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z zakresu kontroli koncentracji w Polsce



Od kilku lat liczba koncentracji zgłaszanych Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”)
systematycznie wzrasta. Ubiegły rok zdecydowanie potwierdził
ten trend – toczyło się znacznie więcej postępowań
koncentracyjnych, niż w ubiegłych latach.

W 2021 roku Prezes UOKiK wszczął 329 postępowania
w sprawach koncentracji oraz wydał 300 decyzji w tego typu
sprawach1. Jednocześnie, 13 spraw zostało skierowanych do
II fazy postępowania2. Została wydana jedna decyzja
zakazująca dokonania koncentracji.3 Sześciokrotnie
przedsiębiorcy wycofywali wniosek o wydanie zgody na
dokonanie koncentracji.4

Średni czas postępowań w sprawach zakończonych decyzją
w I fazie wyniósł niewiele ponad 33 dni kalendarzowych5

(najkrótsze postępowanie trwało 7 dni, a najdłuższe 157 dni).
Z kolei średni czas postępowań zakończonych decyzją
po przeprowadzeniu II fazy wyniósł niewiele więcej niż 223 dni
kalendarzowych6 (najkrótsze postępowanie trwało 94 dni,
a najdłuższe 437 dni).
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1 Dane za raportem UOKiK – Kontrola koncentracji w 2021 r. https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18278

2 Dane za raportem UOKiK – Kontrola koncentracji w 2021 r. https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18278

3 Dane za raportem UOKiK – Kontrola koncentracji w 2021 r. https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18278

4 Szacunki własne na podstawie danych dostępnych w BIP UOKiK według stanu na dzień publikacji Raportu.

5 Szacunki własne na podstawie danych dostępnych w BIP UOKiK według stanu na dzień publikacji Raportu.

6 Szacunki własne na podstawie danych dostępnych w BIP UOKiK według stanu na dzień publikacji Raportu.
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329 wszczętych postępowań
(wzrost o ponad 35% w porównaniu 

do 2020 r.). Wszystkie postępowania 
zostały wszczęte na wniosek przedsiębiorcy

329
300 wydanych decyzji (wzrost o ponad 
17% w porównaniu do 2020 r.), z czego 295 
decyzje zawierały bezwarunkową zgodę na 
dokonanie koncentracji, cztery zawierały 

warunki oraz wydano jeden zakaz 
(w 2020 r. 5 zgód uzależnionych zostało od 
spełnienia warunków i nie wydano żadnej 

decyzji zakazującej)

300

13 spraw zostało skierowanych 
do II fazy 

(w 2020 r. było to 11 spraw)

13
Średni czas na zakończenie postępowania w 

I fazie wyniósł ponad 33 dni 
kalendarzowych (krócej

o 6 dni w porównaniu do 2020 r.)

33
0 decyzji nakładających karę 
za niezgłoszenie koncentracji 

(w 2020 r. wydano  2 takie decyzje)

0

Średni czas na zakończenie postępowania, w 
którym otwarto II fazę, wyniósł niewiele 

ponad 223 dni kalendarzowe 

223
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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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DOZ / Euro-Apteka, Super Zdrowi, MLV18

 Jest to kolejna decyzja warunkowa wydana przez Prezesa UOKiK
w 2021 r. Postępowanie w tej sprawie zakończyło się po upływie
nieco ponad 8 miesięcy;

 Organ utrzymał dotychczasowy sposób definiowania rynków
właściwych jako lokalnych rynków detalicznej sprzedaży wyrobów
farmaceutycznych przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne,
obejmujących obszar wyznaczony odległością do 1 km od apteki
(punktu aptecznego);

 Prezes UOKiK nałożył na DOZ warunek strukturalny
w postaci sprzedaży apteki w Goleniowie (województwo
zachodniopomorskie). Dodatkowo w umowie sprzedaży tej apteki ma
znaleźć się klauzula, która zagwarantuje, że inwestor będzie
kontynuował w tym miejscu działalność apteczną. Inwestor i treść
wskazanej klauzuli będą musiały zostać zaakceptowane przez organ;

 Co ciekawe, w komunikacie wydanym w związku z decyzją
warunkową, Prezes UOKiK wskazał, że w toku postępowania może
„kierować się tylko i wyłącznie przepisami ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów. Nie może przy tym stosować innych
aktów prawnych, np. prawa farmaceutycznego.”. Stwierdzenie to
może budzić wątpliwości, mając na uwadze to, że otoczenie
regulacyjne oraz przepisy prawa mają istotny wpływ na
charakterystykę czy sposób funkcjonowania określonego rynku (np.
istnienie barier wejścia, strukturę i dynamikę popytu i podaży, itp.).

SUBIEKTYWNY WYBÓR NAJCIEKAWSZYCH 
SPRAW Z ZAKRESU KONTROLI 
KONCENTRACJI W POLSCE

5

Carrefour / Tesco (zgoda warunkowa) 

 Od kilku lat, Grupa Tesco stopniowo wygasza swoją działalność
w Polsce, a konkurenci przejmują kolejne lokalizacje,
w których do tej pory działały sklepy Tesco – z tego powodu
transakcje nabycia mienia wykorzystywanego do prowadzenia
działalności przez sklep Tesco są w ostatnim czasie regularnie
zgłaszane Prezesowi UOKiK. Jedna z takich spraw dotyczyła
nabycia przez Carrefour części mienia w postaci powierzchni
handlowej wykorzystywanej na potrzeby hipermarketu Tesco
we Wrocławiu;

 Prowadzone przez UOKiK postępowanie wykazało, że
koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji
na lokalnym rynku sprzedaży AKCU w hipermarketach,
wyznaczonym w promieniu 20-25 minut jazdy samochodem
od przejmowanego hipermarketu;

 Ostatecznie, Prezes UOKiK przystał na zaproponowany przez
zgłaszającego warunek, polegający na obniżeniu powierzchni
sprzedaży jednego ze sklepów Carrefour działających we
Wrocławiu o 1500 m2 – co przy uwzględnieniu posługiwania
się kryterium powierzchni sprzedaży jako jednego
z kluczowych mierników ustalania udziałów rynkowych
przedsiębiorcy, pozwoliło obniżyć udziały rynkowe Carrefour
na rynku lokalnym – a w konsekwencji, w ocenie Prezesa
UOKiK, zapobiec negatywnym skutkom transakcji;

 Na podstawie publicznych komunikatów można przypuszczać,
że wątpliwości Prezesa UOKiK wzbudziły wysokie udziały
rynkowe uczestników koncentracji na rynku ograniczonym do
hipermarketów – co oznacza utrzymanie dotychczasowej
praktyki określania osobnego rynku dla sklepów o powierzchni
sprzedaży powyżej 2500 m2. W świetle rosnącej pozycji
rynkowej sklepów dyskontowych, dysponujących z reguły
znacznie mniejszą powierzchnią sprzedaży, podejście to wydaje
się jednak coraz mocniej odbiegać od realiów rynku
i preferencji zakupowych konsumentów.



Salling Group (Netto) / Tesco Polska

 Kolejna koncentracja związana z wyjściem Grupy Tesco
z Polski. Miała wymiar wspólnotowy, lecz decyzją Komisji
Europejskiej została odesłana do Prezesa UOKiK na podstawie
art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 139/2004;

 Warto pamiętać, że w przypadku przekazania sprawy przez
Komisję Europejską do polskiego organu, zgłaszający jest
zobowiązany dokonać (nowego) zgłoszenia zamiaru
koncentracji na polskim formularzu WID;

 Co ciekawe Prezes UOKiK wydał w tej sprawie dwie decyzje.
W lutym 2021 r. w sprawie nabycia ośmiu sklepów Tesco przez
Grupę Salling (w Gliwicach, Szczecinie, Krakowie, Gdyni,
Kielcach, Katowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim oraz
Warszawie). Grupa Salling planowała trwale nabyć jedynie
sklep w Warszawie. Pozostałe zostały przejęte tymczasowo
i w przyszłości będą musiały zostać sprzedane na rzecz innych
podmiotów. Grupa Salling zobowiązała się do 31 sierpnia 2021
r. prowadzić te sklepy pod marką Tesco. W drugiej decyzji
wydanej w marcu 2021 r. Prezes UOKiK wydał decyzje
w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Tesco Polska;

 W ramach postępowania organ przeprowadził badanie rynku
wysyłając ankiety do wszystkich konkurentów Grupy Salling
i Tesco Polska prowadzących działalność w zakresie sprzedaży
artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku (AKCU)
w sklepach wielkoformatowych (HSD) na lokalnych rynkach,
gdzie wstępnie określony łączny udział stron przekraczał 20%;

 Organ potwierdził, że dotychczasowe orzecznictwo dotyczące
definiowania rynków detalicznej sprzedaży AKCU w HSD
zachowuje pełną aktualność.

SUBIEKTYWNY WYBÓR NAJCIEKAWSZYCH 
SPRAW Z ZAKRESU KONTROLI 
KONCENTRACJI W POLSCE

6

Air Liquide / Betamed

 Postępowanie trwało niemal 13 miesięcy (wszczęte na początku sierpnia
2020 r., a zakończone pod koniec sierpnia 2021 r.);

 Organ zdefiniował regionalne rynki usług wentylacji mechanicznej
realizowanych w warunkach domowych, finansowanych ze środków
publicznych (obejmujące terytoria poszczególnych województw) oraz
lokalne rynki usług długoterminowej opieki pielęgniarskiej
realizowanych w warunkach domowych, finansowanych ze środków
publicznych w powiecie (obejmujące obszar powiatów);

 Co ciekawe, Prezes UOKiK nie tylko przeprowadził badanie rynku, ale
także skierował do NFZ prośbę o wyrażenie „opinii w zakresie tej
koncentracji”. Była to specyficzna prośba, zwłaszcza mając na uwadze, że
NFZ nie ma doświadczenia, która pozwalałaby na prospektywną ocenę
planowanej koncentracji;

 Prezes UOKiK wydał zgodę warunkową (warunki miały charakter
strukturalno-behawioralny), w której m.in.: (i) zobowiązał Air Liquide do
prowadzenia działalności wynikającej z obowiązujących Betamed
kontraktów z NFZ w zakresie długoterminowej opieki domowej dla
pacjentów wentylowanych mechanicznie w województwach dolnośląskim
i małopolskim, obowiązujących do 30 czerwca 2022 r., (ii) zobowiązał
Betamed do wzięcia udziału w postępowaniach konkursowych NFZ na
świadczenie ww. usług po 30 czerwca 2022 r., złoży ofertę w oparciu
o posiadaną wiedzę oraz doświadczenie, w zakresie nie węższym niż
oferowany we wcześniejszych latach, a jeśli NFZ wybierze jej ofertę,
wówczas spółka zawrze umowę z NFZ, (iii) zobowiąże Air Liquide do
stworzenia spółki lub spółek, do której (których) przeniesie część mienia
Betamed związaną ze świadczeniem usług wentylacji mechanicznej
w warunkach domowych na rzecz pacjentów w województwach
dolnośląskim i małopolskim. Mienie to obejmie w szczególności
kontrakty z NFZ, umowy z pracownikami, dokumentację księgową,
techniczną i handlową, bazy pacjentów oraz urządzenia i środki trwałe
niezbędne do realizacji kontraktu z NFZ. Spółka lub spółki zostaną
sprzedane niezależnemu inwestorowi, który nie będzie powiązany z Air
Liquide i zostanie zaakceptowany przez organ.



Kaufland / E.Leclerc (wycofanie wniosku) 

 Po przeprowadzeniu badania rynku, Prezes UOKiK zdecydował
w lipcu 2021 r. o wystosowaniu zastrzeżeń do koncentracji
polegającej na nabyciu przez Kaufland mienia
wykorzystywanego na działalność hipermarketu E. Leclerc
w Kielcach;

 W ocenie Prezesa UOKiK, transakcja mogłaby doprowadzić do
ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku sprzedaży
detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku
w hipermarketach, supermarketach i dyskontach. W obliczu
ryzyka uzyskania decyzji odmownej, Kaufland zdecydował się
w sierpniu 2021 r. na wycofanie wniosku koncentracyjnego;

 Już po wycofaniu wniosku koncentracyjnego E. Leclerc
zdecydował się na zamknięcie sklepu detalicznego w Kielcach;

 Ostatecznie, w październiku 2021 r. Kaufland opublikował
komunikat, w którym poinformował o podtrzymaniu
zainteresowania powierzchnią handlową pierwotnie
wykorzystywaną na prowadzenie sklepu E. Leclerc w Kielcach
i planach otwarcia mniejszego sklepu detalicznego w tej
lokalizacji – w momencie publikacji niniejszego raportu Prezes
UOKiK nie poinformował jednak o wpłynięciu nowego
wniosku koncentracyjnego w tej sprawie.

Lux Med / Lecznice Citomed

 Zgłoszenie zostało dokonane na początku listopada 2020 r. a decyzja
została wydana pod koniec października 2021 r. (postępowanie
trwało niemal równo rok). Sprawa ta dotyczyła przejęcia pięciu
przychodni oraz szpitala należących do Lecznice Citomed na terenie
Torunia;

 Uzasadnione wątpliwości może budzić sposób zdefiniowania przez
Prezesa UOKiK rynków geograficznych: (i) usług medycznych
finansowanych ze środków prywatnych świadczonych przez centra
medyczne i prywatne lecznice oraz (ii) usług diagnostyki obrazowej
(przede wszystkim pominięcie placówek w Bydgoszczy – ok. 45/50
km od Torunia). Organ definiując rynek jako obejmujący obszar
Torunia i okolic powołał się na wysoki odsetek pacjentów Lux Med,
którzy zasadniczo korzystają z placówek medycznych oddalonych
maksymalnie do 20 km od swojego miejsca zamieszkania oraz na
opinie konkurentów stron działających w Toruniu i okolicach, którzy
wskazali jako swoich konkurentów podmioty medyczne
zlokalizowane „w przeważającej większości” w Toruniu. Jedynym
kryterium ustawowym zastosowanym przez organ wyznaczenia rynku
właściwego były zatem preferencje konsumentów;

 Prezes UOKiK wydał w toku postępowania zastrzeżenia,
a przedsiębiorca przedstawił propozycję warunków. Organ przystał
na następujące warunki behawioralne: (i) utrzymanie cen usług
diagnostycznych rezonansu magnetycznego i tomografii
komputerowej w placówkach Lux Med i Citomed na określonym
w decyzji poziomie, (ii) zapewnienie niedyskryminacyjnego dostępu
do usług diagnostyki obrazowej, (iii) niewypowiadanie umów
zawartych ze szpitalami publicznymi z przyczyn dotyczących Lux
Med lub Citomed, (iv) utrzymanie rabatów udzielonych szpitalom
publicznym w obowiązujących umowach, (v) niewprowadzanie
zmian w cenniku usług diagnostyki obrazowej dla szpitali
publicznych, które nie będą wynikały z uzasadnionej zmiany kosztów
świadczenia tych usług i (vi) utrzymanie dostępności pracowni
diagnostycznych dla techników dyżurujących w szpitalach
publicznych.

SUBIEKTYWNY WYBÓR NAJCIEKAWSZYCH 
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Orlen / Polska Press

 Po stosunkowo krótkim postępowaniu, nie widząc zagrożenia
dla konkurencji (uczestnicy koncentracji nie działają na
rynkach wspólnych), Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie
przez PKN Orlen (koncern naftowy) kontroli nad Polska Press
(znaczący wydawca prasy lokalnej);

 Bezprecedensowe odwołanie w tej sprawie złożył Rzecznik
Praw Obywatelskich (RPO), zarzucając Prezesowi UOKiK brak
uwzględnienia szeregu istotnych okoliczności w analizie
skutków koncentracji (m.in. aspektu pluralizmu mediów).
Wraz z odwołaniem, RPO złożył również do Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) wniosek
o zabezpieczenie, w postaci zawieszenia wykonania decyzji
Prezesa UOKiK – czyli de facto wstrzymania nabycia udziałów
do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy przez SOKiK;

 8 kwietnia 2021 r. SOKiK przychylił się do wniosku
o zabezpieczenie, wydając postanowienie, w którym stwierdził,
że do czasu rozstrzygnięcia złożonego odwołania strony
transakcji muszą wstrzymać się z wykonaniem zaskarżonej
przez RPO decyzji;

 Pomimo postanowienia SOKiK, PKN Orlen dokonał nabycia
udziałów w Polska Press i zmienił skład zarządu spółki,.
Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK
wciąż się jednak toczy, wobec czego niezwykle interesujące
z prawnego punktu widzenia może okazać się zagadnienie
skutków prawnych ewentualnego wyroku SOKiK uchylającego
decyzję Prezesa UOKiK.

Orlen / PGNiG (przejęcie sprawy o wymiarze 
wspólnotowym) 

 Ze względu na wysokie obroty PKN Orlen oraz PGNiG, transakcja
polegająca na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad PGNiG,
podlegała zgłoszeniu do Komisji Europejskiej;

 UOKiK skorzystał jednak ze swojego uprawnienia i wystąpił do
Komisji o przekazanie sprawy, wskazując, że planowane efekty
rozpatrywanej transakcji będą występowały przede wszystkim
w Polsce, wobec czego to organ krajowy jest w najlepszej pozycji do
oceny planowanej koncentracji;

 Sprawa wpłynęła ostatecznie do organu 10 maja 2021 r., jednak co
ciekawe już w marcowym komunikacie Prezes UOKiK sugerował
przeprowadzenie w sprawie badania rynku (tj. wszczęcie drugiej fazy
postępowania);

 Po przeprowadzeniu badania rynku, w marcu 2022 r. Prezes UOKiK
ostatecznie wydał zgodę na dokonanie koncentracji, aczkolwiek pod
warunkiem wyzbycia się Gas Storage Poland – spółki zarządzającej
magazynami gazu PGNiG. W ocenie Prezesa UOKiK, zwiększy to
konkurentom stron dostęp do magazynów gazu.



9

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.

Krzysztof Kanton
Partner, radca prawny

 +48 22 608 70 64   
 +48 600 042 234

 krzysztof.kanton@skslegal.pl

Szymon Murek
Prawnik, adwokat

 +48 22 608 70 60
 +48 883 391 722

 szymon.murek@skslegal.pl www.skslegal.pl

Warszawa

Jasna 26, 00-054 Warszawa

T +48 22 608 70 00

F +48 22 608 70 70

E office@skslegal.pl

Poznań

Mickiewicza 35, 60-837 Poznań

T +48 61 856 04 20

F +48 61 856 05 67

E office.poznan@skslegal.pl

Katowice

Wojewódzka 10, 40-026 Katowice

T +48 32 731 59 86

F +48 32 731 59 90

E office.katowice@skslegal.pl

Wrocław

Plac Solny 16, 50-062 Wrocław

T +48 71 346 77 00 

F +48 71 346 77 09

E office.wroclaw@skslegal.pl

Damian Kopera
Starszy prawnik, adwokat

 +48 22 608 71 53
 +48 606 801 494

 damian.kopera@skslegal.pl


