązań

o wartości przekraczającej 0,5 mln zł, czy (ii) obowiązek uzyskiwania

zgody AmeriGas przy podejmowaniu uchwał w sposób, który

mógłby obniżyć wartość udziałów, zobowiązywać wspólników do

dokonania dopłat, lub negatywnie wpłynąć na zakres praw

AmeriGas związanych z udziałami. Wspólnicy Centrum Dystrybucji

Gazu zostali zobowiązani także do uzyskania zgody zastawnika na

podejmowanie uchwał mogących skutkować ograniczeniem praw

wspólników do rozporządzania udziałami lub pożytkami,

rozporządzeniem udziałami, podwyższeniem kapitału zakładowego,

umorzeniem udziałów, połączeniem, podziałem lub

przekształceniem spółki lub rozwodnieniem udziałów. Jak ustalono

w toku postępowania, AmeriGas korzystała w praktyce

z przysługujących jej uprawnień, m.in. nie wyrażając zgody na

sprzedaż przez Centrum Dystrybucji Gazu zorganizowanej części

przedsiębiorstwa, którego wartość przekraczała 0,5 mln zł.

Zdaniem Prezesa UOKiK, uprawnienia przyznane we wspomnianych

umowach wykraczały poza dopuszczalny poziom ochrony interesów

zastawnika lub mniejszościowego udziałowca, a AmeriGas wywierała

decydujący wpływ na działalność Centrum Dystrybucji Gazu.

W ocenie organu, przez nabycie w umowach zastawu szeregu

uprawnień w Centrum Dystrybucji Gazu, AmeriGas tak naprawdę

dokonał przejęcia kontroli nad spółką bez uzyskania zgody Prezesa

UOKiK, za co została na niego nałożona kara pieniężna w wysokości

730 tysięcy złotych.

SUBIEKTYWNY WYBÓR NAJCIEKAWSZYCH 
SPRAW Z ZAKRESU KONTROLI 
KONCENTRACJI W POLSCE
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Linde Gaz Polska
Linde Gaz Polska sp. z o.o. nie była w ogóle stroną

postępowania koncentracyjnego – tj. nie występowała

do Prezesa UOKiK o zgodę na dokonanie planowanej

koncentracji, ani nie była przedmiotem zainteresowania

innego podmiotu, który chciał nad nią przejąć kontrolę.

Nie przeszkodziło to jednak Prezesowi UOKiK w nałożeniu

na Linde Gaz Polska kary pieniężnej w wysokości

120 tysięcy złotych za brak współpracy w toku

postępowania, polegający na nieudzieleniu informacji

żądanych przez Prezesa UOKiK.

Choć pozornie nałożona kara może budzić zdziwienie,

warto dokładnie przeanalizować przyczyny jej nałożenia.

Jak wynika z treści decyzji, w ramach postępowania

w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu przez

Air Products and Chemicals, Inc. kontroli nad ACP Europe

S.A. oraz Eurocylinder NV, Prezes UOKiK zdecydował się na

wszczęcie tzw. II fazy postępowania, z czym wiązała się

konieczność przeprowadzenia badania rynku. Podstawową

metodą przeprowadzania takiego badania jest wysyłanie

przedsiębiorcom, działającym na lub mającym wiedzę

o rynkach właściwych, których dotyczy koncentracja,

wezwań do przedłożenia określonych informacji

rynkowych. Badanie w przedmiotowej sprawie dotyczyło

rynku ciekłego CO2, CO2 w cylindrach i suchego lodu.

W toku postępowania Prezes UOKiK wezwał konkurentów

i kontrahentów Air Products i Grupy ACP, w tym Linde Gaz

Polska, do przedłożenia określonych danych rynkowych.

Jak wynika z decyzji, Linde Gaz Polska, pomimo

dwukrotnego wezwania, nie udzieliła Prezesowi UOKiK

odpowiedzi na wezwanie. Ostatecznie, już po upływie

zakreślonego terminu, spółka przedłożyła żądane przez

organ informacje, wnosząc jednocześnie o przywrócenie

terminu i tłumacząc opóźnienie problemami

w wewnętrznym obiegu dokumentów w spółce,

spowodowanym wzmożonym okresem urlopowym.

Dodatkowo, Linde Gaz Polska wyjaśniła, że za przesyłanie

dokumentów wewnątrz spółki odpowiadał zewnętrzny doradca,

a zarząd spółki powziął wiedzę o wezwaniach Prezesa UOKiK już po

upływie terminu na udzielenie odpowiedzi.

Ostatecznie, Prezes UOKiK przyjął w decyzji, że zaniechanie spółki

nie miało charakteru umyślnego, a ponadto spółka udzieliła

ostatecznie żądanych informacji. Okoliczność ta wpłynęła jednak

tylko na obniżenie wysokości kary pieniężnej, ale nie na odstąpienie

od jej wymierzenia. W tym kontekście warto przypomnieć

o poważnych sankcjach, które grożą przedsiębiorcom, którzy nie

przedkładają na wezwanie Prezesowi UOKiK żądanych informacji –

tj. o karze pieniężnej do wysokości do 50 milionów euro. Jak

pokazuje praktyka, kara ta może zostać nałożona nie tylko na

przedsiębiorcę, którego dotyczy bezpośrednio prowadzone przez

Prezesa UOKiK postępowanie koncentracyjne (tak jak w przypadku

opisanej powyżej sprawy Gazpromu), ale również na podmioty

trzecie, które zostają wezwane do przedstawienia

informacji/dokumentów.

Warto przy tym także nadmienić, że będąca obecnie przedmiotem

prac legislacyjnych ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji

i konsumentów nakłada na przedsiębiorców jeszcze surowsze

obostrzenia w tym zakresie – tj. umożliwia Prezesowi UOKiK

nałożenie kary pieniężnej w wysokości do 5% średniego dziennego

obrotu za każdy dzień opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na

wezwanie Prezesa UOKiK.

SUBIEKTYWNY WYBÓR NAJCIEKAWSZYCH 
SPRAW Z ZAKRESU KONTROLI 
KONCENTRACJI W POLSCE
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PP Porty Lotnicze/Baltona
W lutym 2020 r. Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie

przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL)

kontroli nad Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego

(PHZ) Baltona S.A. Mimo, że sama decyzja nie zawiera

uzasadnienia, to warte podkreślenia są uwagi organu

zawarte w komunikacie dotyczącym wydanego

rozstrzygnięcia. Organ wskazał, że Przedsiębiorstwo

Państwowe Porty Lotnicze (PPL) zarządza lub

współkontroluje 7 lotnisk w Polsce. Ponadto jego spółki

zależne świadczą m.in. usługi w zakresie obsługi

naziemnej, czy kontroli bezpieczeństwa podróżnych

i bagaży. Z kolei PZH Baltona zajmuje się przede wszystkim

wynajmem oraz prowadzeniem sklepów i restauracji

w portach lotniczych.

Prezes UOKiK zidentyfikował, że pomiędzy PPL a PZH

Baltona zachodziły powiązania wertykalne. PPL

wynajmował bowiem PZH Baltona powierzchnię handlową

na zarządzanych lub współkontrolowanych lotniskach.

Polski organ uznał, że przeprowadzone postępowanie

wykazało, iż transakcja nie stanowi zagrożenia dla

konkurencji na żadnym z rynków. Zdaniem organu rynki,

na których działają przedsiębiorcy – udostępniania oraz

wynajmu powierzchni handlowej – mają wymiar

co najmniej europejski. Wynika to – zdaniem Prezesa

UOKiK, m.in. z faktu, że operatorzy sklepów czy restauracji

w portach lotniczych konkurują ze sobą globalnie,

ubiegając się o wynajem powierzchni handlowej w różnych

państwach. Podobnie lotniska podpisując umowy

z najemcami sklepów nie ograniczają się do spółek

z jednego państwa. Oznacza to, że po dokonaniu transakcji

PPL będzie rywalizował o najemców z innymi portami

lotniczymi w Europie lub na świecie. Udziały rynkowe PZH

Baltona nie były także na tyle wysokie, żeby koncentracja

ograniczyła rywalizację najemców sklepów i restauracji na

lotniskach.

Niestety lakoniczny komunikat internetowy Prezesa UOKiK nie

pozwala stwierdzić, czy organ wziął w ogóle pod uwagę pozycję

rynkową PPL po stronie podażowej. Można chyba bowiem zasadnie

podejrzewać, że posiada on pozycję monopolistyczną na rynkach

wynajmu powierzchni handlowej na zarządzanych lub

współkontrolowanych przez siebie lotniskach. Z tego np. punktu

widzenia, przejęcie kontroli nad najemcą powierzchni handlowej na

lotniskach może rodzić pokusę do zmniejszania presji

konkurencyjnej, jaką na PZH Baltona wywierają jej konkurenci.

SUBIEKTYWNY WYBÓR NAJCIEKAWSZYCH 
SPRAW Z ZAKRESU KONTROLI 
KONCENTRACJI W POLSCE
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Praca zdalne UOKiK w trakcie pandemii 
Covid-19
Rok 2020 był wyjątkowy ze względu na pandemię

Covid-19. Na początku przełożyła się ona w pewnym

stopniu na rynek – można było zaobserwować spadek

liczby transakcji, ale oczywiście również na działania

organu antymonopolowego. Pandemia Covid-19 miała

i nadal ma bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie

organów administracji publicznej. Wprowadzone przepisy

doprowadziły bowiem do zawieszenia biegu terminów

postępowań administracyjnych, w tym antymonopolowych

w sprawach koncentracji prowadzonych przez Prezesa

UOKiK. W związku z tym, wielu przedsiębiorców obawiało

się znacznego wydłużenia czasu rozpatrywania wniosków

koncentracyjnych przez Prezesa UOKiK.

Dlatego też z uznaniem należy wskazać, że pomimo

powstałych przeszkód, UOKiK działał szybko i efektywnie.

Pomimo pracy urzędników UOKiK w trybie zdalnym, nie

zaobserwowaliśmy znaczącego wydłużenia terminów

rozpatrywania wniosków koncentracyjnych.

Nowy Prezes UOKiK – Tomasz Chróstny
Kiedy w styczniu 2020 r. p. Tomasz Chróstny został powołany przez

Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Prezesa UOKiK z pewnością

nie spodziewał się, że pierwsze miesiące jego urzędowania

zdominowane będą przez angażowanie się w zwalczanie skutków

rodzącej się pandemii, a właściwie związanych z nią kolejnych

lockdownów. W pierwszej połowie roku nowy Prezes niewątpliwie

skupiał swoje działania (m.in. w zakresie zwalczania zatorów

płatniczych czy nieuczciwego wykorzystywania przewagi

kontraktowej w sektorze rolno-spożywczym) na próbie wykrywania

i zwalczania patologii rynkowych związanych z postępującą

pandemią.

Drugie półrocze urzędowania pozwoliło jednak Prezesowi UOKiK

p. Tomaszowi Chróstnemu na zaprezentowanie i wcielenie w życie

własnej wizji działalności UOKiK. Na podstawie pierwszych decyzji,

dokonanych zmian organizacyjnych oraz deklaracji medialnych

wydaje się, że priorytetem p. Tomasza Chróstnego pozostaje

nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej oraz zwalczanie

zatorów płatniczych. Kadencja Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

obfituje również w niespotykanie surowe kary pieniężne nakładane

na przedsiębiorców za różnego rodzaju naruszenia – o czym

świadczyć może chociażby nałożenie najwyższej w historii prawa

konkurencji kary pieniężnej (mowa oczywiście o karze wynoszącej

ponad 29 miliardów złotych nałożonej na Gazprom). W tym zakresie

p. Tomasz Chróstny zdaje się kontynuować, a wręcz intensyfikować

politykę „twardej ręki”, zapoczątkowaną przez jego poprzednika –

p. Marka Niechciała.

Ze względu na planowane wprowadzenie 6-letniej kadencji Prezesa

UOKiK, na którą miałby być powoływany Prezes UOKiK, przy

jednoczesnym automatycznym powołaniu na pierwszą kadencję

obecnego Prezesa UOKiK, p. Tomasz Chróstny może stać się

najdłużej kierującym Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezesem w historii.

WYDARZENIE I TRENDY
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Kontrola inwestycji zagranicznych
W 2020 roku, dosyć niespodziewanie Departament Kontroli

Koncentracji UOKiK otrzymał dodatkowe uprawnienie

w zakresie kontroli niektórych koncentracji

przedsiębiorców. Uprawnienie to nie wynikało jednak

z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ale

z przepisów tzw. „Tarczy 4.0”. Według deklaracji

ustawodawcy, dodatkowy szczebel kontroli uzasadniony

jest koniecznością ochrony w niestabilnych,

pandemicznych czasach: porządku, bezpieczeństwa

i zdrowia publicznego, a także realizacji projektów

i programów unijnych. Uprawnienia kontrolne pozostają

przy tym niezależne od dotychczasowego reżimu kontroli

koncentracji – tj. możliwe będą sytuacje, w których dana

transakcja będzie wymagała uzyskania obu zgód Prezesa

UOKiK, lub tylko jednej z nich, w zależności od spełnienia

przesłanek ustawowych.

Wymóg uzyskiwania zgody w reżimie kontroli inwestycji

zagranicznych dotyczy z jednej strony szerszego zakresu

transakcji niż w ramach kontroli koncentracji (bo

zgłoszeniu podlega również nabycie określonej liczby

udziałów, niekoniecznie prowadzące do przejęcia kontroli),

ale z drugiej strony zawężone zostało do nabywania

udziałów w spółkach publicznych lub działających

w określonych w ustawie sektorach strategicznych, przez

podmioty mające siedzibę poza EOG lub OECD. Przepisy

weszły w życie w dniu 24 lipca 2020 r. na okres dwóch lat.

Za naruszenie obowiązku przewidziano znacznie

poważniejsze niż w ramach kontroli koncentracji sankcje

(m.in. nieważność transakcji, czy sankcje karne dla osób

działających w imieniu lub interesie przedsiębiorcy, który

dokonał transakcji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK).

Ze względu na wiele niedookreślonych pojęć, które znalazły się

w nowych przepisach, w praktyce przedsiębiorcy zetknęli się

z szeregiem wątpliwości interpretacyjnych dotyczących obowiązku

uzyskiwania zgody na dokonanie określonych transakcji.

Przykładowo, przy zastosowaniu literalnej wykładni przepisów,

możliwe byłoby uznanie, że dodatkowej zgody Prezesa UOKiK

wymaga:

 nabycie udziałów w polskiej spółce przez inną polską spółkę,

która prowadzi działalność krócej niż przez dwa lata;

 nabycie udziałów w polskiej spółce przez inną polską spółkę, jeśli

następowałoby przy wykorzystaniu wehikułu transakcyjnego

zarejestrowanego w państwie nienależącym do EOG lub OECD.

Ustawodawca uzasadniając konieczność wejścia w życie przepisów

nie wskazywał przy tym, że nowe przepisy mają chronić polski

kapitał przed inwestycjami dokonywanymi przez innych, polskich

przedsiębiorców. Wątpliwości interpretacyjnych nie rozwiały także

wydane niedługo po wejściu w życie przepisów wyjaśnienia UOKiK1.

Na podstawie publicznie dostępnych informacji o liczbie wydanych

w trybie kontroli inwestycji zagranicznych (na dzień sporządzenia

niniejszego raportu Prezes UOKiK poinformował o wydaniu tylko

jednej decyzji2), wydaje się jednak, że przedsiębiorcy zdecydowali się

na stosowanie w praktyce wykładni funkcjonalnej. Prowadzi ona do,

najprawdopodobniej zgodnego z intencją ustawodawcy wniosku, że

uzyskania dodatkowej zgody Prezesa UOKiK wymaga jedynie

nabycie udziałów w polskim podmiocie przez podmiot, którego

grupa kapitałowa lub beneficjenci rzeczywiści pochodzą spoza EOG

lub OECD (np. Chin czy Rosji).

1 Kontrola inwestycji - wyjaśnienia proceduralne w sprawie składania Prezesowi UOKiK

zawiadomień oraz prowadzenia postępowań objętych zakresem ustawy o kontroli

inwestycji z dnia 21 lipca 2020 r.

2 Decyzja nr DKK 179/2020 z dnia 8 października 2020 r., dotycząca nabycia przez H&F

Corporate Investors VIII Ltd. z siedzibą w George Town, Kajmany, dominacji nad spółką

Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie za

pośrednictwem spółki zależnej Rementi Investments S.A. z siedzibą w Warszawie.

WYDARZENIE I TRENDY
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Praktyka Prawa Konkurencji SK&S

 Świadczymy kompleksowe doradztwo na rzecz polskich

i zagranicznych klientów we wszystkich aspektach

polskiego i unijnego prawa antymonopolowego.

Prowadzimy sprawy w zakresie praktyk ograniczających

konkurencję, nadużywania pozycji dominującej,

koncentracji przedsiębiorstw i naruszeń praw

konsumentów. Doradzamy także w sprawach

nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw

produktów spożywczych.

 Nasz zespół składa się łącznie z ośmiu prawników

zajmujących się wyłącznie sprawami dotyczącymi prawa

konkurencji. Dwóch członków Departamentu to byli

pracownicy UOKiK.

 Wiele zrealizowanych przez nas projektów miało

precedensowy charakter, m.in. złożenie pierwszego w

historii wniosku leniency w Polsce oraz uzyskanie

decyzji zobowiązującej w postępowaniu dotyczącym

zarzutu ustalania cen odsprzedaży. Ponadto,

Departament wielokrotnie uczestniczył w wypracowaniu

definicji rynków właściwych, które na stałe weszły do

praktyki orzeczniczej UOKiK.

 W zakresie polskiego i unijnego prawa konkurencji na

bieżąco doradzamy podmiotom takim jak: Mars,

Microsoft, Górażdże Cement, Royal Canin, Jeronimo

Martins Polska, Eurocash, Auchan, Selgros, Swiss Krono,

Benefit Systems, Nike, Henkel, Grupa Agora oraz wielu

innym.
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