
3(7)

ISSN 2299-5749

	 Naruszenie	obowiązku	zawieszenia	koncentracji	(gun jumping)

	 Koncentracje	podzielone	lub	kroczące	w	unijnym	systemie	
kontroli	koncentracji	przedsiębiorstw

	 Cele	prewencyjnej	kontroli	koncentracji

	 Prewencyjny	nadzór	nad	koncentracjami	przedsiębiorców	 
a	wybrane	operacje	gospodarcze	związane	z	funduszami	
inwestycyjnymi

	 Klauzula	zakazu	podejmowania	działalności	konkurencyjnej	
jako	ograniczenie	akcesoryjne	stosowane	w	ramach	koncentracji	
przedsiębiorców

	 Wpływ	unbundlingu	na	działalność	polskich	elektroenergetycznych	
przedsiębiorstw	sieciowych

	 Konkurencja	w	prawie	zamówień	publicznych	po	nowelizacji

	 O	obowiązku	współdziałania	w	toku	kontroli	w	postępowaniu	
przed	organami	antymonopolowymi



94. publikacja Programu Wydawniczego CARS 

Redaktor naczelny: dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB 

Redaktor statystyczny: prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński 

Redaktor językowy: Anita Sosnowska

Projekt okładki: Darek Kondefer 

ISSN: 2299-5749

Licencja: Creative Commons 3.0 Polska 

Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS);  

PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl 

e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl 

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; 

PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl 

e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl 

Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, 

ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl 

e-mail: elipsa@elipsa.pl 

3(7)



Rada Naukowa
Prof. dr hab. Andrzej	Wróbel (kierownik Zakładu Prawa Europejskiego 
INP PAN; sędzia Sądu Najwyższego) – przewodniczący. 
Prof. UW dr hab. Zbigniew	Hockuba (Katedra Ekonomii Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) – wiceprzewodniczący.
Prof. dr hab. Cezary	Kosikowski (kierownik Katedry Prawa Finansów 
Publicznych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji 
w Warszawie) – wiceprzewodniczący. 
Dr hab. Cezary	Banasiński (Zakład Administracyjnego Prawa 
Gospodarczego i Bankowego Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) – członek. 
Prof. dr hab. Jan	Barcz (kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego 
i Prawa Unii Europejskiej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie) 
– członek. 
Prof. dr hab. Sławomir	Dudzik (Katedra Prawa Europejskiego Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego) – członek.
Prof. dr hab. Marian	Gorynia (Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu) – członek.
Prof. dr hab. Jan	Grabowski (kierownik Katedry Administracji WNSiA 
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie) – członek. 
Prof. dr hab. Hanna	Gronkiewicz-Waltz (kierownik Zakładu 
Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego Instytutu Nauk 
Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego; prezydent Warszawy) – członek. 
Prof. ALK dr hab. Waldemar	Hoff (kierownik Katedry Prawa 
Administracyjnego i Prawa Administracyjnego Gospodarczego Akademii 
Leona Koźmińskiego w Warszawie) – członek. 
Prof. dr hab. Marian	Kępiński (kierownik Katedry Prawa Europejskiego 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza) – członek. 
Prof. dr hab. Leon Kieres (kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego 
Gospodarczego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego; sędzia Trybunału Konstytucyjnego) – członek.
Prof. dr hab. Bożena	Klimczak (emerytowany pracownik Katedry 
Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Instytutu Ekonomii Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu) – członek.
Prof. KA dr hab. Konrad	Kohutek (kierownik Katedry Publicznego 
Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków 
Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-
Modrzewskiego) – członek.
Prof. dr hab. Małgorzata	Król-Bogomilska (kierownik Katedry Prawa 
Karnego w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW) – członek. 
Prof. dr hab. Maria	Królikowska-Olczak (kierownik Katedry Europejskiego 
Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UŁ) – członek.
Prof. INP PAN dr hab. Dawid	Miąsik (Zakład Prawa Europejskiego 
INP PAN; sędzia Sądu Najwyższego) – członek.
Prof. SGH dr hab. Anna	Mokrysz-Olszyńska	(kierownik Zakładu 
Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katedrze Prawa 
Międzynarodowego Kolegium Gospodarki Światowej SGH) – członek. 
Prof. USz dr hab. Rajmund	Molski	(kierownik Katedry Prawa 
Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Szczecińskiego) – członek. 
Prof. dr hab. Adam	Noga (kierownik Katedry Ekonomii Akademii Leona 
Koźmińskiego) – członek. 
Prof. ALK dr hab. Bartłomiej	Nowak (Katedra Prawa Międzynarodowego 
i Prawa UE Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie) – członek.
Prof. dr hab. Bożena	Popowska (kierownik Katedry Publicznego Prawa 
Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UAM; sędzia NSA w stanie 
spoczynku) – członek.
Prof. UG dr hab. Andrzej	Powałowski (kierownik Zakładu Prawa 
Gospodarczego Publicznego w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego 
i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji UG) – członek.
Prof. UŁ dr hab. Maciej	Rogalski (kierownik Katedry Prawa Administra-
cyjnego WPiA Uczelni Łazarskiego) – członek.
Prof. dr hab. Tadeusz	Skoczny (dyrektor CARS i kierownik Samodzielne-
go Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego) – członek.
Prof. dr hab. Kazimierz	Strzyczkowski (kierownik Katedry Prawa 
Gospodarczego WPiA Uczelni Łazarskiego) – członek. 
Prof. dr hab. Andrzej	T.	Szablewski (kierownik Zakładu Ekonomii 
w Instytucie Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Politechniki 
Łódzkiej oraz zastępca dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN) 
– członek. 
Prof. dr hab. Włodzimierz	Szpringer (Katedra Prawa Administracyjnego 
i Finansowego Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej oraz Zakład 
Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego) – członek. 
Prof. dr hab. Jerzy	Wilkin (kierownik Zakładu Integracji Europejskiej 
IRWiR PAN) – członek. 
Prof. dr hab. Jerzy	Żyżyński (kierownik Zakładu Gospodarki Publicznej 
w Katedrze Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego; poseł na Sejm RP) – członek. 

Kolegium Redakcyjne
Prof. UwB dr hab. Anna	Piszcz (p.o. kierownika Katedry 
Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu 
w Białymstoku) – redaktor naczelna, redaktor tematyczna 
ds. prawa ochrony konkurencji zagranicą i redaktor prowadząca 
jednego zeszytu „Serii Antymonopolowej”; e-mail: piszcz@uwb.edu.pl.

Dr hab. Anna	Fornalczyk	(partner firmy COMPER Fornalczyk 
i Wspólnicy Sp.j.) – zastępca redaktora naczelnego i nadzór 
nad publikacjami z ekonomii konkurencji i regulacji oraz redaktor 
tematyczna ds. pomocy publicznej; e-mail: afornalczyk@comper.com.pl.

Prof. dr hab. Stanisław	Piątek (kierownik Katedry Prawnych Problemów 
Administracji i Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego) – zastępca redaktora naczelnego, nadzór nad „Serią 
Regulacyjną”, redaktor tematyczny ds. regulacji w dziedzinie łączności i 
mediów oraz redaktor prowadzący jednego zeszytu „Serii Regulacyjnej”; 
e-mail: piatek@wz.uw.edu.pl.

Prof. dr hab. Jerzy	Wierzbiński (kierownik Zakładu Metod 
Matematycznych i Statystycznych Zarządzania Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) – redaktor statystyczny;  
e-mail: wierzbiński@wz.uw.edu.pl.

Dr hab. Maciej	Bernatt (adiunkt w Samodzielnym Zakładzie 
Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego) – redaktor tematyczny ds. reguł wdrażania prawa ochrony 
konkurencji i redaktor jednego zeszytu „Serii Antymonopolowej”;  
e-mail: mbernatt@wz.uw.edu.pl.

Dr Marzena	Czarnecka (adiunkt w Katedrze Prawa Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach) – redaktor tematyczna 
ds. regulacji energetycznej i redaktor prowadząca jednego zeszytu „Serii 
Regulacyjnej”; e-mail: mczg@interia.pl.

Prof. WSIiZ dr hab. Agata	Jurkowska-Gomułka (kierownik Katedry 
Prawa Administracyjnego na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania) – redaktor tematyczna  
ds. porozumień ograniczających konkurencję i redaktor prowadząca 
jednego zeszytu „Serii Antymonopolowej”; e-mail: agathajur@o2.pl.

Prof. UŁ dr hab. Monika	Namysłowska (kierownik Zakładu Europejskiego 
Prawa Prywatnego w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego 
WPiA UŁ) – redaktor tematyczna ds. ochrony konsumentów 
i redaktor prowadząca jednego zeszytu „Serii Antymonopolowej”;  
e-mail: mnamyslowska@wpia.uni.lodz.pl.

Dr Jan	Walulik (kierownik Laboratorium Lotnictwa Cywilnego CARS) – 
redaktor tematyczny ds. regulacji lotniczej i redaktor prowadzący jednego 
zeszytu „Serii Regulacyjnej”; e-mail: jan@walulik.aero.

Magdalena	Kiełkiewicz (Koordynatorka Krajowa CARS) redaktor 
techniczna; e-mail: m.kielkiewicz@wz.uw.edu.pl; tel. stacj. (22) 55 34 126.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 3(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

4

Spis	treści

Prewencyjna	kontrola	koncentracji	–	temat	zawsze	aktualny  
(od redaktora prowadzącego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Artykuły	

Aleksandra Mariak, Naruszenie	obowiązku	zawieszenia	koncentracji	(gun jumping) 
w	praktyce	decyzyjnej	Komisji	Europejskiej	i	orzecznictwie	unijnym. . . . . . . . . . . . 8

Adrian Bielecki, Koncentracje	podzielone	lub	kroczące	w	unijnym	systemie	kontroli	
koncentracji	przedsiębiorstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Łukasz Kryśkiewicz, Cele	prewencyjnej	kontroli	koncentracji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Dariusz Aziewicz,	Prewencyjny	nadzór	nad	koncentracjami	przedsiębiorców	
a	wybrane	operacje	gospodarcze	związane	z	funduszami	inwestycyjnymi . . . . . . . 54

Tomasz Krzyżewski, Klauzula	zakazu	podejmowania	działalności	konkurencyjnej	
jako	ograniczenie	akcesoryjne	stosowane	w	ramach	koncentracji	
przedsiębiorców	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Krzysztof Żebryk, Wpływ	unbundlingu	na	działalność	polskich	 
elektroenergetycznych	przedsiębiorstw	sieciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Beata Zwolińska, Konkurencja	w	prawie	zamówień	publicznych	po	nowelizacji	
–	wybrane	zagadnienia	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Bartłomiej Miedzianowski, O	obowiązku	współdziałania	w	toku	kontroli	
w	postępowaniu	przed	organami	antymonopolowymi	–	raz	jeszcze	 . . . . . . . . . . . . 100

Przegląd	prawa	i	orzecznictwa	

Monika Bychowska, Ocena	przesłanki	istotności	ograniczenia	konkurencji	
w	kontekście	definiowania	rynków	właściwych	w	orzecznictwie	dotyczącym	
kontroli	koncentracji	przedsiębiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Władysław Hydzik, Dowody	ekonomiczne	w	ocenie	koncentracji	 
na	przykładzie	przejęcia	kontroli	nad	EDF	Polska	S.A.	 
przez	PGE	Polska	Grupa	Energetyczna	S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Czy	nadchodzą	zmiany	w	podejściu	organów	ochrony	konkurencji	do	rabatów	
warunkowych	stosowanych	przez	podmioty	posiadające	pozycję	dominującą? 
Wyrok TSUE z 6 września 2017 r. w sprawie C-413/14P Intel Corp. Inc. 
przeciwko Komisji (Teresa Kaczyńska-Kochaniec) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 3(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

5 Spis treści

Przegląd	piśmiennictwa

Daria Kostecka-Jurczyk, Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko 
konkurencyjne w świetle prawa antymonopolowego, C.H. Beck, Warszawa 2017, 
ss. 304 (Rajmund Molski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Dariusz Aziewicz, Ocena siły rynkowej przedsiębiorcy w nadzorze nad horyzontalnymi 
koncentracjami przedsiębiorców, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, ss. 329 (Cezary Banasiński). . . . . . . . . 146 

Sprawozdania

Seminarium naukowe pn. Wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw 
produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej, 
Wydział Zarządzania UW, Warszawa, 7 marca 2018 r. (Adam Jasser) . . . . . . . . . . . . . . 150

Contents,	Summaries	and	Key	Words . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 3(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

6

Prewencyjna	kontrola	koncentracji	–	temat	zawsze	aktualny
(od redaktora prowadzącego)

Niniejszy numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego poświęcony jest 
problematyce prewencyjnej kontroli koncentracji. Temat ten, wydawać by się mogło, że niemal w ca-
łości opisany w doktrynie, pozostaje jednak wciąż aktualny i analizowany, będąc nadal przedmiotem 
opracowań monograficznych, jak i refleksji artykułowych. Kompetencje organu antymonopolowego 
w tym zakresie istotnie ingerują w wolność gospodarczą i majątkową przedsiębiorców, pozwalając na 
blokowanie procesów inwestycyjnych, niejednokrotnie o skali międzynarodowej. Z tego też powodu 
zarówno brzmienie samych regulacji, jak i proces ich stosowania przez organ antymonopolowy win-
ny być jednoznaczne, przewidywalne i niebudzące wątpliwości interpretacyjnych. Stąd też postulat, 
aby przepisy kształtujące kompetencje nadzorcze na koncentracjami przedsiębiorców spełniały 
wymogi precyzji w odniesieniu do kryteriów, trybu, środków prawnych czy zakresu sprawowanego 
nadzoru. Niniejszy numer wyraźnie pokazuje, że pomimo licznych zmian przepisów w tym zakresie 
w ostatnich ponad dwudziestu latach postulat ten pozostaje nadal aktualny.

Wszystkie prezentowane w niniejszym numerze teksty wnoszą nowe elementy do wiedzy 
na temat kontroli koncentracji. Nie ma tekstów mniej lub bardziej zasługujących na uważne prze-
czytanie. Stąd też układ prezentowanych Państwu artykułów opiera się na procedurze kontroli 
koncentracji, a mianowicie sekwencji czynności, jakie podejmują przedsiębiorcy oraz organy an-
tymonopolowe w toku prewencyjnej kontroli koncentracji. 

Numer otwiera tekst autorstwa Aleksandry Mariak, odnoszący się do problematyki gun  jumpingu, 
pojęcia stosowanego w odniesieniu do sytuacji naruszenia obowiązku notyfikacji koncentracji i za-
razem obowiązku zawieszenia koncentracji do czasu wydania przez Komisję Europejską decyzji 
o jej zgodności ze wspólnym rynkiem, ale także odnoszonego w praktyce do działań polegających 
na integracji uczestników koncentracji w okresie poprzedzającym wydanie decyzji w drodze np. wy-
miany informacji wrażliwych czy wywierania wpływu na działalność operacyjną przedsiębiorcy 
uczestniczącego w planowanej koncentracji. Do obowiązku notyfikacji zamiaru koncentracji odnosi 
się także tekst Adriana Bieleckiego, dotyczący instytucji koncentracji podzielonej, która ma służyć 
uszczelnieniu systemu kontroli koncentracji i ograniczać możliwość obejścia obowiązku zgłoszenia 
zamiaru koncentracji. Kolejny tekst, Łukasza Kryśkiewicza dotyczy celów prewencyjnej kontroli 
koncentracji; jest to temat zawsze aktualny, niejednokrotnie wzbudzający kontrowersje w doktrynie 
i wyjątkowo niejednolicie wyrażany w orzecznictwie antymonopolowym. Problematykę prewen-
cyjnej kontroli koncentracji istotnie wzbogaca także tekst autorstwa Dariusza Aziewicza, który 
porusza kwestię nadzoru nad koncentracjami przedsiębiorców na rynku funduszy inwestycyjnych, 
a w którym Autor postuluje dodatkowe wyłączenie od obowiązku notyfikacji zamiaru koncentracji, 
obejmujące utworzenie funduszu inwestycyjnego. Z kolei artykuł Tomasza Krzyżewskiego, odnosi 
się do problematyki zakazu konkurencji, ograniczenia akcesoryjnego, umieszczanego niezwykle 
często w umowach stanowiących podstawę koncentracji przedsiębiorców. Autor, analizując za-
kaz konkurencji, krytycznie odnosi się do Wyjaśnień dotyczących oceny przez Prezesa UOKiK 
zgłaszanych koncentracji i postuluje ich zmianę gwarantującą pewność prawną przedsiębiorców 
poprzez doprecyzowanie przesłanek dopuszczalności stosowania zakazu konkurencji. 
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Uzupełnieniem niniejszego numeru, poświęconego prewencyjnej kontroli koncentracji, są 
także teksty odnoszące się do innych obszarów tej dziedziny prawa, jaką jest szeroko pojęta 
ochrona konkurencji. Tę część wypełnia tekst Krzysztofa Żebryka, poświęcony problematyce 
wpływu unbundlingu na działalność polskich elektroenergetycznych przedsiębiorstw sieciowych, 
a ponadto tekst autorstwa Beaty Zwolińskiej, odnoszący się do powiązań między ustawami – 
Prawo zamówień publicznych, ustawą antymonopolową oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jak również tekst Bartłomieja Miedzianowskiego dotyczący obowiązku współdziałania 
w toku kontroli przedsiębiorcy z organem antymonopolowym.

W dziale Przegląd prawa i orzecznictwa zamieszczono tekst Moniki Bychowskiej, która – do-
konując analizy praktyki orzeczniczej Prezesa UOKiK – zwraca uwagę, że przesłanka istotnego 
ograniczenia konkurencji nie tylko nie limituje jej odczytywania w kontekście wpływów koncentracji 
w układzie horyzontalnym, wertykalnym i konglomeratowym, lecz także dyspozycja przepisu zawie-
rającego ją wskazuje na w pełni otwarty katalog przykładów istotnego ograniczenia konkurencji, co 
daje organowi antymonopolowemu zasadniczo nieograniczone możliwości orzekania w zakresie 
przesłanki istotnego ograniczenia konkurencji. Co więcej, konstrukcja przepisów formułujących prze-
słanki wydawania decyzji w sprawach koncentracji pozwala na identyfikowanie istotnych ograniczeń 
konkurencji, nawet spoza aksjologii prawa kontroli koncentracji przedsiębiorców. Kolejny tekst, autor-
stwa Władysława Hydzika, odnosi się do problematyki oceny skutków ekonomicznych koncentracji 
pionowej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ograniczenia dostępu do czynnika produkcji 
po koncentracji GK PGE i EDF. Tę część numeru zamyka omówienie dotychczasowego przebiegu 
postępowania w sprawie Intel/Komisja Europejska w kontekście stosowania rabatów warunkowych, 
w tym w szczególności rabatów o charakterze lojalnościowym, przez podmioty posiadające pozycję 
dominującą. Teresa Kaczyńska-Kochaniec dokonuje w nim oceny wyroku TSUE w przedmiotowej 
sprawie, ze wskazaniem pozytywnych i negatywnych aspektów tego rozstrzygnięcia.

W numerze nie zabrakło także recenzji opublikowanych niedawno dwóch książek poświę-
conych w całości problematyce prewencyjnej kontroli koncentracji, a mianowicie monografii Darii 
Kosteckiej-Jurczyk pt. Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne 
w świetle prawa antymonopolowego (autorstwa Rajmunda Molskiego) oraz monografii Dariusza 
Aziewicza pt. Ocena siły rynkowej przedsiębiorcy w nadzorze nad horyzontalnymi koncentracjami 
przedsiębiorców (autorstwa Cezarego Banasińskiego).

Numer zamyka sprawozdanie z seminarium pn. Wyzwania w relacjach handlowych w łańcu-
chu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej, poświęcone-
go w całości ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej 
w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, które zorganizowano 7 marca 2018 r. na Wydziale 
Zarządzania UW Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) we współpracy 
z Kancelarią Gessel oraz Kancelarią Markiewicz & Sroczyński. 

Łącząc podziękowania dla Autorów i Recenzentów, niejednokrotnie wnoszących istotny wkład 
do prezentowanych w niniejszym numerze tekstów, zachęcam Państwa do lektury.

Cezary Banasiński
Zakład Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Bankowego

Wydział Prawa i Administracji UW 

Warszawa, 30.04.2018 r.
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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia gun jumpingu w aktualnej praktyce decyzyjnej 
KE i orzecznictwie unijnym. W pierwszej kolejności nakreślony został ogólny zarys prawnokon-
kurencyjnych obowiązków ciążących na uczestnikach koncentracji w okresie poprzedzającym 
wydanie decyzji o zgodności koncentracji z rynkiem wewnętrznym. Następnie zaprezentowano 
omówienie dorobku decyzyjnego KE i orzecznictwa sądów unijnych dotyczącego gun jumpingu. 
Na tej podstawie prezentowane są wnioski, co do zakresu obowiązku powstrzymania się z do-
konaniem koncentracji przed uzyskaniem zgody oraz aktualnej praktyki karania gun jumpingu 
przez KE. W zakończeniu artykułu wskazano też na możliwe rozwiązania zwiększające pewność 
prawną przedsiębiorstw w zakresie gun jumpingu.

Słowa	kluczowe: gun jumping; kontrola koncentracji; obowiązek zawieszenia koncentracji.

JEL: K21

* Aplikantka adwokacka II roku w Izbie Warszawskiej; prawnik w kancelarii Modzelewska & Paśnik; e-mail: aleksandra.mariak@modzelewskapasnik.pl.
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I.	Informacje	wstępne
W języku angielskim wyrażenie to jump the gun oznacza „zbytnio się z czymś pospieszyć” 

(Summers, 1990, s. 596). Pochodzące od tej frazy określenie gun jumping jest używane w praktyce 
do określenia naruszenia polegającego na przedwczesnym wprowadzeniu w życie koncentracji 
bez uzyskania wymaganej zgody antymonopolowej (Koppenfels, 2012, s. 581; Modrall i Ciullo, 
2003, s. 424). W szerszym znaczeniu pojęcie to odnosi się również do działań polegających na 
integracji uczestników koncentracji w okresie poprzedzającym wydanie decyzji antymonopolowej, 
np. poprzez wymianę wrażliwych informacji handlowych, wywieranie wpływu na działalność opera-
cyjną czy też odwoływanie lub powoływanie członków organów przejmowanego przedsiębiorstwa 
(Koppenfels, 2012, s. 581). Na gruncie prawa unijnego, pojęcie to stosuje się w sytuacji narusze-
nia dwóch fundamentalnych obowiązków statuujących prewencyjny system kontroli koncentracji: 
obowiązku notyfikacji koncentracji i obowiązku zawieszenia koncentracji do czasu wydania przez 
Komisję Europejską (dalej: KE) decyzji o jej zgodności ze wspólnym rynkiem. Celem tych obo-
wiązków jest powstrzymanie przedsiębiorstw od dokonania koncentracji zbyt szybko, zanim unijny 
organ konkurencji dokona stosownej oceny oraz ograniczenie ryzyka, że koncentrację, która nie 
zostanie zatwierdzona przez KE, trzeba będzie ex post odwrócić. 

Przedstawione w artykule zagadnienie jest aktualne, ponieważ w ostatnim czasie zaintereso-
wanie KE w zakresie egzekwowania gun jumpingu znacząco wzrosło. Potwierdzają to decyzje na-
kładające wysokie grzywny z tytułu przedwczesnego dokonania koncentracji w sprawach Electrabel1 
i Marine Harvest2, a także zarzuty przedstawione w 2017 roku przez KE dwóm przedsiębiorstwom 
w związku z podejrzeniem naruszenia obowiązku powstrzymania się z dokonaniem koncentracji 
do czasu wydania decyzji3. Analiza skromnego, jak dotąd, dorobku KE w zakresie gun jumpingu 
wskazuje, że stosowanie zasady zawieszenia koncentracji oraz ustalenie zakresu działań objętych 
tym obowiązkiem jest problematyczne. Oczywistym jest, że zamknięcie transakcji i przeniesienie 
własności przejmowanego przedsiębiorstwa na nabywcę, jak również wywieranie decydującego 
wpływu na przejmowane przedsiębiorstwo stanowią dokonanie koncentracji. Natomiast inne for-
my koordynacji uczestników koncentracji pozostają w szarej strefie (Christensen, Fountoukakos, 
i Sjöblom, 2007, s. 544). Dla przedsiębiorstw oznacza to brak pewności co do tego, jakie działania 
stanowią dozwolone planowanie połączenia, a jakie mogą być już uznane za zakazane przed-
wczesne wdrażanie koncentracji (Werner, Clerckx i Barre de la, 2018, s. 143). W tym kontekście 
celem artykułu jest określenie, w jaki sposób interpretowane i karane jest naruszenie obowiązku 
zawieszenia koncentracji w prawie unijnym. 

II.	Obowiązek	notyfikacji	i	zawieszenia	koncentracji	 
w	unijnym	prawie	konkurencji

Unijny model kontroli koncentracji opiera się na uprzedniej kontroli koncentracji, których 
uczestnicy spełniają określone progi obrotowe. Badanie ex ante skutków planowanej koncen-
tracji umożliwia KE przeciwdziałanie powstaniu nadmiernej koncentracji oraz nieodwracalnych 

1 Dec. KE z 10.06.2009 w sprawie COMP/M.4994 – Electrabel/ Compagnie Nationale du Rhône.
2 Dec. KE z 23.07.2014 w sprawie COMP/M.7184 – Marine Harvest/Morpol.
3 Zob. komunikat prasowy KE z 18.05.2017, nr IP/17/1368. Pozyskano z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1368_en.htm (19.03.2018) i ko-
munikat KE z 6.07.2017, nr IP/17/1924. Pozyskano z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1924_en.htm (19.03.2018).
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w skutkach i trwałych szkód dla skutecznej konkurencji. Realizację prewencyjnego modelu 
kontroli koncentracji umożliwiają dwa powiązane obowiązki nałożone na przedsiębiorstwa: 
nakaz zgłoszenia koncentracji oraz zakaz jej dokonania do czasu wydania zgody. Z punktu 
widzenia prowadzonego wywodu istotne jest zatem przybliżenie ram prawnych statuujących 
te obowiązki oraz wskazanie, jakie konsekwencje dla przedsiębiorstw wynikają z naruszenia  
tych obowiązków.

1.	Ramy	prawne

Art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej: EUMR)4 stanowi, że przedsiębiorstwa zobowiązane 
są do zgłoszenia KE koncentracji o wymiarze wspólnotowym przed ich wykonaniem. Oznacza 
to, że zgłoszeniu podlega intencja przeprowadzenia koncentracji, a nie fakt jej dokonania. Z ko-
lei art. 7 ust. 1 EUMR przewiduje obowiązek powstrzymania się przed wprowadzaniem w życie 
(dokonaniem) koncentracji do czasu uznania jej przez KE za zgodną ze wspólnym rynkiem albo 
upływem czasu, w jakim decyzja powinna być wydana (standstill obligation)5. Przepis ten ma 
więc skutek zawieszający, a strony nie mogą w tym czasie zamknąć transakcji ani podejmować 
działań mogących stanowić dokonanie koncentracji (Christensen, Fountoukakos, i Sjöblom,  
2007, s. 544). 

Obowiązki te mają zapobiec sytuacji, w której koncentracja zostanie dokonana bez uprzed-
niej oceny przez KE i jednocześnie ograniczyć ryzyko podejmowania środków restytucyjnych, 
gdyby koncentracja została następczo zakazana. Z perspektywy przedsiębiorstw naturalne jest 
dążenie do jak najszybszego zamknięcia transakcji, a obowiązek zawieszenia koncentracji może 
negatywnie wpływać na strukturę i czas dokonania koncentracji (Depoortere i Lelart, s. 105). 

EUMR przewiduje wyjątki od tej reguły dla koncentracji dokonywanych w formie oferty pub-
licznej lub serii zakupów papierów wartościowych od różnych sprzedawców, pod warunkiem 
niezwłocznego zgłoszenia takiej koncentracji i niewykonywania przez nabywcę prawa głosu 
związanego z papierami wartościowymi6. Celem tego wyjątku jest zapewnienie płynności ryn-
ków giełdowych oraz ochrona oferentów przed nieprzewidzianymi naruszeniami obowiązku za-
wieszenia koncentracji. KE ma ponadto uprawnienie do przyznania odstępstwa od obowiązku 
standstill w uzasadnionych przypadkach; odstępstwo może dotyczyć tylko niektórych czynności 
(partial derogation), jak również być uzależnione od spełnienia obowiązku lub warunku7. Jak 
wynika z praktyki decyzyjnej KE, potwierdzonej w orzecznictwie unijnym, wskazane powyżej 
wyjątki interpretowane są ściśle8, a KE rzadko przyznaje odstępstwo od obowiązku zawieszenia  
koncentracji9. 

4 Dz. Urz. UE z 2004 r., L 24.
5 Warto wskazać, że poprzednio obowiązujące Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4064/89 z dnia 21.12.1989 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsię-
biorstw (Dz. Urz. UE z 1989 r. L 395; „EUMR z 1989 r.”) stanowiło, że obowiązek zawieszenia koncentracji trwa przez pierwsze trzy tygodnie po zgłoszeniu 
koncentracji. KE mogła w określonych przypadkach wydłużyć czas trwania tego obowiązku (art. 7 ust.1 i 2 EUMR z 1989 r.).
6 Art. 7 ust. 2 EUMR.
7 Art. 7 ust. 3 EUMR.
8 Zob. orzeczenie Sądu z dnia 26.10.2017 w sprawie T-704/14 Marine Harvest ASA v Komisja Europejska ECLI:EU:T:2017:753, pkt 200 i 201 oraz 
orzeczenia tam przywołane.
9 W okresie 21.09.1990–28.02.2018 r. KE przyznała zwolnienie z obowiązku zawieszenia koncentracji w 121 decyzjach. Zob. statystyki dotyczące 
kontroli koncentracji opublikowane na stronie KE (stan na dzień 28.02.2018 r.). Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/mergers/statistics.pdf  
(13.03.18). 
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2.	Konsekwencje	przedwczesnego	dokonania	koncentracji

Dokonanie koncentracji bez uzyskania zgody antymonopolowej może spowodować konse-
kwencje na trzech płaszczyznach. 

Po pierwsze, najbardziej dolegliwe sankcje występują w przypadku, gdy przedwcześnie do-
konana koncentracja narusza konkurencję w takim stopniu, że przedsiębiorstwa nie uzyskałyby 
zgody na jej przeprowadzenie (w przyjętym kształcie). Na gruncie EUMR ważność koncentracji 
dokonanej z naruszeniem obowiązku standstill jest uzależniona od następczego wydania zgody 
na dokonanie takiej koncentracji10. Jeżeli zgoda nie zostanie wydana, transakcja jest nieważna 
(Christensen, Fountoukakos i Sjöblom, 2007, s. 544). Sankcja nieważności wynikająca z EUMR 
ma bezpośredni skutek w prawie cywilnym państw członkowskich (Koppenfels, 2012, s. 583). 
W przypadku gdy doszło do naruszenia obowiązku zawieszenia koncentracji, KE ma możliwość 
przedsięwzięcia środków tymczasowych niezbędnych w celu odbudowy lub utrzymania warunków 
skutecznej konkurencji11. Takie środki mogą polegać np. na zapewnieniu, że prawo głosu z nabytych 
udziałów nie będzie wykonywane do czasu wydania decyzji antymonopolowej. Natomiast w przy-
padku stwierdzenia, że koncentracja została już dokonana i jednocześnie została ona uznana za 
niezgodną ze wspólnym rynkiem, unijny organ ochrony konkurencji może nakazać rozwiązanie 
koncentracji, a gdy nie jest to możliwe ‒ podjęcie innych stosownych środków zmierzających do 
przywrócenia stanu sprzed dokonania koncentracji12. 

Po drugie, w przypadku stwierdzenia umyślnego bądź nieumyślnego dokonania koncentracji 
bez uzyskania wymaganej zgody, KE może nałożyć na przedsiębiorstwo przejmujące kontrolę 
grzywnę w wysokości do 10% łącznego obrotu uzyskanego w poprzednim roku. Wymiar maksymal-
nej grzywny jest więc taki sam, jak w przypadku najcięższych naruszeń prawa konkurencji, takich 
jak np. kartele. Co istotne, KE traktuje naruszenie obowiązku zgłoszenia koncentracji odrębnie 
od obowiązku zawieszenia koncentracji. W praktyce, w przypadku stwierdzenia naruszenia obo-
wiązku notyfikacji (art. 4 ust. 1 EUMR), KE może nałożyć skumulowaną grzywnę również z tytułu 
naruszenia art. 7 ust. 1 EUMR (naruszenie obowiązku zawieszenia koncentracji) na podstawie 
art. 14 ust. 2 lit a i b EUMR. Dopuszczalność zasądzania skumulowanej grzywny potwierdził Sąd 
w wyroku Marine Harvest13. W zakresie ram czasowych egzekwowania tych naruszeń wskazać 
należy, że do naruszenia art. 4 ust. 1 EUMR stosuje się termin przedawnienia 3-letni, natomiast 
do naruszenia art. 7 ust. 1 termin 5-letni14. Naruszenie obowiązku zgłoszenia traktowane jest jako 
naruszenie jednorazowe, a naruszenie obowiązku standstill jest naruszeniem ciągłym, które trwa 
do czasu uznania koncentracji za zgodną ze wspólnym rynkiem15.

Po trzecie, do czasu wprowadzenia w życie koncentracji jej uczestnicy pozostają niezależ-
nymi podmiotami na rynku. Oznacza to, że w tym czasie łączące się przedsiębiorstwa powinny 
powstrzymać się przed wymianą wrażliwych informacji handlowych w zakresie szerszym niż ten 
niezbędny do przeprowadzenia koncentracji (Bolecki, 2013, s. 265). W orzecznictwie unijnym 

10 Art. 7 ust. 4 EUMR. Przepis ten stanowi, że sankcja nieważności nie dotyczy transakcji nabycia instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu, 
jeżeli strony transakcji nie wiedziały o naruszeniu obowiązku zawieszenia koncentracji.
11 Art. 8 ust. 5 EUMR.
12 Art. 8 ust. 4 EUMR. 
13 Wyr. Sądu w sprawie Marine Harvest v KE, pkt 344 i 372.
14 Ibidem, pkt 353; wyr. Sądu z 12.12.2012 w sprawie T-332/09 – Electrabel v KE, ECLI:EU:T:2012:672, pkt 206.
15 Wyr. Sądu z 12.12.2012 w sprawie Electrabel v KE, pkt 212; wyr. Sądu z w sprawie Marine Harvest v KE, pkt. 304.
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wskazuje się, że w określonych przypadkach wymiana informacji pomiędzy konkurentami może 
być kwalifikowana jako antykonkurencyjna praktyka, jeżeli eliminuje niepewność co do planowa-
nego zachowania przedsiębiorstw16. Z tego względu zaangażowanie uczestników horyzontalnej 
koncentracji – formalnie nadal ze sobą konkurujących – w wymianę strategicznych informacji przed 
uzyskaniem zgody antymonopolowej może spotkać się z zarzutem naruszenia zakazu określonego 
w art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE)17. 

III.	Gun jumping	w	praktyce	decyzyjnej	KE	i	sądów	unijnych
KE wydała dotychczas 4 decyzje stwierdzające dokonanie koncentracji bez uprzedniego uzy-

skania wymaganej zgody, z czego dwie decyzje wydane były w latach 1998 i 199918. Jednocześnie 
znane są przypadki, w których KE stwierdziła naruszenie obowiązku zawieszenia koncentracji lub 
badała możliwość wystąpienia takiego naruszenia, lecz nie zdecydowała się na wszczęcie postę-
powania w sprawie nałożenia grzywny19. Orzecznictwo unijne w zakresie gun jumpingu jest bardzo 
skromne. Rzecznik generalny Nils Wahl w sprawie 633/16 – Ernst & Young v Konkurrencerådet 
wskazał, że brak kontroli sądowej TSUE nad zakresem obowiązku zawieszenia koncentracji, 
„(…) pozwolił Komisji wykonywać działalność regulacyjną w sposób pozbawiony weryfikacji”20.

1.	Ineos/Kerling 

KE przeprowadziła niezapowiedzianą inspekcję w drugiej fazie postępowania w sprawie 
koncentracji Ineos/Kerling21 w związku z podejrzeniem gun jumpingu. Koncentracja polegała 
na nabyciu przez Ineos Grup Limited (dalej: Ineos) wyłącznej kontroli nad konkurencyjną spółką 
Kerling ASA. Podejrzenia KE dotyczyły możliwości wpływania przez Ineos na organ zarządza-
jący przejmowanej spółki poprzez powoływanie członków tego organu i dawanie im instrukcji. 
Dodatkowo KE przypuszczała, że strony koncentracji mogły wymieniać między sobą wrażliwe 
informacje22. Podczas inspekcji KE nie znalazła jednak dowodów, które potwierdziłyby naruszenie 
obowiązku zawieszenia koncentracji.

2.	Bertelsmann/Kirch/Premiere 

W tej sprawie koncentracja polegała na utworzeniu wspólnego przedsiębiorstwa przez spółki 
należące do dwóch koncernów medialnych – Bertelsmann i Kirch. W założeniu, każdy koncern 
miał podwyższyć swój udział w istniejącej już spółce Premiere (dostawcy płatnej telewizji) do 50% 
udziałów. Utworzone przez koncerny wspólne przedsiębiorstwo Premiere miało być pierwszym cy-
frowym kanałem płatnej telewizji w Niemczech, wykorzystującym technologię dekoderów cyfrowych 
udostępnioną przez Kirch. Przed zgłoszeniem koncentracji KE, Premiere rozpoczęła używanie 

16 Wyr. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z dnia 04.06.2009 w sprawie C8/08 – T-Mobile Netherlands BV i inni, ECLI:EU:C:2009:343, 
pkt 43.
17 Wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE z 2012 C 326.
18 Dec. KE z 18.02.1998 w sprawie IV/M.920- Samsung/AST; dec. KE z 10.02.1999 w sprawie IV/M.969 - A.P. Møller.
19 Zob. np. następujące dec. KE: z 21.09.2007 w sprawie COMP/M.4730 – Yara/Kemira/GrowHow, pkt 7; z 19.10.2011 w sprawie COMP/M.6106 – 
Caterpillar/MWM, pkt 14 i z 03.07.2001 w sprawie COMP/JV.55 – Hutchison/RCPM/ECT, pkt 7 i 8.
20 Opinia rzecznika generalnego Nilsa Wahla z 18.01.2018 w sprawie C-633/16 – Ernst & Young P/S v Konkurrencerådet, ECLI:EU:C:2018:23, pkt 43.
21 Dec. KE z 30.01.2008 w sprawie COMP/M.4734 – Ineos/Kerling.
22 Zob. stanowisko UE z 25.02.2014 przedstawione Komitetowi Konkurencji OECD w sprawie „Investigations of consummated and non-notifiable 
mergers”, nr DAF/COMP/WP3/WD(2014)19, s. 6. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/international/multilateral/2014_feb_mergers_investiga-
tions_en.pdf (15.03.2018). 
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dekodera Kirch w celu świadczenia usług cyfrowych oraz przeprowadzała akcje marketingowe 
dotyczące dekodera cyfrowego wśród odbiorców23. W oficjalnym komunikacie KE ostrzegła strony 
transakcji, że jej zdaniem takie działania stanowią częściowe wprowadzenie koncentracji w ży-
cie (partial implementation), sprzeczne z obowiązkiem zawieszenia koncentracji. Zdaniem KE, 
wspólne akcje marketingowe dekodera były nierozerwalnie związane z zamierzoną transakcją, 
a używanie dekodera cyfrowego przez Premiere świadczyło o połączeniu cyfrowej działalności 
koncernów Bertelsmann i Kirch. Pomimo stwierdzenia częściowego dokonania koncentracji przed 
wydaniem decyzji, KE nie zdecydowała się na nałożenie na strony transakcji grzywny z tytułu 
naruszenia obowiązku zawieszenia koncentracji. KE nie stwierdziła również, aby działanie przed-
siębiorstw naruszyło zakaz zawierania porozumień ograniczających konkurencję (choć koncerny 
Bertelsmann i Kirch konkurowały ze sobą). Ostatecznie KE uznała omawianą koncentrację za 
niezgodną z rynkiem wewnętrznym24. 

3.	Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône

W tej sprawie naruszenie obowiązku zawieszenia koncentracji dotyczyło nabycia kontroli 
na podstawie faktycznej. W latach 2001–2003 Electrabel SA (dalej: Electrabel), spółka należąca 
wówczas do francuskiej grupy Suez aktywnej w sektorze elektroenergetycznym, podwyższała 
swój udział w kapitale zakładowym Compagnie Nationale du Rhône (dalej: CNR), przedsiębior-
stwie działającym w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej. Koncentracja została 
zgłoszona KE w marcu 2008 r., a następnie uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem. W decyzji 
wydanej rok później KE stwierdziła, że Electrabel w istocie przejęła wyłączną kontrolę nad CNR 
już w grudniu 2003 r. oraz nałożyła na Electrabel grzywnę w wysokości 20 milionów euro za 
przedwczesne wprowadzenie w życie koncentracji z naruszeniem art. 7 ust. 1 EUMR z 1989 r.25. 

W uzasadnieniu decyzji KE zwróciła uwagę, że od 23 grudnia 2003 r. Electrabel była najwięk-
szym akcjonariuszem CNR (49,95% kapitału zakładowego) i choć nie posiadała bezwzględnej 
większości głosów, to biorąc pod uwagę okoliczności faktyczne i prawne, Electrabel mogła być 
pewna, że od tego czasu dysponowała de facto bezwzględną większością głosów na zgroma-
dzeniu CNR. Analiza KE obejmowała ocenę struktury akcjonariatu i praw głosu przysługujących 
największym akcjonariuszom CNR, a także obecności i zachowania akcjonariuszy podczas 
walnych zgromadzeń w latach poprzednich. Na wstępie KE obliczyła, że udziały posiadane przez 
Electrabel zapewniałyby akcjonariuszowi na walnych zgromadzeniach w latach 2000–2003 co 
najmniej 66,4% praw głosu26. Zablokowanie Electrabel wymagało bardzo wysokiej frekwencji, co 
biorąc pod uwagę wskaźnik obecności akcjonariuszy w latach ubiegłych, było wysoce niepraw-
dopodobne. Analiza KE wykazała ponadto, że akcjonariat był bardzo rozproszony, a pomiędzy 
akcjonariuszami nie istniała „wspólnota interesów”, która uzasadniałaby ich jednomyślne głoso-
wanie. Ponadto, zgodnie z umową spółki i umową akcjonariuszy zawartą z drugim największym 
akcjonariuszem CNR, Electrabel miała możliwość powoływania większości członków zarządu 

23 Komunikat prasowy KE z 1.12.1997, nr IP/97/1062. Pozyskano ze strony: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-97-1062_en.htm?locale=en 
(15.03.2018).
24 Dec. KE z 27.05.1998 w sprawie IV/M.993 – Bertelsmann/Kirch/Premiere.
25 Dec. KE w sprawie Electrabel. Kara, choć nominalnie wysoka, była bliska dolnej granicy – stanowiła bowiem zaledwie 0,04% obrotu grupy Suez 
w 2007 r. Zob. wyr. Sądu w sprawie Electrabel v KE, pkt 225.
26 Dec. KE w sprawie Electrabel, pkt 45 oraz tabela nr 2 na s. 11 tej decyzji. 
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CNR (i jak wykazała KE, taka sytuacja miała miejsce, ponieważ od lipca 2003 r. dwóch z trzech 
członków zarządu powoływała Electrabel)27. 

Treść uzasadnienia decyzji wskazuje, że KE uznaje naruszenie obowiązku standstill za naru-
szenie o charakterze materialnym (ponieważ prowadzi ono do zmian strukturalnych w warunkach 
konkurencji)28. W związku z tym możliwość nałożenia grzywny w analizowanej sprawie nie uległa 
przedawnieniu, bo w tym przypadku ma zastosowanie dłuższy, pięcioletni termin przedawnie-
nia29. W uzasadnieniu KE wskazała, że naruszenie obowiązku standstill jest z natury poważnym 
naruszeniem; kwalifikacji tej nie zmienia brak negatywnych skutków przedwcześnie dokonanej 
koncentracji dla konkurencji30. Okoliczności łagodzące w omawianej sprawie dotyczyły dobrowol-
nego zgłoszenia naruszenia oraz współpracy z KE podczas postępowania. 

Electrabel zaskarżyła analizowaną decyzję. Zarówno Sąd, jak i TSUE oddaliły w całości od-
wołania Electrabel31. Istotne punktu widzenia artykułu tezy przedstawione zostały w wyroku Sądu. 
Z uzasadnienia Sądu wynika, że w celu ustalenia faktycznej kontroli konieczne jest dokonanie 
prospektywnej analizy, przy uwzględnieniu danych z lat poprzednich. Przeciwny pogląd (tj. doko-
nywanie retrospektywnej analizy po upływie kilku lat od przejęcia znacznego pakietu udziałów) 
prowadziłby do ustanowienia systemu „faktycznej kontroli na próbę”, co byłoby sprzeczne z obo-
wiązkiem uprzedniego zgłoszenia32. Sąd odrzucił argument Electrabel co do proceduralnego 
charakteru naruszenia i wskazał, że przedwczesne wprowadzenie w życie koncentracji w życie 
z naruszeniem art. 7 ust. 1 EUMR stanowi naruszenie, którego nie można uznać za czysto formalne 
(proceduralne)33. Sąd podzielił ponadto opinię KE, zgodnie z którą zasada zawieszenia koncen-
tracji ma podstawowe znaczenie dla systemu uprzedniej kontroli koncentracji, a jej naruszenie 
należy kwalifikować jako poważne34. Sąd wskazał również, że grzywna nałożona na Electrabel 
była proporcjonalna do naruszenia ocenianego w sposób całościowy35.

4.	Marine Harvest/Morpol

Koncentracja dotycząca przejęcia kontroli przez Marine Harvest ASA (dalej: Marine Harvest), 
spółkę prowadzącą działalność w zakresie hodowli i przetwórstwa łososia, nad konkurencyjną 
spółką notowaną na giełdzie Morpol ASA (dalej: Morpol), była dwustopniowa. Najpierw Marine 
Harvest nabyła około 48,5% kapitału zakładowego Morpol od Friendmall Ltd. i Bazmonta Holding 
Ltd. (spółek kontrolowanych przez osobę fizyczną; dalej: inwestor). Bezpośrednio po nabyciu 
tych akcji, Marine Harvest skontaktowała się z KE w ramach procedury przedzgłoszeniowej 
i zapewniła, że nie będzie wykonywać prawa głosu z nabytych akcji do czasu wydania decyzji 
przez KE. Następnie Marine Harvest ogłosiła obowiązkową publiczną ofertę nabycia pozostałych 
udziałów Morpol. Koncentracja została zgłoszona KE już po nabyciu udziałów od inwestora. Po 

27 Ibidem, pkt 78 i 83.
28 Ibidem, pkt 182.
29 Ibidem, pkt 179. Zob. Art. 1 ust. 1 lit a i b rozporządzenia Rady EWG nr 2988/74 z dnia 26.11.1974 r. dotyczącego okresów przedawnień w postępowa-
niach i wykonywaniu sankcji zgodnie z regułami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej dotyczącej transportu i konkurencji (Dz. Urz. UE z 1974 r. L 319).
30 Dec. KE w sprawie Electrabel, pkt 188, 191 i 194.
31 Wyr. Sądu w sprawie Electrabel v Komisja; wyr. TSUE z 3.07.2014 w sprawie C-84/13 P – Electrabel v KE, ECLI:EU:C:2014:2040.
32 Wyr. Sądu w sprawie Electrabel v KE, pkt 48.
33 Ibidem, pkt 206.
34 Ibidem, pkt 235.
35 Ibidem, pkt 283.
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analizie sprawy KE powzięła poważne wątpliwości co do zgodności koncentracji ze wspólnym 
rynkiem, z uwagi na wysokie łączne udziały Marine Harvest i Morpol na rynku łososia szkockiego. 
Ostatecznie KE wydała zgodę na dokonanie koncentracji pod warunkiem zbycia części przedsię-
biorstwa Morpol36. W decyzji wydanej rok później KE stwierdziła naruszenie obowiązku notyfikacji 
i obowiązku zawieszenia koncentracji przez Marine Harvest i nałożyła na nią grzywnę w łącznej 
wysokości 20 milionów euro (10 milionów euro za naruszenie obowiązku określonego w art. 4 
ust. 1 EUMR oraz 10 milionów euro za naruszenie art. 7 ust. 1 EUMR)37.

W uzasadnieniu decyzji KE wskazała, że przed dokonaniem przedmiotowej koncentracji de 
facto wyłączną kontrolę nad Morpol sprawował inwestor za pośrednictwem spółek zależnych – 
Friendmall Ltd. i Bazmonta Holding Ltd.38. Zdaniem KE, posiadane (pośrednio) przez inwestora 
akcje dawały mu możliwość uzyskania bezwzględnej większości na walnym zgromadzeniu ak-
cjonariuszy i tym samym wywierania decydującego wpływu na Morpol39. Wynikało to z frekwencji 
pozostałych akcjonariuszy na walnych zgromadzeniach Morpol w latach poprzednich (2010–2012) 
oraz rozproszonej struktury akcjonariatu. KE stwierdziła, że wskutek nabycia akcji od Friendmall 
Ltd. i Bazmonta Holding Ltd. Marine Harvest nabyła takie same prawa w Morpol, jakie wcześniej 
przysługiwały inwestorowi40. Zdaniem KE, w przedmiotowej sprawie do oceny nabycia kontroli bez 
znaczenia był fakt, że Marine Harvest powstrzymała się z wykonaniem prawa głosu z nabytych 
akcji do czasu wydania przez KE zgody41. Z EUMR wynika bowiem, że dla ustalenia istnienia 
kontroli nie jest konieczne udowadnianie rzeczywistego wywierania decydującego wpływu na 
spółkę przejmowaną – koncentracja powstaje już poprzez samą możliwość wykonywania takich 
uprawnień. 

Powstrzymanie się od wykonywania prawa głosu mogłoby natomiast być istotne dla wypeł-
nienia przesłanek zwolnienia od obowiązku zawieszenia koncentracji w formie publicznej oferty 
nabycia akcji (art. 7 ust. 2 EUMR). W tym kontekście KE wyjaśniła, że ten wyjątek nie znajduje 
zastosowania w sytuacji, gdy znaczna część akcji zostaje nabyta od jednego sprzedawcy, gdy 
łatwo jest ustalić, że dany pakiet akcji zapewni wyłączną faktyczną kontrolę nad przejmowaną 
spółką42. Konsekwentnie, Marine Harvest nie mogła skorzystać z tego przepisu, gdyż nabyła 
kontrolę od jednego sprzedawcy (inwestora) w ramach jednej transakcji dokonanej jeszcze przed 
ogłoszeniem publicznej oferty.

Odnosząc się do kwestii grzywny, KE podtrzymała stanowisko przedstawione w decyzji w spra-
wie Electrabel, zgodnie z którym naruszenie obowiązków notyfikacji i zawieszenia koncentracji 
jest z natury poważnym naruszeniem43. KE wskazała, że przedwczesne dokonanie koncentracji 
w przedmiotowej sprawie mogło negatywnie wpłynąć na konkurencję, ponieważ koncentracja 
budziła poważne obawy co do jej zgodności ze wspólnym rynkiem. KE wyjaśniła, że negatywne 
skutki połączenia mogły wystąpić pomimo niewykonywania przez Marine Harvest prawa głosu 
36 Dec. KE z 30.09.2013 w sprawie COMP/M.6850 – Marine Harvest/Morpol. 
37 Dec. KE z 23.07.2014 w sprawie COMP/M.7184 - Marine Harvest/Morpol. Kara, choć nominalnie wysoka, stanowiła ok. 1% obrotów Marine Harvest. 
Zob. wyr. Sądu w sprawie Marine Harvest v KE, pkt 606.
38 Dec. KE w sprawie Marine Harvest, pkt 64.
39 Zgromadzenie akcjonariuszy Morpol miało uprawnienie do podejmowania strategicznych decyzji, w tym wybierało członków zarządu. Decyzja KE 
w sprawie Marine Harvest, pkt 62.
40 Ibidem, pkt 68.
41 Ibidem, pkt 82.
42 Ibidem, pkt 103.
43 Ibidem, pkt 135–136.



16 Aleksandra Mariak            Naruszenie obowiązku zawieszenia koncentracji (gun jumping)…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 3(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.3.7.1

16

z akcji Morpol (np. poprzez możliwość wpływu na rezygnację ze stanowiska dyrektora general-
nego Morpol)44. Jednocześnie KE zakwalifikowała niewykonywanie prawa głosu przez Marine 
Harvest jako okoliczność łagodzącą, która mogła ograniczyć antykonkurencyjne skutki narusze-
nia. Rozważając ostateczną wysokość grzywny KE wskazała, że kara powinna być odpowiednio 
wysoka, aby zapewnić odstraszający skutek, w szczególności z uwagi na to, że przedwcześnie 
dokonana koncentracja budziła poważne wątpliwości co do jej zgodności z rynkiem wewnętrznym45. 

Marine Harvest wniosła skargę o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji. Sąd oddalił 
skargę Marine Harvest w całości46. Dla niniejszych rozważań istotne są następujące tezy. Przede 
wszystkim Sąd potwierdził, że KE dokonała prawidłowej interpretacji wyjątku określonego w art. 7 
ust. 2 EUMR47. Z uwagi na to, że faktyczna kontrola została przejęta już wskutek nabycia akcji od 
inwestora, nie można, zdaniem Sądu, traktować później zrealizowanej publicznej oferty jako czę-
ści jednolitej koncentracji48. Istotne jest również rozstrzygnięcie zarzutów dotyczących wysokości 
kary. Porównując grzywnę nałożoną na Marine Harvest do tej nałożonej w sprawie Electrabel, Sąd 
wskazał, że ta pierwsza jest wyższa w ujęciu procentu obrotu z uwagi na następujące okoliczności: 
(i) Marine Harvest została ukarana za naruszenie dwóch obowiązków (notyfikacji i zawieszenia 
koncentracji) oraz (ii) przedwczesne wprowadzenie koncentracji miało poważniejszy charakter, 
gdyż przejęcie budziło poważne wątpliwości co do jego zgodności z rynkiem wewnętrznym49. Sąd 
stwierdził również, że nie można uznać kary nałożonej na Marine Harvest za nieproporcjonalną50. 
Marine Harvest wniosła przeciwko omawianemu wyrokowi odwołanie do TSUE; sprawa została 
zarejestrowana pod sygnaturą C-10/18P i oczekuje na rozpoznanie.

5.	Canon i Altice 

W 2017 roku KE poinformowała o przedstawieniu dwóm przedsiębiorstwom zarzutów w związ-
ku z podejrzeniem przedwczesnego wprowadzenia w życie koncentracji. Jak dotąd nie zostały 
opublikowane rozstrzygnięcia KE w tym zakresie. Przedstawiony w komunikatach prasowych KE 
stan faktyczny spraw może być jednak przydatny we wskazaniu takich zachowań przedsiębiorstw, 
które narażone są na ryzyko zarzutu gun jumpingu. 

Pierwsza sprawa dotyczy możliwości wprowadzenia w życie koncentracji polegającej na prze-
jęciu przez Canon Inc. (dalej: Canon) kontroli nad Toshiba Medical Systems Corporation (dalej: 
TMSC) z naruszeniem obowiązku notyfikacji i zawieszenia koncentracji. Analizowana transakcja 
stanowiła koncentrację dwuetapową w formie tzw. przechowania (warehousing). W tej sprawie KE 
wstępnie ustaliła, że Canon przejęła kontrolę już w pierwszym (niezgłoszonym) etapie, w którym 
nabyła tylko 5% akcji w kapitale zakładowym TMSC oraz prawo opcji na pozostałe akcje spółki 
przejmowanej znajdujące się w posiadaniu tymczasowego nabywcy51. Wskazać należy, że kwota, 
jaką zapłaciła Canon za niewielki procent akcji TMSC, znacznie przewyższała sumę zapłaconą 
za pozostałe akcje przez nabywcę tymczasowego. 
44 Ibidem, pkt 151.
45 Ibidem, pkt 172 i 206.
46 Wyr. Sądu w sprawie Marine Harvest v KE, pkt 646.
47 Ibidem, pkt 68–83. 
48 Ibidem, pkt 229.
49 Ibidem, pkt 595–598.
50 Ibidem, pkt 608.
51 Zob. Informację prasową KE z 6.07.2017, nr IP/17/1924.
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Druga sprawa dotyczy zarzutu przedwczesnego dokonania koncentracji polegającej na na-
byciu przez Altice S.A. (dalej: Altice) wyłącznej kontroli nad PT Portugal SGPS S.A. (dalej: PT 
Portugal). Wstępnie KE ustaliła, że gun jumping w tej sprawie mógł polegać na wywieraniu przez 
Altice decydującego wpływu na PT Portugal na podstawie umowy nabycia udziałów w okresie 
poprzedzającym uzyskanie zgody na dokonanie koncentracji, np. w formie dawania poleceń co 
do sposobu prowadzenia negocjacji przez przejmowaną spółkę52. Zarzut KE obejmuje ponadto 
ujawnianie Altice wrażliwych informacji PT Portugal przed uzyskaniem zgody.

Warto dodać, że w 2016 r. francuski organ ochrony konkurencji nałożył na spółkę należącą 
do tej grupy Altice karę w wysokości 80 milionów euro z tytułu gun jumpingu w odniesieniu do 
dwóch koncentracji polegających na przejęciu kontroli nad spółkami z sektora telekomunikacyj-
nego. W tych sprawach za działania naruszające obowiązek zawieszenia koncentracji w okresie 
przejściowym uznano: udział w zarządzaniu operacyjnym przejmowanej spółki (w tym np. udział 
w renegocjacji strategicznych umów, podejmowanie działań w zakresie polityki sprzedażowej 
i promocyjnej), „zacieśnianie więzi gospodarczych” (w tym negocjowanie i wspólne przygotowanie 
wdrożenia nowego produktu), a także wymianę strategicznych informacji53. 

6.	Ernst & Young v Konkurrencerådet

Sprawa dotyczy pytania prejudycjalnego zadanego TSUE przez duński sąd w związku z roz-
poznawanym odwołaniem od decyzji duńskiego organu ochrony konkurencji stwierdzającej gun 
jumping w transakcji nabycia lokalnej spółki KPMG przez konkurencyjną spółkę Ernst & Young 
P/S (dalej: EY)54. Duński organ uznał, że rozwiązanie przez lokalną spółkę KPMG umowy współ-
pracy z globalną siecią KPMG w okresie poprzedzającym wydanie decyzji antymonopolowej, 
naruszało obowiązek zawieszenia koncentracji. Zasadniczo poprzez pytanie prejudycjalne sąd 
duński zwraca się o wyjaśnienie zakresu obowiązku standstill i określenie kryteriów pomocnych 
do oceny, jakie działania mogą być kwalifikowane jako naruszenie tego obowiązku. Wskazać przy 
tym należy, że duńska regulacja oparta jest na przepisach EUMR55. Jak dotąd, w sprawie zosta-
ła opublikowana opinia rzecznika generalnego Nilsa Wahla, z której wynika, że organy ochrony 
konkurencji (KE i duński organ) opowiedziały się za rozszerzającą interpretacją obowiązku zawie-
szenia koncentracji, natomiast rzecznik generalny przedstawił wąską wykładnię tego obowiązku.

Zdaniem duńskiego organu, obowiązek zawieszenia koncentracji powinien obejmować 
wszystkie działania, które mogą ograniczyć lub utrudnić dokonanie skutecznej uprzedniej kontroli 
koncentracji56. Duński organ przedstawił następujące kryteria, które należy brać pod uwagę przy 
kwalifikowaniu zachowania przedsiębiorstwa jako naruszenia obowiązku standstill: (i) związek 
z koncentracją; (ii) odwracalność skutków działania; (iii) możliwość wywołania skutków rynkowych57. 
Podobne stanowisko w tej sprawie zajęła także KE, jej zdaniem naruszenie tego obowiązku może 

52 Zob. Informację prasową KE z 18.05.2017, nr IP/17/1368 i przemówienie Komisarz M. Vestager wygłoszone w Bukareszcie w dniu 18.05.2018. 
Pozyskano z: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/competition-and-rule-law_en (27.03.2018). W prze-
mówieniu Komisarz wskazała, że w okresie przejściowym „Altice zachowywała się tak, jakby już przejęła PT Portugal”.
53 Zob. komunikat Autorité de la concurrence z 8.11.2016. Pozyskano z: http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=630&id_
article=2900&lang=en (23.03.2018).
54 Sprawa C-633/16 – Ernst & Young P/S v Konkurrencerådet.
55 Opinia rzecznika generalnego Nilsa Wahla w sprawie Ernst & Young P/S v Konkurrencerådet, pkt 12.
56 Ibidem, pkt 41.
57 Ibidem, pkt 25 i 47.
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powstać w wyniku częściowego dokonania koncentracji (partial implementation) wskutek podjęcia 
działań, które: (i) składają się z czynności przygotowawczych w toku procedury prowadzącej do 
zmiany kontroli lub (ii) umożliwiają stronie przejmującej kontrolę uzyskanie wpływu na strukturę 
lub zachowanie rynkowe przejmowanego przedsiębiorstwa, lub (iii) w inny sposób wyprzedzają 
skutki połączenia albo w istotny sposób wpływają na panujące warunki konkurencji58. 

Rzecznik generalny uznał, że podane przez organy ochrony konkurencji kryteria nie są przy-
datne przy ustalania zakresu obowiązku zawieszenia koncentracji. W celu zapewnienia pewności 
prawa odpowiednie byłoby raczej wskazanie czynności, które nie podlegają temu obowiązkowi 
(definicja negatywna)59. 

Z opinii rzecznika wynika, że obowiązek standstill powinien mieć zastosowanie do działań 
nierozerwalnie związanych z pojęciem „koncentracji” zdefiniowanym w EUMR60. Zdaniem rzeczni-
ka, szersza interpretacja prowadziłaby do rozciągnięcia tego obowiązku poza zakres zastosowa-
nia EUMR, a także wykraczałaby poza to, co jest niezbędne dla zapewnienia skutecznej kontroli 
połączeń61. Dodatkowo, w opinii przedstawione zostały dwa interesujące poglądy. Po pierwsze, 
rzecznik zgodził się z KE, że obowiązek zawieszenia koncentracji obejmuje również tzw. częś-
ciowe dokonanie koncentracji; rzecznik doprecyzował jednakże, że poza zakresem tego pojęcia 
powinny zostawać działania przygotowawcze i poprzedzające koncentrację62. Po drugie, skutki 
rynkowe wywołane przez działanie potencjalnie stanowiące przedwczesne wprowadzenie kon-
centracji w życie nie są, zdaniem rzecznika generalnego, istotne dla ustalenia, czy zachowanie 
to narusza obowiązek zawieszenia koncentracji63.

Zaproponowana przez rzecznika definicja negatywna wskazuje, że poza zakresem art. 7 ust. 1 
EUMR powinny pozostać zachowania przedsiębiorstw, które pomimo że są podjęte w związku 
z koncentracją, to poprzedzają i dają się oddzielić od działań faktycznie prowadzących do wy-
wierania decydującego wpływu na przejmowane przedsiębiorstwo64. W konsekwencji rzecznik 
stwierdził, że wypowiedzenie umowy o współpracy przez KPMG nie było objęte obowiązkiem 
zawieszenia koncentracji. Zdaniem rzecznika, wypowiedzenie umowy nie było działaniem niero-
zerwalnie związanym z przeniesieniem kontroli i nie skutkowało przejęciem przez EY kontroli nad 
KPMG65. Ponadto pomimo wypowiedzenia umowy, EY i KPMG pozostali konkurentami.

IV.	Wnioski
Omówione w artykule sprawy wskazują, że w praktyce występują trudności w stosowaniu za-

sady zawieszenia koncentracji, a zakres zachowań przedsiębiorstw objętych tym obowiązkiem nie 
jest jasny. Stan taki budzi wątpliwości, czy obowiązek ten jest faktycznie niezbędnym narzędziem 
kontroli koncentracji (Depoortere i Lelart, 2010, s. 118). Jak dotąd w praktyce nie wykształciła się 
„biała” ani „czarna” lista praktyk w zakresie gun jumpingu (Werner, Clerckx i Barre de la, 2018, 

58 Ibidem, pkt 42. Rzecznik wskazał, że duński organ ochrony konkurencji i KE zgodzili się, że poza zakresem obowiązku zawieszenia koncentracji 
powinny pozostać wewnętrzne działania przygotowawcze (niewywołujące skutków rynkowych). Zob. przypis 19 opinii.
59 Ibidem, pkt 45.
60 Ibidem, pkt 60–62.
61 Ibidem, pkt 68 i 69.
62 Ibidem, pkt 63.
63 Ibidem, pkt 91.
64 Ibidem, pkt 98.
65 Ibidem, pkt 85–88.
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s. 143). Wynika to przede wszystkim z niewielkiej liczby decyzji stwierdzających gun jumping oraz 
braku wytycznych KE w sprawie kryteriów oceny, czy działanie przedsiębiorstwa stanowi narusze-
nie art. 7 ust. 1 EUMR. Niepewność wzmaga dodatkowo fakt, że zakres stosowania obowiązku 
zawieszenia koncentracji nie był, jak dotąd, weryfikowany przez sądy unijne. Dla przedsiębiorstw 
oznacza to trudność w określeniu, co stanowi dozwolone działanie z zakresu planowania połącze-
nia, a jakie działanie uważane będzie już za gun jumping. Błędna ocena przedsiębiorstw może 
skutkować wysoką grzywną (vide sprawy Electrabel i Marie Harvest), której nakładanie oparte 
jest na szerokiej dyskrecji KE. Przedstawione poniżej wnioski dotyczą określenia, jakie działania 
łączących się przedsiębiorstw mogą zostać uznane za przedwczesne dokonanie koncentracji 
i w jaki sposób KE ustala wysokość grzywien za te naruszenia.

1.	Zakres	obowiązku	zawieszenia	koncentracji

Z oczywistym przypadkiem naruszenia obowiązku zawieszenia koncentracji mamy do czynie-
nia w przypadku przejęć kapitałowych, które skutkują nabyciem kontroli nad przedsiębiorstwem 
przejmowanym (na podstawie prawnej i faktycznej). Potwierdzają to decyzje Electrabel i Marine 
Harvest, w których naruszenie obowiązku standstill było skutkiem przejęcia kontroli na podstawie 
faktycznej poprzez nabycie mniejszościowego pakietu udziałów. Trudność w stosowaniu obowiąz-
ku zawieszenia koncentracji w takich sytuacjach wynika z braku możliwości dokładnego okre-
ślenia procentowej wartości udziałów, których nabycie byłoby bezpieczne. Decyzje w sprawach 
Electrabel i Marine Harvest podkreślają znaczenie przeprowadzania prognostycznej analizy,, czy 
nabywany mniejszościowy pakiet udziałów może przyznawać de facto kontrolę. Z decyzji tych 
wynika ponadto, że ocena możliwości przejęcia kontroli powinna zawsze uwzględniać kryteria 
jakościowe, a nie czysto ilościowe66. W tym kontekście warto również wskazać, że KE od kilku 
lat postuluje objęcie prewencyjną kontrolą mniejszościowych pakietów udziałów67. Istotne jest 
również, że niewykonywanie prawa głosu z akcji zapewniających faktyczną kontrolę nie chroni 
przed zarzutem gun jumpingu, co wynika ze sprawy Marine Harvest. 

Podstawę kontroli stanowią nie tylko udziały lub aktywa, lecz także umowy lub jakiekolwiek 
inne środki, które dają możliwość wywierania decydującego wpływu na przedsiębiorstwo (art. 3 
ust. 2 EUMR). Wywieranie decydującego wpływu na przejmowane przedsiębiorstwo jest również 
uznawane przez KE za gun jumping. W sprawach Ineos/Kerling i Altice podejrzenie przedwczes-
nego dokonania koncentracji dotyczyło wywierania wpływu poprzez powoływanie lub odwoływa-
nie członków organów zarządzających przejmowanego przedsiębiorstwa, jak również dawania 
im instrukcji. 

Jednocześnie, z działań podejmowanych przez KE w sprawach łączących się przedsiębiorstw 
wynika, że obowiązek standstill interpretowany jest szerzej i obejmuje swoim zakresem również 
czynności, które nie prowadzą do zmiany kontroli, lecz mogą stanowić tzw. częściowe wprowa-
dzenie koncentracji w życie (partial implementation). Potwierdza to sprawa Bertelsmann/Kirch/
Premiere, w której za naruszenie obowiązku standstill uznane zostało prowadzenie wspólnych akcji 
marketingowych przez strony joint venture. Zdaniem KE, takie działanie świadczyło o połączeniu 

66 Co jest zgodne ze Skonsolidowanym obwieszczeniem KE dotyczącym kwestii jurysdykcyjnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 
w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE z 2008 r. C 95), pkt 59–61.
67 Zob. Białą Księgę KE „Towards more effective EU merger control” z 9.07.2017, COM(2014)449 final.
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działalności uczestników transakcji, było nierozerwalnie związane z koncentracją i tym samym 
stanowiło częściowe dokonanie koncentracji. Ze stanowiska zajętego przez KE w sprawie Ernst 
& Young v Konkurrencerådet wynika, że unijny organ uznał za gun jumping rozwiązanie umowy 
o współpracy przez przedsiębiorstwo przejmowane, choć działanie to jedynie przygotowywało 
KPMG do fuzji z konkurencyjną spółką i nie skutkowało przejęciem kontroli.

Sprawa Ernst & Young v Konkurrencerådet pokazuje, że zakres stosowania obowiązku za-
wieszenia koncentracji wymaga sprecyzowania. Wyrok wydany przez TSUE w tej sprawie bę-
dzie bardzo istotny, gdyż jako pierwszy wprost odniesie się do problematyki zakresu obowiązku 
powstrzymania się z dokonaniem koncentracji. Przedstawione przez KE w tej sprawie kryteria 
oceny, czy dane zachowanie narusza obowiązek określony w art. 7 ust. 1 EUMR, prowadzą do 
rozszerzającej interpretacji tego obowiązku, wykraczającej poza to, co jest niezbędne dla zapew-
nienia skutecznej kontroli koncentracji. Z perspektywy przedsiębiorstw, szerokie rozumienie tego 
obowiązku prowadziłoby do niepotrzebnych opóźnień w dokonaniu koncentracji. W związku z tym, 
w mojej ocenie, należy zgodzić się z rzecznikiem generalnym Nilsem Wahlem, że art. 7 ust. 1 
EUMR powinien być interpretowany ściśle i obejmować tylko te czynności, które mogą skutkować 
przejęciem kontroli nad przedsiębiorstwem przejmowanym.

Wydaje się również, że KE uznaje za naruszenie obowiązku standstill działania polegające 
na wymianie (jednostronnym udostępnianiu) wrażliwych informacji przed uzyskaniem wymaganej 
zgody. Wynika to z opisu wstępnych ustaleń KE w sprawie Altice. Ponadto podejrzenie podej-
mowania takich działań było powodem przeprowadzenia przez unijny organ niezapowiedzianej 
inspekcji w sprawie Ineos/Kerling. W tej sprawie jednakże KE nie wydała decyzji stwierdzającej 
naruszenia obowiązków wynikających z EUMR, co nie pozwala odpowiedzieć na pytanie, w jakim 
zakresie wymiana informacji pomiędzy uczestnikami koncentracji może stanowić gun jumping. 
Pewnych wskazówek w tym zakresie mogłaby dostarczać np. praktyka amerykańskich organów 
ochrony konkurencji, które egzekwują gun jumping w formie wymiany informacji (Bolecki, 2013, 
s. 268–272). Brak decyzji KE stwierdzających gun jumping w tej postaci sprawia, że przedsię-
biorstwa powinny zwracać szczególną uwagę na zakres i rodzaj wymienianych informacji. W celu 
zmniejszenia ryzyka pomocne może być utworzenie specjalnego zespołu składającego się z do-
radców zewnętrznych (tzw. clean team), za pomocą którego przedsiębiorstwa będą wymieniać 
się wrażliwymi informacjami w toku połączenia (Modrall i Ciullo, 2003, s. 429).

2.	Polityka	karania	gun jumpingu

Kary nakładane przez KE w omówionych sprawach Electrabel i Marine Harvest z tytułu 
przedwczesnego dokonania koncentracji były znaczące, a sądy rozpatrujące skargi spółek były 
powściągliwe i nie uznawały żądań o obniżenie grzywny. Maksymalna wysokość kary pieniężnej 
w przypadku naruszenia art. 7 ust. 1 EUMR wynosi 10% łącznego obrotu, która jest taka sama, 
jak w przypadku najpoważniejszych naruszeń konkurencji. Wskazuje to na zamiar prawodawcy 
unijnego, aby surowo karać naruszenia związane z przedwczesnym wdrożeniem koncentracji. 
Kary pieniężne nałożone na Electrabel i Marine Harvest znajdowały się znacznie poniżej przewi-
dzianego progu i wynosiły odpowiednio ok. 0,04 i 1% obrotu przedsiębiorstw.

Kryteria brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości grzywny określone są w art. 14 ust. 3 EUMR 
i obejmują rodzaj (charakter), ciężar (wagę) i czas trwania naruszenia. Odnośnie do przesłanki 
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rodzaju naruszenia, KE stoi na stanowisku, że przedwczesne dokonanie koncentracji jest z na-
tury poważnym naruszeniem prawa konkurencji, które podważa efektywność ex ante systemu 
kontroli koncentracji, niezależnie od braku negatywnego wpływu połączenia na konkurencję68. 
Wystąpienie skutku koncentracji dla rynku ma natomiast wpływ na określenie ciężaru naruszenia. 
W orzecznictwie unijnym ugruntowana linia orzecznicza stanowi, że wagę naruszenia ustala się na 
podstawie szeregu okoliczności, w odniesieniu do których KE dysponuje swobodnym uznaniem69. 
W sprawach Electrabel i Marine Harvest KE uwzględniła m.in. następujące okoliczności: wielkość 
przedsiębiorstwa, istnienie precedensowych orzeczeń w sprawie naruszenia obowiązku standstill, 
stopień winy jak również wpływ przedwczesnego dokonania koncentracji na rynek. Z omawianych 
decyzji wynika, że KE kładzie nacisk na funkcję odstraszającą grzywny (deterrence)70. 

Podkreślenia wymaga, co zostało potwierdzone przez sądy unijne, że do kar wydawanych 
na podstawie EUMR nie mają zastosowania wytyczne KE w sprawie metody ustalania grzywien 
nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 1/200371. Biorąc pod uwagę ogólne 
określenie przesłanek wpływających na wysokość grzywny w EUMR oraz brak odpowiednich 
wytycznych KE, należy stwierdzić, że unijny organ ma bardzo szeroką dyskrecję w nakładaniu 
kar. Dodatkowo, w orzecznictwie przyjmuje się, że wcześniejsza praktyka KE nie stanowi ram 
prawnych dla grzywien w dziedzinie konkurencji72. Oznacza to jeszcze większą niepewność dla 
przedsiębiorstw. Z tego względu zasadne jest postulowanie opracowania przez KE wytycznych 
określających metodę obliczania grzywien wydawanych na podstawie przepisów EUMR, które 
wiązałyby KE przy ustalaniu kwoty grzywny z tytułu gun jumpingu.

3.	Wnioski	de lege ferenda

W świetle powyższych rozważań, należałoby postulować podjęcie działań, które zwiększyłyby 
pewność prawną uczestników koncentracji o wymiarze unijnym. 

Po pierwsze, KE powinna doprecyzować koncepcję częściowego wprowadzenia koncentracji 
w życie (partial implementation) poprzez wykluczenie z zakresu stosowania art. 7 ust. 1 EUMR dzia-
łań nieskutkujących przejęciem kontroli. Orzeczenie w sprawie Ernst & Young v Konkurrencerådet 
może wpłynąć w tym zakresie na praktykę egzekwowania gun jumpingu przez KE, w przypadku 
gdyby TSUE podzielił opinię rzecznika generalnego. W mojej ocenie należałoby również postu-
lować, aby praktyka wymiany wrażliwych informacji w toku koncentracji pozostawała poza za-
kresem art. 7 ust. 1 EUMR. Wynika to z faktu, że wymiana informacji nie prowadzi do wywierania 
decydującego wpływu na przejmowane przedsiębiorstwo, tj. takie działanie nie wchodzi w zakres 
pojęcia „koncentracji”. Moim zdaniem, taka praktyka powinna być oceniana przez pryzmat art. 101 
TFUE, a nie w ramach przepisów EUMR. 

Po drugie, KE powinna rozważyć opublikowanie wytycznych precyzujących zakres zawie-
szenia koncentracji, co pomogłoby przedsiębiorstwom uniknąć ryzyka gun jumpingu. Przykładem 
mogłyby być rozwiązania przyjęte w Brazylii, gdzie organ ochrony konkurencji wydał wytyczne 

68 Dec. KE w sprawie Marine Harvest, pkt 157; dec. KE w sprawie Electrabel, pkt 193–194.
69 Wyr. Sądu w sprawie Electrabel v KE, pkt 230 i orzeczenia tam przywołane.
70 Dec. KE w sprawie Marine Harvest, pkt 206; dec. KE w sprawie Electrabel, pkt 226.
71 Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 1/2003 (Dz. Urz. UE z 2006 r. C 210). Zob. 
wyr. Sądu w sprawie Marine Harvest v KE, pkt 449; wyr. Sądu w sprawie Electrabel v KE, pkt 227.
72 Wyr. Sądu w sprawie Marine Harvest v KE, pkt 592 i wyr. Sądu w sprawie Electrabel v KE, pkt 259 i przytoczone tam orzecznictwo.
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dotyczące gun jumpingu. Dokument ten zawiera definicję gun jumpingu, przykładową listę dzia-
łań, jakie mogą być uznane za naruszenia oraz reguły postępowania z wrażliwymi informacjami 
przed wydaniem zgody na koncentrację. Wytyczne wskazują na trzy kategorie zachowań kwali-
fikowanych jako gun-jumping: (i) wymianę informacji strategicznych; (ii) stosowanie postanowień 
umownych, które pozwalają na przedwczesną integrację przedsiębiorstw oraz (iii) inne działania 
skutkujące (częściowym) dokonaniem koncentracji (Luca Drago de i Morselli, 2016, s. 132–133).

Po trzecie, KE mogłaby częściej udzielać odstępstwa od obowiązku zawieszenia koncen-
tracji na podstawie art. 7 ust. 3 EUMR. Rozwiązanie to jest rzadko stosowane przez KE (w la-
tach 1990–2017 zostało wydanych 120 takich decyzji)73. W szczególności, zwolnienia mogłyby 
być częściej udzielane w sprawach koncentracji, które nie budzą obaw co do ich zgodności z ryn-
kiem wewnętrznym, np. tych rozpatrywanych w procedurze uproszczonej (Depoortere i Lelart, 
2010, s. 119). 
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I.	Wprowadzenie
W ramach systemu kontroli koncentracji organy antymonopolowe sprawują nadzór nad 

koncentracjami, tj. kontrolują procesy mogące potencjalnie wpływać na strukturę rynku (Goyder, 
2003, s. 335) poprzez skupienie znacznej siły gospodarczej (Sroczyński, 2010, s. 213), co jest 
niekorzystne dla funkcjonowania skutecznej konkurencji (Banasiński, 2015, s. 365). Zazwyczaj 
tak rozumiane koncentracje składają się z pojedynczej transakcji skutkującej zmianą w kontroli 
nad przedsiębiorcą1. Czasami jednak pojęcie „koncentracji” odnosi się do łącznie analizowanego 

* Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UW; prawnik w zespole prawa konkurencji kancelarii Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.;  
e-mail: adrianbielecki@gmail.com. Tekst przedstawia osobiste poglądy autora.
1 Unijne i polskie prawo ochrony konkurencji posługują się odpowiednio pojęciami „przedsiębiorstwo” i „przedsiębiorca”. Pomimo tej różnicy w niniejszej 
pracy oba pojęcia będą stosowane zamiennie. Szerzej na temat tych różnic zob.: Materna, 2009.
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szeregu transakcji. Tego typu stany faktyczne można zbiorczo nazwać koncentracjami wieloeta-
powymi sensu largo2. Jednym z takich przypadków jest wystąpienie tzw. koncentracji podzielonej3 
lub kroczącej4.

Aby wyjaśnić czym jest koncentracja podzielona, należy wskazać, że koncentracje podlegają 
zgłoszeniu organowi ochrony konkurencji jedynie w przypadku spełnienia określonych kryteriów 
jurysdykcyjnych. Pierwszym kryterium jest definicja koncentracji – czyli transakcji podlegającej 
zgłoszeniu (merger transaction). To kryterium mające charakter jakościowo-ilościowy ma na celu 
zidentyfikować transakcje, które skutkują trwałym połączeniem niezależnych przedsiębiorstw lub 
aktywów oraz mogą prowadzić do rezultatów sprzecznych z celami prawa ochrony konkurencji 
(OECD, 2016, s. 5). Drugim kryterium są tzw. progi zgłoszenia (notification thresholds), które mają 
raczej charakter ilościowy i zazwyczaj odnoszą się do wielkości transakcji lub jej uczestników. 
Progi te mają na celu wyróżnić te koncentracje, które najprawdopodobniej mogą mieć znaczący 
wpływ na rynek w danej jurysdykcji (ibidem, s. 4). Pojęcie „koncentracji podzielonej” jest instytucją 
wyróżnianą w powiązaniu z tym drugim kryterium.

W prawie unijnym zamiar dokonania operacji stanowiącej koncentrację (tj. spełniającej pierw-
sze z wyżej wskazanych kryteriów) jest objęty obowiązkiem zgłoszenia organowi ochrony konku-
rencji w przypadku wystąpienia tzw. wymiaru wspólnotowego. Wymiar wspólnotowy jest określony 
za pomocą progów obrotu uczestników koncentracji. W ocenie KE obrót służy jako wskaźnik 
zasobów ekonomicznych skupianych w ramach koncentracji5. Takie podejście wskazuje znacze-
nie gospodarcze dokonywanej koncentracji i możliwość jej realnego oddziaływania na strukturę 
konkurencji na unijnym rynku wewnętrznym (Kohutek, 2013). Pojęcie „wymiaru wspólnotowego” 
jest powiązane z zasadą pojedynczej instytucji (one-stop-shop), zgodnie z którą koncentracje 
o wymiarze wspólnotowym podlegają zgłoszeniu wyłącznie do KE6. Zatem wymiar wspólnotowy 
zasadniczo decyduje czy koncentracja podlega zgłoszeniu do KE, czy też może być analizowana 
w kontekście krajowego prawa konkurencji.

Koncentracja podzielona to szereg transakcji, które – z racji tego, że mają miejsce w określonym 
przedziale czasowym i układzie podmiotowym – stanowią jedną koncentrację na potrzeby oceny 
przekroczenia progów zgłoszenia. Pojęcie koncentracji podzielonej służy rozszerzeniu zakresu 
obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji i kompetencji organu do ich oceny. Celem regulacji 
tej instytucji jest objęcie obowiązkiem zgłoszenia zamiaru dokonania szeregu transakcji, które 
samodzielnie podlegałyby wyłączeniu z zakresu obowiązku zgłoszenia z powodu niespełnienia 
progów dotyczących obrotu realizowanego przez uczestników transakcji7, jednakże z uwagi na 
określone okoliczności zasadne jest traktowanie takiego szeregu jako jednej koncentracji.

Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy unijnej regulacji koncentracji podzielonych oraz praktyki 
jej stosowania. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę fakt, iż problematyka koncentracji 

2 Pojęcie „koncentracji wieloetapowej” sensu largo obejmuje różne grupy koncentracji wieloetapowych. Oprócz koncentracji podzielonych (kroczących) 
można wyróżnić koncentracje wieloetapowe sensu stricto, tj. szereg wzajemnie uwarunkowanych transakcji traktowanych jako jedna koncentracja.
3 Terminu „koncentracja podzielona” w polskiej doktrynie użyto w: Błachucki, 2012, s. 194–195.
4 Termin „koncentracja krocząca” jest używany przez W. Podlasina i T. Skocznego (Skoczny, 2014, s. 140).
5 Komisja Europejska, Skonsolidowane obwieszczenie dotyczące kwestii jurysdykcyjnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004/WE, 
pkt 124; zob. też Whish, 2009, s. 828.
6 Z zastrzeżeniem możliwości odesłania koncentracji o wymiarze wspólnotowym do rozpatrzenia krajowym organom ochrony konkurencji – zob. art. 9 
Rozporządzenia 139/2004/WE; zob. Whish, 2009, s. 834.
7 Co w przypadku rozporządzenia 139/2004/WE przekłada się na brak wymiaru wspólnotowego.
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podzielonych stosunkowo niedawno została dostrzeżona również przez polskiego ustawodawcę. 
Ustawą z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego8, która weszła w życie w styczniu 2015 r. analogiczna 
konstrukcja została wprowadzona także do polskiego prawa.

W związku z powyższym niezwykle zasadne jest dokonanie analizy tej instytucji na gruncie 
prawa unijnego stanowiącego pierwowzór polskiej regulacji. W tym celu w pierwszej kolejności zo-
stanie przedstawiona próba umiejscowienia pojęcia „koncentracji podzielonej” w unijnym systemie 
kontroli koncentracji. Dalej zostanie przedstawiona charakterystyka tej instytucji z uwzględnieniem 
najbardziej istotnych węzłowych zagadnień, takich jak zakres podmiotowy czy charakter więzi 
pomiędzy poszczególnymi elementami koncentracji podzielonej. Całość zostanie zakończona 
podsumowaniem.

II.	Uwagi	ogólne
Zasadniczo rozporządzenie 139/2004/WE reguluje obowiązek zgłoszenia do KE jedynie kon-

centracji o wymiarze wspólnotowym, a organem uprawnionym do oceny tego typu koncentracji jest 
KE. W konsekwencji koncentracje pozbawione takiego charakteru mogą podlegać zgłoszeniu do 
narodowych organów ochrony konkurencji. Koncentracja ma wymiar wspólnotowy po przekroczeniu 
progów obrotowych określonych w art. 1 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia 139/2004/WE. Progi te od-
noszą się do obrotu zrealizowanego samodzielnie lub łącznie przez uczestników koncentracji, przy 
czym analizowany jest obrót na świecie, w UE oraz w poszczególnych państwach członkowskich.

Sposób obliczania obrotu został uregulowany w art. 5 rozporządzenia 139/2004/WE. Zgodnie 
z ogólną regułą wskazaną w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 139/2004/WE łączny obrót brany pod 
uwagę przy ocenie wymiaru wspólnotowego koncentracji zawiera obrót wszystkich zainteresowa-
nych przedsiębiorstw. Jednocześnie, stosownie do art. 5 ust. 2 akapit 1 rozporządzenia 139/2004/
WE w przypadku, gdy koncentracja polega na przejęciu części jednego lub więcej przedsiębiorstw, 
niezależnie od tego czy części te mają lub nie osobowość prawną, bierze się pod uwagę, w od-
niesieniu do sprzedawcy lub sprzedawców, jedynie obrót przypadający na części będące przed-
miotem transakcji.

Dla pojęcia „koncentracji podzielonej” kluczowe jest brzmienie art. 5 ust. 2 akapit 2 rozporzą-
dzenia 139/2004/WE, ustanawiającego wyjątek od powyższych zasad. Przepis ten stanowi, że 
przynajmniej dwie transakcje, które mają miejsce na przestrzeni dwóch lat między tymi samymi 
osobami lub przedsiębiorstwami, traktowane są jako jedna i ta sama koncentracja zachodząca 
w dniu zawarcia ostatniej transakcji9. Celem tego przepisu jest ograniczenie stosowania tzw. tak-
tyki salami, to znaczy zapobieżenie sytuacji, w której te same osoby będą dzielić transakcje na 
szereg operacji sprzedaży aktywów rozłożonych w czasie, tak by wyjść poza zakres właściwości 
KE w kwestiach objętych rozporządzeniem 139/2004/WE10. Taka interpretacja została potwier-
dzona w orzecznictwie TS UE11.

 8 Dz.U. 2014, poz. 945. 
 9 Podobne uregulowanie było zawarte w art. 5 ust. 2 akapit 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw z dnia 21.12.1989 r. (Dz. Urz. EWG L z 1989 r. Nr 395, s. 1).
10 Skonsolidowane obwieszczenie Komisji dotyczące kwestii jurysdykcyjnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004/WE w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw, pkt 49 (Dz. Urz. UE C z 2008 r. Nr 95, s. 1.
11 Wyr. Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23.02.2006 r. w sprawie T-282/02 Cementbouw Handel & Industrie BV przeciwko Komisji, pkt 118.
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III.	Problemy	szczegółowe

1.	Zakres	podmiotowy	koncentracji	podzielonych

Jak zostało wskazane, wielkość obrotu uczestników koncentracji służy jako wskaźnik zasobów 
ekonomicznych skupianych w ramach koncentracji12. Takie podejście umożliwia ocenę znaczenia 
gospodarczego dokonywanej koncentracji i możliwości jej realnego oddziaływania na strukturę 
konkurencji na unijnym rynku wewnętrznym (Kohutek, 2013).

W celu uchwycenia całkowitej wielkości zasobów ekonomicznych połączonych w ramach 
konkretnej operacji gospodarczej w większości systemów prawa ochrony konkurencji analizuje 
się zasoby przypisane do organizmów gospodarczych (economic group), czyli bezpośrednich 
uczestników koncentracji wraz z podmiotami powiązanymi. Podobnie rozporządzenie 139/2004/
WE wskazuje, że dla celów oceny kwestii jurysdykcyjnych do obrotów uczestników koncentracji 
należy dodać obroty zrealizowane przez podmioty powiązane z uczestnikami za pomocą więzi 
wyszczególnionych w art. 5 ust. 4 rozporządzenia 139/2004/WE13. Wśród tych więzi powyższy 
przepis wymienia m.in. określone powiązania kapitałowe (posiadanie większości kapitału lub ak-
tywów) czy uprawnienia korporacyjne (dysponowanie większością głosów, prawo do mianowania 
większości członków organów czy prawo do zarządzania sprawami przedsiębiorstwa)14. Dla celów 
obliczania obrotu podmioty te tworzą tzw. grupę15. 

Z kolei przepis art. 5 ust. 2 akapit 2 rozporządzenia 139/2004/WE regulujący koncentra-
cje podzielone dotyczy szeregu transakcji dokonywanych na przestrzeni dwóch lat między 
tymi samymi osobami lub przedsiębiorstwami. Zdaniem KE szereg transakcji dokonywanych 
pomiędzy przedsiębiorstwami należącymi do tych samych odpowiednich grup wchodzi w za-
kres zastosowania art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia 139/2004/WE16. Tym samym, nie 
ma zastosowania do transakcji o zmienionej konfiguracji podmiotowej, np. jeżeli w niektórych 
z przedmiotowych transakcji do tych samych osób lub przedsiębiorstw dołączyły inne osoby lub  
przedsiębiorstwa17.

Przykładowo, w sprawie Otto/Primondo Assets18, KE rozpoznała w ramach jednego postę-
powania dwie transakcje dokonane tego samego dnia pomiędzy podmiotami należącymi odpo-
wiednio do tych samych grup. Pierwsza transakcja polegała na nabyciu przez Otto i podmioty 
zależne, tj. Provista, Otto Finance Cyprus Limited oraz BIC Retail Enterprises, Inc, aktywów 
obejmujących znaki towarowe, zgłoszenia znaków towarowych, patent, nazwy domen, prawa 
autorskie oraz dane klientów, służące działalności w sektorze sprzedaży na odległość. Sprzedaż 

12 Komisja Europejska, Skonsolidowane obwieszczenie dotyczące kwestii jurysdykcyjnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004/WE,  
pkt 124.
13 Ibidem, pkt 175.
14 Należy jednak zauważyć, że pomimo znacznego podobieństwa w praktyce powiązania te nie zawsze muszą być tożsame z powiązaniami decydu-
jącymi o powstaniu kontroli nad przedsiębiorstwem. Skonsolidowane obwieszczenie Komisji dotyczące kwestii jurysdykcyjnych na mocy rozporządzenia 
Rady (WE) nr 139/2004/WE w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, pkt 184.
15 Jak zauważa S. Dudzik, pojęcie „grupa” nie jest zdefiniowane w rozporządzeniu 139/2004/WE. KE w swych wytycznych również podkreśla, 
że w rozporządzeniu 139/2004/WE brak jest jednolitej zwięzłej definicji pojęcia grupy. Zob. Dudzik, 2010, s. 47; Skonsolidowane obwieszczenie 
Komisji dotyczące kwestii jurysdykcyjnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004/WE w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw,  
pkt 175–194.
16 Komisja Europejska, Skonsolidowane obwieszczenie dotyczące kwestii jurysdykcyjnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004/WE,  
pkt 50. 
17 Skonsolidowane obwieszczenie Komisji dotyczące kwestii jurysdykcyjnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004/WE w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw, pkt 50.
18 Decyzja KE z 16.02.2010 r. w sprawie COMP/M.5721 – OTTO/PRIMONDO ASSETS.
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wskazanych aktywów należących do podmiotów z grupy Primondo była dokonywana przez syn-
dyka. Z kolei druga transakcja polegała na nabyciu przez Otto Finance Cyprus Limited oraz BIC 
Retail Enterprises, Inc wszystkich udziałów w SAO Mail Order Service zbywanych przez spółkę 
zależną z grupy Primondo. KE uznała, że w tym wypadku wystąpiła koncentracja podzielona, 
analizowane transakcje zostały bowiem przeprowadzone pomiędzy przedsiębiorcami należą-
cymi odpowiednio do tych samych grup. Transakcje te zostały przeprowadzone jednocześnie, 
spełniony został zatem warunek odnoszący się do zakresu czasowego, w jakim analizowane 
są koncentracje podzielone. Ponadto wszystkie przedsiębiorstwa zaangażowane w szereg 
transakcji po stronie sprzedawcy należały do grupy Primondo, a po stronie nabywcy należały 
do grupy Otto19. W konsekwencji, KE uznała, że spełnione zostały warunki wskazane w art. 5 
ust. 2 akapit 2 rozporządzenia 139/2004/WE i potraktowała obydwie transakcje jako jedną  
koncentrację.

Z punktu widzenia systemu kontroli koncentracji podejście traktujące transakcje dokonywane 
pomiędzy różnymi podmiotami z odpowiednich grup jako transakcje dokonywane między tymi 
samymi stronami wydaje się jak najbardziej zasadne. Takie podejście do pojęcia „przedsiębior-
stwa” stanowi odejście od kwestii czysto formalnych, takich jak osobowość prawna, które są nie-
istotne z perspektywy prawno-konkurencyjnej, na rzecz perspektywy ekonomiczno-gospodarczej. 
Warunkiem realizacji celów systemu prawa ochrony konkurencji, w tym systemu kontroli kon-
centracji, jest określenie podmiotowego zakresu oddziaływania norm kształtujących ten system 
tak, by uwzględniać realia obrotu gospodarczego i ekonomiczne założenia systemu (Materna, 
2009, s. 245). Unijny system kontroli koncentracji powinien odnosić się zatem do sfery stosunków 
pomiędzy ekonomicznie niezależnymi podmiotami. W tym kontekście warto również wskazać, 
że rozporządzenie 139/2004/WE bezpośrednio wskazuje, że koncentrację stanowi połączenie 
„samodzielnych” przedsiębiorstw lub też „przejęcie kontroli” nad przedsiębiorstwem. Oznacza to 
choćby, że wewnętrzna restrukturyzacja w ramach grupy nie stanowi koncentracji20. 

Biorąc powyższe pod uwagę można przyjąć, że prawo ochrony konkurencji reguluje relacje 
pomiędzy przedsiębiorstwami (przedsiębiorcami) w szerokim znaczeniu, ponieważ obejmuje je-
dynie stosunki pomiędzy niezależnymi organizmami gospodarczymi (grupami). W tym kontekście 
traktowanie szeregu transakcji pomiędzy różnymi podmiotami przy zachowaniu tożsamości or-
ganizmów gospodarczych (grup) po obu stronach transakcji jest logiczną konsekwencją przyjętej 
wyżej filozofii prawa ochrony konkurencji. 

Powyższe podejście jest również spójne ze szczególną funkcją instytucji koncentracji po-
dzielonej. Jak zostało wskazane, celem regulacji koncentracji podzielonych jest ograniczenie 
możliwości obejścia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji poprzez sztuczny podział trans-
akcji. Wąskie podejście do rozumienia pojęcia „strony transakcji” umożliwiałoby łatwe obejście 
przepisów. Aby uniknąć stosowania obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji, przedsiębiorca 
kontrolujący grupę kapitałową mógłby w sposób swobodny sztucznie dzielić transakcję na szereg 
operacji, a do każdej z nich delegować innego przedsiębiorcę zależnego. Traktowanie organizmu 
gospodarczego (grupy) jako jednego podmiotu ma przeciwdziałać tego typu praktykom.

19 Przy czym należy zauważyć, że KE uznała tożsamość podmiotów pomimo dokonania sprzedaży aktywów przez syndyka.
20 Skonsolidowane obwieszczenie Komisji dotyczące kwestii jurysdykcyjnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004/WE w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw, pkt 51.
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2. Przejęcie wspólnej i wyłącznej kontroli w ramach koncentracji podzielonych

W świetle powyższego, zgodnie z ogólną regułą zawartą w definicji pojęcia „koncentracji 
podzielonej”, szereg transakcji – aby kwalifikować się jako koncentracja podzielona – powinien 
zostać dokonany pomiędzy tymi samymi stronami. Jednakże w praktyce gospodarczej występują 
również transakcje, w których jedna skutkuje przejęciem wyłącznej kontroli, a druga – przejęciem 
wspólnej kontroli. Zdaniem KE w takiej sytuacji nie występuje koncentracja podzielona. KE przyj-
muje jednak, że koncentracja podzielona występuje również w razie tożsamości podmiotowej 
pomiędzy zbywcą wyłącznej kontroli w ramach pierwszej transakcji oraz przejmującymi wspólną 
kontrolę w ramach drugiej transakcji21.

Z podobnym stanem faktycznym KE miała do czynienia w sprawie Total Produce/Haluco/JV22. 
W dniu 2 maja 2008 r. Total Produce zawarł z Haluco umowę nabycia całości przedsiębiorstwa 
Haluco UK, w tym wszelkich aktywów koniecznych do prowadzenia jego działalności, takich jak 
księgi przedsiębiorstwa, wyposażenie, informacje gospodarcze, świadczenia z kontraktów gospo-
darczych, zapasy czy system IT. Następnie na mocy zawartej w dniu 22 maja 2008 r. umowy Total 
Produce zamierzał nabyć od Haluco 60% udziałów w nowo tworzonym TP Haluco, co w połączeniu 
z prawami weta przyznanymi Haluco umożliwiało wspólną kontrolę nad TP Haluco sprawowaną 
przez Total Produce i Haluco23. KE uznała, że transakcje z 2 i 22 maja 2008 r. łącznie spełniają 
przesłanki uznania za jedną koncentrację podzieloną i dokonała ich łącznej oceny.

W omawianej sprawie Haluco było de facto zbywcą kontroli w obydwu transakcjach, przy 
czym w ramach jednej transakcji zbywało całość kontroli nad jednym przedsiębiorcą, a w ramach 
drugiej – traciło wyłączną kontrolę na rzecz współkontroli nad drugim przedsiębiorcą. Jednakże, 
w świetle wskazanego wyżej stanowiska KE wydaje się, że może powstać wątpliwość, co w sy-
tuacji gdyby zbywcą udziałów w TP Haluco był podmiot trzeci, a nabywcami Total Produce oraz 
Haluco. Biorąc pod uwagę istotę i ratio legis omawianej instytucji, wydaje się, że w takiej sytuacji 
nie wystąpiłaby koncentracja podzielona podlegająca łącznemu rozpatrzeniu przez KE dlatego, 
że brak byłoby tożsamości podmiotowej stron transakcji. 

3. Związki pomiędzy transakcjami składającymi się na koncentrację podzieloną

W świetle rozporządzenia 139/2004/WE transakcje składające się na koncentrację podzie-
loną nie muszą być wzajemnie uwarunkowane ekonomiczne lub prawne (Rosenthal i Thomas, 
2010, s. 49). Wystarczające jest spełnienie przesłanek odnoszących się do tożsamości podmio-
towej oraz zakresu czasowego transakcji. Należy jednak zauważyć, że w trakcie prac nad rozpo-
rządzeniem 139/2004/WE rozważano wyłączenie z zakresu obowiązku zgłoszenia koncentracji 

21  Skonsolidowane obwieszczenie Komisji dotyczące kwestii jurysdykcyjnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004/WE w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw, pkt 50.
22 Dec. KE z 11.08.2008 r., nr COMP/M.5201 – TOTAL PRODUCE/HALUCO/JV.
23  Na marginesie należy wskazać, że strony argumentowały, iż druga transakcja ma charakter wieloetapowy, a zatem KE powinna dokonać wyłącznie 
oceny ostatecznego skutku szeregu transakcji polegającego na docelowym nabyciu przez Total Produce wyłącznej kontroli nad TP Haluco. Zgodnie 
z ustaleniami stron Haluco miało wstępnie zatrzymać 40% udziałów oraz uzyskać określone prawa weta. Ustalenia wskazywały również określony ter-
min, do którego Haluco przysługiwać miały prawa weta, a po którego upływie wspólna kontrola nad TP Haluco miała zmienić się w samodzielną kontrolę 
sprawowaną przez Total Produce. W odniesieniu do tych transakcji strony twierdziły, że ocenie KE powinien podlegać ostateczny etap polegający na 
przejęciu przez Total Produce samodzielnej kontroli nad TP Haluco, ponieważ wyłącznie ten etap prowadzi do uzyskania trwałej kontroli. KE nie zgo-
dziła się z taką argumentacją, wskazując, że maksymalny okres wspólnej kontroli, który nie miałby wpływu na strukturę rynku, wynosi do jednego roku. 
W rozpatrywanej sprawie Total Produce i Haluco miały wspólnie kontrolować TP Haluco przez ponad dwa lata, co uzasadniało uznanie nabycia wspólnej 
kontroli nad nowo tworzonym przedsiębiorcą jako samodzielnej koncentracji.
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podzielonej szeregu transakcji, jeśli dotyczyły niezwiązanych sektorów gospodarczych24. Celem 
takiego rozwiązania było zawężenie pojęcia „koncentracji podzielonej” poprzez wyłączenie z jej 
zakresu transakcji powiązanych ze sobą wyłącznie przez kryterium czasu oraz tożsamości pod-
miotów uczestniczących w transakcji25. 

Propozycja wprowadzenia stosownego ograniczenia pojęcia „koncentracji podzielonych” 
zasługuje na aprobatę. Co do zasady, jeśli pojedyncza transakcja samodzielnie nie gwarantuje 
spełnienia progów obrotowych pozwalających na stwierdzenie wymiaru wspólnotowego koncen-
tracji, to można przyjąć założenie, że efekt w postaci zmiany w strukturze rynków wynikający 
z tej transakcji nie jest na tyle znaczący, aby przyjmować kompetencję KE do oceny tej koncen-
tracji. Jednakże, jeśli szereg transakcji o niewielkich rozmiarach dotyczy tych samych sektorów 
gospodarki, to efekty w zmianie struktury rynku wynikające z poszczególnych transakcji będą się 
wzajemnie kumulować. W związku z tym, w konsekwencji sztucznego podziału koncentracji, KE 
może utracić kompetencję do jej oceny, pomimo że efekt podzielonej koncentracji jest tożsamy 
z efektem koncentracji o wymiarze wspólnotowym. W takich sytuacjach zasadne jest stosowanie 
instytucji koncentracji podzielonej. 

Jeśli jednak szereg transakcji dotyczy różnych sektorów gospodarki, to nie może być mowy 
o skumulowanych efektach na rynki właściwe. W odniesieniu do tego typu sytuacji nie powinno 
się stosować przepisów nakazujących łączną analizę szeregu transakcji, ponieważ ratio legis 
regulacji koncentracji podzielonych nie znajduje tu zastosowania. Nie musi to oznaczać, że dana 
koncentracja w ogóle nie powinna podlegać obowiązkowi zgłoszenia. Progi obrotów ustalane na 
potrzeby zgłoszenia do krajowych organów ochrony konkurencji są zwykle niższe, zatem dana 
transakcja może podlegać obowiązkowi zgłoszenia do tych organów. W świetle powyższego na-
leży postulować zmianę przepisu art. 5 ust. 2 rozporządzenia 139/2004/WE poprzez ustanowie-
nie ograniczenia zastosowania instytucji koncentracji podzielonej jedynie do szeregu transakcji 
dotyczących tych samych sektorów gospodarki. 

4.	Zgoda	krajowego	organu	antymonopolowego	na	część	koncentracji	podzielonej

Pojęcie „koncentracji podzielonych” w prawie UE jest przydatne w sytuacji, gdy określone 
transakcje rozpatrywane osobno nie spełniają progów obrotu, a tym samym nie mają wymiaru 
wspólnotowego. Nie wyklucza to jednak stosowania wobec tych transakcji krajowych reżimów 
kontroli koncentracji. W takiej sytuacji może powstać wątpliwość czy KE powinna mieć kompe-
tencję do oceny transakcji uprzednio ocenionych przez krajowy organ ochrony konkurencji. 

Na gruncie stosowania poprzednio obowiązującego rozporządzenia 4064/89 z dnia 21 grud-
nia 1989 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw26 kwestia oceny transakcji ocenionej 
uprzednio przez krajowy organ wystąpiła w sprawie Air Liquide/BOC27. Stan faktyczny sprawy 
prezentował się następująco. W styczniu 1999 r., Air Liquide nabyło od BOC przedsiębiorstwa pro-
wadzące działalność w zakresie gazów przemysłowych we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech. 

24 Art. 5 ust. 2 akapit 2 projektu: However, two or more transactions within the meaning of the first subparagraph which take place within a two-year 
period between the same persons or undertakings shall, unless they concern unrelated economic sectors be treated as one and the same concentration 
arising on the date of the last transaction.
25 Explanatory Memorandum, Proposal for a Council Regulation on the control of concentrations between undertakings, pkt 51. Pozyskano z: http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2003/020/06&from=EN (d4.10.2016).
26 Dz. Urz. L 395 z 30.12.1989 r.
27 Dec. KE z 18.01.2000 r. nr COMP/M.1630 – Air Liquide/BOC.
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Organy ochrony konkurencji w Niemczech i Belgii wydały zgodę na te transakcje, a holenderski 
organ ochrony konkurencji wydał decyzję, w której uznał brak swojej jurysdykcji do oceny tej 
transakcji. Następnie, w dniu 13 czerwca 1999 r. Air Liquide wraz z Air Products ogłosiły wspólną 
warunkową ofertę nabycia wszystkich akcji w BOC poprzez Bidco, spółkę specjalnego przezna-
czenia utworzoną w celu realizacji transakcji. Air Liquide i Air Products uzgodniły również, że po 
nabyciu BOC dokonają określonego podziału aktywów tego przedsiębiorcy. KE uznała, że trans-
akcja nabycia przez Air Liquide przedsiębiorstwa działającego w sektorze gazów przemysłowych 
ze stycznia 1999 r. oraz nabycie przez tego przedsiębiorcę wydzielonych aktywów BOC będące 
ostatecznym skutkiem transakcji z czerwca 1999 r. stanowią jedną koncentrację podzieloną. 
W konsekwencji przedmiotowy szereg transakcji podlegał łącznej ocenie, a organem właściwym 
do jej dokonania była KE.

Również na gruncie obecnie obowiązujących przepisów KE byłaby uprawniona do dokonania 
łącznej oceny takiego szeregu transakcji, na który składałaby się transakcje uprzednio ocenione 
przez krajowe organy ochrony konkurencji. Co do zasady w odniesieniu do koncentracji o wymia-
rze wspólnotowym wyłącznie właściwym prawem jest rozporządzenie 139/2004/WE, a wyłącznie 
właściwym organem – KE. Zasady wyłączności rozporządzenia 139/2004/WE oraz wyłączności 
kompetencji jurysdykcyjnych Komisji stanowią fundament prawa ochrony konkurencji UE w za-
kresie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dudzik, 2010, s. 62).

Jednocześnie, szereg transakcji składających się na koncentrację podzieloną stanowi jedną 
koncentrację niezależnie od tego czy krajowy organ ochrony konkurencji dokonywał już oceny trans-
akcji stanowiącej część tej koncentracji. Ewentualna uprzednia (tzn. dokonana przed zgłoszeniem 
do KE) ocena części koncentracji przez krajowy antymonopolowy nie może stanowić przeszkody 
dla KE do całościowej oceny koncentracji o wymiarze wspólnotowym i to KE powinna decydować 
o ewentualnym przekazaniu kompetencji do oceny takiej części koncentracji. Powyższe stanowisko 
jest spójne z zasadami stanowiącymi, że ocena części koncentracji o wymiarze wspólnotowym 
może zostać przekazana krajowemu organowi ochrony konkurencji przez Komisję Europejską 
na wniosek uczestników koncentracji (na podstawie art. 4 ust. 4 rozporządzenia 139/2004/WE) 
lub państw członkowskich (na podstawie art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 139/2004/WE), przy 
czym ostateczna decyzja należy do KE28. 

5.	Transakcje	następcze

Kolejnym problemem są tzw. transakcje następcze, obejmujące operacje gospodarcze wy-
stępujące po wydaniu decyzji w sprawie koncentracji. Szczególnie problematyczne są transakcje, 
które spełniają kryteria wymiaru wspólnotowego wyłącznie w powiązaniu z transakcją, co do której 
KE wydała uprzednio decyzję. Wątpliwość może dotyczyć tego czy art. 5 ust. 2 akapit 2 rozpo-
rządzenia 139/2004/WE znajduje zastosowanie do transakcji, których celem nie było obejście 
obowiązku zgłoszenia (Vos, 2007). Inaczej mówiąc, problem polega na tym czy koncentracje, co 
do których unijny organ ochrony konkurencji wydał decyzję, powinny być brane pod uwagę przy 
analizie koncentracji podzielonej. 

KE stoi na stanowisku, że w takich sytuacjach transakcje następcze podlegają obowiązko-
wi zgłoszenia, nawet jeśli samodzielnie nie mają wymiaru wspólnotowego. W Skonsolidowane 
28 Szerzej o systemie odesłań zob.: Dudzik, 2010, s. 95–128 i tam powołaną literaturę.
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obwieszczenie Komisji dotyczące kwestii jurysdykcyjnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) 
nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej: Skonsolidowane obwieszcze-
nie jurysdykcyjne) wskazano, że poprzednie koncentracje (mające miejsce na przestrzeni dwóch 
lat) między tymi samymi stronami podlegają (ponownie) zgłoszeniu w dniu zawarcia ostatniej 
transakcji, pod warunkiem że stanowi to koncentrację, a progi zostały osiągnięte w jednej czy też 
więcej niż jednej transakcji, licząc łącznie lub osobno dla każdej z nich29. 

Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w praktyce decyzyjnej Komisji. W sprawie 
Volvo/Lex30, KE rozpatrywała dwie formalnie odrębne transakcje nabycia przez grupę Volvo ak-
tywów należących do grupy Lex. Pierwsza transakcja dotyczyła nabycia mienia generującego 
obroty na poziomie 784 milionów ECU i została uprzednio zaaprobowana przez KE w formie 
decyzji31. Druga transakcja obejmowała dalsze nabycie przez grupę Volvo aktywów grupy Lex, 
którym przypisano obroty na poziomie 20 milionów ECU, a więc poniżej progów określających 
wymiar wspólnotowy. Pomimo tego, KE uznała, że transakcje stanowią koncentrację podzieloną, 
a zatem również druga transakcja podlega zgłoszeniu. Z kolei w sprawie Gilde/Heiploeg32, KE 
wydała zgodę na nabycie przez Gilde przedsiębiorstwa od określonego podmiotu. Po zakończe-
niu transakcji, strony uzgodniły, że Gilde nabędzie również pozostałą część przedsiębiorstwa, 
którego obrót liczony samodzielnie nie wystarczał do stwierdzenia zaistnienia wymiaru wspólno-
towego (Vos, 2007). Pomimo tego, KE wyraziła stanowisko, że w takiej sytuacji konieczne jest 
uzupełniające zgłoszenie (ibidem).

Takie stanowisko, wynikające z literalnego brzmienia przepisów, może wydawać się kontro-
wersyjne. Celem regulacji koncentracji podzielonych jest ograniczenie obchodzenia przepisów 
o kontroli koncentracji poprzez dzielenie transakcji. W związku z tym, w doktrynie wyrażono po-
gląd, że transakcje następcze podlegają jurysdykcji KE wyłącznie w sytuacji, gdy strony zamie-
rzały podzielić transakcję w celu obejścia przepisów odnoszących się do progów obrotu (ibidem). 
Praktyka decyzyjna KE wskazuje jednak, że Komisja stosuje literalną wykładnię przepisów, co 
oznacza, że w zasadzie transakcje uzupełniające niezmierzające do obejścia przepisów również 
mogą podlegać zgłoszeniu, pomimo marginalnej wielkości obrotów33. Wydaje się, że podobne 
stanowisko w stosunku do analogicznej polskiej regulacji wyrażono w polskiej doktrynie (Dudzik, 
2015, s. 29).

Taka wykładnia przepisów odnosząca się do transakcji następczych, z jednej strony, może 
prowadzić do nałożenia obowiązku, którego ciężar w niektórych przypadkach może być niepro-
porcjonalny w stosunku do wagi interesu jaki ma chronić. Obowiązek zgłoszenia aktualizowałby 
się również w przypadku, gdy we wskazanym przedziale czasowym wystąpiłby zamiar dokonania 
koncentracji polegający na nabyciu kontroli nad przedsiębiorcą generującym obrót na marginal-
nym poziomie. Z drugiej zaś – uzasadnieniem wskazanego podejścia Komisji może być fakt, iż 
jednoznaczne i obiektywne określenie reguł identyfikujących sytuacje, w których strony zmierza-
ły do obejścia przepisów dotyczących obowiązku zgłoszenia transakcji jest zadaniem niezwykle 
29 Skonsolidowane obwieszczenie Komisji dotyczące kwestii jurysdykcyjnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004/WE w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw, pkt 137.
30 Dec. z 03.09.1992 r., nr sprawy IV/M.261 – VOLVO/LEX.
31 Dec. z 21.05.1992 r., nr sprawy IV/M.224 – VOLVO/LEX.
32 Dec. KE z 31.01.2006 r., nr sprawy COMP/M.4089 – GILDE/HEIPLOEG.
33 Na marginesie należy zauważyć, że podobne rozwiązanie obecne było w prawie węgierskim. Jednakże pod wpływem krytyki zdecydowano się 
zmienić prawo. Zob. Vos, 2007.
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trudnym. Tego typu sytuacje wymagają analizy stanu wiedzy i woli stron transakcji, tj. kryteriów 
mających charakter subiektywny, co stoi w sprzeczności z istotą regulacji określających progi 
zgłoszenia (notification thresholds), tj. kryteriów obiektywnych.

W świetle powyższego można rozważyć dwa alternatywne postulaty de lege ferenda. Po 
pierwsze, można rozważyć wprowadzenie ograniczenia, aby obowiązek zgłoszenia w takich sy-
tuacjach dotyczył wyłącznie transakcji następczych, które samodzielnie lub wraz z innymi trans-
akcjami następczymi powodują przekroczenie progów zgłoszenia. Skoro pierwotna transakcja lub 
transakcje zostały poddane ocenie organu antymonopolowego, to nie ma powodów, aby ponownie 
zgłaszać tę transakcję, gdyż może to pozostawać w sprzeczności z ogólnymi zasadami trwałości 
decyzji organów administracji. Po drugie, z wysokości progów zgłoszenia wynika domniemanie, 
że w ocenie prawodawcy dopiero operacje gospodarcze o odpowiednim ciężarze gatunkowym 
powinny podlegać ocenie organu antymonopolowego. W świetle powyższego nie ma powodów, 
aby transakcje następcze były poddawane bądź to łącznej ocenie wraz z wcześniej zgłoszonymi 
transakcjami pierwotnymi, bądź też samodzielnie, nawet w przypadku gdy nie przekraczają pro-
gów zgłoszenia (samodzielnie lub z innymi transakcjami następczymi).

Innym rozwiązaniem może być omawiana już propozycja ograniczenia łączenia szeregu 
transakcji do sytuacji, gdy poszczególne transakcje dotyczą tych samych sektorów gospodarki. 
Jeśli bowiem poszczególne transakcje podzielone dotyczą innych sektorów gospodarki, to nie 
może być mowy o kumulacji ich skutków. W konsekwencji, z braku spełnienia progów zgłoszenia 
przez jakąkolwiek z poszczególnych transakcji można wyprowadzić wniosek, że żadna z nich nie 
jest w stanie samodzielnie wpłynąć istotnie na rynek właściwy. Szereg transakcji rozważanych 
łącznie nie będzie jednak wywierał skumulowanych skutków, a zatem skutek każdej z transakcji 
będzie taki jak transakcji niespełniających progów zgłoszenia (a zatem domyślnie – będzie to zbyt 
błahy skutek, aby uzasadniona była interwencja organu antymonopolowego).

IV.	Podsumowanie
Instytucja koncentracji podzielonej ma służyć uszczelnieniu systemu kontroli koncentracji 

i ograniczać możliwość obejścia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji. W tym celu zostało 
stosunkowo niedawno wprowadzona również do polskiego prawa. W tym kontekście doświadczenia 
z praktyki stosowania tej instytucji przez KE powinny być brane pod uwagę również w praktyce 
stosowania polskiej regulacji dotyczącej koncentracji podzielonej.

Obecna regulacja tej instytucji w prawie unijnym jest jednak niedoskonała. W związku z tym 
de lege ferenda należy postulować m.in. konieczność ograniczenia pojęcia koncentracji podzielo-
nej jedynie do szeregu transakcji dotyczących tożsamych sektorów gospodarki oraz ograniczenia 
obowiązku zgłaszania tzw. koncentracji następczych. Proponowane zmiany mogą służyć pełniej-
szej realizacji ratio legis omawianych przepisów.
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też w artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące konkurencyjności przedsiębiorstw i wy-
branych aspektów ich koncentracji. Przeanalizowano także cele prawa antymonopolowego. 
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I.	Wprowadzenie
Podmioty gospodarcze, korzystając z wolności i gwarancji własności, mają prawo prowadzić 

swoją działalność według dowolnie przyjętej strategii. Mają także prawo dokonywać koncentracji, 
dzięki którym – głownie za sprawą efektu skali i zakresu – mogą podwyższać poziom alokacyjnej, 
produkcyjnej i innowacyjnej efektywności ich działania, a w konsekwencji zwiększać swój udział 
w rynku. Większość koncentracji służy właśnie takim celom oraz prowadzi do rozwoju konkurencji 
na rynku i wzrostu konkurencyjności gospodarek krajowych na rynkach globalnych.

Zdarzają się jednak sytuacje, w którym celem lub skutkiem koncentracji jest wyeliminowa-
nie lub ograniczenie konkurencji, umożliwiające w konsekwencji manipulowanie poziomem cen 
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i wielkością podaży towarów, ograniczenie konsumentom skali wyboru oferowanych produktów, 
obniżenie innowacyjności gospodarki czy jakości określonych produktów. Sytuacje takie wyma-
gają ingerencji państwa.

Celem artykułu jest scharakteryzowanie celów prewencyjnej kontroli koncentracji w kon-
tekście ochrony konkurencji. W artykule wyjaśniono pojęcia „konkurencyjności” i „koncentracji”, 
dokonując jednocześnie podziału ze względu na różne kryteria. Po wyjaśnieniu tych kluczowych 
dla opracowania pojęć opisane zostały główne cele prawa antymonopolowego oraz istota, cele 
i skutki prewencyjnej kontroli koncentracji przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem pra-
wodawstwa polskiego.

II.	Istota	i	pojęcie	„koncentracji	przedsiębiorstw”

1.	Pojęcie	„konkurencyjności	przedsiębiorstw”

Konkurencja jest zjawiskiem charakterystycznym dla gospodarki rynkowej, a warunkami jej 
pojawienia się, jak przyznają zgodnie ekonomiści, są: istnienie samodzielnych przedsiębiorstw 
podejmujących autonomiczne decyzje i kierujących się w swojej działalności kryterium osiągania 
zysku; istnienie prywatnej własności środków produkcji oraz gospodarki towarowej (Przybyciński, 
1998, s. 24). Można przytoczyć wiele definicji oraz interpretacji tego pojęcia (Jonas, 2002, s. 9–10), 
eksponujących obok istoty konkurencji, którą jest rywalizacja, cel działań konkurencyjnych (ko-
rzyści ekonomiczne) (Noga, 1993, s. 9; Kosikowski i Ławicki, 1994, s. 9), sposoby rywalizacji 
(np. oferta korzystniejsza pod względem ceny, jakości itp.) (Adam, 1989, s. 128; Altkorn i Kramer, 
1998, s. 119; Kamershen i McKenzie, 1992, s. 47) czy płaszczyzny jej występowania (konkurencja 
między jednostkami, ich grupami lub państwami)1. Najogólniej konkurencją można nazwać współ-
zawodnictwo w dążeniu do osiągnięcia pewnych celów, którego uczestnicy starają się pokonać 
rywali, wykorzystując do tego odpowiednie instrumenty (narzędzia) rywalizacji. Oznacza to rów-
nocześnie, że działania podejmowane przez jednych uczestników gry konkurencyjnej utrudniają 
osiąganie takich samych celów przez innych (Stankiewicz, 2002, s. 18).

Z pojęciem „konkurencji” ściśle wiąże się szeroko rozumiane zagadnienie konkurencyjności 
i przewagi konkurencyjnej. „Konkurencyjność” i „konkurencja” to pojęcia ściśle ze sobą związane. 
Zdaniem Z. Pierścionka „(…) pojęcie konkurencyjności wkracza coraz szerzej do ekonomii oraz 
zarządzania w miarę wzrostu natężenia konkurencji, rozbudowy analiz otoczenia konkurencyjne-
go, metod i narzędzi konkurencji oraz w miarę rozwoju źródeł przewagi w procesie konkurencji” 
(Pierścionek, 2006, s. 26). Dążenie do wzrostu konkurencyjności jest zatem efektem strategicz-
nego podejścia do konkurencji, a jego celem jest zdobycie przewagi nad innymi uczestnikami 
rynku, czyli budowa przewagi konkurencyjnej. Relacje między konkurencją, konkurencyjnością 
i przewagą konkurencyjną przedstawia rysunek 1.

1 Pod tym względem zróżnicowanie poglądów jest bardzo duże – od szerokiego pojmowania konkurencji jako rywalizacji między jednostkami albo 
grupami lub państwami (np. G.J. Stigler, Competition. W: The New Palgrave Dictionary of Economics, za: Noga, 1993, s. 9) do odnoszenia jej wyłącznie 
do przedsiębiorstwa (Kosikowski, Ławicki, 1994, s. 9) lub nieco ogólnej do uczestników rynku (Leksykon marketingu, 1998, s. 119).
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Rysunek 1. Relacje między konkurencją, konkurencyjnością i przewagą konkurencyjną

konkurencja

konkurencyjność

przewaga  

konkurencyjna

Źródło: Harasim, 2009, s. 20.

Najprościej ujmując, konkurencyjność można określić jako umiejętność czy też zdolność spro-
stania konkurencji, czyli przetrwania na rynku. Bardziej rozbudowaną definicję konkurencyjności 
podaje S. Flejterski, który rozumie przez nią „(…) trwałą (długofalową) zdolność do projektowa-
nia, wytwarzania i sprzedawania produktów (usług), których ceny, jakość i inne walory są bardziej 
atrakcyjne od odpowiednich cech produktów (usług) oferowanych przez konkurentów krajowych  
i/lub zagranicznych” (Flejterski, 1999, s. 39). Definicja ta, przy dużym stopniu ogólności, ma wymiar 
uniwersalny, ponieważ można ją odnieść do przedsiębiorstwa, branży (sektora), całej gospodarki, 
a nawet grupy państw. W zależności od punktu odniesienia można więc mówić odpowiednio o mi-
kro-, mezo-, makro- i megakonkurencyjności (Gorynia, 1999, s. 4). Większość autorów zajmują-
cych się kwestią konkurencyjności rozpatruje ją na kilku wymienionych płaszczyznach (Harasim, 
2009, s. 20), choć niektórzy, jak P. Krugman czy M.E. Porter, odnoszą ją wyłącznie lub głównie 
do poziomu przedsiębiorstwa (Krugman, 1994). Pogłębiona interpretacja poglądów M. Portera 
prowadzi jednak do wniosku, że konkurencyjność poszczególnych firm „buduje”, jego zdaniem, 
przewagę konkurencyjną całej gospodarki. Jedna z najbardziej wyczerpujących definicji konku-
rencyjności jest stosowana przez OECD. Zgodnie z nią, jest ona pojmowana jako zdolność firm, 
przemysłów, regionów, narodów lub ponadnarodowych ugrupowań do sprostania międzynarodo-
wej konkurencji oraz zapewnienia relatywnie wysokiej stopy zwrotu od zastosowanych czynników 
produkcji i relatywnie wysokiego poziomu zatrudnienia na trwałych podstawach (Wysokińska,  
2004, s. 105).

Nie rozwijając dalej kwestii różnic w definiowaniu konkurencyjności należy zauważyć, że jest 
ona zwykle opisywana jako cecha relatywna, tj. ujawniająca się przez porównanie produktów (usług) 
lub przedsiębiorstw. Bywa także często łączona z innymi pojęciami, takimi jak „innowacyjność”, 
„efektywność” czy „produktywność”. Tak jest przykładowo w definicji konkurencyjności zaprezen-
towanej przez Council of Industrial Competitiveness, która określa ją jako właściwość gospodarki 
lub przedsiębiorstwa, polegającą na utrzymywaniu wysokiej efektywności i produktywności. 
Podobnie pojmują konkurencyjność B. Bakier i K. Meredyk, według których jest to „(…) zdolność 
do długookresowego, efektywnego wzrostu. Z natury rzeczy jej elementami są efektywność, 
dynamika oraz elastyczność badanego podmiotu” (Bakier i Meredyk, 2000, s. 38), rozumiana jako 
zdolność dostosowawcza (Daszkiewicz, 2008, s. 14).
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Biorąc pod uwagę powyższe, podstawowym dążeniem podmiotów w zakresie konkuren-
cyjności jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Przewaga konkurencyjna bywa definiowana 
i interpretowana bardzo różnie, w zależności od jej przedmiotu, punktu widzenia oraz celów jej 
określenia. Najogólniej biorąc, można ją określić jako unikalną pozycję przedsiębiorstwa w sek-
torze w stosunku do jego konkurentów lub też jako zdolności lub okoliczności dające jednostce 
przewagę nad rywalami. W Leksykonie marketingu przewaga konkurencyjna definiowana jest 
w sposób bardziej rozwinięty jako „unikalna pozycja przedsiębiorstwa w sektorze w stosunku do 
konkurentów, umożliwiająca osiąganie ponadprzeciętnych wyników i wyprzedzanie konkurentów” 
(Altkorn i Kramer, 1998, s. 202). Istotą przewagi konkurencyjnej jest zdolność firmy do tworzenia 
nowej wartości, czyli jej innowacyjność.

Uzyskanie relatywnie trwałej przewagi konkurencyjnej jest bardzo trudne, ponieważ wymaga 
posiadania rzadkich zasobów, trudnych do imitacji oraz niesubstytucyjnych. Wzrost konkurencyj-
ności jest zasadniczym celem realizowanych przez przedsiębiorstwa strategii, których wynikiem 
jest uzyskane miejsce na rynku, określające pozycję przedsiębiorstwa w stosunku do konkuren-
tów. Konkurencja jest procesem dynamicznym i dlatego pozycja przedsiębiorstwa ulega ciągłym 
zmianom, podążając w kierunku zdobywania pozycji lidera. Często w tym celu tworzone i wyko-
rzystywane są związki koncentracyjne, polegające na podejmowaniu współpracy o charakterze 
powiązań kapitałowych.

2.	Istota	i	rodzaje	koncentracji

Zjawisko koncentracji przedsiębiorstw w gospodarce może być opisywane z różnych punktów 
widzenia. W tym miejscu mowa będzie o procesach koncentracyjnych przede wszystkim z punktu 
widzenia ekonomii. Zacząć należy od obserwacji, że przedsiębiorstwo może rozwijać się drogą 
wzrostu wewnętrznego lub też wzrostu zewnętrznego. Ze wzrostem wewnętrznym mamy do czy-
nienia wtedy, kiedy przedsiębiorstwo rozwija się w oparciu o swój potencjał, poprzez tworzenie 
nowych zdolności produkcyjnych, przerobowych, usługowych i innych oraz w następstwie inwe-
stycji rzeczowych (Frąckiewicz i Lewandowski, 2009, s. 19). Alternatywą dla wzrostu wewnętrz-
nego jest wzrost zewnętrzny polegający na współdziałaniu z innymi podmiotami gospodarczymi. 
To współdziałanie może mieć charakter luźny – kooperacyjny albo też ścisły – prowadzący do 
zmiany kontroli oraz do zmian własnościowych, np. poprzez przejęcia lub połączenia się przed-
siębiorstw (Frąckiewicz i Lewandowski, 2009, s. 19–20).

W nauce prawa przez pojęcie „koncentracji gospodarczej” można rozumieć złożony proces 
integracyjny prawnie niezależnych i odrębnych od siebie podmiotów gospodarczych polegający 
na stopniowym skupianiu ich siły ekonomicznej, kapitału, majątku i produkcji w ramach jednego 
ugrupowania gospodarczego, w którym dochodzi do wyodrębnienia jednostki nadrzędnej sprawu-
jącej jednolite kierownictwo, kontrolującej bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo i/lub na mocy 
porozumienia gospodarczego jednostki podrzędne, zmierzający do zwiększenia znaczenia tego 
ugrupowania na rynku poprzez osiągnięcie pozycji dominującej nad innymi uczestnikami gry ryn-
kowej zasadniczych odmienności form współdziałania (Jażdżewski, 2000, s. 104). 

Wyróżnia się dwie podstawowe grupy działań przedsiębiorstw, które mają charakter koncentra-
cyjny: połączenie (łączenie się) przedsiębiorstw oraz przejęcie. Istotą łączenia się przedsiębiorstw 
jest tworzenie z dwóch lub więcej podmiotów jednego podmiotu. Przykładem łączenia mogą być 
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fuzje lub inkorporacje (Frąckowiak, 2009, s. 26). Natomiast w przypadku przejęcia dochodzi do 
przeniesienia kontroli nad funkcjonowaniem jednego podmiotu gospodarczego na inny podmiot 
gospodarczy. Przeniesienie kontroli ma dwa wymiary. Dotyczy, po pierwsze, kontroli nad działal-
nością danego przedsiębiorstwa oraz po drugie, kontroli nad samym przedsiębiorstwem. Istnieje 
wiele form przejęcia, np. zakup akcji lub udziałów, transfer części mienia przedsiębiorstwa, wykup 
zobowiązań, dzierżawa przedsiębiorstwa czy prywatyzacja (Frąckowiak, 2009, 27). Jak widać 
z tego opisu, procesy koncentracyjne obejmują wiele różnych transakcji, a praktyka życia gospo-
darczego wciąż dostarcza nowych form współpracy koncentracyjnej przedsiębiorców. Czynnikiem 
kwalifikującym daną transakcję jako koncentrację jest zmiana kontroli nad przedsiębiorcą lub 
przedsiębiorcami bez względu na to czy dokonana jest na skutek przejęcia, czy też połączenia. 
Z tego powodu, pojęcia „łączenia” i „przejęcia przedsiębiorców” będą używane zamiennie lub też 
określane zbiorczo mianem „koncentracji przedsiębiorców”2.

Koncentracje przedsiębiorstw można klasyfikować z różnych punktów widzenia. Po pierwsze, 
można wziąć pod uwagę szczebel rynku, na którym działają łączące się przedsiębiorstwa oraz 
portfolio ich produktów i usług. Stosując te kryteria, możemy wyróżnić koncentracje (Wawrzyniak, 
2000, s. 29):
a) poziome, czyli horyzontalne dotyczące przedsiębiorstw działających na tym samym rynku 

i oferujących podobną gamę produktów i usług;
b) pionowe, czyli wertykalne polegające na łączeniu się przedsiębiorstw operujących na róż-

nych szczeblach obrotu będących w stosunku do siebie poprzednim lub kolejnym szczeblem 
obrotu, np. koncentracja pomiędzy producentem i dystrybutorem lub pomiędzy wytwórcą 
i podmiotem zaopatrującym go w surowce;

c) konglomeratowe związane z połączeniem dwóch lub więcej niezależnych przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na różnych rynkach, oferujących różne towary i niepowiązanych 
z sobą gospodarczo. 
Po drugie, biorąc pod uwagę cele strategiczne przedsiębiorstwa, możemy wyróżnić kon-

centracje obronne i agresywne. Po trzecie, ze względu na motywy działania podmiotu można 
wyróżnić koncentracje strategiczne i okazyjne. Po czwarte zaś, z punktu widzenia terytorialnego 
wymiaru danej transakcji dzieli się koncentracje na krajowe i międzynarodowe (ponadnarodowe) 
(Lewandowski, 2009, s. 31–32). Dla analizy kontroli koncentracji najistotniejsze znaczenie ma po-
dział pierwszy, gdyż różna jest kwalifikacja poszczególnych rodzajów koncentracji ze względu na 
ich skutki dla struktury rynku i konsumentów. Potencjalnie największe zagrożenia dla efektywnej 
konkurencji związane są z koncentracjami horyzontalnymi, a najmniejsze z koncentracjami kon-
glomeratowymi. Ta ogólna reguła nie oznacza, że w konkretnej sprawie może być inaczej. Pewne 
znaczenie, w kontekście współpracy międzynarodowej oraz podziału kompetencji pomiędzy różne 
krajowe organy ochrony konkurencji, ma także podział na łączenia krajowe i ponadnarodowe.

W literaturze ekonomicznej oraz z zakresu prawa antymonopolowego wskazuje się na sze-
reg przyczyn – motywów podejmowania przez przedsiębiorców decyzji o dokonaniu koncentracji. 
Podstawową grupę stanowią motywy rynkowe i operacyjne (Kostecka-Jurczyk, 2017, s. 6–10). 
Do najczęstszych przesłanek przeprowadzenia koncentracji zaliczyć można:

2 Podobne podejście można znaleźć np. w: Whish, 2009, s. 799.
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a) chęć osiągnięcia korzyści związanych z korzyściami skali (economy of scale) – ekonomia 
skali pozwala na minimalizację kosztów i szybszy rozwój działalności danego podmiotu; tego 
rodzaju korzyści dotyczą przede wszystkim koncentracji horyzontalnych, a w mniejszym 
stopniu wertykalnych (Bongard, Moeller, Raimann, Szadkowski i Dubjeko, 2007, s. 51);

b) chęć osiągnięcia korzyści związanych z korzyściami zasięgu działania (economy of scope) 
– skutkiem ekonomii zasięgu jest zwiększenie sieci dystrybucji oraz przestrzennego oddzia-
ływania danego przedsiębiorstwa (Whish, 2009, s. 803);

c) chęć osiągnięcia innych wydajności (efficiencies) – mogą to być wydajności marketingowe 
wynikające z oferowania szerszej gamy produktów oraz ich wspólnego marketingu; wydaj-
ności te mogą mieć związek ze zwiększeniem potencjału badawczego i wdrożeniowego, 
co przekładać się może na wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa (Jones i Sufrin, 2008, 
s. 943–944);

d) chęć osiągnięcia lub wzmocnienia swojej silnej pozycji rynkowej – skutkiem osiągnięcia 
takiej pozycji może być wyeliminowanie konkurencji i możliwość dowolnego podnoszenia 
i kontrolowania cen (Scherer i Ross, 1990, s. 160); cel taki rzadko bywa jednak artykuło-
wany publicznie z uwagi na swoją jawną sprzeczność z celami ustawodawstwa antymono- 
polowego;

e) chęć spekulacji giełdowej w pewnym uproszczeniu motyw ten związany jest z wykupywaniem 
przedsiębiorstw w celu ich dalszej odsprzedaży;

f) chęć wykorzystania nadmiernych funduszy własnych lub zwiększenia możliwości pozyski-
wania kapitałów obcych (Jantoń-Drozdowska, 2007, s. 273);

g) chęć zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej związana z brakiem potomków 
czy zmęczeniem ryzykiem gospodarczym (Scherer i Ross, 1990, s. 162);

h) ratunek przed bankructwem i likwidacją przedsiębiorstwa – brak perspektyw gospodarczych 
może skłaniać do sprzedaży.
Można zatem wskazać, że w szerokim (pozaustawowym) ujęciu, przez pojęcie „koncen-

tracji” należy rozumieć wszelkie sposoby aktywności przedsiębiorców zmierzające do przyro-
stu zewnętrznego, prowadzące do bardziej lub mniej trwałych zmian strukturalnych. Procesy 
te posiadają jednak bardzo zróżnicowany charakter. Co do istoty, koncentracja jest typowym 
procesem gospodarczym, mającym na celu pozytywny wpływ na rozwój i funkcjonowanie rynku. 
U jej podstaw leży zazwyczaj oczekiwanie efektów synergetycznych, konieczność restruktury-
zacji pozwalającej na ograniczenie kosztów produkcji lub dystrybucji czy też wymóg sprostania 
konkurencji na rynku. Koncentracja jest zjawiskiem gospodarczym, które oznacza łączenie akty-
wów lub/i pasywów dwóch lub większej ilości przedsiębiorców, powodujące zmiany strukturalne 
w gospodarce. Ekonomiczną istotę koncentracji gospodarczej wyraża jej kontekst podmiotowy, 
skutek i treść operacji (Bernatt, Jurkowska i Skoczny, 2007, s. 100). Nauka ekonomii nie zbudo-
wała jednak jednolitej definicji koncentracji (Błachucki, 2012, s. 27–28). W aspekcie ustrojowym, 
koncentracja oznacza możliwość utraty przez jeden z podmiotów w niej uczestniczących całości 
lub części samodzielności gospodarczej, chociaż niekoniecznie prawnej (Springer, 1993, s. 131). 
W praktyce pojęcie to obejmie swoim zakresem różnorodne aspekty aktywności przedsiębiorców 
związane z łączącymi ich określonymi związkami umownymi. Związki te mogą przybrać charakter 
strukturalny, kapitałowy czy też personalny.
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Przedmiotem zainteresowania regulacji antymonopolowej pozostają – co do zasady – kon-
centracje, których skutkiem jest trwała zmiana w strukturze dominacji i podporządkowania przed-
siębiorców w niej uczestniczących (koncentracje sensu stricto). Ustawodawstwo może jednak 
poddać nadzorowi także stany faktyczne koncentracji, które nie powodują wyżej wymienionych 
skutków, jednak mogą mieć wpływ na stosunki konkurencyjne na rynku.

III.	Cele	prawa	antymonopolowego
W literaturze przedmiotu wskazuje się na wiele możliwych celów istnienia prawa antymono-

polowego. Mówiąc o celu prawa, rozumieć należy pewien stan rzeczy, który chce osiągnąć usta-
wodawca, uchwalając dane przepisy (Ziembiński, 1990, s. 76). Najczęściej wskazywanym celem 
prawa antymonopolowego jest osiągnięcie dobrobytu. Kryterium to używane jest w ekonomii do 
oceny wydajności i skuteczności przedsiębiorstw (Motta, 2007, s. 18). Ogólny dobrobyt jest miarą 
łącznego dobrobytu (lub nadwyżek/zapasów) producentów i konsumentów. 

Kolejny cel prawa antymonopolowego związany jest z założeniem, że mechanizm wolnego 
rynku jest niezbędnym składnikiem liberalnej demokracji, jednakże nie jest on wystarczającym 
czynnikiem zachowania ładu gospodarczego. Konsekwencją tych założeń jest ochrona mecha-
nizmów konkurencji (Jurczyk, 2004, s. 6). Odmianą tego celu jest obrona mniejszych przedsię-
biorców. Obrona małych i średnich przedsiębiorców jest historycznie jednym z najstarszych celów 
prawa antymonopolowego.

Biorąc pod uwagę Unię Europejską specyficznym celem wspólnotowego prawa konkurencji 
jest zniesienie krajowych barier oraz umocnienie wspólnego rynku. Istnienie wspólnego rynku 
to jedna z podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej. Integracja rynków krajowych i znoszenie 
barier narodowych było od początku jednym z podstawowych celów unijnej polityki konkurencji 
(Bellami i Child, 2008, s. 40).

Kolejnym celem prawa konkurencji jest umacnianie wolności gospodarczej przedsiębior-
ców poprzez zakazanie zawierania porozumień zmierzających do ograniczenia ich swobody 
gospodarczej i umożliwienie każdemu swobody w zakresie konkurowania z innymi przedsiębior-
cami. Podkreśla się, że wolność gospodarcza i „prawo do konkurowania” mają silne osadzenie  
konstytucyjne.

Na prawo konkurencji wpływają także inne cele, które mogą powodować okresową lub trwa-
łą modyfikację „tradycyjnych” celów prawa konkurencji. Wynika to z faktu, że prawo i polityka 
konkurencji nie istnieją w próżni i wpływają na inne rodzaje polityki publicznej, tj. przemysłową, 
regionalną, społeczną czy ochrony środowiska. W przypadku kontroli koncentracji czy też umów 
kooperacyjnych prawo antymonopolowe może służyć osiąganiu określonych celów społecznych, 
tj. zmniejszaniu bezrobocia (Perrot, 2009, s. 131–132) czy celom z zakresu polityki regionalnej 
(Whish, 2009, s. 22).

Prawo antymonopolowe promuje istnienie konkurencyjnych i wydajnych struktur rynkowych, 
które mogą prowadzić do negatywnych skutków dla środowiska naturalnego. W tym celu należy 
dążyć do harmonizacji polityki ochrony środowiska i polityki konkurencji. Z tego powodu niektó-
rzy przedstawiciele doktryny uważają, że należy zwiększyć możliwość akceptacji dla porozumień 
czy koncentracji przedsiębiorców, które zmierzają do poprawy ochrony środowiska (Perrot, 2009, 
s. 130–131).
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Powyżej wskazane zostało wiele celów, które może realizować prawo antymonopolowe. 
Ustalenia te mają charakter teoretyczny. To, jakie cele w praktyce realizowane są w danym sy-
stemie prawnym, zależy od wyboru ustawodawcy i analizy odnośnego ustawodawstwa.

Analizując polską ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(dalej: uokik z 2007 r.) oraz orzecznictwo sądowe i administracyjne, jakie na jej kanwie powstało, 
trudno jednoznacznie sprecyzować cele, które ma realizować ta ustawa. Z doktryny można wno-
sić, że celem polskiej ustawy jest ochrona mechanizmu konkurencji jako instrumentu służącego 
podnoszeniu efektywności działania oraz ochrona konsumentów przed eksploatacją ze strony 
silniejszych uczestników rynku (Miąsik, 2004, s. 431). Podnosi się także, że celów tej ustawy jest 
wiele, tj. ochrona przed zachwianiem konkurencyjnej struktury rynku, ochrona małych i średnich 
przedsiębiorców, niedopuszczenie do eksploatacji ekonomicznie słabszych uczestników rynku, 
sprawiedliwa redystrybucja dochodów (Jurczyk, 2007, s. 36). Według innych autorów cele ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów są stricte ekonomiczne, oparte na efektywności ekono-
micznej (Kohutek, 2008, s. 43), a nawet jako wyłączny cel wskazuje się wydajność alokacyjną 
(Kosiński, 2004, s. 40–41).

IV.	Prewencyjna	kontrola	koncentracji	przedsiębiorstw

1.	Istota	i	cele	kontroli	koncentracji

Rozwój potencjału inwestycyjnego przedsiębiorstwa wymaga często wzmocnienia jego pozycji 
na rynku. Z tego też względu fuzje i przejęcia są standardem nowoczesnej gospodarki. Jednak 
postępująca złożoność procesów rynkowych spowodowała, że w określonych prawem przypad-
kach dopuszcza się ingerencję władzy publicznej. Organy antymonopolowe mają obowiązek 
przeciwdziałania konsolidacji o potencjale ograniczającym konkurencję, mogącym doprowadzić 
do trwałych zmian w strukturze rynku.

Przeciwdziałanie antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców jest jednym z celów 
ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Przepisy ustawy przeciwdziałają 
praktykom ograniczającym konkurencję, antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich 
związków oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów. Kontrola koncentracji 
przedsiębiorców ma charakter prewencyjny (ex ante), co stanowi odstępstwo od kontroli innych 
praktyk (praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów), których stosowaniu przeciwdziała ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. 
W odniesieniu do praktyk antymonopolowych i praktyk naruszających zbiorowe interesy konsu-
mentów kontrola sprawowana przez Prezesa UOKiK jest kontrolą o charakterze następczym (ex 
post), gdyż jest prowadzona po ich dokonaniu (Sieradzka, 2010, s. 62).

Należy wyraźnie zaznaczyć istotną odmienność dwóch przedstawionych powyżej sfer ustawy 
antymonopolowej. Pierwsza z nich jest bezpośrednio skierowana przeciwko nadużywaniu przez 
przedsiębiorców posiadanej przez nich siły rynkowej, co czyni w postaci sankcji administracyjno-
prawnych stosowanych ex post, polegających na wydaniu rozstrzygnięcia zakazującego stoso-
wania określonej, sprzecznej z prawem praktyki, oraz (ewentualnie) nałożeniu administracyjnej 
kary pieniężnej. Druga zaś zakłada możliwość oddziaływania na aktywność przedsiębiorców 
sprawowaną ex ante i jest nastawiona na ewentualną ingerencję w ich kształt strukturalny. W tym 
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ostatnim przypadku ustawodawca zakłada sposób oddziaływania na zmianę formy organizacyj-
noprawnej wykonywania działalności przez przedsiębiorców przez możliwość sankcjonowania 
zgłoszonego zamiaru koncentracji lub też wydanie zakazu jej dokonania (Błachucki, 2012, s. 47).

Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, różne podejście ustawodawcy w zakresie konstru-
owania dwóch odrębnych, wskazanych powyżej sfer regulacji antymonopolowej wynika właśnie 
przede wszystkim z odmienności zadań, jakie zamierza się realizować w wyniku podejmowanych 
działań antymonopolowych. Wynika to również z niejednakowej oceny prawnej zachowań przed-
siębiorców w zakresie stosowania praktyk ograniczających konkurencję oraz prowadzenia przez 
nich aktywności zmierzającej do realizacji procesów koncentracyjnych (Stankiewicz i Miedziński, 
2003, s. 43). Odmiennie niż sfera relacji nastawiona na ingerencję w zachowania przedsiębiorców 
związanych ze stosowaniem praktyk ograniczających konkurencję (które to działania uważa się 
ex lege za zakazane, a czynności z nimi związane za nieważne), sfera regulacji nastawiona na 
ocenę procesów koncentracji przedsiębiorców nie przyjmuje generalnego założenia bezprawno-
ści tego rodzaju przedsięwzięć. Ustawodawstwo antymonopolowe nie stawia tamy określonym 
formom koncentracji przedsiębiorców, jeżeli są one wyrazem dążenia do sprostania wymogom 
konkurencji oraz podnoszenia efektywności gospodarowania i nie zagrażają jednocześnie kon-
kurencji. W warunkach gospodarki rynkowej procesy takie należy uznać za naturalne dążenie 
do wzmocnienia skuteczności działania przedsiębiorców – koncentracja gospodarcza jest jedną 
z form tzw. strategii konkurencji (więcej: Jantoń-Drozdowska, 1994, s. 13–23; Jażdżewski, 2000, 
s. 84–105). Jednak nadmierne procesy koncentracji gospodarczej prowadzą do zmniejszenia licz-
by przedsiębiorców na rynku, co może pociągać za sobą ograniczenie konkurencji – pogorszenie 
jakości towarów i usług świadczonych na rzecz konsumentów, podwyższenie cen, ograniczenie 
produkcji, zwiększenie bezrobocia itd. – a w konsekwencji negatywne skutki dla konsumentów 
(Nestoruk, 2008, s. 310). Zadaniem skonstruowanej w powyższy sposób sfery ingerencji w aktyw-
ność prowadzoną przez przedsiębiorców staje się zapobieganie powstaniu takiej ich siły rynkowej, 
która może w przyszłości wywołać zagrożenie dla stanu konkurencji (Gronowski, 1998, s. 174). 
Z tego punktu widzenia to właśnie stosowanie mechanizmu kontroli koncentracji może okazać się 
najbardziej skutecznym instrumentem walki z antykonkurencyjnymi praktykami przedsiębiorców 
(Błachucki, 2012, s. 51). Nie ma wątpliwości, że przedstawione mechanizmy antymonopolowe 
wzajemnie się uzupełniają. 

Ustawodawca polski nie definiuje pojęcia „koncentracja”. W art. 13 ust. 2 uokik z 2007 r. 
wymienione są jedynie formy koncentracji poprzez wskazanie stanów faktycznych, które łączy 
obowiązek zgłoszenia Prezesowi UOKiK i są to:
a) połączenie dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
b) przejęcie – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub 

w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;

c) utworzenie przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
d) nabycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przed-

siębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych 
poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowar-
tość 10 000 000 euro.
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Prawodawca w art. 4 pkt 4 uokik z 2007 r. definiuje przejęcie kontroli jako wszelkie formy 
bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo 
łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wy-
wieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców. W dalszej części 
określenia tego pojęcia wskazuje katalog przykładowych stanów faktycznych, które tworzą takie 
uprawnienia.

Kontrola zgłoszenia zamiaru koncentracji ma, jak już wspomniano, charakter prewencyjny. 
Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji jest decyzją administra-
cyjną. Wydając decyzje, Prezes UOKiK bierze pod uwagę wpływ koncentracji na ograniczenie 
konkurencji, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na ryn-
ku. W pewnych przypadkach, oprócz powyższego, Prezes UOKiK bierze pod rozwagę także  
inne przesłanki.

Przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapo-
bieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania 
w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów. Jednocześnie 
domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym 
przekracza 40% (art. 4 pkt 10 uokik z 2007 r.).

Przejęcie kontroli jest najczęstszą formą koncentracji zgłaszaną Prezesowi UOKiK. Definicję 
przejęcia kontroli zawiera art. 4 pkt 4 uokik z 2007 r. W myśl tego przepisu przez przejęcie kontroli 
należy rozumieć wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę 
uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub 
faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przed-
siębiorców, w szczególności (art. 4 pkt 4 uokik z 2007 r.):
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólni-

ków albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik bądź w zarządzie 
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi 
osobami;

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nad-
zorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień 
z innymi osobami;

c) powstanie sytuacji, w której członkowie zarządu jednego przedsiębiorcy lub rady nadzor-
czej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy 
zależnego);

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej 
albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi 
osobami;

e) prawo do całego lub części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego);
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub prze-

kazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.
Obowiązkiem zgłoszenia objęty został zatem zamiar dokonania ściśle określonych przez 

ustawę procesów strukturalnych uznawanych za „koncentracje”. Ustawodawca stworzył więc 
właściwy dla prawa unijnego, jak również większości krajowych ustawodawstw państw europejskich 
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mechanizm oparty na tzw. czystym modelu prewencyjnej kontroli koncentracji, zakładającym 
poddanie określonych zamiarów koncentracyjnych ocenie dokonywanej przez organ antymonopolowy 
zanim zostaną skutecznie zrealizowane (Skoczny, 2009, s. 759).

W literaturze przedmiotu wskazuje się na znacznie większą skuteczność mechanizmów 
ukształtowanych przepisami Działu III uokik z 2007 r., związaną z prewencyjnym oddziaływaniem 
(opartym na wspomnianej już możliwości ingerencji ex ante) na strukturę rynku w zakresie wspie-
rania procesów konkurencyjnych (Stankiewicz i Niedziński, 2000, s. 43). Słusznie podkreśla się 
również, że zastosowanie przeciwnego rozwiązania – stosowanie kontroli ex post – wobec kon-
centracji przedsiębiorców na rynku w przypadku przeprowadzonych procesów strukturalnych, które 
prowadziłyby do istotnego ograniczenia konkurencji, skutkowałoby koniecznością przywrócenia 
w wyjątkowych wypadkach stanu sprzed dokonania koncentracji. Takie rozwiązanie nie zapew-
niałoby pewności obrotu, byłoby kosztowne i nie zawsze musiało prowadzić do skutków wystar-
czających dla zachowania konkurencji na rynku (Balasiński i Piontek, 2009, s. 322). Następcze 
metody ingerencji państwa w zachowania przedsiębiorców naruszające zasady konkurencji go-
spodarczej na rynku są zazwyczaj mniej skuteczne i – co istotne – posiadają ograniczoną wielo-
ma czynnikami możliwość „naprawy” skutków naruszeń, głównie przy pomocy czasochłonnych 
i nie zawsze skutecznych procedur cywilnoprawnych (Modzelewska-Wąchal, 2002, s. 133–134). 

Oceniając zakres ingerencji administracyjnoprawnej państwa w procesy koncentracji przed-
siębiorców podkreśla się, że wypełnia ona zasady przydatności, konieczności i proporcjonalności 
sformułowane w art. 22 Konstytucji RP (Stankiewicz, 2009, s. 231). Ustawa antymonopolowa kreuje 
konstrukcję ochrony konkurencji opartą na założeniu ingerencji wyłącznie w „przyszłe” procesy 
koncentracji na rynku. Nadzór wobec procesów koncentracji dotyczy tylko wyraźnie wskazanych 
ustawowo zamierzonych procesów koncentracji.

Pomimo że uokik z 2007 r. normatywnie określa omawianą sferę regulacji tzw. kontrolą 
koncentracji przedsiębiorców, to należy jednak wyraźnie podkreślić, że w praktyce chodzi tu-
taj o kreowaną przepisami prawa instytucję nadzoru administracyjnoprawnego (Skoczny 2009, 
s. 759). Ingerencja państwa za pomocą rozstrzygnięć wydawanych przez podmioty należące do 
aparatu administracyjnego w sferę określonej aktywności podmiotów gospodarczych przybiera 
w tym przypadku formę władczego oddziaływania w zamierzone (lub w pewnych wyjątkowych 
przypadkach, przeprowadzone również uprzednio) procesy koncentracji przedsiębiorców. Tak 
skonstruowany nadzór przeprowadzany jest z punktu widzenia oceny szeregu kryteriów zawar-
tych w uokik z 2007 r., które zadecydują o ostatecznej treści administracyjnoprawnego rozstrzyg-
nięcia w danej sprawie. Podstawowym zadaniem założonej ingerencji w ten obszar działalności 
przedsiębiorców staje się wykorzystanie posiadanego instrumentarium prawnego w celu prze-
ciwdziałania skutkom przeprowadzenia określonych procesów koncentracyjnych naruszającym 
w rzeczywisty sposób (lub mogącym potencjalnie naruszać) konkurencyjność funkcjonowania 
rynku (Stankiewicz, 2006, s. 200).

2.	Skutki	przeprowadzenia	prewencyjnej	kontroli	koncentracji	przedsiębiorstw

Zgodnie a art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów kontrolą UOKiK obję-
te są jedynie największe transakcje, które wywierają lub mogą wywierać wpływ na konkurencję 
na polskim rynku. Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji powstaje w razie przekroczenia 
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przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji ustawowej wielkości obrotu (progu baga-
telności). Wysokość obrotu światowego lub krajowego, którego osiągnięcie nakłada obowiązek 
notyfikowania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK określa art. 13 ust. 1 uokik z 2007 r. Zamiar 
koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli: 
1) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 

poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro lub
2) łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących 

w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 
50 000 000 euro.
Obowiązująca obecnie ustawa nie wskazuje jednoznacznie momentu, kiedy wymienione po-

wyżej podmioty powinny dokonać zgłoszenia zamiaru koncentracji. W doktrynie słusznie podnosi 
się, iż powinien być to moment, kiedy zamiar koncentracji jest „wystarczająco skonkretyzowany” 
(Stankiewicz i Pawełczyk, 2009, s. 66), jednak nie powinno to nastąpić później niż w momencie 
dojścia do skutku określonego w art. 13 uokik z 2007 r. połączenia. W wyjątkowych sytuacjach 
Prezes UOKiK może jednak wszcząć postępowanie koncentracyjne z urzędu. Z taką sytuacją 
mamy do czynienia w przypadku wszczęcia postępowania na podstawie art. 21 ust. 2 uokik 
z 2007 r. Z urzędu wszczynane jest również postępowanie, w wyniku którego Prezes UOKiK, na 
podstawie art. 99 uokik z 2007 r., wydaje decyzję dotyczącą dokonania podziału przedsiębiorcy 
(Skoczny, 2009, s. 1450).

Zgodnie z art. 97 ust. 1 uokik z 2007 r., przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega 
zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez 
Prezesa UOKiK decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. Stąd też 
bez znaczenia jest czy koncentracja taka może wywrzeć wpływ w układzie horyzontalnym, wer-
tykalnym, czy konglomeratowym na jakikolwiek rynek właściwy, gdyż przedsiębiorca wciąż jest 
zobligowany do jej zgłoszenia i do wstrzymania się z dokonaniem takiej koncentracji do czasu 
wydania zgody przez Prezesa UOKiK.

Warunki, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, określa 
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców z 23 grud-
nia 2014 r. Szczególnie istotne znaczenie ma załącznik do wyżej wymienionego rozporządzenia 
w postaci wykazu informacji i dokumentów, które powinno zawierać zgłoszenie przedsiębiorców.

Postępowanie prowadzone przez Prezesa UOKiK w zakresie zgłoszonej koncentracji może 
zakończyć się (Skoczny, 2009, s. 145):
a) decyzją wyrażającą zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku 

nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji 
dominującej na rynku (art. 18 uokik z 2007 r.);

b) decyzją wyrażającą tzw. warunkową zgodę na dokonanie koncentracji, jeżeli po spełnieniu 
przez przedsiębiorcę określonych warunków, konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ogra-
niczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej (art. 19 uokik 
z 2007 r.);

c) decyzją zakazującą dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie 
istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej 
(art. 20 ust. 1 uokik z 2007 r.);
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d) decyzją wyrażającą zgodę na dokonanie koncentracji, jeżeli w wyniku koncentracji docho-
dzi do istotnego ograniczenia konkurencji w szczególności przez powstanie lub umocnienie 
pozycji dominującej, w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, 
w szczególności gdy przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu techniczne-
go albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową (art. 20 ust. 2 uokik 
z 2007 r.).
Przychylić należy się w pełni do poglądu wyrażonego przez T. Skocznego, że „najistotniej-

szym składnikiem prewencyjnych decyzji nadzorczych wydawanych przez Prezesa UOKiK […] 
są przesłanki (kryteria) ich podejmowania. Przesłanki (kryteria) są wyrazem «interesu publicz-
nego», jaki ustawodawca chce realizować […]” (Skoczny, 2009, s. 833). Podjęcie ostatecznego 
rozstrzygnięcia w przedmiocie oceny zamierzonej i zgłoszonej koncentracji dokonuje się przez 
oparcie go o tzw. test istotnego ograniczenia konkurencji, pozwalający ocenić prawdopodobień-
stwo pojawienia się po przeprowadzeniu zamierzonej koncentracji przewagi rynkowej podmiotów 
w niej uczestniczących, która – w ocenie organu antymonopolowego – mogłaby zakłócić istniejący 
stan konkurencji na rynku. Test „istotnego ograniczenia konkurencji na rynku” jest odpowiedni-
kiem utrwalonego w amerykańskim prawie antytrustowym tzw. testu SLC (Substantial Lessening 
Competititon) oraz testu SIEC (Significant Impedement of Effective Competition, istotnego utrud-
niania skutecznej konkurencji) określonego w art. 8 ust. 2 w zw. z art. 2 ust. 3 rozporządzenia 
Nr 139/2004 (Szydło 2005, s. 27–29).

Struktura testu opisana została w poszczególnych normach prawnych kreujących treść osta-
tecznego rozstrzygnięcia w sprawie. I tak, zgodnie z brzmieniem art. 18 uokik z 2007 r., Prezes 
UOKiK wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zosta-
nie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na 
rynku. I przeciwnie, w myśl rozwiązania zawartego w art. 20 ust. 1 uokik z 2007 r., Prezes UOKiK 
zakazuje dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograni-
czona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Decyzja 
administracyjna wydawana na podstawie art. 20 ust. 1 uokik z 2007 r. (decyzja zakazująca) po-
winna być traktowana jako decyzja związana (pozbawiona elementu uznania administracyjnego). 

Zgodnie z rozwiązaniem zawartym w art. 20 ust. 2 uokik z 2007 r., Prezes UOKiK może wydać 
zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której powstanie lub umocni się pozycja dominująca 
przedsiębiorcy na rynku, w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, 
a w szczególności:
1) przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego, 
2) może wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową.

Nawiązując do pierwszej przesłanki, należy odnotować, że wyżej wzmiankowany rozwój, 
mający charakter ekonomiczny bądź techniczny, stanowiący rezultaty koncentracji, winien być 
osiągnięty przez większą grupę przedsiębiorców, całe gałęzie gospodarki lub wręcz całą gospodar-
kę. Niedopuszczalne jest bowiem, aby została wydana zgoda na koncentrację, jeżeli sprawi ona, 
że rozwój ekonomiczny lub postęp techniczny, będą przynosiły profity tylko podmiotom chcącym 
przeprowadzić koncentrację.

Jeśli chodzi o drugą przesłankę, dotyczy ona także efektu odczuwalnego na większą skalę, nie 
zaś będącego udziałem pojedynczych podmiotów, szczególnie tych, uczestniczących w koncentracji. 
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Przykładami okoliczności, stanowiących podstawę do użycia wzmiankowanej przesłanki, mogą 
być działania polegające na stworzeniu skutecznej struktury produkcyjnej sektora obronnego, 
jak i powstaniu nowych miejsc zatrudnienia bądź ochronie tych miejsc pracy, które już istnieją. 
Analizując otwarty katalog przesłanek, które uzasadniają odstępstwo od zakazu koncentracji, 
trzeba wspomnieć o tym, że znajdują się w nim okoliczności mające charakter ekonomiczny oraz 
pozaekonomiczny. Do grona okoliczności związanych z ekonomią zalicza się takie elementy, jak 
poprawa skuteczności oraz ratowanie podmiotu, któremu grozi upadłość. W grupie okoliczności 
pozaekonomicznych znajdują się zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju, 
obronnością państwa czy też zagwarantowaniem pluralizmu mediów (Idźkowski, 2015, s. 122). 

Zacytowana powyżej norma prawna umożliwia wydanie zgody na dokonanie koncentracji 
w oparciu o tzw. test publicznoprawny (Błachucki i Stankiewicz, 2010, s. 2–10). Odstąpienie od 
wydania rozstrzygnięcia zakazującego dokonania koncentracji na rzecz rozstrzygnięcia zezwala-
jącego na jej przeprowadzenie można traktować jako wyjątek zawarty w ustawie antymonopolo-
wej. Potwierdza to również sformułowanie art. 20 ust. 2 uokik z 2007 r., zgodnie z którym istnieje 
możliwość odstąpienia od wydania zakazu koncentracji, „pomimo że nastąpi istotne ograniczenie 
konkurencji”, gdy jest to „uzasadnione” określonymi przyczynami. Zasadą pozostaje oczywiście 
wydanie rozstrzygnięcia negatywnego w sprawie po spełnieniu wskazanych już tutaj przesłanek.

Dotychczasowa praktyka pokazuje, że ilość decyzji, na mocy których zaistniała nadzwyczajna 
zgoda na przeprowadzenie koncentracji była niewielka. Prezes UOKiK zwykle podejmuje decyzje 
o bezwarunkowej zgodzie. Można tu przywołać decyzję nr DDI-61/02, związaną z przejęciem kon-
troli przez Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Bumar” Sp. z o.o., ulokowane w Warszawie, 
nad 15 podmiotami. Mowa tu o: Tłoczni Metali „Pressta” S.A. w Bolechowie, Zakładach Metalowych 
Kraśnik” Sp. z o.o. w Kraśniku, Przedsiębiorstwie Sprzętu Ochronnego „Maskpol” S.A. w Konieczkach, 
Zakładach Chemicznych „Nitro-Chem” S.A. w Bydgoszczy, Centrum Naukowo-Produkcyjnym 
Elektroniki Profesjonalnej „Radwar” S.A. w Warszawie, Przemysłowym Centrum Optyki S.A. 
w Warszawie, Zakładach Metalowych „Dezamet” S.A. w Nowej Dębie, Zakładach Metalowych 
„Mesko” S.A. w Skarżysku Kamiennej, Zakładach Mechanicznych „PZL-Wola” S.A. w Warszawie, 
Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Warszawa II” w Warszawie, Przedsiębiorstwie Handlowo-
Usługowym „Cenrex Sp. z o.o. w Warszawie, Zakładach Mechanicznych „Tarnów” S.A. w Tarnowie, 
Zakładach Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. w Pionkach, Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy” 
S.A. w Gliwicach oraz Fabryką Broni „Łucznik-Radom”, Sp. z o.o. w Radomiu.

Wyżej wspomniana koncentracja stanowiła element realizacji programu rządowego o na-
zwie „Strategia przekształceń strukturalnych przemysłowego potencjału obronnego w latach 
2002–2005”. Uzasadniając swoją decyzję, Prezes UOKiK wspomniał o następujących okolicz-
nościach dających możność odstąpienia od zakazu koncentracji:
– zracjonalizowaniu zasobu czynników produkcyjnych utrzymywanych w ramach przemysłowych 

spółek, cechujących się potencjałem obronnym, a także dopasowaniu ich struktury i wielko-
ści do zapotrzebowania armii oraz bieżących i prognozowanych możliwości eksportowania 
wyrobów;

– zracjonalizowaniu kosztów związanych z wytwarzaniem, co winno skutkować zapewnieniem 
opłacalności specjalnej produkcji oraz wzrostem konkurencyjności międzynarodowej zbroje-
niowego sektora;
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– unowocześnieniu specjalnej produkcji i uzupełnieniu jego asortymentowej struktury według 
oczekiwań armii, jak i wymogów światowego rynku;

– nadaniu specjalnej produkcji charakteru proeksportowego za sprawą obniżenia kosztów, 
związanych z wytwarzaniem, jak i polepszeniu standardów jakościowych i technologicznych 
wyrobów, aby odzyskać trwałą pozycję rodzimych dostawców sprzętu zbrojeniowego na 
międzynarodowym rynku;

– poszerzeniu opcji finansowania inicjatyw, mających charakter badawczo-rozwojowy i wdro-
żeniowy za sprawą możności sięgnięcia po wewnętrzne źródła finansowania;

– wzmocnieniu negocjacyjnych pozycji w potencjalnych rozmowach o udziale spółek, mających 
związek z przemysłowym potencjałem obronnym w działaniach badawczo-rozwojowych oraz 
dostawach sprzętu zbrojeniowego w ramach takich inicjatyw, jak ponadnarodowe programy 
rozwoju i produkcji uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego, w których udział biorą państwa Unii 
Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. 
Równocześnie podkreślono, iż z racji specyfiki wytwarzanych artykułów podmioty, biorące 

udział w koncentracji, nie są klasyfikowane jako konkurencja, stąd też nie dojdzie do istotnego 
ograniczenia konkurencji na właściwym rynku, albowiem profil bazowy produkcji firm uczest-
niczących w koncentracji, choć pokrewny, nie jest jednak tożsamy (decyzja Prezesa UOKiK, 
Nr DDI–61/02, s. 1–10).

Interesującym przykładem postępowania jest działanie, podjęte na skutek wniosku o zgodę 
na to, aby Polska Grupa Energetyczna S.A. przejęła kontrolę nad EDF Polska – podmiot wytwa-
rzający większą część energii w Elektrowni Rybnik. Wniosek ten został złożony w czerwcu 2017 r.

Analizując zgromadzony materiał, UOKiK doszedł do wniosku, że tego rodzaju transakcja 
może sprawić, że dojdzie do ograniczenia konkurencji. Z tego względu wystosowane zostały 
tzw. zastrzeżenia do koncentracji, wprowadzone do uregulowań prawnych na mocy nowelizacji 
ustawy o uokik i kpk, chociaż taka instytucja, jak zastrzeżenia nie stanowi całkowitej nowości. 
Art. 74 uokik głosi bowiem, że Prezes, który wydaje decyzję stanowiącą kres postępowania, bie-
rze pod uwagę tylko te zarzuty, w odniesieniu do których dane strony mogły się ustosunkować. 
Według M. Bernatta, termin „zarzuty” winien cechować się szerokim zakresem i odnosić się rów-
nież do takich działań, jak postępowania w sprawie kontroli koncentracji. Artykuł ten usytuowano 
w ramach ogólnych przepisów, odpowiednich dla wszelkich postępowań przed Prezesem Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stąd też zastrzeżenia, o których mowa w art. 96a ust. 3 
znowelizowanej ustawy uokik winny być postrzegane w kategorii szczególnego rodzaju zarzutów, 
o których wspomina art. 74 uokik (Bernatt, 2011, s. 112–113).

We wzmiankowanych zastrzeżeniach wskazano, że istnieje możliwość uzyskania przez 
PGE pozycji dominującej na rynku, dotyczącym produkowania i wprowadzania do obrotu energii 
elektrycznej. Taki stan rzeczy może skutkować spadkiem obrotów na Towarowej Giełdzie Energii 
i niekorzystnym wpływem na rynek detalicznej sprzedaży. Według argumentacji UOKiK, sprzedaż 
za pośrednictwem TGE sprawia, że ograniczana jest siła dominujących podmiotów na tym rynku 
oraz możliwe jest hurtowe nabywanie prądu przez mniejsze spółki. Odnotowuje się jednak sukce-
sywne zmniejszanie się ilości energii, sprzedawanych na giełdzie przez duże firmy energetyczne. 
Po przejęciu spółki EDF Polska przez PGE, spadek ten może przybrać na sile. Konsekwencją 
byłoby zaistnienie możliwości sprzedaży przez Polską Grupę Energetyczną większości prądu 
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w ramach własnej grupy kapitałowej, co równocześnie zwiększa prawdopodobieństwo utrudnienia 
zakupu konkurentom PGE, którzy nie dysponują własnymi źródłami wytwórczymi.

Odpowiadając na powyższe zarzuty, Polska Grupa Energetyczna zaproponowała wdrożenie 
pewnego warunku. Po analizie propozycji, Prezes UOKiK przychylił się do stwierdzenia, że jej 
wcielenie w życie doprowadzi do zniwelowania negatywnych efektów transakcji, odczuwanych 
przez podmioty konkurencyjne.

Według tej propozycji, Polska Grupa Energetyczna jest zobligowana do tego, by w okresie 
2018–2021 prowadzić sprzedaż giełdową całości energii wytwarzanej przez Elektrownię Rybnik. 
Ilość ta może ulec zmniejszeniu tylko wówczas, gdy zostanie zwiększony obowiązek sprzedaży 
energii przez wszystkie podmioty wchodzące w skład PGE. Zdaniem UOKiK, realizowanie owego 
warunku sprawi, że koncentracja nie będzie wiązać się z negatywnymi skutkami dla konkuren-
cji. Ograniczony zostanie wzrost rynkowej siły Polskiej Grupy Energetycznej, ponieważ w prak-
tyce całość prądu produkowanego do tej pory przez EDF Polska, sprzedawanego hurtowym 
odbiorcom skierowana zostanie na giełdę. Tym samym żadna firma, zainteresowana nabyciem 
tej energii, nie będzie dyskryminowana. W tej sferze sytuacja na rynku nie powinna zatem ulec 
negatywnej zmianie w odniesieniu do stanu przed realizacją koncentracji. UOKiK zaakceptował 
równocześnie warunek Polskiej Grupy Energetycznej, aby wyłączyć z owego warunku energię 
z elektrociepłowni, będących własnością EDF Polska, pochodzącej z kogeneracji. Tego rodzaju 
energia, co do zasady, podlega wyłączeniu z ustawowego, giełdowego obliga, z racji uwarunko-
wań technologicznych generowania energii elektrycznej w związku z ciepłem (Decyzja UOKiK 
nr DKK 156-2017, s. 21–22).

V.	Podsumowanie
Zasadniczo koncentracja, rozumiana jako łączenie	się przedsiębiorców w celu zwiększenia 

siły rynkowej, jest jedną z dozwolonych strategii konkurencji. Przedsiębiorcy mogą posługiwać 
się tą strategią, korzystając z zasady wolności gospodarczej wyrażonej w przepisach obowiązu-
jącej Konstytucji RP oraz w aktach prawnych rangi ustawowej. Może ona przynosić korzyści całej 
gospodarce, szczególnie gdy jej efektem jest obniżenie kosztów działalności przedsiębiorców, 
a co za tym idzie, również cen. Strategia ta jednak, stosowana w sposób niekontrolowany, może 
prowadzić do powstania takiej struktury rynku, która ograniczy możliwość korzystania z wolności 
gospodarczej innym przedsiębiorcom.

Kontrola koncentracji przedsiębiorców ma na celu przeciwdziałanie nadmiernej ich kon-
solidacji, prowadzącej do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku, w szczególności przez 
uzyskanie lub umocnienie pozycji dominującej. Nadmierne procesy koncentracji gospodarczej 
prowadzą do zmniejszenia liczby przedsiębiorców na rynku, co może pociągać za sobą ograni-
czenie konkurencji – pogorszenie jakości towarów i usług świadczonych na rzecz konsumentów, 
podwyższenie cen, ograniczenie produkcji, zwiększenie bezrobocia itd. – a w konsekwencji ne-
gatywne skutki dla konsumentów. Podstawowym zadaniem założonej ingerencji państwa w ten 
obszar działalności przedsiębiorców staje się wykorzystanie posiadanego instrumentarium praw-
nego w celu przeciwdziałania skutkom przeprowadzenia określonych procesów koncentracyjnych 
naruszającym w rzeczywisty sposób (lub mogącym potencjalnie naruszać) konkurencyjność  
funkcjonowania rynku.
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Istotną cechą kontroli koncentracji jest jej prewencyjny charakter. Zadaniem skonstruowanej 
w taki sposób sfery ingerencji w aktywność prowadzoną przez przedsiębiorców staje się zapo-
bieganie powstaniu takiej ich siły rynkowej, która może w przyszłości wywołać zagrożenie dla 
stanu konkurencji. Przeprowadzenie uprzedniej kontroli koncentracji ma umożliwiać nałożony na 
przedsiębiorców obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK. Obowiązkiem 
zgłoszenia objęty został zamiar dokonania ściśle określonych przez ustawę procesów struktural-
nych uznawanych za „koncentracje”. Stosowanie kontroli ex post – wobec koncentracji przedsię-
biorców na rynku w przypadku przeprowadzonych procesów strukturalnych, które prowadziłyby 
do istotnego ograniczenia konkurencji, skutkowałoby koniecznością przywrócenia w wyjątkowych 
wypadkach stanu sprzed dokonania koncentracji. Takie rozwiązanie nie zapewniałoby pewności 
obrotu, byłoby kosztowne i nie zawsze musiało prowadzić do skutków wystarczających dla zacho-
wania konkurencji na rynku. Następcze metody ingerencji państwa w zachowania przedsiębior-
ców naruszające zasady konkurencji gospodarczej na rynku są zazwyczaj mniej skuteczne i – co 
istotne – posiadają ograniczoną wieloma czynnikami możliwość „odwrócenia” skutków naruszeń, 
głównie za pomocą czasochłonnych i nie zawsze skutecznych procedur cywilnoprawnych.

Prewencyjna kontrola koncentracji może zostać zakończona w różnoraki sposób. Prezes 
UOKiK wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, jeżeli w jej wyniku konkurencja na rynku nie 
zostanie istotnie ograniczona (w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominu-
jącej przedsiębiorcy). W przeciwnym wypadku – decyduje o zakazie łączenia. Dopuszczalne jest 
również zezwolenie na koncentrację pod pewnymi warunkami (na przykład odsprzedaż części 
majątku). Ustawa pozwala ponadto na wydanie zgody na łączenie prowadzące do ograniczenia 
konkurencji, jeżeli przyczyni się ono do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo 
może wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową. Dodać należy, że konstrukcja prze-
pisów ustawy antymonopolowej pozwala na elastyczność organu antymonopolowego w jego re-
agowaniu na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania rynku i dokonanie samodzielnej oceny 
przesłanek wydania decyzji zakazującej koncentracji.

Zasadne jest wspomnienie, że na mocy ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r., znowelizowano 
niektóre regulacje, dotyczące kontroli koncentracji. Według S. Dudzika, nowelizacja ta jedynie 
częściowo skorygowała dotychczas istniejące przepisy. Sama forma nowych uregulowań nie 
daje bowiem odpowiednich gwarancji, iż przyspieszone zostaną postępowania koncentracyjne. 
Nie wydaje się również, aby nastąpił dostateczny progres, jeśli chodzi o konwergencję rodzi-
mych rozwiązań ustawowych z prawem unijnym w tej sferze. Wciąż także istnieją liczne wątpli-
wości interpretacyjne związane z treścią regulacji mających uporządkować działania związane 
z kontrolą koncentracji. Na korzystną ocenę zasługują natomiast posunięcia, jakich dokonuje 
organ antymonopolowy, polegające na tym, że publikowane są stosowne objaśnienia, za sprawą 
których możliwe jest rozstrzygnięcie pewnych kwestii spornych. Niezbędne jest zatem kolejne 
znowelizowanie omawianych przepisów. Nieodzowne jest przy tym wzięcie pod uwagę doświad-
czeń, czerpanych z okresu stosowania dotychczasowych uregulowań. Najważniejsze obszary 
oczekiwanych modyfikacji na gruncie legislacyjnym mają postać: zakresu kontroli koncentracji 
(mowa o samym pojęciu „koncentracji”, non-full fiction joint ventures, progach obrotów), koope-
racji z Komisją Europejską w sferze odesłań regulowanych przez rozporządzenie nr 139/2004, 
ochrony procesowych uprawnień podmiotów, które uczestniczą w koncentracji, jak i osób trzecich 
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zainteresowanych tym procesem, procesu decyzyjnego w ramach antymonopolowego organu 
(mowa tu m.in. o wprowadzeniu elementów kolegialności, jeśli chodzi o podejmowanie koncentra-
cyjnych decyzji – postuluje się np. aby powołany został komitet doradczy do spraw koncentracji), 
nadzwyczajnej zgody na koncentrację (Dudzik, 2015, s. 40–41). Ostatni z wymienionych obszarów 
budzi pewne wątpliwości, albowiem nie do końca oczywista jest zgodność owej zgody z unijnym 
prawem. Ponadto jego interpretowanie, postulowane przez doktrynę, jest ograniczone do przy-
padków szczególnych, natomiast ów przepis daje tylko możność wyrażenia zgody na koncentrację 
antykonkurencyjną, nie zaś zablokowania fuzji, która nie prowadzi do ograniczenia konkurencji 
(pojmowanej w kategorii mechanizmu gwarantującego bardziej przystępne ceny, wyższą jakość 
lub poszerzenie wyboru produktów bądź usług) (Semeniuk, 2016, s. 26). 
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Streszczenie
Artykuł porusza kwestię nadzoru nad koncentracjami przedsiębiorców na rynku funduszy inwe-
stycyjnych, w świetle polskiego prawa ochrony konkurencji. Autor koncentruje się na podstawach 
zgłoszenia zamiarów koncentracji, wskazując za jakie formy koncentracji należy uznać przykła-
dowe operacje gospodarcze, których uczestnikami są fundusze inwestycyjne.
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I.	Wstęp
Przyczynkiem do napisania niniejszego artykułu jest opublikowane w kwietniu 2018 roku 

badanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK), dotyczące 
rynku funduszy inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem produktów dla klientów indywi-
dualnych (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2018). W podsumowaniu badania organ 
antymonopolowy określił m.in. strukturę i stopień koncentracji na wydzielonych rynkach funduszy 
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inwestycyjnych. W badanym okresie (lata 2012–2015) rynek funduszy inwestycyjnych podlegał 
dynamicznemu rozwojowi z jednoczesną zmianą struktury podmiotowej i produktowej. Według 
raportu z rzeczonego badania wartość wskaźnika koncentracji HHI dla szeroko rozumianego ryn-
ku funduszy inwestycyjnych w badanym okresie wzrosła z poziomu 586 do 715. Jednocześnie 
Prezes UOKiK wskazał na znaczny wzrost wskaźnika HHI z 1124 do 1658 na najdynamiczniej 
rozwijającym się spośród badanych rynków – rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych – co 
zdaniem organu sprawia, że powinien on podlegać dalszemu monitoringowi. Wobec zwiększonej 
aktywności organu antymonopolowego w tym obszarze gospodarki, w niniejszym artykule pod-
daję analizie zakres zastosowania przepisów dotyczących prewencyjnego nadzoru państwa nad 
koncentracjami przedsiębiorców – do wybranych transakcji dotyczących funduszy inwestycyjnych.

II.	Nadzór	administracyjny	nad	funduszami	inwestycyjnymi	
i	towarzystwami	funduszy	inwestycyjnych

Zgodnie z art. 1 pkt 4 w związku z art. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad ryn-
kiem finansowym1 (dalej: uonnrf), organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finan-
sowym, który obejmuje m.in. nadzór nad funduszami inwestycyjnymi i towarzystwami funduszy 
inwestycyjnych jest Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: KNF). Zgodnie z art. 2 wspominanej 
ustawy, celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 
tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowe-
go, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku, również poprzez rzetelną 
informację dotyczącą funkcjonowania rynku, przez realizację celów określonych w poszczegól-
nych aktach prawnych. Są to podstawowe wartości, do ochrony których powinna zmierzać KNF 
przy podejmowaniu przez siebie działań (Wajda, 2014). Niezależnie od powyższego, w polskim 
porządku prawnym nadzór nad przedsiębiorcami na każdym rynku – z punktu widzenia pub-
licznoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów – którego celem jest co do zasady ochrona 
dobrobytu konsumentów (Skoczny, 2014), sprawuje Prezes UOKiK. Oznacza to, że przepisy 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów2 (dalej: uokik) znajdują 
zastosowanie do działalności rynkowej przedsiębiorców będących funduszami inwestycyjnymi 
czy towarzystwami funduszy inwestycyjnych. Jednym z trzech filarów publicznoprawnej ochrony 
konkurencji jest prewencyjny nadzór nad koncentracjami przedsiębiorców3. Przepisy dotyczące 
nadzoru nad koncentracjami zakładają m.in., że w przypadku spełnienia przesłanek zgłoszenia 
zamiaru koncentracji przedsiębiorców – konkretna operacja gospodarcza nie może być dokonana 
bez zgody Prezesa UOKiK4.

Przeprowadzenie koncentracji bez zgody Prezesa UOKiK wiąże się m.in. z możliwością na-
łożenia kar pieniężnych na przedsiębiorców, jak i na osoby fizyczne wchodzące w skład organów 
zarządzających5. 
1 Ustawa z 21.07.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz.U. 2018, poz. 621).
2 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2018, poz. 798).
3 Art. 13–23 uokik.
4 Art. 97 ust. 1 uokik.
5 Art. 106 ust. 1 pkt 3 uokik: Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu 
osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania 
zgody Prezesa Urzędu; Art. 108. 1. pkt 2: Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład 
organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie 
albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13.
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III.	Fundusz	inwestycyjny	–	osoba	prawna	o	szczególnym	charakterze	 
jako	przedsiębiorca	w	rozumieniu	przepisów	uokik

Zgodnie z art. 4 pkt 1 uokik, pojęcie „przedsiębiorcy” na potrzeby ustawy antymonopolowej 
pokrywa się z definicją przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców6. Natomiast 
zgodnie z definicją zawartą w art. 4 prawa przedsiębiorców przedsiębiorcą jest m.in. osoba fizycz-
na, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa 
przyznaje zdolność prawną – wykonująca działalność gospodarczą. Definicja legalna funduszu 
inwestycyjnego, zawarta w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyj-
nych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi7 (dalej: uofizafi) stanowi z kolei, że 
fundusz jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków 
pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w uofizafi również 
niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, 
w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątko-
we8. Jednocześnie fundusz inwestycyjny jest osobą prawną szczególnego rodzaju. Jest to bowiem 
wyodrębniona masa majątkowa tworzona przez wpłaty uczestników zebrane wskutek publicznego 
lub niepublicznego proponowania nabycia tytułów uczestnictwa (Mroczkowski, 2014). Model fun-
duszu inwestycyjnego oparty jest na separacji trzech mas majątkowych: funduszu inwestycyjnego, 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz uczestników funduszu inwestycyjnego (Kropiwnicki, 
2013). Osobowość prawna przyznana funduszom inwestycyjnym wprost przez przepisy uofizafi, 
jak również wskazana w ustawowej definicji funduszu inwestycyjnego działalność gospodarcza 
powodują, że są one przez Prezesa UOKiK uznawane za przedsiębiorców w rozumieniu przepisu 
art. 4 pkt 1 uokik. Innymi słowy, fundusze inwestycyjne są adresatami norm publicznego prawa 
antymonopolowego. 

Dodatkowo, fundusz inwestycyjny jest szczególnym i wyjątkowym w polskim porządku 
prawnym typem osoby prawnej, także z powodu treści art. 4 ust. 1 uofizafi. W oparciu o wyżej 
wskazany przepis, towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzy bowiem fundusz inwestycyjny, 
zarządza nim i reprezentuje w stosunkach z osobami trzecimi9. Natomiast zgodnie z art. 38 ust. 1 
uofizafi towarzystwem funduszy inwestycyjnych może być wyłącznie spółka akcyjna z siedzibą 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała właściwe zezwolenie Komisji Nadzoru 
Finansowego. Organem funduszu inwestycyjnego nie jest zatem wewnętrzny organ bytu praw-
nego – jak np. zarząd w spółce prawa handlowego, a niezależna od niego osoba prawna. Zakres 
działalności gospodarczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych jest co do zasady ograniczony. 
Obejmuje tworzenie funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzanie nimi, 
reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartoś-
ciowych (Mroczkowski, 2014). Jak podkreśla się w doktrynie, rozwiązanie to ma na celu uzyskanie 
odrębności majątkowej towarzystwa funduszy i samego funduszu inwestycyjnego, a tym samym 
oddzielenie majątku uczestników od majątku podmiotu zarządzającego funduszem (Mroczkowski, 
2014). Szczególny charakter zastosowanego modelu zarządzania wynika m.in. z tego, że polski 

6 Ustawa z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646). 
7 Ustawa z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. 2018, poz. 56).
8 Art. 3 ust. 1 uofizafi.
9 Art. 4 ust. 1 uofizafi.
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ustawodawca nie zdecydował się na wiele analogicznych rozwiązań10. Wprowadzenie takiej roz-
dzielności osobowościowej powoduje również specyficzne zastosowanie przepisów prawa anty-
monopolowego – co jest przedmiotem analizy przeprowadzonej w niniejszym artykule.

IV.	Towarzystwo	funduszy	inwestycyjnych	 
jako	przedsiębiorca	posiadający	kontrolę	 

w	rozumieniu	uokik	nad	funduszem	inwestycyjnym
Zgodnie z art. 4 pkt 3 uokik przedsiębiorcą dominującym jest przedsiębiorca, który posiada 

kontrolę, w rozumieniu pkt 4 tego przepisu, nad innym przedsiębiorcą. Jak wielokrotnie wskazy-
wano, ustawodawca nie zdecydował się na przedstawienie w treści uokik definicji „posiadania 
kontroli” (Skoczny, 2014). Niemniej jednak art. 4 pkt 4 uokik stanowi o przejęciu kontroli, przez 
które rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębior-
cę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych 
lub faktycznych, umożliwiają	wywieranie	decydującego	wpływu na innego przedsiębiorcę lub 
przedsiębiorców. Uprawnienia takie tworzą w szczególności: a) dysponowanie bezpośrednio 
lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, 
także jako zastawnik albo użytkownik bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy 
zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami; b) uprawnienie do powoływa-
nia lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy 
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami; c) członkowie 
zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy 
(przedsiębiorcy zależnego); d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów 
w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na pod-
stawie porozumień z innymi osobami; e) prawo do całego albo do części mienia innego przed-
siębiorcy (przedsiębiorcy zależnego); f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą 
(przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. Kluczowym 
aspektem definicji kontroli w rozumieniu prawa ochrony konkurencji jest „wywieranie decydujące-
go wpływu” na funkcjonowanie i rozwój innego przedsiębiorcy (Stawicki, 2016). W świetle treści 
powyższego przepisu oraz art. 4 ust. 1 uofizafi trzeba zwrócić uwagę na dwa aspekty działalności 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych w stosunku do funduszu inwestycyjnego, tj. zarządzanie	
nim	oraz	jego	reprezentowanie. Jak wskazuje się w doktrynie zarządzanie funduszem inwe-
stycyjnym oznacza wykonywanie wszystkich czynności związanych z prowadzeniem działalności 
przez fundusz, w szczególności obejmujących zbywanie i nabywanie aktywów funduszu, a także 
zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa albo przeprowadzenie emisji certyfikatów inwe-
stycyjnych i ich wykupywanie lub umarzanie (Kropiwnicki, 2013). Reprezentowaniem podmiotu 
jest natomiast dokonywanie czynności prawnych, a w szczególności zawieranie umów, składanie 
i przyjmowanie oświadczeń woli, prowadzenie procesów oraz występowanie przed sądami, orga-
nami administracji rządowej czy samorządowej (Kropiwnicki, 2013). W zakresie reprezentowania 

10 R. Mroczkowski wskazuje, że „na gruncie prawa polskiego możliwość tworzenia osoby prawnej przez inną osobę, która następnie zostaje jedy-
nym z jej organów, została także przewidziana przy utworzeniu jednoosobowej spółki z o.o., w której osoba fizyczna tworząca tę spółkę, działając jako 
zgromadzenie wspólników, powołuje siebie w skład jednoosobowego zarządu (w tym przypadku założyciel spółki staje się nie tylko jednym, ale dwoma 
organami tej spółki, będącej osobą prawną, tj. zgromadzeniem wspólników i zarządem), a także w sytuacji, gdy osoba prawna tworzy fundację jako 
fundator, a następnie zostaje organem zarządzającym tej fundacji”.
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funduszu, towarzystwo jest władne do dokonywania czynności prawnych w taki sposób, że są 
one uważane za czynności dokonane przez sam fundusz. Uznaje się, że towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych nie jest przedstawicielem funduszu oraz nie działa w jego imieniu. Jest to bowiem 
organ funduszu będącego osobą prawną (Kropiwnicki, 2013). Co do zasady decyzje dotyczące 
zarządzania środkami powierzonymi funduszowi inwestycyjnemu (w tym decyzje ekonomiczne) 
podejmuje w praktyce zarząd towarzystwa funduszy inwestycyjnych, wspierając się wiedzą za-
trudnionych w nim wykwalifikowanych doradców inwestycyjnych. 

Wątpliwość co do kwalifikacji stosunku dominacji według definicji sformułowanej w uokik 
może wprowadzać art. 4 ust. 4 uofizafi, zgodnie z którym fundusz nie jest podmiotem zależnym 
od towarzystwa, spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio 
większość głosów w radzie inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników. 
W doktrynie pojawia się stanowisko, że przepis ten stanowi lex specialis w stosunku do unormo-
wań art. 4 pkt 4 uokik zawierającego definicję legalną pojęcia „przejęcia kontroli nad przedsię-
biorcą” (Kropiwnicki, 2013). Nie ma jednak w mojej ocenie podstaw uznania takiego podejścia 
za prawidłowe, co potwierdza chociażby obszerna praktyka decyzyjna Prezesa UOKiK11. Także 
oficjalna strona internetowa organu ochrony konkurencji wskazuje, że „na podstawie art. 4 pkt 4 
lit. f) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, TFI należy traktować 
jako przedsiębiorcę dominującego wobec FI (przedsiębiorca zależny)”12. Zdaniem organu „więzi 
o charakterze organizacyjnym, prawnym i gospodarczym pomiędzy TFI a FI są bowiem na tyle 
silne, że pozwalają TFI na wywieranie decydującego wpływu na działalność FI”13. Niezależnie od 
oceny czy relacja pomiędzy towarzystwem funduszy inwestycyjnych a funduszem może zostać 
uznana za „umowę przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) 
lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę”, należy uznać, że towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych posiada w świetle przepisów uokik decydujący wpływ na działalność funduszu 
inwestycyjnego. Jest to zatem – w rozumieniu przepisów prawa określających ramy publiczno-
prawnej ochrony konkurencji przedsiębiorca dominujący nad i kontrolujący fundusz inwestycyjny.

V.	Wspólna	kontrola	w	rozumieniu	uokik	 
nad	funduszem	inwestycyjnym

Fundusze inwestycyjne dzielą się na fundusze inwestycyjne zamknięte oraz fundusze inwesty-
cyjne otwarte. Każdy z nich zarządzany jest przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, jednakże 
pozostałe organy poszczególnych funduszy mogą się od siebie różnić. Różnica w uprawnieniach, 
jak i różnica w strukturze czy składzie tych organów może wpływać na ocenę charakteru kontroli 
sprawowanej nad funduszem inwestycyjnym oraz na to, które podmioty takową kontrolę sprawują.

Fundusz	inwestycyjny	otwarty zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia 
na żądanie uczestnika funduszu14. Zgodnie z art. 87a ust. 1 uofizafi w funduszu inwestycyjnym 
otwartym zwołuje się zgromadzenie	uczestników, w celu wyrażenia zgody na: (i) rozpoczęcie 

11 Zob. przykładowo decyzje Prezesa UOKiK: z 19.05.2015 DKK-74/2015; z 05.11.2015 DKK-193/2015; z 13.08.2010 DKK-82/2010; z 19.09.2012 
DKK-97/2012, z 29.07.2014 DKK-102/2014, z 26.01.2015 DKK-12/2015; z 05.04.2018 DKK-58/2018; z 07.02.2018 DKK-29/2018; z 29.11.2017  
DKK-188/2017; z 10.02.2017 DKK-30/2017; z 22.12.2016 DKK-189/2016; z 21.10.2016 DKK-145/2016.
12 https://www.uokik.gov.pl/interpretacja_przepisow.php#faq2522.
13 Ibidem. 
14 Art. 82 uofizafi.
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prowadzenia przez fundusz działalności jako fundusz powiązany lub rozpoczęcie prowadzenia 
przez subfundusz w funduszu z wydzielonymi subfunduszami działalności jako subfundusz po-
wiązany; (ii) zmianę funduszu podstawowego; (iii) zaprzestanie prowadzenia działalności jako 
fundusz powiązany; (iv) połączenie krajowe i transgraniczne funduszy; (v) przejęcie	zarządzania	
funduszem	inwestycyjnym	otwartym	przez	inne	towarzystwo; (vi) przejęcie zarządzania fun-
duszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą. Powyższy 
katalog jest katalogiem zamkniętym, a zatem kompetencje zgromadzenia uczestników dotyczą 
wyłącznie wpływu na wymienione w nim enumeratywnie czynności funduszu inwestycyjnego ot-
wartego. W przypadku tzw. specjalistycznego	funduszu	inwestycyjnego	otwartego, możliwe 
jest ustanowienie w jego ramach statutowych rady	inwestorów jako organu kontrolnego. Rada 
kontroluje realizację celu inwestycyjnego funduszu i polityki inwestycyjnej oraz stosowania ogra-
niczeń inwestycyjnych. W tym celu może przeglądać księgi i dokumenty oraz żądać wyjaśnień od 
towarzystwa. Rada inwestorów specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego może też 
postanowić o jego rozwiązaniu (liczbą reprezentującą łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby jed-
nostek uczestnictwa funduszu)15. Dodatkowo w tego typu funduszu działa zgromadzenie	uczest-
ników, którego zgoda jest niezbędna do (i) przejęcia zarządzania specjalistycznym funduszem 
inwestycyjnym otwartym przez inne towarzystwo oraz przejęcia zarządzania specjalistycznym 
funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE16. 
Natomiast w przypadku funduszu	inwestycyjnego	zamkniętego – tj. funduszu emitującego 
certyfikaty inwestycyjne – ustawodawca przewiduje obligatoryjne powołanie rady	inwestorów	
lub	zgromadzenia	inwestorów17. Również w przypadku tego typu funduszu inwestycyjnego rada 
inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego funduszu i jego polityki inwestycyjnej oraz 
przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych. Dodatkowo ustawodawca przewidział możliwość	
rozszerzenia	uprawnień	rady	inwestorów	–	w	tym	możliwości	przyznania	jej	wpływu	na	
politykę	inwestycyjną	funduszu,	jak	i	przyznanie	prawa	złożenia	wiążącego	dla	towarzy-
stwa	sprzeciwu	wobec	przedstawianych	projektów	inwestycyjny18. Zgodnie z art. 144 ust. 3 
 uofizafi, zgoda zgromadzenia inwestorów w funduszu inwestycyjnym zamkniętym jest niezbędna 
do: (i) zmiany depozytariusza; (ii) przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym 
przez inne towarzystwo; (iii) przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym i prowa-
dzenia jego spraw przez zarządzającego z UE; (iv) emisji	nowych	certyfikatów	inwestycyjnych; 
(v) zmiany statutu funduszu w zakresie wyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycia nowej emisji 
certyfikatów inwestycyjnych; (vi) emisji	obligacji; (vii) przekształcenia certyfikatów inwestycyj-
nych imiennych w certyfikaty na okaziciela; (viii) zmiany statutu funduszu. W końcu, jeżeli	statut	
funduszu	nie	stanowi	inaczej,	decyzja	inwestycyjna	dotycząca	aktywów	funduszu,	których	
wartość	przekracza	15%	wartości	jego	aktywów,	wymaga	dla	swojej	ważności	zgody	zgro-
madzenia	inwestorów19. Ustawodawca przewidział również, że statut funduszu inwestycyjnego 
zamkniętego może rozszerzyć wskazane ustawowo uprawnienia zgromadzenia inwestorów20.

15 Zob. art. 114 uofizafi.
16 Art. 113a uofizafi.
17 Art. 140 ust. 1 uofizafi.
18 Art. 140 ust. 4 uofizafi.
19 Art. 144 ust. 5 uofizafi.
20 Ibidem.
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Wspólną kontrolą w rozumieniu prawa ochrony konkurencji jest sytuacja, w której istnieje 
możliwość powstania tzw. sytuacji impasu (deadlock), która będzie spowodowana brakiem po-
rozumienia dwóch lub większej liczby przedsiębiorców, a prowadzić będzie do niemożliwości 
podjęcia przez kontrolowanego przez nich przedsiębiorcę ważnych decyzji strategicznych. Jako 
takie najczęściej wymienia się decyzje dotyczące: budżetu, planu gospodarczego, znaczących 
inwestycji, powoływania członków organów, jak i inne decyzje specyficzne dla danego rynku (Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2015). Biorąc pod uwagę powyższe, wystąpienie wspólnej 
kontroli towarzystwa oraz innego podmiotu nad funduszem inwestycyjnym jest jak najbardziej 
możliwe. Będzie tak zwłaszcza w przypadku braku wyłączenia w statucie funduszu inwestycyj-
nego zamkniętego obowiązku uzyskania zgody zgromadzenia inwestorów na wdrożenie decyzji 
inwestycyjnej dotyczącej aktywów funduszu, których wartość przekracza 15% całości tych akty-
wów, w sytuacji gdy uczestnicy takiego zgromadzenia, których głos jest niezbędny do wyrażenia 
zgody – są przedsiębiorcami w rozumieniu uokik. Na analogicznej zasadzie wspólna kontrola 
wystąpi w przypadku przyznania radzie inwestorów prawa do zgłoszenia wiążącego sprzeciwu 
wobec przedstawianych projektów inwestycyjnych21. Niewątpliwie każde uprawnienie dotyczące 
wpływu na decyzje strategiczne funduszu inwestycyjnego przyznane zgromadzeniu inwestorów 
lub radzie inwestorów musi być zatem analizowane indywidualnie z punktu widzenia definicji 
wspólnej kontroli określonej przez prawo antymonopolowe. Istotna jest w szczególności analiza 
uprawnień, struktury i składu podmiotowego zgromadzenia/rady inwestorów, w tym możliwości 
przyznania poszczególnym inwestorom statusu przedsiębiorcy w rozumieniu uokik.

VI.	Wybrane	operacje	gospodarcze	dotyczące	funduszy	
inwestycyjnych	a	prewencyjny	nadzór	państwa	 

nad	koncentracjami	przedsiębiorców
Polski ustawodawca ustalił, że za koncentrację uznawane są cztery formy procesów gospo-

darczych: (i) połączenie dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców (połączenie); (ii) prze-
jęcie, przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek 
inny sposób bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez 
jednego lub więcej przedsiębiorców (przejęcie kontroli); (iii) utworzenie przez przedsiębiorców 
wspólnego przedsiębiorcy (utworzenie joint venture); (iv) nabycie przez przedsiębiorcę części 
mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeśli obrót realizowany przez to 
mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro. Tego typu procesy gospodarcze 
podlegają prewencyjnemu nadzorowi państwa w przypadku, gdy odpowiednie podmioty w nich 
uczestniczące osiągną (przekroczą) w roku poprzedzającym zgłoszenie zamiaru koncentracji ob-
rót (progi obrotowe) w wysokości 50 mln euro na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub 1 mld euro 
na świecie, a zastosowania nie znajdują przepisy uokik przewidujące wyłączenie od obowiąz-
ku zgłoszenia22. Trzeba też wskazać, że prawodawca w treści rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących 

21 Art. 140 ust. 4 uofizafi.
22 Zob. art. 13–14 uokik.



61 Dariusz Aziewicz            Prewencyjny nadzór nad koncentracjami przedsiębiorców a wybrane operacje gospodarcze…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 3(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.3.7.4

w koncentracji, określił szczególny sposób liczenia obrotów dla funduszy inwestycyjnych23. Obrotem 
funduszu inwestycyjnego jest kwota równa wartości aktywów netto funduszu ustalona na koniec 
roku obrotowego, zgodnie z przepisami o rachunkowości dotyczącymi funduszy inwestycyjnych24. 
W przypadku, gdy operacja gospodarcza spełnia wskazane przesłanki, przedsiębiorcy ją dokonu-
jący mają obowiązek zgłoszenia koncentracji do oceny Prezesowi UOKiK oraz wstrzymania się 
od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji lub upływu terminu, 
w jakim decyzja powinna zostać wydana25.

Analizując operacje gospodarcze, które dotyczą funduszy inwestycyjnych, a które mogą być 
poddane prewencyjnemu nadzorowi Prezesa UOKiK	w	pierwszej	kolejności trzeba wskazać, 
że z obowiązkiem zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców będziemy mieli do czynienia 
w sytuacji, w której towarzystwo funduszy inwestycyjnych będzie przejmować zarządzanie fundu-
szem inwestycyjnym26. Zgodnie z regułami prawa ochrony konkurencji do przejęcia	wyłącznej	
kontroli dochodzi, jeśli jeden przedsiębiorca po dokonaniu zamierzonej koncentracji będzie mógł 
samodzielnie wywierać decydujący wpływ na innego przedsiębiorcę. Obowiązek zgłoszenia za-
miaru koncentracji zaistnieje w tym przypadku pod warunkiem, że spełnione zostaną tzw. progi 
obrotowe – wskazane w art. 13 ust. 1 uokik, a aktywa netto funduszu ustalone na koniec jednego 
z dwóch ostatnich lat obrotowych będą wyższe niż 10 000 000 euro. Przejęcie wyłącznej kontroli 
nad funduszem inwestycyjnym przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych może dotyczyć np. 
przejęcia zarządzania nad funduszem inwestycyjnym zamkniętym (w przypadku, gdy statut takie-
go funduszu wyłącza wspomniany wyżej przepis art. 144 ust. 5 uofizafi), czy też przejęcia zarzą-
dzania nad funduszem inwestycyjnym otwartym. W praktyce tego typu koncentracje w 2017 roku 
dotyczyły czterech decyzji Prezesa UOKiK. W opisywanych sytuacjach zgodnie z treścią art. 94 
ust. 2 pkt 2 do zgłoszenia zamiaru koncentracji obowiązane jest przejmujące wyłączną kontrolę 
towarzystwo.

Po	drugie trzeba wskazać, że przy spełnieniu progów zgłoszeniowych obowiązek zgłoszenia 
zamiaru koncentracji zaistnieje w sytuacji zmiany	jednego	z	podmiotów	dotychczas	sprawu-
jących	wspólną	kontrolę nad funduszem inwestycyjnym. Będzie tak np. w przypadku zmiany 
współkontrolującego fundusz zamknięty towarzystwa, tj. gdy przepis art. 144 ust. 5 uofizafi nie 
został wyłączony przez postanowienia statutowe, a w skład zgromadzenia inwestorów wchodzi 
podmiot lub podmioty posiadające status przedsiębiorcy w świetle przepisu art. 4 pkt 1 uokik oraz 
do decyzji zgromadzenia inwestorów wymagany jest głos owego podmiotu/podmiotów. Na ana-
logicznych zasadach ocenić należy sytuację, w której rada inwestorów funduszu inwestycyjnego 
zamkniętego posiadać będzie uprawnienie do zgłoszenia wiążącego towarzystwo sprzeciwu co 
do projektów inwestycyjnych. Podobna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli zastępowany będzie 
przedsiębiorca, którego głosy są niezbędne do wydania decyzji, o której mowa w art. 144 ust. 5 
uofizafi przez zgromadzenie inwestorów (czy odpowiednio rady inwestorów). Trzeba tu podkre-
ślić, że uokik przewiduje rozszerzony katalog osób fizycznych, które są uznawane za przedsię-
biorców (w niektórych sytuacjach definicja dotyczy wyłącznie publicznoprawnego nadzoru nad 

23 Rozporządzenie Rady Ministrów z 23.12.2014 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji, określił 
szczególny sposób liczenia obrotów dla funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2015, poz. 79).
24 Ibidem, § 5.
25 Art. 97 ust. 1 uokik.
26 Art. 238a uofizafi.
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koncentracjami)27. W obydwu przypadkach zgodnie z interpretacją art. 94 ust. 2 pkt 2 do zgło-
szenia zamiaru koncentracji obowiązany jest podmiot „zastępujący” podmiot współkontrolujący.

W ramach przejęcia kontroli nad przedsiębiorcą, obowiązkiem notyfikacyjnym objęte jest 
nie tylko przejęcie wspólnej lub wyłącznej kontroli nad przedsiębiorcą, lecz także zmiana	stanu	
kontroli (zmiana jakości sprawowanej kontroli), np. z kontroli wspólnej na kontrolę wyłączną albo 
odwrotnie. Wobec tego, przykładowo w przypadku istnienia nad danym funduszem inwestycyjnym 
zamkniętym wspólnej kontroli towarzystwa oraz określonych uczestników zgromadzenia inwesto-
rów – dojść może do dwojakiej sytuacji. Po pierwsze, podmioty uczestniczące w zgromadzeniu 
inwestorów posiadające statut przedsiębiorcy, których głosy są konieczne do podjęcia przez to 
zgromadzenie uchwały, utracą status przedsiębiorcy w rozumieniu uokik, z innej przyczyny prze-
staną uczestniczyć w zgromadzeniu lub ich głos przestanie być niezbędny dla podjęcia decyzji 
przez zgromadzenie. Po drugie może dojść do zmiany statutu funduszu, który przyzna wyłączną 
kontrolę danemu towarzystwu. W takim stanie faktycznym do obowiązkowego zgłoszenia za-
miaru przejęcia wyłącznej kontroli nad funduszem będzie zobligowane towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych. Analogicznie, przez zmiany statutowe lub uzyskanie statusu przedsiębiorcy przez 
odpowiednich członków zgromadzenia inwestorów, może dojść do zmiany kontroli sprawowanej 
wyłącznie przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych na kontrolę sprawowaną wspólnie przez 
towarzystwo wraz z konkretnymi uczestnikami zgromadzenia inwestorów. W tym ostatnim przy-
padku zamiar koncentracji będą obowiązani zgłosić uczestnicy zgromadzenia posiadający status 
przedsiębiorcy.

Mając powyższe na uwadze, nie należy zapominać o sytuacji tzw. pasywnego	przejęcia	
kontroli nad przedsiębiorcą. W rozumieniu reguł postępowania w sprawach koncentracji aktyw-
nym uczestnikiem całego procesu przejęcia kontroli nie musi być bowiem podmiot, który przej-
mie ją w końcowym rozrachunku. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia przykładowo, 
jeśli dotychczas współkontrolujący fundusz uczestnicy zgromadzenia inwestorów utracą status 
przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów uokik lub pozbędą się certyfikatów, pozostawiając jako 
uczestników zgromadzenia wyłącznie podmioty niebędące przedsiębiorcami. Przyjmuje się wte-
dy, że przedsiębiorca biernie przejmujący kontrolę jest zobowiązany do notyfikowania transakcji 
i powstrzymania się od wykonywania konkretnych uprawnień przyznających wyłączną kontrolę 
do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK, co, biorąc pod uwagę obowiązki towarzystwa 
wobec funduszu inwestycyjnego, może okazać się wyjątkowo problematyczne.

Kolejną formą koncentracji jest wskazane w art. 13 ust. 2 uokik połączenie	dwóch	lub	wię-
cej	samodzielnych	przedsiębiorców. Jak wskazuje w swoich wyjaśnieniach Prezes UOKiK, 
samodzielność łączących się przedsiębiorców należy rozumieć w ten sposób, że przedsiębior-
cy nie należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu uokik (Urząd Ochrony Konkurencji 
i  Konsumentów, 2015). Artykuł 201 uofizafi reguluje tzw. połączenie wewnętrzne funduszy, które 
obejmuje m.in. połączenie funduszy krajowych, których organem jest to samo towarzystwo fun-
duszy inwestycyjnych. Z całą pewnością tego typu operacja gospodarcza nie będzie spełniać 

27 Są nimi: osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 
organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej; b) osoba fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach 
wykonywania takiego zawodu; c) osobę fizyczna, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie 
prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające 
kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 uokik.
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przesłanki samodzielności, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 uokik. Z kolei art. 202 uofizafi 
reguluje tzw. połączenie krajowe, które ma miejsce w przypadku połączenia funduszy krajowych, 
których organami są różne towarzystwa. Tego typu operacja może zostać uznana za koncentrację 
podlegającą obowiązkowemu zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, jeśli spełnione zostaną progi zgło-
szeniowe, a zastosowania nie znajdzie wyłączenie ustanowione w art. 14 pkt 1a uokik.

Utworzenie	przez	dwóch	lub	więcej	przedsiębiorców	wspólnego	przedsiębiorcy	jest 
kolejną formą koncentracji, która została przewidziana w art. 13 ust. 2 uokik. W praktyce, ze 
względu na szeroki sposób interpretacji pojęcia „wspólny przedsiębiorca” przez Prezesa UOKiK, 
jest to jedna z najczęściej występujących form koncentracji. Rzeczona forma polega na tym, że 
co najmniej dwa podmioty mające status przedsiębiorcy w rozumieniu uokik podejmują współ-
pracę poprzez łączne uczestnictwo w utworzeniu nowego gracza rynkowego (przedsiębiorcy 
w rozumieniu uokik). Warto podkreślić, że w świetle prawa polskiego dla utworzenia wspólnego 
przedsiębiorcy (inaczej niż chociażby w przypadku prawa unijnego) bez znaczenia jest przyszła 
struktura kontroli nad nowotworzonym przedsiębiorcą. Prezes UOKiK wskazuje, że przy ocenie 
czy mamy do czynienia z utworzeniem wspólnego przedsiębiorcy nie ma znaczenia chociażby 
ilość udziałów w spółce prawa handlowego obejmowana przez tworzących ją przedsiębiorców 
(Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2015). Dodatkowo, w świetle prawa unijnego kon-
centracją w formie joint venture jest wyłącznie utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa o pełnym 
zakresie funkcji (tzw. full-function joint venture). Oznacza to, że wspólne przedsiębiorstwo musi 
być podmiotem gospodarczym samodzielnym z operacyjnego punktu widzenia. Wspólne przed-
siębiorstwo w świetle prawa unijnego powinno m.in. dysponować własnym kierownictwem oraz 
wystarczającymi zasobami do samodzielnego działania na rynku. Dotyczy to m.in. środków finan-
sowych, kadr i aktywów umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej w określonym 
obszarze. Tego typu przesłanki (full function) – co zostało wielokrotnie skrytykowane w doktry-
nie – nie przewiduje jednak polski ustawodawca. Decydującą przesłanką w prawie polskim jest 
utworzenie nowego podmiotu (gracza rynkowego), będącego przedsiębiorcą w rozumieniu uokik, 
przez dwóch innych przedsiębiorców. Treść uokik nie przewiduje też wyłączenia od obowiązku 
zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców, polegającego na tworzeniu funduszy inwesty-
cyjnych, pomimo że art. 14 uokik określa siedem konkretnych przypadków, w których obowiązek 
zgłoszenia traci zastosowanie. Wobec takiej wykładni pojęcia „wspólny przedsiębiorca” uwagę 
zwraca fakt, że zarówno towarzystwo (tworzące fundusz inwestycyjny), jak i fundusz inwestycyjny 
(tworzony podmiot) są uznawane za przedsiębiorców w rozumieniu przepisów uokik. Trzeba za-
tem wskazać, że sytuacja obligatoryjnego zgłoszenia zamiaru koncentracji będzie miała miejsce 
np. w przypadku utworzenia funduszu inwestycyjnego zamkniętego – gdy w powstaniu funduszu 
inwestycyjnego po stronie inwestorów (np. w zgromadzeniu inwestorów) występuje podmiot posia-
dający status przedsiębiorcy w rozumieniu uokik. Analogiczna sytuacja może wystąpić w przypadku 
innych funduszy inwestycyjnych. W wielu przypadkach zastosowanie znajdzie jednak wyłączenie 
eliminujące obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji (tj. gdy obrót żadnego z przedsiębiorców, 
tworzących wspólnego przedsiębiorcę, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro28). 

28 Art. 14 pkt 1a uokik.
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VII.	Podsumowanie
Wskazane wyżej przykłady oraz przeprowadzone badanie przepisów prawa pokazują złożo-

ność analizy, jaka jest konieczna dla dokonania oceny czy dana operacja gospodarcza dotycząca 
funduszu inwestycyjnego będzie musiała zostać zakwalifikowana jako koncentracja podlegająca 
obowiązkowemu zgłoszeniu do Prezesa UOKiK. W przypadku przejęcia kontroli nad przedsię-
biorcą niezbędna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego, w tym w szczegól-
ności uprawnień przyznanych poszczególnym organom funduszu, struktury organów funduszu, 
jak i statusu podmiotów, które wchodzą w skład tych organów – czy i jaki rodzaj kontroli spra-
wowany jest nad danym funduszem inwestycyjnym. Ma to znaczenie nie tylko przy aktywnym 
przejmowaniu zarządzania funduszem, lecz także w ramach fluktuacji udziału poszczególnych 
podmiotów w zgromadzeniu inwestorów. Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji ciąży bowiem 
na przejmującym kontrolę przedsiębiorcy niezależnie od jego aktywności w procesie przejęcia. 
W świetle wskazanego przez Prezesa UOKiK „ryzyka wystąpienia bardzo wysokiej koncentracji” 
rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych, przy wskaźniku HHI wynoszącym 1658, dokładna 
analiza powyższych aspektów może mieć coraz większe znaczenie. Nie jest bowiem wykluczo-
ne także nieświadome zwiększanie stopnia koncentracji rynku, prowadzące w konsekwencji do 
istotnego ograniczenia odbywającej się na nim konkurencji. Skutkiem takiego stanu faktycznego 
musiałaby być interwencja organu antymonopolowego, która w najgorszym wypadku może pro-
wadzić nie tylko do nałożenia wspomnianych już kar pieniężnych, ale także nakazania podziału 
przedsiębiorcy, zbycia jego majątku czy też zbycia udziałów lub akcji (odpowiednio certyfikatów/
jednostek) zapewniających kontrolę lub nawet rozwiązania spółki (odpowiednio funduszu)29. 
Niemniej jednak trzeba mieć na uwadze, że zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej potencjał 
takiego ryzyka identyfikuje się, co do zasady, dopiero przy przekroczeniu wartości wskaźnika HHI 
na poziomie 2000 (Komisja Europejska, 2004).

Ponadto, zwrócić należy szczególną uwagę na możliwość powstania obowiązku zgłoszenia 
zamiaru koncentracji w przypadku utworzenia nowego funduszu inwestycyjnego – jako wspólne-
go przedsiębiorcy – w świetle szerokiej interpretacji tego pojęcia przez Prezesa UOKiK. Trzeba 
jednocześnie podkreślić, że istnieje minimalne ryzyko istotnego ograniczenia konkurencji na rynku 
poprzez utworzenie funduszu inwestycyjnego. W praktyce Prezes UOKiK stwierdza najczęściej 
brak istotnego ograniczenia konkurencji w przypadku koncentracji polegających na utworzeniu 
wspólnych przedsiębiorców (Skoczny i Aziewicz, 2014). Dodatkowo, dla oceny skutków badanych 
koncentracji nie bez znaczenia jest fakt, że w przeważającej większości przedsiębiorcy tworzący 
fundusz inwestycyjny nie są konkurentami. To również znacząco ogranicza możliwość wystąpie-
nia antykonkurencyjnych skutków koncentracji. Wobec powyższego, w mojej ocenie, w świetle 
braku implementacji przesłanki pełnego zakresu funkcji (full-function) wspólnego przedsiębiorcy 
w prawie polskim, de lege ferenda – w treści art. 14 uokik należy ukształtować dodatkowe wyłą-
czenie, jako pkt 6 tego przepisu – stanowiące, że nie podlegają zgłoszeniu zamiary koncentracji 
„polegające na utworzeniu funduszu inwestycyjnego”.

29 Art. 21 ust. 2 uokik.
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III. Klauzule o zakazie konkurowania
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Streszczenie
Artykuł dotyczy dodatkowych ograniczeń zawieranych przez przedsiębiorców w ramach przepro-
wadzanych koncentracji. W szczególności zaś omówiona została w nim problematyka najczęściej 
stosowanego ograniczenia dodatkowego – klauzuli zakazu podejmowania działalności konkuren-
cyjnej. Celem artykułu jest przybliżenie ww. problematyki, a także zaprezentowanie proponowa-
nych zmian w zakresie jej uregulowania i oceny na gruncie polskiego prawa antymonopolowego.

Słowa kluczowe: zakaz konkurencji; zakaz konkurowania; ograniczenia akcesoryjne; ogranicze-
nia dodatkowe; kontrola koncentracji.

JEL: K21

I. Wstęp
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zagadnienia doktryny ograniczeń akcesoryjnych 

w zakresie jej zastosowania na gruncie przepisów dotyczących nadzoru nad koncentracjami 
przedsiębiorców oraz przeprowadzenie przeglądu i analizy przesłanek dopuszczalności zasto-
sowania doktryny ograniczeń akcesoryjnych do jednego z najczęściej stosowanego ograniczenia 
akcesoryjnego, tj. klauzuli o zakazie konkurowania. 
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II.	Ograniczenia	akcesoryjne

1.	Zagadnienia	ogólne

Podstawę doktryny ograniczeń akcesoryjnych, nazywanych również ograniczeniami dodatko-
wymi (ancillary restraints doctrine) stanowi stwierdzenie, że istnieją takie ograniczenia konkurencji, 
które jako bezpośrednio związane i konieczne dla wdrożenia głównego projektu gospodarczego 
powinny być dopuszczalne na gruncie przepisów prawa antymonopolowego. Należy tym samym 
uznać, że doktryna ograniczeń akcesoryjnych stanowi wyraz racjonalizacji prawa antymonopolo-
wego polegającej na legalizacji określonych kategorii ustaleń poczynionych pomiędzy przedsię-
biorcami, które pierwotnie były przez przepisy prawa antymonopolowego zakazane (Jurkowska, 
2004, s. 48). 

Doktryna ograniczeń akcesoryjnych, polegająca na dopuszczalności zastosowania przez 
przedsiębiorców pewnych dodatkowych ograniczeń konkurencji niestanowiących części głównej 
transakcji, dotyczy zarówno nadzoru sprawowanego przez państwo nad procesami koncentra-
cyjnymi, jak i obszaru antykonkurencyjnych porozumień. Oznacza to, że doktryna porozumień 
akcesoryjnych obejmuje swoim zakresem wszystkie kategorie ustaleń pomiędzy przedsię biorcami1. 
Jej zastosowanie w przypadku kontroli koncentracji polega na objęciu zgodą organu antymo-
nopolowego na dokonanie koncentracji nie tylko głównej transakcji, lecz także jej dodatkowych 
elementów, o ile spełnione zostaną określone przesłanki. W przypadku zaś obszaru antykonku-
rencyjnych porozumień doktryna ograniczeń akcesoryjnych polega na objęciu wyłączeniem spod 
zakazu dodatkowych ograniczeń konkurencji powiązanych z główną treścią porozumienia bez 
konieczności wykazywania spełnienia przesłanek określonych w odpowiednich przepisach prawa 
krajowego lub unijnego, tj. określonych w art. 8 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (dalej: uokik)2 oraz w art. 101 ust. 3 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(dalej: TfUE)3.

Transakcje dotyczące koncentracji przedsiębiorców stanowią pole negocjacji ich uczestników, 
z których każdy stara się uzyskać możliwie najkorzystniejsze warunki przyszłego prowadzenia 
działalności biznesowej. Innymi słowy, uczestnicy planowanej koncentracji starają się zabezpie-
czyć swoje interesy poprzez wprowadzenie w ramy głównej transakcji dodatkowych postanowień 
umownych lub dodatkowych umów, na podstawie których zostaje np. ograniczona swoboda dzia-
łania niektórych stron danej transakcji w przyszłości (głównie chodzić tu będzie o zabezpieczenie 
interesów kupującego). Tego typu postanowienia mogą jednak ograniczać konkurencję. W konse-
kwencji, projektując ramy transakcji, przedsiębiorcy powinni kierować się jasnymi wytycznymi czy 
też wskazówkami dotyczącymi dopuszczalności zawarcia tego typu dodatkowych porozumień.

Na gruncie prawa unijnego kwestia ta uregulowana została poprzez rozporządzenie Rady 
(WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej: 
rozporządzenie 139/2004)4, którego art. 8 ust. 3 akapit 3 stanowi, że „decyzja uznająca koncen-
trację za zgodną ze wspólnym rynkiem obejmuje również ograniczenia bezpośrednio związane 

1 Nie dotyczy zaś praktyk jednostronnych polegających na niezgodnym z prawem wykorzystywaniu pozycji rynkowej, czyli nadużywania pozycji dominującej. 
2 T.j. Dz.U. 2018, poz. 798.
3 Dz. Urz. UE C z 2016 r., Nr 202, s. 1.
4 Dz. Urz. C z 2003 r., Nr 20, s. 4.
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i niezbędne dla dokonania koncentracji”5. Niemniej jednak w przypadku wątpliwości Komisja 
Europejska (dalej: Komisja) powinna dokonać indywidualnej oceny danego przypadku na wniosek 
zainteresowanych uczestników koncentracji, którzy ostatecznie odpowiadają za zgodność z pra-
wem zawieranych przez nich dodatkowych ograniczeń konkurencji (zasada samooceny)6. W celu 
zapewnienia przedsiębiorcom pomocy w interpretacji ww. przepisu, a tym samym zagwarantowania 
do pewnego stopnia pewności prawnej w ww. zakresie (kwestia ta podlega samoocenie przed-
siębiorców) wydany został Komunikat Komisji w sprawie ograniczeń bezpośrednio związanych 
i koniecznych dla dokonania koncentracji (dalej: „Komunikat”)7. Komunikat ten dostarcza przed-
siębiorcom wytycznych na temat interpretacji pojęcia „dodatkowych ograniczeń” przez Komisję8.

Omówiony wyżej przepis rozporządzenia 139/2004 nie znajduje swojego odpowiednika na 
gruncie prawa polskiego. Problematyka ta nie została uregulowana ani w uokik, ani w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsię-
biorców9. Pewnych wskazówek co do interpretacji zagadnienia ograniczeń dodatkowych przez 
polski organ antymonopolowy dostarczają wydane przez Prezesa UOKiK „Wyjaśnienia dotyczące 
oceny przez Prezesa UOKiK zgłaszanych koncentracji” (dalej: Wyjaśnienia). Zgodnie z ich treścią 
„tego rodzaju postanowienia umowne towarzyszące koncentracji, nie są przedmiotem kontroli 
ani oceny w trakcie postępowania antymonopolowego w sprawie zamiaru koncentracji przedsię-
biorców”, a co za tym idzie, zgoda na dokonanie koncentracji ich nie obejmuje. Ponadto, w przy-
padku braku zgody Prezesa UOKiK przedsiębiorcy nie dość, że nie przeprowadzą zaplanowanej 
transakcji, mogą ponieść poważne konsekwencje zawarcia dodatkowych ograniczeń. Zawarcie 
dodatkowych ograniczeń może bowiem skutkować wszczęciem przez organ antymonopolowy 
postępowania dotyczącego zawarcia przez przedsiębiorców niedozwolonego porozumienia10. 
Aktualne uregulowanie przedmiotowej kwestii, a właściwie jej brak, na gruncie polskiego prawa 
antymonopolowego może budzić pewne wątpliwości w zakresie jej zgodności z proeuropejską 
oraz celowościową wykładnią (Aziewicz i Skoczny, 2014, s. 649). Podnosi się, że w związku 
z członkostwem Polski w Unii Europejskiej doktryna ograniczeń akcesoryjnych powinna znaleźć 
zastosowanie również na gruncie polskiego prawa antymonopolowego (Kohutek, 2008, s. 538). 
Dotyczy to także nadzoru nad koncentracjami przedsiębiorców. W związku z powyższym po-
stuluje się przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym w przypadku, gdy ograniczenia akcesoryjne 
zostaną przedstawione przez zgłaszającego zamiar koncentracji, a Prezes UOKiK nie odniesie 
się do nich w decyzji, należy uznać, że dokonana została ich legalizacja (ibidem), udzielając zaś 
zgody na dokonanie koncentracji Prezes UOKiK niejako wyłącza stosowanie do danego poro-
zumienia przepisów o zakazie zawierania porozumień ograniczających konkurencję (Barczak 
i Michałowski, 2004). Kwestionowana jest tym samym prawidłowość stanowiska Prezesa UOKiK 
zawartego w Wyjaśnieniach. Wydaje się, że zaprezentowane tam podejście stanowi wygodne 
rozwiązanie z punktu widzenia organu. Z jednej strony umożliwia ono bowiem zakwestionowanie 
dodatkowych ograniczeń i wszczęcie postępowania antymonopolowego dotyczącego zawarcia 

 5 O objęciu zgodą również dodatkowych ograniczeń stanowi również motyw 21 rozporządzenia 139/2004. 
 6 Motyw 21 rozporządzenia 139/2004. 
 7 Dz. Urz. L z 2004 r., nr 24, s. 1.
 8 Pkt 4 Komunikatu.
 9 Dz.U. 2015, poz. 80.
10 Wyjaśnienia dotyczące oceny przez Prezesa UOKiK zgłaszanych koncentracji, s. 67. 



69 Tomasz Krzyżewski            Klauzula zakazu podejmowania działalności konkurencyjnej jako ograniczenie akcesoryjne…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 3(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.3.7.5

niedozwolonego porozumienia, z drugiej zaś – zastrzeżone zostało, że zgoda na dokonanie kon-
centracji nie obejmuje dodatkowych ograniczeń. Należy jednak uznać, że z uwagi na brak ure-
gulowania tej kwestii w uokik przy dokonywaniu analizy dodatkowych ograniczeń, Prezes UOKiK 
powinien kierować się przesłankami wskazanymi w prawie unijnym, w tym w aktach typu soft law, 
czyli w Komunikacie. Ostatecznym rozwiązaniem tej kwestii powinna być zaś zmiana Wyjaśnień 
poprzez pełniejsze przedstawienie warunków dopuszczalności dodatkowych ograniczeń w ogóle, 
a także szczególne omówienie najważniejszych ich rodzajów. Większe wątpliwości powodują przy-
padki, w których dana koncentracja nie spełnia przesłanek, o których mowa jest w art. 13 ust. 1 
uokik, a tym samym nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji, w takim wypadku 
nie ma miejsca ocena danej transakcji przez organ antymonopolowy. Przedsiębiorcom chcącym 
przeprowadzić tego typu transakcje należy zapewnić odpowiednią pewność prawną, tak aby nie 
ryzykowali oni, że zawarta przez nich umowa zostanie uznana za niedozwolone porozumienie 
podziałowe, a tym samym cała lub określona część transakcji za nieważną na gruncie przepisów 
dotyczących niedozwolonych praktyk. Tym samym ponownie należy podkreślić konieczność do-
kładniejszego omówienia kwestii ograniczeń dodatkowych w Wyjaśnieniach.

Aby ograniczenie dodatkowe zostało objęte zgodą na dokonanie koncentracji, a tym samym, 
aby przedsiębiorcy mogli przeprowadzić legalnie transakcje z jego zastosowaniem, spełnione 
muszą zostać dwie przesłanki. Po pierwsze, ograniczenie takie musi być bezpośrednio związane 
z daną transakcją. Po drugie, wprowadzenie w ramy transakcji danego ograniczenia dodatko-
wego musi być konieczne dla jej powodzenia. Obie przesłanki mają ze swojej natury obiektywne 
charakter, co jest szczególnie ważne w przypadku analizy przesłanki konieczności, wyklucza 
bowiem możliwość powoływania się na subiektywne zdanie stron transakcji co do niezbędnego 
charakteru danego ograniczenia11.

2.	Przesłanka	bezpośredniego	związku

Pierwszą z przesłanek, które muszą zostać spełnione, aby określone ograniczenie konku-
rencji zostało objęte zgodą na dokonanie koncentracji stanowi bezpośredni związek ograniczenia 
dodatkowego z główną transakcją. Przesłanka ta zakłada, że ograniczenie dodatkowe, chociaż 
podporządkowane głównej transakcji, musi pozostawać z nią w ścisłym związku. Jak zauważyła 
w Komunikacie Komisja, dodatkowe ograniczenie nie będzie pozostawało w bezpośrednim związku 
z koncentracją, jeżeli zawarte będzie jedynie w tym samym kontekście lub w podobnym okresie 
czasu12. Należy w tym kontekście uznać, że ograniczenie dodatkowe będzie bezpośrednio po-
wiązane z daną koncentracją w przypadku powiązania natury ekonomicznej z główną transakcją. 
Bezpośredniość tego powiązania wyklucza natomiast możliwość powoływania się na pośrednie 
skutki ekonomiczne wywołane przez ograniczenie dodatkowe na transakcję główną. 

3.	Przesłanka	konieczności	

Przesłanka konieczności (zwana także przesłanką niezbędności) spełniona zostanie w przy-
padku braku zawarcia przez strony danej transakcji dodatkowych ustaleń, gdy nie można dokonać 
transakcji głównej lub można ją dokonać, ale na wiele mniej pewnych warunkach, lub po znacznie 

11 Pkt 11 Komunikatu.
12 Pkt 12 Komunikatu.
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wyższych kosztach, w znacznie dłuższym czasie, lub ze znacznie większą trudnością13. Dokonując 
analizy danego ograniczenia dodatkowego, należy wziąć pod uwagę czas jego obowiązywania, 
przedmiot, geograficzny obszar jego zastosowania, a także to, czyje działania zostaną na mocy 
zakazu ograniczone. W praktyce oznacza to, że dokonując analizy konkretnego przypadku należy 
przeprowadzić swego rodzaju test polegający na sprawdzeniu czy pomimo braku wprowadzenia 
określonych ograniczeń dodatkowych w określonych ich wariantach (czasowych, terytorialnych, 
przedmiotowych i podmiotowych) transakcja główna nadal mogłaby zostać przeprowadzona 
na obiektywnie akceptowalnych warunkach. Jeżeli brak ograniczeń objętych testem nie będzie 
stanowił przeszkody do przeprowadzenia koncentracji przesłankę konieczności należy uznać za 
niespełnioną. 

III.	Klauzule	o	zakazie	konkurowania
Na podstawie zawartej w umowie klauzuli zakazu konkurowania (non-compete clause) nie-

które lub wszystkie strony danej transakcji zobowiązują się do niepodejmowania działalności kon-
kurencyjnej w określonym zakresie, na określonym obszarze, a także w ustalonym przez strony 
czasie. Klauzule te są często niezwykle istotnym elementem danej transakcji, w szczególności 
w przypadku koncentracji polegających na przejęciu kontroli (art. 13 ust. 2 pkt 2 uokik). Od za-
niechania działalności konkurencyjnej przez kontrahenta często w dużym stopniu zależy bowiem 
opłacalność całej inwestycji nabywcy (Barczak i Michałowski, 2004). Ochrona nabywcy ma przy 
tym wyjątkowe znaczenie, jak zauważa Komisja, ma on o wiele większą potrzebę korzystania 
z pewnej ochrony niż zbywca14. 

Należy jednak zauważyć, że tego typu postanowienia zawarte pomiędzy przedsiębiorcami 
spełniają przesłanki zakwalifikowania ich jako porozumienia podziałowe, tj. porozumienia, których 
celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji 
na rynku właściwym polegające na podziale rynków zbytu lub zakupu (art. 6 ust. 1 pkt 3 uokik) 
lub „podziale rynków lub źródeł zaopatrzenia” (zgodnie z treścią art. 101 ust. 1 pkt c TfUE). W tym 
miejscu należy zaznaczyć, że tego rodzaju porozumienia uznawane są za najcięższe ogranicze-
nia konkurencji, a co za tym idzie traktowane są one bardziej restrykcyjnie przez organy antymo-
nopolowe. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której duża część transakcji koncentracyjnych 
może albo w ogóle nie dojść do skutku, albo dojść do skutku z jednoczesnym zawarciem przez 
ich uczestników antykonkurencyjnych porozumień. Ta szczególna i niewątpliwie niekomfortowa dla 
przedsiębiorców sytuacja bezwzględnie wymaga zapewnienia im odpowiedniego poziomu pew-
ności prawnej ze strony ustawodawcy i organów antymonopolowych. Nie jest bowiem pożądana 
sytuacja, w której przedsiębiorcy dokonują operacji rynkowych ze strachu wynikającego z braku 
wystarczającej pewności co do kwalifikacji prawnej ich czynów. 

Co do warunków dopuszczalności stosowania klauzul zakazu konkurencji wypowiedziała się 
Komisja, która uznając, że są one jednym z najczęściej stosowanych dodatkowych ograniczeń, 
a tym samym warte są szczególnego przeanalizowania w Komunikacie15. Przede wszystkim Komisja 
zauważa, że tego typu porozumienia zawarte na korzyść nabywcy (tj. zakazujące podejmowania 

13 Pkt 13 Komunikatu. 
14 Pkt 17 Komunikatu.
15 Rozdział III podrozdział A Komunikatu. 
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działalności konkurencyjnej zbywcy) mogą być traktowane jako konieczne i bezpośrednio związane 
z daną transakcją. Ich celem jest umożliwienie nabywcy uzyskania całości korzyści związanych 
z daną transakcją. Na te z kolei składają się nie tylko wartości materialne, lecz także renoma 
przedsiębiorcy, nad którym przejmowane są kontrola (goodwill), a także know-how. Oznacza to, 
że aby nabywca czerpał faktyczne korzyści z przejęcia musi przejąć również lojalność klientów 
poprzednika oraz przyswoić jego know-how. Przejęcie ww. wartości często może stanowić główną 
przyczynę przeprowadzenia transakcji. Przedsiębiorcy nie musi bowiem koniecznie zależeć na 
samym przedsiębiorstwie. Podtrzymanie lojalności klientów, a także przyswojenie know-how nie 
będzie mogło nastąpić, a w każdym razie będzie utrudnione, w przypadku, gdy dotychczasowy 
posiadacz dalej będzie się nimi posługiwał. 

Należy więc zadać pytanie, jakie warunki musi spełnić klauzula zakazu konkurencji, aby zostać 
zaakceptowana przez organ antymonopolowy. Komisja zwraca tu uwagę na cztery aspekty. Po 
pierwsze, na czas obowiązywania zakazu podejmowania działalności konkurencyjnej. Po drugie, 
na obszar geograficzny, na którym zakazane będzie podejmowanie działalności konkurencyjnej. 
Po trzecie, na towary objęte zakazem konkurencji. Po czwarte, na podmioty, które będą ograni-
czone w podejmowaniu działalności konkurencyjnej. Wszystkie cztery aspekty zakazu konkurencji 
muszą zostać określone przez strony transakcji w taki sposób, aby były konieczne i niezbędne 
do przeprowadzenia transakcji. 

Komisja uzależnia dopuszczalny okres obowiązywania zakazu konkurencji od przedmiotu 
transakcji. Mianowicie, w przypadku, gdy przenoszona jest zarówno renoma (goodwill) przedsię-
biorcy, jak i technologia (know-how) dopuszczalny okres klauzuli zakazu konkurencji wynosi trzy 
lata. Natomiast jeżeli przenoszona jest jedynie reputacja, okres ten może wnosić maksymalnie 
dwa lata16. Nie jest do końca jasne skąd wynika na jakiej podstawie Komisja podjęła decyzję co 
do długości ww. okresów. Należy przy tym zauważyć, że sama dopuszcza możliwość wydłużenia 
tych okresów w przypadku „relatywnie wysokiego stopnia lojalności klientów”17. Można zresztą 
wyobrazić sobie inne przyczyny uznania dłuższego okresu ochronnego za konieczny, np. okres 
działania przejmowanego przedsiębiorcy na rynku lub know-how, którego przyswojenie wymaga 
dłuższego czasu czy też konieczności poczynienia czasochłonnych inwestycji przez przejmują-
cego kontrolę przedsiębiorcę. Niemniej jednak w decyzji dotyczącej innej sprawy (wydanej przed 
wydaniem Komunikatu), Komisja uznała za dozwolony zakaz konkurencji zawarty na okres pięciu 
lat po akceptacji argumentacji strony twierdzącej, że zapobiegnie to „obniżeniu wartości zaku-
pionej firmy i w konsekwencji zagwarantuje przeniesienie na nabywcę pełnej wartości aktywów”. 
Nie zwrócono przy tym uwagi na jakiekolwiek szczególne okoliczności uzasadniające takie prze-
dłużenie18. Moim zdaniem, okresy wskazane w treści Komunikatu należy traktować jako wiążące 
dla Komisji, jednak bardziej instruktażowe dla przedsiębiorców. Oznaczałoby to, że o ile Komisja 
nie powinna zakwestionować klauzuli zakazu konkurencji w aspekcie czasu jej trwania, o ile nie 
została ona zawarta na okres dłuższy niż został wskazany w Komunikacie, o tyle nie powinny 
zostać z góry uznane za niekonieczne klauzule zakazu konkurencji zwarte przez przedsiębior-
ców na okres dłuższy niż wskazany w treści Komunikatu. Ma on bowiem charakter uniwersalny, 

16 Pkt 20 Komunikatu.
17 Dec. Komisji nr COMP/M.1980 Volvo/Renault V.I, pkt 56.
18 Dec. Komisji nr IV/M.612 RWE-DEA/Augusta, pkt 37. 
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nie dotyczy konkretnego rynku, a tym samym konkretnej grupy konsumentów czy klientów. 
Określenie jednego terminu uzyskania lojalności konsumentów wydaje się w tym kontekście nie-
możliwe. Mniejsze wątpliwości budzą sytuacje, w których przenoszona na nabywcę jest jedynie 
wartość materialna lub wyłączne prawa własności przemysłowej i handlowej. W takich bowiem 
przypadkach nabywca może podjąć odpowiednie działania względem naruszającego jego prawa 
dotychczasowego właściciela. 

Obszar geograficzny obowiązywania zakazu konkurencji co do zasady powinien być ogra-
niczony do obszaru, na którym działał kontrahent. Może zostać co najwyżej rozszerzony o tery-
toria, na które planował on rozszerzyć swoją działalność pod warunkiem, że poczynił ku temu 
odpowiednie inwestycje w tym kierunku19. Kwestia geograficznego zakresu zakazu prowadzenia 
działalności konkurencyjnej stanowi zdecydowanie kwestię mniej dyskusyjną niż czas jej obo-
wiązywania. Niemniej jednak również przy analizie tego aspektu przesłanki konieczności należy 
wziąć pod uwagę całość okoliczności danej sprawy. Należy między innymi zadać pytanie, jakie 
inwestycje poczynione przez kontrahenta uzasadniają objęcie nowego obszaru zakazem konku-
rencji? Ponadto dokonując analizy, należy wziąć pod uwagę stopień trudności z jaką kontrahent 
mógłby się zmierzyć, zamierzając rozszerzyć działalność na nowe terytoria bez bezpośredniego 
inwestowania w to przedsięwzięcie. Ponownie należy więc stwierdzić, że treść Komunikatu powinna 
mieć znacznie posiłkowe i stanowić jedynie punkt wyjścia dla dogłębnej analizy poprzedzającej 
podjęcie decyzji przez organ antymonopolowy. 

Zakazem konkurencji objęte są zwykle nie jakakolwiek działalność kontrahenta, a jedynie 
działalność, której przedmiot został wskazany przez strony transakcji. Oznacza to, że w prakty-
ce obejmie określony asortyment lub usługi oferowane przez przedsiębiorcę. Komisja wskazuje 
w Komunikacie, że zakres zakazu powinien zostać ograniczony do produktów i usług stanowiących 
przedmiot działalności gospodarczej przenoszonego przedsiębiorstwa20. Oznacza to, że nie spełni 
przesłanki konieczności klauzula zakazująca kontrahentowi oferowania jakichkolwiek produktów 
lub usług. Wydaje się, że definiując „produkty i usługi”, w których oferowaniu ograniczony zostanie 
zbywca, należy posłużyć się definicją rynku właściwego produktowo. Oznacza to, że w przypadku, 
gdy do czasu transakcji działalność gospodarcza zbywcy polegała np. na oferowaniu konsol do 
gier wideo, klauzula zakazu konkurowania nie może objąć np. oferowania gier przeznaczonych na 
te konsole. Ponadto, zdaniem Komisji, zakazem mogą zostać objęte udoskonalone wersje oraz 
aktualizacje produktów21. Oprócz podejmowania dotychczasowej działalności gospodarczej na 
podstawie klauzuli zakazu konkurencji kontrahent może zostać ograniczony w zakresie zakupu 
lub posiadania udziałów w przedsiębiorstwie konkurencyjnym w stosunku do nabywcy (chyba że 
udziały te nabywane są jedynie w celach inwestycyjnych)22, a także wykonywania pracy na rzecz 
takich podmiotów23. 

Ostatnim aspektem przesłanki konieczności jest aspekt podmiotowy sprowadzający się do 
ustalenia, kto objęty jest zakazem podejmowania działalności konkurencyjnej względem nabywcy. 
Zdaniem Komisji związana zakazem może być strona transakcji, jej spółki zależne i przedstawiciele 

19 Pkt 22 Komunikatu.
20 Pkt 23 Komunikatu.
21 Pkt 23 Komunikatu. 
22 Pkt 25 Komunikatu. 
23 Pkt 26 Komunikatu. 
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handlowi24. Można uznać, że chodzi tutaj ogólnie o podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej 
zbywcy. Zakaz konkurowania nie może natomiast objąć innych podmiotów, jak np. dystrybutorzy 
lub kontrahenci zbywcy. 

IV.	Podsumowanie
Klauzula zakazu konkurencji stanowi jedno z najistotniejszych, a tym samym najczęściej 

stosowanych postanowień zawieranych w umowach stanowiących podstawę koncentracji przed-
siębiorców. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że ich umieszczenie w ramach transakcji często 
stanowi warunek samego dojścia transakcji do skutku. Klauzule te spełniają równocześnie prze-
słanki porozumienia podziałowego, traktowanego jako porozumienie o silnie antykonkurencyjnym 
skutku. W tym zatem przypadku szczególnie istotna jest pewność przedsiębiorców co do tego, 
jakie mogą spotkać ich konsekwencje w przypadku zawarcia tego typu umowy. Należy w związku 
z tym postulować zmianę Wyjaśnień wydanych przez Prezesa UOKiK w ten sposób, aby jasno 
wskazywały przesłanki dopuszczalności zastosowania zakazu konkurencji. To jednak nie może 
nastąpić bez szerszego omówienia zagadnienia ograniczeń dodatkowych w ogóle. 
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Streszczenie
Otoczenie prawne polskich przedsiębiorstw energetycznych, działających w strukturach zinte-
growanych pionowo, uległo istotnej zmianie po przystąpieniu Polski do UE. Wcześniej przedmiot 
działalności ówczesnych zakładów energetycznych, działających w formie przedsiębiorstw państwo-
wych na majątku Skarbu Państwa, a następnie uwłaszczonych na tym majątku i przekształconych 
w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, obejmował zarówno przesył lub dystrybucję energii, jak 
i jej sprzedaż lub wytwarzanie. W tym czasie w obszarze WE zdiagnozowano, jako główną barie-
rę rozwoju wolnego i konkurencyjnego rynku sprzedaży energii, funkcjonowanie przedsiębiorstw, 
będących monopolistami w zakresie przesyłu lub dystrybucji energii, a jednocześnie działających 
w sferze sprzedaży energii. Stwarzało to realne ryzyko nieuprawnionego uprzywilejowania własne-
go, zintegrowanego sprzedawcy. W związku z taką diagnozą podjęto działania w celu zapewnienia 
zainteresowanym podmiotom niedyskryminacyjnego dostępu do sieci energetycznych, których 
głównym narzędziem stała się instytucja unbundlingu, rozumianego jako rozdzielenie sprzedaży 
i wytwarzania energii od działalności operatorskiej na sieciach.
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I.	Wprowadzenie
Polityka energetyczna jest od lat jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej1, która 

zmierza ku możliwie najpełniejszej realizacji idei jednolitego rynku opartego na swobodach prze-
pływu osób, usług i kapitału oraz działającego w duchu wolnej konkurencji. Stworzenie dobrze 
funkcjonującego, konkurencyjnego, wewnętrznego rynku energetycznego jest niezbędne jako 
niezwykle ważna część jednolitego rynku UE (Kroes, 2008). Do głównych celów polityki energe-
tycznej zalicza się m.in. zapewnienie konkurencyjności rynku energii2. 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli instytucji unbundlingu jako skutecznego na-
rzędzia prawnego, wywierającego z biegiem czasu coraz większy i bardziej skuteczny wpływ na 
wzrost konkurencyjności na rynku energii elektrycznej, poprzez ograniczenie wpływu operatorów 
sieci energetycznych na warunki funkcjonowania segmentów sprzedaży i wytwarzania energii oraz 
zminimalizowanie ryzyka uprzywilejowania tych uczestników rynku sprzedaży czy wytwarzania, 
którzy są powiązani z operatorami sieci. 

Z jednej strony rozwój legislacji wewnętrznego rynku energii, z drugiej zaś zmiany własnoś-
ciowe i strukturalne polskich przedsiębiorstw energetycznych powodują, że zasadne i konieczne 
jest przedstawienie zmian w zakresie działalności przedsiębiorstw przesyłowych i dystrybucyjnych 
w sposób chronologiczny. Zasygnalizowane zostaną formalne podstawy funkcjonowania polskich 
przedsiębiorstw sieciowych w okresie poprzedzającym transformację ustrojową lat 1989–1990 
i zmiany, jakie przyniosła ta transformacja w sferze podmiotowej i przedmiotowej (w odniesieniu 
do przedmiotu ich działalności). Następnie klika uwag poświęconych zostanie procesowi komer-
cjalizacji przedsiębiorstw państwowych oraz konsolidacji przedsiębiorstw sieciowych na etapie 
przed akcesją Polski do UE. W dalszej części przedstawione zostaną fazy rozwoju prawodawstwa 
WE, a następnie UE w ramach tak zwanych pakietów energetycznych, a także modele unbun-
dlingu dla operatorów przesyłu i systemów dystrybucji energii. Wreszcie zaprezentowane zostaną 
poszczególne etapy implementacji wymagań dyrektyw energetycznych do polskiego porządku 
prawnego wraz próbą uporządkowania kluczowych kryteriów zgodności działalności przedsię-
biorstw zintegrowanych pionowo w zakresie unbundlingu z wymogami prawa energetycznego. 

II.	Problem	z	konkurencyjnością	 
w	obszarze	przesyłu	i	dystrybucji	energii

Funkcjonowanie sektora energetycznego opiera się na tzw. łańcuchu energetycznym: 
up  stream – mid stream – down stream, łączącym nierozerwalnie ogniwa wytwarzania energii 
(up stream), obrotu hurtowego i magazynowania (mid stream) oraz przesyłania, dystrybucji i ob-
rotu detalicznego (down stream)3. W praktyce energetycznych przedsiębiorstw zintegrowanych 
pionowo4 wyróżnia się natomiast segmenty działalności, takie jak: operacji na sieci (przesyłu 

1 Por. prezentacja priorytetów KE. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_pl (31.12.2017); Konkluzje 
prezydencji z posiedzenia RE w Brukseli (8–9.03.2007 r.). Pozyskano z: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7224-2007-INIT/pl/pdf 
(31.12.2017); a także później, np. Konkluzje RE (17–18.03.2016 r.). Pozyskano z: https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/03/18/
european-council-conclusions/pdf (31.12.2017).
2 Por. konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli (8–9.03.2007 r.).
3 Por. Nojek, 2010, s. 66–67; N. Kroes zalicza działalność przesyłową i dystrybucyjną do sfery mid stream (Kroes, 2008, s. 1393).
4 Vertically Integrated Undertakings (VIU); zgodnie przepisem art. 3 pkt 12a ustawy z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2017, poz. 220 
ze zm.) przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo to przedsiębiorstwo energetyczne lub grupa przedsiębiorstw, których wzajemne relacje są określone 
w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 139/2004 z 20.01.2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.Urz. WE L 024 z 29.01.2004), zajmujące 
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lub dystrybucji), obrotu (sprzedaży) i wytwarzania (generacji). Zagrożenia dla konkurencyjno-
ści rynku energetycznego występują, kiedy w obszarze down stream funkcjonują przedsiębior-
stwa prowadzące równocześnie działalność w kilku segmentach, w tym w segmencie przesyłu  
lub dystrybucji.

W skali UE przesył energii to zwykle przedmiot działalności monopolistycznej, z jednym 
tylko operatorem przesyłu lub dystrybucji na danym obszarze (Ebrill, 2016, s. 84). W literaturze 
przywołuje się, jako ostrzeżenie, porównanie zmonopolizowanych obszarów gospodarki kapitali-
stycznej do centralnie planowanej gospodarki socjalistycznej (Kolasiński, 2013, s. 54). Wskazuje 
się także, że system monopolistyczny „naturalnie sprzyja dominacji poprzez uprzywilejowanie 
powiązanych kapitałowo ze sobą podmiotów kosztem konkurentów funkcjonujących na rynku 
obrotu (energią elektryczną lub gazem ziemnym)” (Krzykowski, 2014, s. 144). Jest to zrozumiałe, 
albowiem podmioty powiązane kapitałowo zawsze będą dążyć do maksymalizacji zysku odnoto-
wanego na poziomie grupy kapitałowej, nie zaś na poziomie poszczególnych uczestników grupy. 
Tym samym podmioty działające w ramach grupy, w braku barier prawnych, dążyć będą do ta-
kiego ukształtowania otoczenia gospodarczego, które będzie bardziej przyjazne dla podmiotów 
powiązanych niż dla ich konkurentów. Przekładając powyższe na warunki rynku energetycznego 
i działalność przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo, wydaje się jasne, że jeśli prawo na to 
pozwoli, to operator sieci mający pozycję monopolisty będzie tak zarządzać dostępem do sieci, 
żeby podmioty z nim powiązane były uprzywilejowane, a jednocześnie podmioty niepowiązane 
będą miały utrudniony dostęp, co zakłóci uczciwą konkurencję. 

Z powyższych przyczyn rynek energetyczny wymagał i wymaga prawnej interwencji regulacyj-
nej, ukierunkowanej na stopniową liberalizację dostępu podmiotów trzecich (pozostających poza 
strukturami przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo) do sieci energetycznej (tzw. zasada Third 
Party Access – TPA) poprzez ewolucyjny rozdział działalności operatorskiej od innych przedmio-
tów działalności wykonywanych w ramach przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo (unbundling). 

Samo pojęcie unbundling definiowane jest w ramach KE5 jako rozdzielenie sprzedaży i wy-
twarzania energii od działalności operatorskiej na sieciach. Jednocześnie KE wyjaśnia, że jeżeli 
jedna spółka jednocześnie jest operatorem sieci przesyłowej i wytwarza albo sprzedaje energię, to 
może utrudniać konkurencję w dostępie do infrastruktury. To zakłóca uczciwą konkurencję i może 
prowadzić to wyższych cen dla konsumentów.

W piśmiennictwie (Kroes, 2008, s. 1389; Jones i Webster, 2006) wskazuje się, że liberaliza-
cja sektora elektroenergetycznego i gazowego UE skupia się na takich kluczowych sprawach, 
jak rozdział działalności operatorów sieci i niezbędnej infrastruktury od produkcji energii i obrotu 
nią; niedyskryminacyjny dostęp dla stron trzecich do sieci i infrastruktury; stopniowe odejście od 
uprzywilejowania niektórych sprzedawców i ustanowienie niezależnych regulatorów, posiadają-
cych efektywną władzę.

się: a) w odniesieniu do paliw gazowych: przesyłaniem lub dystrybucją, lub magazynowaniem, lub skraplaniem oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tych 
paliw, albo b) w odniesieniu do energii elektrycznej: przesyłaniem lub dystrybucją oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tej energii.
5 Pozyskano z: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation (30.12.2017).
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III.	Uwarunkowania	strukturalno-własnościowe	 
polskich	elektroenergetycznych	przedsiębiorstw	sieciowych	

w	kontekście	unbundlingu
W okresie przed przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do UE unbundling rozumiany jako 

rozdzielenie sprzedaży i wytwarzania energii od działalności operatorskiej na sieciach nie podlegał 
regulacji prawnej ani nie funkcjonował w praktyce obrotu gospodarczego, co ma swoje uzasadnienie 
historyczne. W okresie przed transformacją ustrojową lat 1989–1990, to jest pod rządami ówczes-
nego przepisu art. 128 k.c.6, obowiązywała zasada jednolitej własności państwowej. Ówcześnie 
funkcjonujące zakłady energetyczne były przedsiębiorstwami państwowymi. Do 31 grudnia 1988 r. 
na terenie Polski działało pięć elektroenergetycznych przedsiębiorstw państwowych zgrupowa-
nych we Wspólnocie Energii i Węgla Brunatnego: Centralny Okręg Energetyczny w Warszawie, 
Zachodni Okręg Energetyczny w Poznaniu, Północny Okręg Energetyczny w Bydgoszczy, Wschodni 
Okręg Energetyczny w Radomiu i Południowy Okręg Energetyczny w Katowicach. Od 1 stycznia 
1989 r. w wyniku podziału Okręgów Energetycznych powołano jako samodzielne przedsiębiorstwa 
energetyczne 33 zakłady energetyczne7.

Zakłady energetyczne zajmowały się wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dostar-
czaniem i sprzedażą energii elektrycznej, a także zarządzaniem wspólną siecią elektryczną oraz 
zakupem energii elektrycznej8.

W tym czasie majątek sieciowy, w tym sieci energetyczne i infrastruktura sieciowa, pozostawały 
w zarządzie zakładów energetycznych, ale stanowiły własność Skarbu Państwa. Z dniem 1 lutego 
1989 r., na mocy ustawy z 31 stycznia 1989 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, zmieniony zo-
stał przepis art. 128 k.c. i zniesiono zasadę jednolitej własności państwowej9. Następnie z dniem 
5 grudnia 1990 r. doszło do uwłaszczenia przedsiębiorstw państwowych na nieruchomościach10 
oraz z dniem 7 stycznia 1991 r. do uwłaszczenia przedsiębiorstw na urządzeniach przesyłowych11. 
Zagadnienie, jaki wpływ wywarła zmiana art. 128 k.c. dokonana ustawą z dnia 31 stycznia 1989 r. 
na zakres i charakter uprawnień państwowych osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw 
państwowych, przysługujących im do części mienia ogólnonarodowego pozostającego w ich 
posiadaniu w dniu wejścia w życie wymienionej wyżej ustawy, stanowiło przedmiot interesującej 
dyskusji w doktrynie prawa (Dybowski, 1990; Frąckowski, 1990; Radwański, 1990) i rozważań 
w orzecznictwie sądowym12. Na potrzeby niniejszego artykułu wystarczające będzie ustalenie, 
że po 7 stycznia 1991 r. polskie przedsiębiorstwa sieciowe – zakłady energetyczne były już właś-
cicielami zarządzanych uprzednio sieci energetycznych. Istotne przy tym jest, że uwłaszczenie 
zakładów energetycznych majątkiem sieciowym nie wpłynęło na zakres ich działalności, który 
w dalszym ciągu obejmował zarówno przesył i dystrybucję, jak i sprzedaż energii.

 6 Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1025).
 7 Zarządzenie nr 57 Prezesa Rady Ministrów z 30.12.1988 r. (P-330-62-88).
 8 Przykładowo wskazuję na § 3 Zarządzenia nr 13 Naczelnego Dyrektora Zakładów Energetycznych Okręgu Północnego w Bydgoszczy z 10.05.1978 r. 
w sprawie działania Zakładu Energetycznego Słupsk (niepubl.).
 9 Zmiana art. 128 k.c. mocą art. 1 ust. 1 ustawy z 31.01.1989 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1989 r., Nr 3, poz. 11).
10 Art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 29.09.1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1990 r., Nr 79, poz. 464).
11 Art. 1 pkt 9 ustawy z 20.12.1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1991 r., Nr 2, poz. 6).
12 Uchwała SN z 18.06.1991 r., III CZP 38/91, OSNCPiUS 1991/10-12/118).
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Kolejnym etapem zmian strukturalnych polskiego sektora państwowych przedsiębiorstw 
energetycznych była komercjalizacja13, polegająca na ich przekształceniu w jednoosobowe spółki 
Skarbu Państwa. Niemniej jednak również ta zmiana, niezwykle istotna w kontekście podmioto-
wym, pozostała obojętna dla sfery działalności zakładów energetycznych, która nadal obejmowała 
działalność i operatorską, i sprzedażową. 

Zaznaczyć jednak należy, że na etapie komercjalizacji dochodziło do wydzielenia z zakresu 
działalności zakładów energetycznych działalności przesyłowej, dotyczącej przesyłu energii elek-
trycznej najwyższych i wysokich napięć, a także do przekazania majątku sieciowego i infrastruktury 
przesyłu14 do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.15. Przekazanie majątku przesyłowego 
nie oznaczało na tym etapie zapewnienia rozdziału działalności przesyłowej od sprzedaży czy 
wytwarzania energii elektrycznej.

Kolejnym etapem zmian strukturalnych była konsolidacja działających już w formie spółek 
akcyjnych zakładów energetycznych i na ich bazie utworzenie tzw. koncernów energetycznych. 
Do celów konsolidacji zaliczyć należy głównie zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności systemu 
przesyłu lub dystrybucji poprzez zwiększenie potencjału inwestycyjnego i koordynację działalno-
ści na sieci, a poza tym wzrost opłacalności przez redukcję pozaoperacyjnych kosztów stałych. 
W ten sposób powstały główne podmioty zajmujące się dziś w Polsce działalnością operatorską 
na sieci dystrybucyjnej, których dotyczy, o czym w dalszej części, problematyka unbudlingu, i które 
w związku z tą problematyką, po zmianach prawa w związku z akcesją do UE, podlegały proce-
durom rozdziału działalności operatorskiej od sfery sprzedaży i wytwarzania energii.

Aktualna sytuacja w obszarze przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej kształtuje się w ten 
sposób, że jedynym operatorem systemu przesyłowego jest spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
S.A. Natomiast w zakresie działalności dystrybucyjnej koncesję posiada 185 operatorów16, których 
w kontekście problematyki unbundlingu można podzielić na dwie kategorie: 
1) operatorów spełniających kryteria przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo i obsługujących 

więcej niż sto tysięcy odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego elektroenerge-
tycznego, wchodzącego w skład tego przedsiębiorstwa lub system dystrybucyjny elektro-
energetyczny o rocznym zużyciu energii elektrycznej nieprzekraczającym 3 TWh w 1996 r., 
w którym mniej niż 5% rocznego zużycia energii elektrycznej pochodziło z innych połączonych 
z nim systemów elektroenergetycznych;

2) operatorów niespełniających wskazanych wyżej kryteriów.
Zgodnie z przepisem art. 9d ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne (dalej: pe) przepisów dot. 

unbundligu nie stosuje się do operatorów zaliczonych do drugiej ze wskazanych wyżej kategorii 
(art. 9d ust. 1d, 1e oraz ust. 1h-6 pe).

13 Ustawa z 5.02.1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstwa państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki 
państwa (Dz.U. 1993 Nr 16, poz. 69); ustawa z 13.07.1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. 1990 rNr 51, poz. 298 ze zm.).
14 Przykładowo wskazuję na Zarządzenie nr 205/Org/93 Ministra Przemysłu i Handlu z 9.07.1993 r. w sprawie podziału przedsiębiorstwa państwowego 
pod nazwą: Zakład Energetyczny Słupsk w Słupsku i przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakład Energetyczny Słupsk w Słupsku 
w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa (niepubl.), gdzie mocą § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 dokonano przeniesienia majątku przesyłowego do spółki Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Warszawie.
15 Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Warszawie została zawiązana 2.08.1990 r. i zarejestrowana 28.09.1990 r. Pozyskano 
z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Sieci_Elektroenergetyczne (1.01.2018).
16 Pozyskano z: https://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/operatorzy-systemow-el/787,Operatorzy-systemow-elektroenergetycznych-dane-adresowe-i-
-obszary-dzialania.html (30.12.2017).



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 3(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.3.7.6

Krzysztof Żebryk            Wpływ unbundlingu na działalność polskich elektroenergetycznych przedsiębiorstw sieciowych79

Wskazane wyżej kryteria obowiązujące w polskim prawie energetycznym stanowią prostą 
transpozycję wymagań dyrektywy 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/
WE17. Nie mniej zauważyć należy, że zgodnie z artykułem 26 ust. 4 wskazanej dyrektywy państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu kryteriów rozdziału wobec zintegrowanych 
przedsiębiorstw energetycznych obsługujących mniej niż 100 000 przyłączonych odbiorców lub 
obsługujących małe systemy wydzielone (zamknięte). „Niektóre Państwa Członkowskie zasto-
sowały to wyłączenie na poziomie krajowym i niektóre obniżyły próg stosownie do krajowych 
uwarunkowań (na przykład Austria – 50 000, Republika Czeska – 90 000, Finlandia – 5 000 dla 
elektroenergetyki, Słowenia – 1000 dla elektroenergetyki)” (Ebrill, 2016, s. 85).

IV.	Rozwój	wspólnotowego,	a	następnie	unijnego	prawa	 
w	zakresie	regulacji	rynku	energii

Wprowadzenie instytucji unbundlingu do europejskiego systemu prawnego nie nastąpiło od 
razu i nie od razu instytucja ta przybrała obecny kształt prawny. Przeciwnie, wprowadzenie zasady 
rozdziału sprzedaży i wytwarzania energii od działalności operatorskiej na sieciach przebiegało 
przez wiele lat i na kilku etapach. 

Zacząć należy od próby wskazania źródeł europejskiego prawa pierwotnego, istotnych 
z punktu widzenia regulacji wewnętrznego rynku energii. Żaden przepis pierwotnego prawa trak-
towego nie odnosi się wprost do instytucji unbundlingu ani potrzeby rozdziału sprzedaży i wytwa-
rzania energii od działalności operatorskiej na sieciach. Ustawodawca europejski, wprowadzając 
regulacje prawne rozdziału rynku energii kategorii wtórnej, doszukuje się podstaw traktatowych 
w przepisach dotyczących funkcjonowania monopoli, ochrony konkurencji, w tym nadużywania 
pozycji dominującej, a także ograniczeń w pomocy publicznej (szerzej na ten temat: Kroes, 2008, 
s. 1410 i n.). Do przepisów prawa pierwotnego, które wywierają znaczący wpływ na legislację 
prawa wtórego w zakresie regulacji i rozdziału rynku energetycznego, zaliczyć należy w szcze-
gólności następujące przepisy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TfUE): art. 37, 
art. 101, art. 102, art. 106, art. 107 i art. 108.

Wpływ na ukształtowanie europejskiego rynku energii wywarły także przepisy rozporządzenia 
Rady (WE) nr 139/2004 z 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw18.

Najistotniejszą jednak rolę w kontekście oddziaływania na ustawodawstwa krajowe, a tym 
samym na krajowe rynki energii i ich zbliżanie w kierunku utworzenia rynku jednolitego odegrały 
tak zwane dyrektywy energetyczne, ustanawiane na kilku etapach.

Po uchwaleniu Jednolitego Aktu Europejskiego19 KE podjęła badania nad europejskim sek-
torem energetycznym (Czech, 2012, s. 254), zakończone opracowaniem i wydaniem 2 maja 
1988 r. dokumentu roboczego KE pt.: „Wewnętrzny Rynek Energii”20. Komisja wskazała, że 

17 Dz. Urz. UE L z 14.08.2009 r., Nr 211, s. 55.
18 Dz. Urz. UE. L 2004, Nr 24, str. 1.
19 Jednolity Akt Europejski (Single European Act) podpisany 17.02.1986 r. (Luksemburg) / 28.02.1986 r. (Haga), wszedł w życie 1.07.1987 r., Pozyskano 
z: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaties_establishing_the_european_communities_single_european_act_en.pdf 
(31.12.2017).
20 Pozyskano z: http://aei.pitt.edu/4037/1/4037.pdf (31.12.2017).
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pierwszoplanowym celem jest stworzenie Wewnętrznego Rynku Energii w ramach wspólnego 
rynku w sensie całościowym (ibidem). 

Mając na uwadze rozwój legislacji dotyczącej regulacji rynku energii wyróżnić należy fazę 
preliberalizacji, przypadającą na lata 1990–1996. Następny okres od 1996 r. do roku 2003 to czas 
obowiązywania pierwszej dyrektywy energetycznej, nazywany również okresem pierwszego pa-
kietu energetycznego. Legislacja z roku 2003, obowiązująca do roku 2009, nazywana jest drugim 
pakietem energetyczny, który został zastąpiony trzecim pakietem energetycznym, obowiązującym 
do dnia dzisiejszego.

Faza preliberalizacji rynku energii rozpoczęła się 29 czerwca 1990 r., kiedy to wprowadzono 
wspólnotową procedurę w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końco-
wych odbiorców przemysłowych21. Celem tej procedury było ustalenie, z czego wynikają różnice 
w cenach energii pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi i jaki jest poziom integracji 
rynku energii elektrycznej i gazu.

Następnie 29 października 1990 r. wydana została dyrektywa w sprawie przesyłu energii 
elektrycznej poprzez sieci przesyłowe22 i 31 maja 1991 r. – dyrektywa Rady w sprawie przesyłu 
gazu ziemnego poprzez sieci23. Wskazane dyrektywy zobowiązały państwa członkowskie do 
wprowadzenia ułatwień w przesyle energii elektrycznej i gazu, ale monopole przedsiębiorstw 
zintegrowanych pionowo na dostawy energii elektrycznej i gazu do odbiorców końcowych pozo-
stały nienaruszone.

Cele wyznaczone w fazie preliberalizacji to przede wszystkim stworzenie ram prawnych dla 
wymiany energii elektrycznej i gazu między operatorami, wzmocnienie bezpieczeństwa obrotu 
i redukcja kosztów. Na tym etapie nie wprowadzono żadnych ograniczeń w zakresie unbundlingu 
monopoli przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo.

Rok 1992 zaowocował powstaniem spójnej koncepcji rozwoju regulacji rynku wewnętrznego 
gazu i energii elektrycznej. KE zaproponowała pakiet wspólnych rozwiązań prawnych oraz ogło-
siła Memorandum Wyjaśniające, określające trójetapowy plan otwierania tych sektorów (Czech, 
2012, s. 254).

W dniu 19 grudnia 1996 r. uchwalono dyrektywę dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrz-
nego energii elektrycznej24, tzw. pierwszą dyrektywę energetyczną. Podlegała ona transpozycji 
do krajowych porządków prawnych państw członkowskich do lutego 1999 r. Jak wskazano wyżej, 
ustawodawca wspólnotowy zidentyfikował ryzyko zakłócania konkurencji przez monopolistyczne 
przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo i wyznaczył państwom dwa główne cele (Kroes, 2008, 
s. 1391):
– wzruszenie systemu monopoli przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo lub jak to określają 

niektórzy autorzy „podważenie praw wyłącznych, istniejących w wielu krajach, jak np. mo-
nopolu operatorów sieci przesyłowych” (Czech, 2012, s. 254), 

21 Dyrektywa Rady 90/377/EWG z 29.06.1990 r. dotycząca wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla 
końcowych odbiorców przemysłowych (Dz. Urz. L z 1990 r., Nr 185, s. 16).
22 Dyrektywa Rady 90/547/EWG z 29.10.1990 r. w sprawie przesyłu energii elektrycznej poprzez sieci przesyłowe (Dz. Urz. UE L z 1990 r., Nr 313, s. 30).
23 Dyrektywa Rady 91/296/EWG z 31.05.1991 r. w sprawie przesyłu gazu ziemnego poprzez sieci (Dz. Urz. UE L z 1991 r., Nr 147, s. 37).
24 Dyrektywa 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19.12.1996 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej 
(Dz. Urz. L z 1997 r., Nr 27, s. 20).
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– zapewnienie innym przedsiębiorstwom niedyskryminacyjnego dostępu do sieci po rozsądnych 
kosztach (Kroes, 2008, s. 1390).
Pierwsza dyrektywa energetyczna wprowadziła pierwsze regulacje w zakresie  unbundlingu, 

które jednak były ograniczone dla sektora elektroenergetycznego do rozdziału rachunkowo-
-księgowego i zarządczego, co w kolejnych latach doprowadziło do oceny, że środki te nie były 
wystarczające (Kroes, 2008, s. 1391).

W celu osiągnięcia w pełni otwartego rynku wewnętrznego operatorów sieci energetycznych 
KE przystąpiła do prac25 nad drugim pakietem energetycznym, wyznaczając kolejne cele libera-
lizacji, takie jak: 
– wzmocnienie wymagań w zakresie unbundlingu stawianych operatorom sieci, 
– wzmocnienie praw w zakresie dostępu do sieci, 
– usunięcie przywilejów niektórych sprzedawców, 
– ustanowienie niezależnych regulatorów sektorowych 
– otwarcie rynku energii i gazu na pełną konkurencję.

W dniu 26 czerwca 2003 r. przyjęto dyrektywę 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 
96/92/WE26 oraz dyrektywę 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą wspólnych 
zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą dyrektywę 98/30/WE27. W dyrektywach, 
które weszły w życie 4 sierpnia 2003 r., wyznaczono państwom członkowskim termin na transpo-
zycję najpóźniej do 1 lipca 2004 r., a w zakresie wymagań dotyczących unbundlingu stawianych 
operatorom energetycznych systemów dystrybucyjnych, do 1 lipca 2007 r.

Dyrektywy drugiego pakietu energetycznego wprowadzały dalej idące, aniżeli to było wcześ-
niej, wymagania dotyczące rozdziału sprzedaży i wytwarzania energii od działalności operatorskiej 
na sieciach. Obok przewidzianego na poprzednim etapie rozdziału rachunkowo-księgowego i za-
rządczego, wprowadzono mechanizmy unbundlingu w postaci wyodrębnienia w zakresie formy 
prawnej, organizacji przedsiębiorstwa oraz niezależności decyzyjnej. Nie doszło jednak do zobo-
wiązania państw członkowskich do zapewnienia wyodrębnienia własnościowego (kapitałowego) 
operatorów przesyłu ze struktur przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo.

Ostatni i obowiązujący do tej pory etap legislacji europejskiego rynku energii to tzw. trzeci 
pakiet energetyczny. „Celem trzeciego etapu miało być dokonanie oceny postępów w pierwszych 
dwóch etapach oraz kontynuacja procesu otwierania rynków” (Czech, 2012, s. 254). 

W 2005 r. KE podjęła badania sektorowe rynku gazu i energii28. Zostały one ocenione jako 
„największe w historii badanie ukierunkowane na zgromadzenie informacji i analizę rynków ener-
gii w UE, którego głównym celem było zidentyfikowanie przeszkód powstrzymujących skuteczną 
konkurencję” (Kroes, 2008, s. 1392). KE wyciągnęła następujące wnioski z jego wyników29: 

25 Propozycja Komisji WE dotycząca dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniających dyrektywy 96/92 i 98/30 dotyczące wspólnych zasad 
rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego. Pozyskano z: http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_ 
europeenne/sec/2003/0161/COM_SEC(2003)0161_EN.pdf (2.01.2018).
26 Dz. Urz. UE L z 2003 r., Nr 176, s. 37.
27 Dz. Urz. UE L z 2003 r., Nr 176, s. 57.
28 Raport Końcowy Komisji Europejskiej badania sektorowego rynku energii, 2007. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/2005_
inquiry/index_en.html (31.12.2017).
29 Ibidem.
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– europejskie rynki energii podlegają zbyt wysokiej koncentracji przedsiębiorstw; 
– rozdział działalności operatorskiej od sprzedażowych nie jest niewystarczający; 
– brakuje współpracy transgranicznej i konkurencji transgranicznej; 
– operatorzy mają zbyt wysoki udział właścicielski w krajowych rynkach obrotu energią; 
– rynki krajowe są bardzo skoncentrowane i występuje na nich bardzo wysoki stopień integracji 

pionowej; 
– operatory wywierają istotny wpływ na konkurencję w obszarze down stream.

Wyniki badania sektorowego nie pozostały obojętne dla kształtowania polityki wspólnego rynku 
na poziomie Rady Europejskiej (RE). Na posiedzeniu w dniach 8–9 marca 2007 r. w Brukseli RE 
poświęciła wiele uwagi problematyce konkurencyjności na rynku energii i konieczności dalszej 
liberalizacji tego rynku, czemu dała wyraz w przyjętych Konkluzjach30, które zawierały m.in. nastę-
pujące zalecenia: opracowanie zrównoważonej i zintegrowanej europejskiej polityki klimatycznej 
i energetycznej; zwiększenie bezpieczeństwa dostaw; zapewnienie konkurencyjności gospodarek 
europejskich i dostępności energii po przystępnej cenie; potrzeba skutecznego oddzielenia działań 
związanych z dostawą i produkcją energii od eksploatacji sieci; potrzeba zwiększenia konkurencyj-
ności i bezpieczeństwa dostaw przez ułatwienie włączenia nowych elektrowni; potrzeba większej 
przejrzystości działania rynków energii; potrzeba dalszej harmonizacji uprawnień i zwiększania 
niezależności krajowych regulatorów energetyki; potrzeba lepszej ochrony konsumentów, np. 
przez opracowanie karty klienta energetyki.

Również Parlament Europejski w raporcie dotyczącym pakietu energetycznego w lipcu 2007 r. 
szeroko wsparł potrzebę efektywnego unbundlingu (Kroes, 2008, s. 1392). W sierpniu 2007 r. 
KE przekazała PE i Radzie projekty legislacyjne31, których celem była implementacja zaleceń 
Konkluzji RE.

W dniu 13 lipca 2009 r. przyjęto dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE 
dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 
2003/54/WE32 oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE dotyczącą wspólnych 
zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE33 – tzw. dyrekty-
wy trzeciego pakietu. W dyrektywach tych, które weszły w życie 4 września 2009 r., wyznaczono 
państwom członkowskim termin na transpozycję najpóźniej do 3 marca 2011 r. (a w zakresie 
certyfikacji operatorów systemów przesyłowych do 3 marca 2013 r.).

Dyrektywy trzeciego pakietu wprowadziły nowe, istotne uregulowania dotyczące rozdzielenia 
sprzedaży i wytwarzania energii od działalności operatorskiej na sieciach, dotyczące rozdziału 
osobowego w zakresie zarządzania i kontroli podmiotów rynku energii, a także pełnego rozdziału 
kapitałowego operatorów przesyłu. 

Jeżeli chodzi o rozdział osobowy, to państwa członkowskie zostały zobowiązane do zapew-
nienia, żeby te same osoby nie wykonywały zarządu ani nie sprawowały kontroli nad działalnością 
polegającą na sprzedaży energii i jednocześnie wykonywały prawa w zakresie zarządzenia lub 

30 Konkluzje prezydencji z posiedzenia RE w Brukseli (8–9.03.2007 r.). Pozyskano z: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7224-2007-
INIT/pl/pdf (31.12.2017).
31 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the internal market for electricity. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/
energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v9.pdf (1.01.2018).
32 Dz. Urz. UE L z 2009 r., Nr 211, s. 55.
33 Dz. Urz. UE L z 2009 r., Nr 211, s. 94.
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kontroli nad operatorem systemu przesyłowego lub systemem przesyłowym. W praktyce oznacza 
to, że jeśli dana osoba ma bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad operatorem sieci, to osoba 
ta nie może kontrolować przedsiębiorstwa dostarczającego energię.

W zakresie wprowadzonego pełnego rozdziału kapitałowego podkreślić należy, że dotyczy 
on operatorów przesyłu, a nie operatorów systemów dystrybucyjnych. Państwom członkowskim 
postawiono wymaganie, aby przy wprowadzaniu regulacji krajowych zapewniły mechanizmy 
ochrony interesów akcjonariuszy przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo. W związku z tym 
pozostawiono im swobodę wyboru jednego z modeli unbundlingu kapitałowego, który mógł przy-
brać postać rozdziału własności poprzez sprzedaż bezpośrednią lub podzielenie udziałów spółki 
zintegrowanej na udziały w spółce sieciowej i udziały w pozostałej działalności.

Do głównych celów unbundlingu w ujęciu dyrektyw trzeciego pakietu zaliczyć należy: 
– pobudzenie konkurencji na rynku energetycznym, 
– zwiększenie efektywności przesyłu i dystrybucji energii, 
– zapewnienie w Europie konkurencyjnego poziomu cen (Kroes, 2008, s. 1389). 

W obszarze przesyłu dodać należy takie cele, jak: usunięcie ryzyka konfliktu interesów 
w dostępie do sieci, usunięcie zachowań dyskryminacyjnych w dostępie do sieci oraz promocję 
inwestycji w sieci energetyczne (Ebrill, 2016, s. 84). 

Dyrektywy trzeciego pakietu zostawiły państwom członkowskim możliwość wyboru jednego 
z trzech głównych modeli unbundlingu kapitałowego operatorów przesyłowych (ibidem). Pierwszy 
z nich to rozdział właścicielski (Ownership Unbundling – OU) (szerzej na ten temat: Szydło, 2007) 
uznawany za najprostszy (Kroes, 2008, s. 1440) spośród modeli rozdziału kapitałowego, ale jed-
nocześnie za najdalej idący i najbardziej restrykcyjny (Rammerstorfer, 2010, s. 264). Rozdział 
własności oznacza sprzedaż części przesyłowej i ograniczenie roli przedsiębiorstwa niezależne-
go operatora do zarządzania siecią. Reszta działalności, w szczególności w zakresie generacji 
i obrotu, podlega oddzieleniu od operatora przesyłowego i może pozostać zintegrowana.

Drugi z modeli rozdziału kapitałowego w obszarze przesyłu to model Niezależnego Operatora 
Systemu (Independent System Operator – ISO), w którym „zintegrowane przedsiębiorstwa energe-
tyczne mogą nadal formalnie posiadać sieci przesyłowe gazu lub energii elektrycznej, ale muszą 
pozostawić całą działalność operacyjną, utrzymanie, eksploatację i inwestycje w sieci niezależ-
nemu operatorowi” (Ebrill, 2016, s. 84).

Trzecim jest model Niezależnego Operatora Systemu Przesyłowego (Independent Transmission 
System Operator – ITSO). Podobnie jak w modelu ISO przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo 
zajmujące się sprzedażą energii lub jej wytwarzaniem może być formalnie właścicielem operato-
ra przesyłu. Jednakże wszystkie ważne decyzje dotyczące utrzymania, eksploatacji i inwestycji 
w sieci przesyłowe muszą być podejmowane niezależnie od podmiotu zarządzającego przedsię-
biorstwem zintegrowanym pionowo. Różnica w stosunku do modelu ISO jest w ITSO taka, że 
uprawnienia właścicielskie nie mogą być bezpośrednio wykonywane przez właściciela przedsię-
biorstwa zintegrowanego pionowo. 

Dyrektywy trzeciego pakietu zobowiązywały państwa członkowskie do implementacji systemu 
certyfikacji operatorów systemów przesyłowych34. Wyznaczenie przedsiębiorstwa na operatora  
 
34 Art. 10 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE i art. 10 Dyrektywy PE i Rady 2009/73/WE.
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systemu przesyłowego uzależnione zostało od pozytywnego przejścia procedury certyfikacji. 
Jednym z kluczowych warunków przyznania certyfikatu operatowi systemu przesyłowego było 
spełnienie wymagań unbundlingu. W ten sposób wprowadzony system certyfikacji wspierał cele 
liberalizacji rynku energetycznego.

Unbundling w obszarze dystrybucji energii został ukształtowany w ten sposób, że operator 
dystrybucji energii może być częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, skupiające-
go segmenty dystrybucji oraz sprzedaży lub wytwarzania. W takim wypadku podlega jednakże 
wielu kryteriom wyodrębnienia od struktury przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, takim 
jak wyodrębnienie prawne, organizacyjne i rachunkowo-księgowe (Ebrill, 2016, s. 84), a także 
operacyjne. Pozostawienie państwom członkowskim możliwości utrzymania działalności opera-
torskiej w obszarze dystrybucji bez wyodrębnienia kapitałowego nie oznacza, że nie mogły one 
w krajowych porządkach prawnych wprowadzić dalej idących wymogów. „Państwa członkowskie 
przyjęły różne reżimy, a w niektórych krajach są nawet ustalone różne wymagania dla opera-
torów dystrybucji gazu i energii elektrycznej (np. Słowenia, Malta lub Cypr). W Holandii pełne 
wydzielenie własności operatorów systemów dystrybucji jest wymagane przez prawo krajowe”  
(Ebrill, 2016, s. 86).

Wyodrębnienie prawne polega na tym, że działalność operatorska musi być prowadzona 
w odrębnej od przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo spółce. Wyodrębnienie organizacyjne 
oznacza zaś konieczność zapewnienia niezależności organizacji operatora, w szczególności 
poprzez zapewnienie mu potencjału osobowego, finansowego, technicznego i fizycznego (mają-
tek służący prowadzeniu działalności). Z kolei z wyodrębnienia rachunkowo-księgowego wynika 
obowiązek zapewnienia odrębnej od przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo rachunkowości 
dla majątku i działalności operatora. Wydzielenie rachunkowo-księgowe jest minimalnym wy-
mogiem (Ebrill, 2016, s. 84), który musi spełnić każdy operator będący częścią przedsiębior-
stwa zintegrowanego pionowo. Wyodrębnienie operacyjne dotyczy niezależności decyzyjnej 
w zakresie działalności związanej z utrzymaniem i eksploatacją sieci, a także inwestycjami  
w infrastrukturę sieciową. 

Mechanizmem wspierającym unbundling operatorów systemów dystrybucji jest obowiązek 
opracowania i przestrzegania tzw. programów zgodności, które podlegają zatwierdzeniu i nad-
zorowi regulatora krajowego. Dodatkowo operatorzy mają obowiązek zatrudniania inspektorów 
zgodności, niezależnych w zakresie wykonywanych zadań od władz operatora i odpowiedzialnych 
za monitorowanie przestrzegania wymogów unbundlingu i sygnalizację naruszeń. 

V.	Implementacja	wymogów	unbundlingu  
do	polskiego	prawa	energetycznego

Rzeczypospolita Polska jest członkiem UE od 1 maja 2004 r. Zasady kształtowania polityki 
energetycznej państwa polskiego, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, 
w tym ciepła oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, jak również organy właściwe 
w sprawach gospodarki paliwami i energią określa ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo ener-
getyczne35. Jak już sygnalizowałem wyżej, w okresie przedakcesyjnym zagadnienie rozdziału 

35 Dz.U. 1997 Nr 54, poz. 348 ze zm.
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sprzedaży i wytwarzania energii od działalności operatorskiej na sieciach nie było znane w pol-
skim prawie energetycznym. Wprowadzenie unbundlingu do polskiej ustawy nastąpiło na etapie 
drugiego pakietu energetycznego w celu zapewnienia harmonizacji prawa polskiego z ustawo-
dawstwem europejskim.

Prace legislacyjne nad implementacją dyrektyw energetycznych drugiego pakietu rozpoczęły 
się 22 lipca 2004 r., kiedy to na ręce Marszałka Sejmu RP złożony został projekt ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo energetyczne36. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, miał on głównie na celu 
dostosowanie przepisów krajowych do dyrektyw PE i RUE nr 2003/54/WE i 2003/55/WE oraz roz-
porządzenia nr 1228/2003/WE w sprawie warunków dostępu do sieci elektroenergetycznych przy 
transgranicznym obrocie energią elektryczną. W dniu 4 marca 2005 r. Sejm RP uchwalił ustawę 
nowelizującą prawo energetyczne, a 25 marca 2005 r. Prezydent RP ją podpisał. Ustawa weszła 
w życie 3 maja 2005 r.37. W wyniku nowelizacji doszło do zmiany brzmienia przepisu art. 9d ustawy 
i wprowadzono po raz pierwszy do krajowego porządku prawnego przepisy określające zasady 
rozdziału sprzedaży i wytwarzania energii od działalności operatorskiej na sieciach, odpowiada-
jące wymaganiom dyrektyw drugiego pakietu energetycznego. 

Zmiana ta realnie wpłynęła na przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo polskiego sektora 
energetycznego. Działalność operatorska na sieci przesyłowej została wydzielona38 na zasadzie 
rozdziału właścicielskiego (OU) (Ebrill, 2016, s. 85). Z kolei w obszarze działalności dystrybucyjnej 
przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo doszło do prawnego wyodrębnienia spółek operator-
skich. Następowało to w dwóch modelach: poprzez wydzielenie z dotychczas istniejącej spółki, 
spółki operatorskiej39, albo poprzez pozostawienie działalności operatorskiej w dotychczasowej 
spółce i utworzenie na jej majątku odrębnych spółek dla działalności obrotu, wytwarzania, nadzoru 
korporacyjnego i właścicielskiego i innych40.

W związku z uchwaleniem dyrektyw trzeciego pakietu energetycznego polski ustawodawca 
stanął przed wyzwaniem kolejnej transpozycji i zmiany ustawy – Prawo energetyczne. Projekt 
ustawy został skierowany do Sejmu 29 czerwca 2009 r.41. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw została uchwalona 8 stycznia 2010 r.42 
i weszła w życie 11 marca 2010 r., czyli około roku przed terminem wyznaczonym w dyrektywach 
na ich transpozycję. Odnotować należy, że mocą wskazanej nowelizacji wprowadzono do pra-
wa energetycznego przepis wprost wskazujący, że operatorzy systemu przesyłowego, systemu 
dystrybucyjnego i systemu połączonego, będący w strukturze przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, nie mogą wykonywać działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem lub obrotem 

36 Pozyskano z: http://orka.sejm.gov.pl/proc4.nsf/opisy/3135.htm (2.01.2018).
37 Dz.U. 2005 Nr 62, poz. 552.
38 Z dniem 3.03.2004 r. powstała spółka PSE – Operator S.A. (aktualnie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornej, 
KRS 197596), która od 1.07.2004 r. przejęła przesyłowy majątek sieciowy od spółki PSE S.A. (aktualnie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KRS 
59307), przez co nastąpiło oddzielenie krajowego obrotu energią elektryczną od działalności przesyłowej.
39 Przykładowo w ten sposób doszło do powstania spółki Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 
14.12.2006 r. (KRS 269806) poprzez wydzielenie ze spółki Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 12483).
40 Przykładowo w ten sposób doszło do powstania spółki Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 8.01.2007 r. (KRS 
271591) poprzez wydzielenie ze spółki Energa – Operator S.A. (aktualne brzmienie firmy) z siedzibą w Gdańsku (KRS 33455) i dalszej kolejności utwo-
rzenia przez Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku m.in. spółek Energa – Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku (KRS 280916), czy Energa Wytwarzanie S.A. 
z siedzibą w Gdańsku (KRS 512140).
41 Pozyskano z: http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2176.htm (2.01.2018).
42 Dz.U. 2010 Nr 21, poz. 104. 
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paliwami gazowymi lub energią elektryczną ani jej wykonywać na podstawie umowy na rzecz 
innych przedsiębiorstw energetycznych43.

W dniu 25 listopada 2011 r. KE wszczęła wobec Polski, ale też wobec Austrii, Czech, Francji, 
Irlandii, Włochy, Słowacji i Hiszpanii (Kroes, 2008, s. 1394) postępowania formalne w sprawie 
braku notyfikacji transpozycji bądź nieprawidłowej transpozycji krajowych środków wykonawczych 
dyrektywy 2009/72/WE oraz dyrektywy 2009/73/WE. W rezultacie przystąpiono do prac nad zmianą 
ustawy – Prawo energetyczne m.in. poprzez uzupełnienie wdrożenia dyrektyw energetycznych 
trzeciego pakietu44. 

Stanowiąca odpowiedź na wezwanie KE ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne 
oraz niektórych innych ustaw została uchwalona 26 lipca 2013 r.45 i weszła w życie 11 września 
2013 r. W wyniku nowelizacji znacząco uzupełniono i doprecyzowano zapisy ustawowe (art. 9d 
ustawy – Prawo energetyczne) dotyczące rozdziału działalności dystrybucyjnej oraz przesyłowej 
od pozostałej działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa energetyczne. W szczególności 
zwrócić uwagę należy na to, że w wyniku nowelizacji właściwie, w odniesieniu do art. 9 dyrektywy 
2009/72/WE oraz art. 9 dyrektywy 2009/73/WE, określono warunki niezależności operatora sy-
stemu przesyłowego oraz operatora systemu połączonego. Dodatkowo zmiany dotyczyły określe-
nia niezależności operatora systemu dystrybucyjnego stosownie do wymogów art. 26 dyrektywy 
2009/72/WE oraz art. 26 dyrektywy 2009/73/WE oraz dokonano wdrożenia wymagań z art. 15 
dyrektywy 2009/73/WE, dotyczących operatora systemu magazynowania. Prawidłowo również 
określono wyłączenie reżimu unbundlingu w odniesieniu do przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo obsługującego mniej niż 100 000 odbiorców. Wreszcie nowelizacja objęła również kwe-
stię wyznaczania i certyfikacji operatorów systemów przesyłowych.

Aktualnie polskie prawo energetyczne w zakresie unbundlingu, podobnie jak ogólnie polskie 
prawo ochrony konkurencji (Kolasiński, 2013, s. 64), odpowiada wymogom prawa UE. Zawiera 
wiążące przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo kluczowe kryteria rozdziału sprzedaży i wytwa-
rzania energii od działalności operatorskiej na sieciach. Podejmując próbę syntetycznego przedsta-
wienia warunków unbundlingu, wskazać należy na obowiązujący operatorów zakaz wykonywania 
działalności gospodarczej związanej z produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi 
lub energią elektryczną46 oraz obowiązki zapewnienia niezależności pod względem formy prawnej 
i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji47, wyodrębnienia personalnego w obszarach zarza-
dzania i nadzoru48, niezależności decyzyjnej w zakresie majątku niezbędnego do wykonywania 
działalności dotyczącej dystrybucji oraz zamieszczenia w statucie lub w umowie spółki postano-
wień umożliwiających członkom zarządu podejmowanie niezależnych działań. 

Ponadto podkreślić należy rolę nałożonego na operatorów obowiązku opracowania i prze-
strzegania programów zgodności, to jest programów, w których operatorzy określają przedsię-
wzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników 

43 Art. 9d ust. 1a ustawy – Prawo energetyczne w brzmieniu nadanym ustawą z 8.01.2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw.
44 Uzasadnienie projektu z 18.10.2012 r. zmiany ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, druk 946 Sejmu VII kadencji. Pozyskano 
z: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=946 (2.01.2018).
45 Dz.U. 2013, poz. 984.
46 Por. art. 9d ust. 1h pe.
47 Por. art. 9d. ust. 1, 1d i 1f pe.
48 Por. art. 1a, 1b i 1e pe.
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systemu, w tym szczegółowe obowiązki pracowników wynikające z tych programów49. Program 
zgodności podlega procedurze zatwierdzenia przez regulatora, czyli w polskim porządku prawnym 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Niezależnie od nadzoru regulatora, operatorzy są 
ustawowo zobowiązani do wyznaczenia inspektora do spraw zgodności, którego zadaniem jest 
monitorowanie realizacji programów zgodności. Inspektor ten powinien być w swoich działaniach 
niezależny oraz mieć dostęp do informacji będących w posiadaniu operatora oraz jednostek z nim 
powiązanych, które są niezbędne do wypełnienia jego zadań.
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Streszczenie
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zawiera wiele odniesień do 
pojęć z zakresu prawa konkurencji. Można w niej znaleźć odwołania do ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. W ustawach tych znajdują się definicje pojęć takich jak „porozumienie 
mające na celu zakłócenie konkurencji”, „grupa kapitałowa”, „czyn nieuczciwej konkurencji” czy 
„tajemnica przedsiębiorstwa”. W artykule autorka bada powiązania między ustawami – Prawo 
zamówień publicznych a ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawą o zwalczaniu 
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I.	Wstęp
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 

poz. 177 t.j. Dz.U. 2017, poz. 1579; dalej: pzp) słowo: „konkurencja” występuje kilkadziesiąt razy. 
Jedną z najważniejszych zasad udzielania zamówień jest zasada wyrażona w art. 7 ust. 1 pzp, 
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która brzmi: „zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówie-
nia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców 
oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości”. Zapewnienie uczciwej konkurencji 
podczas postępowania jest obowiązkiem zamawiającego. W szczególności zamawiający musi 
określić warunki udziału w postępowaniu wykonawców oraz opis przedmiotu zamówienia tak, by 
były zgodne z zasadą uczciwej konkurencji. Zamawiający wybiera także tryb, w którym będzie 
prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pzp podstawowymi 
trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony, natomiast 
zgodnie z art. 10 ust. 1 pzp zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłosze-
niem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania 
o cenę, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych 
w ustawie. Oznacza to, że zastosowanie przez zamawiającego tzw. trybów niekonkurencyjnych 
jest dozwolone tylko po spełnieniu przesłanek przewidzianych w ustawie. Zgodnie z art. 8 pzp 
postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Jednakże zgodnie z art. 8 ust. 3 pzp w postę-
powaniu nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepi-
sów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Istotne odnośnie do zasady uczciwej konkurencji są także przepisy art. 24 pzp mówiące 
o przypadkach, kiedy wyklucza się wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia pub-
licznego. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się m.in.:
1) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzie-
ło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyelimino-
wane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu (art. 24 
ust. 1 pkt 19 pzp);

2) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawia-
jący jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (art. 24 ust. 1 
pkt 20 pzp). Wykluczenie następuje, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia 
będącego podstawą wykluczenia;

3) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częś-
ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące 
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp).
Jednakże przed wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 19 zamawiający 

zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania 
o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji i musi wskazać w protokole postępowania sposób 
zapewnienia konkurencji. Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust 10 pzp w przypadkach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy 
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możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówie-
nia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

Ustawa pzp w art. 24 ust. 11 obliguje także wykonawców do przekazania zamawiającemu 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w przy-
padkach wymienionych w art. 24 ust. 11. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Novum w ustawie jest także art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy, który brzmi: „z postępowania o udzie-
lenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach 
określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:

a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a,

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. W art. 17 pzp mowa jest o tym, że oso-
by wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli:
1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii pro-

stej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związa-
ne z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub 
członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających 
się o udzielenie zamówienia;

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały 
w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub 
organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uza-
sadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi go-
spodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Wedle opinii UZP przepisy te mają gwarantować, że czynności po stronie zamawiającego, 

wykonywać będą osoby, które w toku postępowania nie będą kierować się względami osobistymi, 
co może mieć kluczowe znaczenie dla jego wyniku. Naruszenie tej zasady w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego wpływałoby negatywnie na zachowanie zasad zamówień 
publicznych, w tym zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców budzić uza-
sadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób1. Po nowelizacji ustawy pzp, zasada bez-
stronności i obiektywizmu wyrażona dyspozycją art. 7 ust. 2 ustawy pzp realizowana jest w dwojaki 
sposób. Z jednej strony konflikt interesów badany jest po stronie zamawiającego w odniesieniu do 

1 Interpretacja znowelizowanych przepisów pzp przez UZP. Pozyskano z: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpo-
wiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/nowe-podejscie-do-badania-konfliktu-interesow, dostęp: 13.06.2018 r.
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osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym 
zakres podmiotowy tej weryfikacji został rozszerzony o pracowników zamawiającego lub inne 
osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilno-prawnej. Z drugiej zaś – przepisy ustawy pzp 
wprowadziły w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp fakultatywną przesłankę wykluczenia wykonawcy 
z postępowania z uwagi na wystąpienie konfliktu interesów.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pzp zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w spo-
sób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W szczególności zgodnie z art. 29 ust. 3 pzp 
zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania 
lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specy-
fiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

Kolejnym istotnym przepisem dla przestrzegania zasady uczciwej konkurencji w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia publicznego jest art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp, wedle którego zamawiający 
odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

W celu zdefiniowania pojęć z zakresu prawa konkurencji, takich jak „porozumienie mające na 
celu zakłócenie konkurencji”, „grupa kapitałowa”, „czyn nieuczciwej konkurencji” czy „tajemnica 
przedsiębiorstwa” ustawa pzp odsyła do dwóch ustaw: z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie kon-
kurencji i konsumentów2 (dalej: uokik) oraz z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji3 (dalej: uznk). 

II.	Prawo	zamówień	publicznych	a	ustawa	o	ochronie	konkurencji	
i	konsumentów

1.	Zmowa	przetargowa

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 20 pzp zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, 
który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji mię-
dzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wy-
kazać za pomocą stosownych środków dowodowych. Wykluczenie następuje, jeżeli nie upłynęły 
3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. Zgodnie z interpretacją 
Urzędu Zamówień Publicznych przepis ten odnosi się zarówno do porozumień mających na celu 
zakłócenie konkurencji, które zostały zawarte w postępowaniu, w którym jest składana oferta 
(lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), jak również do tych, które zostały za-
warte w innym postępowaniu. Przed nowelizacją przepisów możliwość eliminacji z postępowania 
wykonawców, którzy zawierali niedozwolone porozumienie naruszające konkurencję dawał jedy-
nie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp. Zamawiający mógł wykluczyć wykonawców na etapie oceny 
ofert. W przypadku art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy pzp zamawiający może wykluczyć wykonawców, 
którzy zawierają porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji przez cały czas trwania 

2 T.j. Dz.U. 2018, poz. 798.
3 T.j. Dz.U. 2018, poz. 419.
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, także przed złożeniem przez niego oferty, 
co dotychczas nie było możliwe na gruncie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp. Jest to szczególnie 
istotne w zamówieniach wieloetapowych (np. przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem), 
w których wykonawcy najpierw składają wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
a następnie ofertę wstępną lub ofertę. Podkreślić należy, że w odróżnieniu od art. 89 ust. 1 pkt 3, 
przepis art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy pzp odnosi się również do porozumień zawieranych w innych 
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego niż to, w którym prowadzona jest procedura 
udzielenia zamówienia. UZP podkreśla, że „podstawą wykluczenia z postępowania w oparciu art. 
24 ust. 1 pkt 20 ustawy pzp może być z pewnością decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów o stwierdzeniu zmowy przetargowej, ale również w określonych sytuacjach wyrok 
sądu powszechnego lub Krajowej Izby Odwoławczej stwierdzający istnienie takiego nieupraw-
nionego porozumienia”4.

Zmowy przetargowej dotyczy art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik. Przepis stanowi, że zakazane są po-
rozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny 
sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na uzgadnianiu przez 
przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę 
będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac 
lub ceny. Można mówić o zmowie przetargowej, kiedy uczestnicy przetargu ustalają między sobą 
warunki składanych ofert. Zmowa przetargowa może być zawarta zarówno pomiędzy uczestni-
kami przetargu, jak i między uczestnikami przetargu a jego organizatorem. Za zmowę przetargo-
wą uważana jest także sytuacja, w której zamawiający tworzy specyfikację istotnych warunków 
zamówienia (dalej: SIWZ) pod konkretnego wykonawcę, który ma być wyłoniony jako zwycięzca 
przetargu. Z założenia postępowanie o udzielenie zamówienia ma zagwarantować, że zamawia-
jący wybierze ofertę najbardziej korzystną pod względem finansowym i jakościowym. Jednakże 
w sytuacji, gdy dochodzi do zmowy przetargowej zamawiający może de facto zostać pozbawiony 
wyboru i zmuszony do wyboru oferty przygotowanej przez zmawiających się przedsiębiorców. 
Oferta ta może być zaś mniej korzystna niż ta, która zostałaby wyłoniona w warunkach uczciwej 
konkurencji. „Gdy przedsiębiorstwa, zamiast konkurować, zaczynają ze sobą współpracować”, ceny 
na ogół rosną, a jakość spada. Tracą na tym pozostali uczestnicy rynku. Po pierwsze dlatego, że 
to oni pokrywają różnicę między ceną ustaloną przez zmawiających się przedsiębiorców, a która 
ukształtowałaby się w wyniku nieskrępowanej gry rynkowej. Po drugie, odbiorcy za wyższą cenę 
otrzymują produkty lub usługi gorszej jakości. Przedsiębiorcy, którzy nie czują presji konkurentów, 
tracą bowiem motywację do zwiększania innowacyjności czy podnoszenia jakości” (Majewski 
i  Stolarski, 2015, s. 43). Przedsiębiorcy stosują różne schematy zmowy. Do najczęstszych należą:
1) składanie oferty zabezpieczającej (cover bidding) – złożenie takiej oferty ma stwarzać pozory 

uczciwej konkurencji; o jej wystąpieniu można mówić, kiedy:
a) konkurencyjny wykonawca składa ofertę droższą od tej wytypowanej na zwycięską,
b) konkurencyjny wykonawca składa ofertę za drogą by mogła być przyjęta,

4 Interpretacja znowelizowanych przepisów pzp przez UZP. Pozyskano z: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/
pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow/-jak-nalezy-interpreto-
wac-przeslanke-wymieniona-w-art.-24-ust.-1-pkt-20-ustawy-pzp,-o-jakie-porozumienie-chodzi-czy-tylko-porozumienie-w-tym-postepowaniu,-czy-takze-
-w-innym-postepowaniu,-w-ktorym-doszlo-do-zawarcia-takiego-porozumienia-, dostęp: 13.06.2018 r.
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c) konkurencyjny wykonawca składa ofertę, która zawiera warunki niemogące być zaak-
ceptowane przez nabywcę,

2) ograniczenie ofert przetargowych (bid suppression) – polega na tym, że dana firma nie bierze 
udziału w postępowaniu bądź wycofuje swoją ofertę, po to by została wybrana oferta innej 
firmy pozostającej w zmowie;

3) składanie ofert rotacyjnych (bid rotation) – polega na tym, że firmy pozostające w zmowie po 
kolei składają swoje oferty przetargowe, a każda z nich kolejno zostaje wybrana jako zwy-
cięska. Firmy dzielą się zyskami; 

4) alokacja rynkowa (market allocation) – konkurenci dzielą rynek i ustalają, który z nich nie bę-
dzie składać ofert określnym klientom lub w obrębie danego obszaru geograficznego (więcej 
na ten temat: Sieradzka, 2015; a także Skubiszak-Kalinowska, 2011 czy Majewski i Stolarski, 
2015, s. 43).
W doktrynie podkreśla się, że zapobieganiu zmów służy możliwość zatrzymania wadium 

przez zamawiającego przewidziana w art. 46 ust. 4a pzp. Mianowicie w razie niedostarczenia 
przez wykonawcę żądanych przez zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 i 3a pzp oświad-
czeń, dokumentów bądź pełnomocnictw, bądź w razie niewyrażenia zgody na poprawienie omyłki 
innej niż pisarska czy rachunkowa zamawiający może zatrzymać wadium. Wykonawca może się 
uchronić od utraty wadium, jeśli wykaże, że niedostarczenie żądanych dokumentów nastąpiło 
z niezależnych od niego przyczyn. Podkreślić należy, że wadium może być zatrzymane tylko temu 
wykonawcy, którego oferta, pomimo że najkorzystniejsza, nie może zostać wybrana. 

Zamawiający jako organizator przetargu ma najpełniejszą wiedzę o postępowaniu i w związku 
z tym to on powinien zgłaszać każdy przypadek zaistnienia zmowy do Prezesa UOKiK.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajął się problematyką zamówień publicznych 
w raporcie: „System zamówień publicznych a rozwój konkurencji w gospodarce” z września 
2013 r. W raporcie tym wskazano m.in., że system zamówień publicznych jest regulowany nie 
tylko przepisami prawa polskiego, lecz także prawa unijnego oraz że zamówienia publiczne 
podlegają kontroli szeregu organów państwowych: Prezesa UZP, KIO, sądów, Prezesa UOKiK. 
Czynności kontrolne odnośnie do prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz moż-
liwości występowania korupcji w zamówieniach publicznych przeprowadzają także Centralne 
Biuro Antykorupcyjne, Prokuratura czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. UOKiK wskazał 
ograniczenia konkurencji w systemie zamówień publicznych, takie jak: nieuczciwa konkurencja, 
rażąco niska cena czy składanie więcej niż jednej oferty przez jednego wykonawcę. Zwrócił także 
uwagę na problem z dostępem do przetargów, a wśród jego przyczyn wymienił krótki ustawowy 
termin na złożenie oferty, zbyt wysokie wymagania stawiane wykonawcom, zbyt precyzyjnie opi-
sany przedmiot zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), cenę jako 
jedyne kryterium oceny ofert. Jeśli chodzi o zmowy od wejścia w życie ustawy o ochronie konku-
rencji i konsumentów Prezes UOKIK stwierdził kilkadziesiąt zmów przetargowych (decyzje w tym 
zakresie są dostępne na stronie UOKiK: https://decyzje.UOKiK.gov.pl/bp/dec_prez.nsf). UOKiK 
odniósł się także do kwestii konsorcjów i pomocy publicznej. Podejście do oceny tworzenia kon-
sorcjów zostało przyjęte w decyzji Prezesa UOKiK z 31 grudnia 2012 r.5.

5 Nr RLU-38/2012.
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2.	Grupa	kapitałowa

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy 
należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp).

Definicja grupy kapitałowej znajduje się w art. 4 pkt 14 uokik. Zgodnie z treścią przepisu przez 
grupę kapitałową rozumie się p wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Do 
tej samej grupy kapitałowej należeć będą zatem przedsiębiorca dominujący i wszyscy przedsię-
biorcy na których zachowania ma wpływ ten przedsiębiorca, chociażby wpływ ten wywierał za 
pośrednictwem innych zależnych od siebie podmiotów. Definicja przedsiębiorcy w uokik, znajdu-
jąca się w art. 4 pkt 1, jest bardzo szeroka i uznaje za przedsiębiorców nawet podmioty, które nie 
są przedsiębiorcami wedle ustawy – Prawo przedsiębiorców czy kodeksu cywilnego. 

Definicja przejęcia kontroli znajduje się w art. 4 pkt 4 uokik. Zgodnie z tym przepisem, przez 
przejęcie kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez 
przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności 
prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębior-
cę lub przedsiębiorców. 

W wyniku nowelizacji ustawy pzp zmianie uległ sposób wykazywania przez wykonawców 
braku podstaw do wykluczenia ze względu na przynależność do tej samej grupy kapitałowej. UZP 
w swojej interpretacji6 zwraca uwagę na to, że w przepisach obowiązujących przed dniem wejścia 
w życie nowelizacji, wykonawca był zobowiązany, na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy pzp, do 
złożenia wraz z wnioskiem lub ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 (odpowiednik art. 24 ust. 1 pkt 23 po nowelizacji) albo infor-
macji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Obecnie na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy 
pzp, wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o wynikach oceny spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu albo od informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiają-
cemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego. Oświadczenie składane jest wtedy, gdy składający 
oświadczenie wie, którzy wykonawcy zostali zaproszeni do złożenia oferty lub do prowadzenia 
dialogu (art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 ustawy pzp) lub już złożyli oferty (art. 86 
ust. 5 ustawy pzp) w tym samym postępowaniu. Jednocześnie UZP podkreśla, że przepis art. 24 
ust. 11 ustawy pzp wskazuje termin o charakterze instrukcyjnym. Zatem po upływie 3 dni zama-
wiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia ww. oświadczenia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 
pzp. Za samo niezłożenie oświadczenia wykonawcy nie grozi sankcja, w szczególności w postaci 
wykluczenia. Natomiast to na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania braku podstawy do wyklu-
czenia określonej w art. 24 pkt 23 ustawy pzp. Zatem jeśli wykonawca nie złoży oświadczenia 
6 Interpretacja UZP. Pozyskano z: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-
-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow; dostęp: 13.06.2018 r.
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o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej zamawiający nie ma możliwo-
ści ocenić czy nie zachodzi w stosunku do tego wykonawcy przesłanka wykluczenia, określona 
w art. 24 ust. pkt 23 ustawy pzp. Wtedy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 zamawiający wyklucza 
tego wykonawcę z postępowania ustawy pzp z uwagi na fakt, iż wykonawca ten nie wykazał bra-
ku podstaw do wykluczenia. 

III.	Prawo	zamówień	publicznych	a	ustawa	o	zwalczaniu	 
nieuczciwej	konkurencji

1.	Czyn	nieuczciwej	konkurencji

Czyn nieuczciwej konkurencji jest zdefiniowany w art. 3 ust. 1 uznk. Mianowicie, czynem nie-
uczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża 
lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Przykładowy katalog czynów nieuczciwej 
konkurencji określa art. 3 ust 2 uznk. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: 
– wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa (art. 5, 6, 7 uznk), 
– fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług 

(art. 8, 9 uzk), 
– wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług (art. 10 uznk), 
– naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 11 uznk), 
– nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy (art. 12 uznk), 
– naśladownictwo produktów (art. 13 uznk), 
– pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie (art. 14 uznk), 
– utrudnianie dostępu do rynku (art. 15 uznk), 
– przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną (art. 15a uznk), 
– nieuczciwa lub zakazana reklama (art. 16, 17 uznk), 
– organizowanie systemu sprzedaży lawinowej (art. 17 c uznk) 
– prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym (art. 17 d uznk). 

W rozumieniu art. 3 ust. 1 uznk jako czyn nieuczciwej konkurencji mogą być traktowane 
także zmowy. 

Jak już było wskazane, zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp odrzuca ofertę, 
której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Oprócz odrzucenia oferty wykonawca może 
podlegać odpowiedzialności cywilnej i karnej. Odpowiedzialność cywilna może być dochodzona na 
zasadach ogólnych, natomiast ściganie przestępstw przewidzianych w uznk następuje na wnio-
sek pokrzywdzonego, a wykroczeń na jego żądanie. Zatem ściganie nigdy nie następuje z urzę-
du. Zasady dochodzenia odpowiedzialności cywilnej są wskazane w rozdziale 3 uznk. Zgodnie 
z art. 18 ust. 1 w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes 
został zagrożony lub naruszony, może żądać:
1) zaniechania niedozwolonych działań;
2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej 

formie;
4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
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5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspie-

raniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej kon-
kurencji był zawiniony.
Z roszczeniami wymienionymi w art. 18 ust. 1 pkt 1–3 i 6 uznk może wystąpić także krajo-

wa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców. 
Należy zatem podkreślić, że organizacja nie w każdym przypadku może formułować swoje żądania. 
Na wniosek uprawnionego Sąd może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach 
reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej 
konkurencji. Sąd może m.in. orzec o ich zniszczeniu lub zaliczeniu ich na poczet odszkodowania. 
Jeśli chodzi o ciężar dowodu to spoczywa on na podmiocie, któremu czyn nieuczciwej konkuren-
cji został zarzucony. Roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu 
z upływem trzech lat. By powództwa o dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji nie stały się 
metodą eliminacji innych wykonawców z rynku ustawodawca wprowadził art. 22 uznk. Mianowicie 
w razie wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa z tytułu nieuczciwej konkurencji, sąd, 
na wniosek pozwanego, może nakazać powodowi złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego 
oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Ponadto, jeśli u pozwanego na skutek 
bezzasadnego powództwa powstała szkoda, może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Zasady odpowiedzialności karnej zawiera rozdział 4 uznk, który przewiduje odpowiedzialność 
za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, oznaczenie towarów wprowadzające w błąd i rozpo-
wszechnianie nieprawdziwych informacji. Zgodnie z brzmieniem art. 23, ten kto wbrew ciążą-
cemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy ujawnia innej osobie lub wykorzystuje 
we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli 
wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2. Takiej samej karze podlega ten, który uzyskuje bezprawnie 
informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa i ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we 
własnej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 24 uznk za skopiowanie zewnętrznej postaci 
produktu lub wprowadzenie do obrotu tak skopiowanego produktu, co stwarza możliwość wpro-
wadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu i wyrządza poważną szkodę 
przedsiębiorcy, także grozi grzywna lub kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 
lat 2. Zgodnie z art. 24a uznk za organizację systemu sprzedaży lawinowej lub kierowanie takim 
systemem grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 25 uznk przewiduje odpowiedzialność za niewłaściwe oznaczenie towarów. Zgodnie 
z jego brzmieniem, kto oznaczając lub wbrew obowiązkowi nie oznaczając towarów albo usług, 
wprowadza klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, 
przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towa-
rów lub usług albo nie informuje o ryzyku, jakie wiąże się z korzystaniem z nich, i naraża w ten 
sposób klientów na szkodę, podlega karze aresztu albo grzywny. Tej samej karze podlega, kto 
dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy lub sprzedaży konsumentom 
towarów lub usług połączona z przyznaniem wszystkim albo niektórym nabywcom towarów lub 
usług nieodpłatnej premii, w postaci towarów lub usług odmiennych od stanowiących przedmiot 
sprzedaży (wyjątkiem jest przyznanie: towarów lub usługi o niewielkiej wartości lub próbki towaru 
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czy wygrane w loteriach promocyjnych, organizowanych na podstawie przepisów o grach hazardo-
wych, lub konkursach, których wynik nie zależy od przypadku). Z żądaniem ścigania wykroczenia 
przewidzianego w art. 25 może wystąpić także krajowa lub regionalna organizacja, której celem 
statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców. Karze aresztu lub grzywny podlega także ten 
kto rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie, 
w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych 
usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorstwa, 
w celu szkodzenia przedsiębiorcy oraz ten kto, w celu przysporzenia korzyści majątkowej lub oso-
bistej sobie, swojemu przedsiębiorstwu lub osobom trzecim, rozpowszechnia nieprawdziwe lub 
wprowadzające w błąd wiadomości o swoim przedsiębiorstwie lub przedsiębiorcy, w szczególności 
o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach lub 
stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa.

2.	Tajemnica	przedsiębiorstwa

Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 ust. 4 uznk. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu 
przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające war-
tość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
ich poufności. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przed-
siębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie 
później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Co ciekawe, przed zmianą pzp wprowadzoną w drodze uchwalonej 29 sierpnia 2014 r. usta-
wy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych7 wykonawca na etapie składania ofert lub 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie był zobowiązany wykazać, że zastrzeżone 
przez niego informacje faktycznie stanowiły tajemnicę przedsiębiorstwa. Dopiero gdy zamawiają-
cy powziął wątpliwości odnośnie do tego czy informacje powinny być zastrzeżone jako tajemnica 
przedsiębiorstwa wzywał wykonawcę do wyjaśnień. Prowadziło to niejednokrotnie do sytuacji, 
w której wykonawca zastrzegał tajemnicę przedsiębiorstwa „na zapas”. W momencie, gdy inny 
wykonawca zarzucał mu zbyt szerokie zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa i składał odwo-
łanie do KIO wykonawca, który wcześniej zastrzegał tajemnicę przedsiębiorstwa nagle odtajniał 
praktycznie całość zastrzeżonej wcześniej dokumentacji. Celem działania wykonawcy, który nag-
le odtajniał treść dokumentacji było wykazanie bezprzedmiotowości odwołania złożonego przez 
przeciwnika i wytrącenie mu najmocniejszego zarzutu (bo przecież nie znając wcześniej treści 
oferty nie mógł postawić merytorycznych zarzutów ofercie, a jedynie zbyt szerokie zastrzeżenie 
tajemnicy przedsiębiorstwa). Odwołujący, uznając wtedy, że jego odwołanie jest bezprzedmio-
towe wycofywał odwołanie. Zgodnie z orzecznictwem KIO8 dla „wykazania”, że dane informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa nie wystarczą same deklaracje i twierdzenia. Wykonawca 

7 Dz.U. 2014, poz. 1232.
8 Tak m. in. wyr. KIO z 23.03.2017 r., KIO 421/17, ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2017_0421.pdf, dostęp: 13.06.2018 r., wyr. KIO z 23.05.2017 r., KIO 
917/17, ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2017_0917.pdf, dostęp: 13.06.2018 r.
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jest zobowiązany nie tylko wyjaśnić, lecz także udowodnić czy choćby uprawdopodobnić, zisz-
czenie się poszczególnych przesłanek warunkujących uznanie danej informacji za tajemnicę 
przedsiębiorstwa. To od charakteru i rodzaju informacji oraz innych okoliczności dotyczących 
danej informacji, jak również wykonawcy będzie zależało czy dla „wykazania” wystarczą jedynie 
wyjaśnienia z powołaniem się na uwarunkowania gospodarcze, geopolityczne, na zasady dzia-
łania na danym rynku itp., czy też konieczne będzie przedstawienie konkretnych dowodów, np. 
umów, koncepcji, raportów itd. Czasem wystarczy odwołanie się do pewnych zdarzeń i związa-
nych z nimi okoliczności, np. odwołanie się do faktu zawarcia konkretnej umowy w oznaczonej 
dacie z danym podmiotem i odniesienie się do niektórych postanowień takiej umowy9. Zatem to 
czy dane informacje będą mogły stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa czy też nie będzie indywi-
dualnie rozpatrywane w danej sprawie. 

3.	Katalog	otwarty

Należy podkreślić, że katalog czynów nieuczciwej konkurencji zarówno w ustawie o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji, jak i w zamówieniach publicznych jest katalogiem otwartym. Oprócz 
czynów nazwanych i wymienionych w uznk, w zamówieniach publicznych znajdziemy także inne 
czyny nienazwane, wśród których można przywołać: ograniczanie możliwości korzystania z pod-
wykonawstwa, nałożenie na wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
obowiązku spełnienia warunków udziału osobno czy nieuzasadniona zmiana sposób rozumienia 
zapisów SIWZ na etapie badania i oceny ofert. Także zmowa, o której co prawda mowa w uokik, 
może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 3 ust. 1 uznk.

IV.	Podsumowanie
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zawiera wiele odniesień do 

pojęć z zakresu prawa konkurencji. Można w niej znaleźć odwołania do ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji. Na podstawie przepisów pzp zamawiający jest zobligowany do tego, 
by podczas postępowania zapewnić uczciwą konkurencję wśród ubiegających się o zamówienie 
wykonawców. W szczególności musi określić warunki udziału w postępowaniu wykonawców 
oraz opis przedmiotu zamówienia w taki sposób, by były zgodne z zasadą uczciwej konkurencji. 
Zamawiający wyklucza wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli 
ich udział w nim zakłóca konkurencję. (art. 24 ust. 1 pkt 19, art. 24 ust. 1 pkt 20, art. 24 ust. 1 
pkt 23 pzp). Przed nowelizacją ustawy możliwość eliminacji z postępowania wykonawców, którzy 
zawierali niedozwolone porozumienie naruszające konkurencję dawał jedynie art. 89 ust. 1 pkt 3 
ustawy pzp. Na jego podstawie zamawiający mógł wykluczyć wykonawców na etapie oceny ofert. 
Obecnie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy pzp zamawiający może wykluczyć wykonawców, 
którzy zawierają porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji przez cały czas trwania 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, także przed złożeniem przez niego oferty, co 
dotychczas nie było możliwe na gruncie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp. Przepisy ustawy pzp wpro-
wadziły w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp także fakultatywną przesłankę wykluczenia wykonawcy 

9 Wyr. KIO z 29.03.2017 r., KIO 512/17, Legalis. 
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z postępowania z uwagi na wystąpienie konfliktu interesów – rozumianego jako sytuację, w której 
pracownicy zamawiającego lub usługodawcy działający w imieniu zamawiającego, biorący udział 
w prowadzeniu postępowania mają interes: finansowy, ekonomiczny lub osobisty, który zagraża ich 
bezstronności i niezależności w danym postępowaniu. Niewątpliwie jest to istotna zmiana sprzy-
jająca konkurencji i przeciwdziałaniu zmowom przetargowym, która zapewnia większą spójność 
przepisów. Obecnie na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy pzp, wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 
przekazania informacji o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu albo od 
informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Może warto, by 
ustawodawca wprowadził obowiązkowe dla każdego wykonawcy oświadczenie (podobnie jak dla 
grupy kapitałowej) o tym, że nie jest on w zmowie z innymi wykonawcami biorącymi udział w da-
nym postępowaniu. W takim przypadku, gdyby wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenie, 
w tym zakresie, musiałby się spodziewać sankcji z kodeksu karnego o poświadczeniu nieprawdy.

W celu zdefiniowania pojęć „zmowa przetargowa” czy „grupa kapitałowa” pzp odsyła do uokik, 
natomiast w celu zdefiniowania pojęć „czyn nieuczciwej konkurencji” i „tajemnica przedsiębiorstwa” 
– do uznk. Zamówienia publiczne podlegają kontroli szeregu organów państwowych: Prezesa 
UZP, KIO, sądów, Prezesa UOKiK, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Prokuratury czy Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nowela nie wprowadziła zmian w zakresie relacji pomiędzy ustawą 
pzp, uokik i uznk – należy pamiętać, że „Izba może badać prawidłowość zastosowania przepisów 
innych ustaw, tylko, gdy ustawodawca zawarł w ustawie bezpośrednie odesłanie do nich tak jak 
przykładowo w art. 8 ust. 3, art. 14, art. 89 ust. 1 pkt 3, art. 139 ustawy”10. Niewątpliwie korzystna 
dla spójności i transparentności przepisów byłaby zmiana pzp w tym zakresie. Istotną zmianą pzp 
wnoszącą nową jakość w postępowaniach o zamówienia publiczne mogłaby być w przyszłości 
problematyka obowiązkowej atestacji SIWZ. Uwzględnienie tej problematyki służyłoby transpa-
rentności i ochronie uczciwej konkurencji.
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I.	Wprowadzenie
Kontrola przedsiębiorstwa w zakresie zgodności prowadzonej działalności gospodarczej z pra-

wem konkurencji stanowi jedno z uprawnień dochodzeniowych, jakim dysponują organy antymo-
nopolowe1. Z jednej strony, jest to sposób pozyskania informacji o potencjalnym naruszeniu prawa 
konkurencji, który należy postrzegać jako najbardziej ingerujący w działalność kontrolowanego 

* Absolwent WPiA Uniwersytetu Łódzkiego; magistrant w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego w roku akademickim 2016/2017; uczestnik 
I edycji programu „Studenckie Granty Badawcze na Uniwersytecie Łódzkim”; e-mail: bartlomiej.miedzianowski@gmail.com.
1 Artykuł niniejszy powstał w wyniku realizacji Studenckiego Grantu Badawczego przyznanego przez Uniwersytet Łódzki w związku z projektem ba-
dawczym pt: Realizacja obowiązku współdziałania w toku kontroli w postępowaniu antymonopolowym. Celem uzyskania grantu było przygotowanie 
pracy magisterskiej pod opieką dr hab. Moniki Namysłowskiej, prof. UŁ w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego. Ostateczny temat pracy magisterskiej brzmiał: Współdziałanie jako obowiązek kontrolowanego w postępowaniu przed organem 
antymonopololowym.
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przedsiębiorstwa. Z drugiej zaś – to środek charakteryzujący się dużą skutecznością. Zarówno 
Komisja Europejska (dalej: Komisja), jak i krajowe organy ochrony konkurencji zostały obdarzone 
tak znaczącymi prerogatywami kontrolnymi w imię realizacji traktatowych zapisów dotyczących 
prawa antymonopolowego. W rezultacie ich działalność, choć dość inwazyjna w aspekcie moż-
liwego przeprowadzenia dochodzenia na terenie potencjalnego naruszyciela norm, wydaje się 
konieczna w celu należytego egzekwowania prawa unijnego i krajowych porządków prawnych 
(Ortiz Blanco, Jörgens i Tierno Centella, 2013, s. 187).

Kontrole powinny opierać się na współdziałaniu kontrolującego i kontrolowanego. Służy ono 
efektywności całego postępowania prowadzonego przez organ ochrony konkurencji. Jakkolwiek 
efektywność działań organu nie zawsze stanowi cel podzielany przez właścicieli kontrolowanego 
przedsiębiorstwa, ich przytłaczająca większość rzetelnie współpracuje w momencie pojawienia się 
odpowiednich urzędników. Występuje duże zrozumienie wagi przeprowadzanej kontroli, zwłasz-
cza w kontekście przewidzianych prawem kar. Dlatego współdziałanie powinno charakteryzować 
postawę poddanego kontroli podmiotu w toku wszystkich czynności kontrolerów. Należy je okre-
ślać jako obowiązek. Przesłankę do takiego podejścia stanowią przewidziane kary finansowe, 
które nakładane są w przypadku braku współdziałania. Jest to wówczas naruszenie proceduralne 
prawa konkurencji. 

II.	Obowiązek	współdziałania	w	prawie	Unii	Europejskiej
Aktywne współdziałanie przedsiębiorstwa podczas dochodzenia zostało podkreślone po 

raz pierwszy w wyroku w sprawie Orkem2. Jest to obowiązek, który dotyczy wszystkich kwestii 
związanych z inspekcją3 i oznacza, że kontrolowany musi udostępnić Komisji wszelkie informacje 
objęte zakresem przedmiotowym dochodzenia4. Nie jest możliwe nieudostępnienie inspektorowi 
wymaganego dokumentu tylko na podstawie przypuszczenia kontrolowanego, że taki dowód móg-
łby przyczynić się do ujawnienia naruszenia prawa konkurencji. Współdziałanie kontrolowanego 
ma charakter aktywny i obejmuje wszystkie sytuacje w trakcie inspekcji. 

O obowiązku współdziałania kontrolowanego z inspektorami Dyrekcji Generalnej do spraw 
Konkurencji (dalej: Dyrekcja) stanowi art. 20 ust. 4 rozporządzenia nr 1/20035. Dotyczy on zo-
bowiązania podmiotu poddanego inspekcji do podporządkowania się kontroli nakazanej przez 
Komisję w drodze decyzji zarządzającej inspekcję6. Gdy wystąpi sprzeciw ze strony przedsiębior-
stwa, istnieje możliwość samodzielnego kontynuowania prac przez inspektorów. Mogą im bowiem 
towarzyszyć pracownicy krajowego organu antymonopolowego, którzy są zobowiązani zapewnić 
wszelką pomoc niezbędną do właściwego wykonania powierzonych inspektorom zadań. W tym 
celu pracownicy organu ochrony konkurencji danego państwa mogą wystąpić o pomoc policji lub 
równoważnej władzy egzekwującej prawo7. 

2 Wyr. TS z dnia 18.10.1989 r. w sprawie 374/87 Orkem przeciwko Komisji, ECLI:EU:C:1989:387.
3 Dla odróżnienia kontroli w prawie Unii i w prawie polskim, do kontroli prowadzonej przez Komisję Europejską używam słowa „inspekcja” (inspection), 
które występuje w tekście rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003. 
4 Wyr. TS w sprawie 374/87 Orkem przeciwko Komisji, pkt 27.
5 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu, 
Dz. Urz. UE L 001 z 4.01.2003 r., s. 1.
6 Inspekcja Komisji na terenie przedsiębiorstwa podejrzewanego o naruszenie prawa konkurencji może być prowadzona zarówno na podstawie pi-
semnego upoważnienia (art. 20 ust. 3 rozporządzenia nr 1/2003, w praktyce dość rzadko stosowane) oraz na mocy decyzji zarządzającej inspekcję 
(art. 20 ust. 4 tego rozporządzenia).
7 Art. 20 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003.
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Znaczenie aktywnego współdziałania w toku prowadzonej inspekcji dostrzeżono także w wy-
roku w sprawie Société Générale8. Stwierdzono w nim, że przedsiębiorstwo poddane jednemu 
ze środków dochodzeniowych – a do nich zaliczamy inspekcję organu ochrony konkurencji – nie 
ma prawa do uchylania się od jego wykonania na podstawie faktu, że naruszenie może zostać 
odkryte. Należy przez to rozumieć, że wszelkie informacje, które dotyczą celu dochodzenia Komisji 
powinny zostać udostępnione inspektorom. Unijne sądy przyjęły podobne rozumowanie w wyro-
kach Slovak Telecom9 oraz SGL Carbon AG10. 

Podporządkowanie się inspekcji przez kontrolowanego nie powinno być rozumiane wąsko, 
tj. jedynie jako umożliwienie Komisji rozpoczęcia czynności wraz z momentem pojawienia się in-
spektorów na terenie kontrolowanego. Podczas inspekcji pracownicy Dyrekcji Generalnej realizują 
ściśle określone, bardzo szerokie i znaczące uprawnienia, m.in.: wchodzenie do pomieszczeń, na 
teren i do środków transportu; sprawdzanie ksiąg i innych rejestrów dotyczących spraw prowa-
dzonych przez przedsiębiorstwo; pobranie lub uzyskiwanie kopii lub wyciągów z tych rejestrów; 
pieczętowanie pomieszczeń i ksiąg oraz zadawanie pytań przedstawicielom i pracownikom firmy, 
a także rejestrowanie odpowiedzi11. 

Tymże uprawnieniom inspektorów odpowiadają obowiązki po stronie kontrolowanych, a ich 
rzetelne wykonanie daje całościowy rezultat aktywnego współdziałania w toku inspekcji Komisji. 
Podporządkowanie się inspekcji oznacza zatem nie tylko pozwolenie na wejście na teren przed-
siębiorstwa, lecz także umożliwienie rozpoczęcia wykonywania poszczególnych czynności (np. 
uzyskiwania kopii dokumentów). Podczas inspekcji nie może dojść do sytuacji, że nie występuje 
współpraca ze strony kontrolowanego, który wpuścił inspektorów na teren, a następnie nie udziela 
wyjaśnień czy stosownej pomocy. Aktywne współdziałanie oznacza współpracę na każdym etapie 
inspekcji – zarówno w momencie pojawienia się inspektorów na terenie spółki, jak i później, czyli 
podczas dalszych, sprecyzowanych już rozporządzeniem, poszczególnych czynności kontrolnych 
(Ortiz Blanco, Jörgens i Sauer, 2013, s. 377). 

Podkreślenia wymaga fakt, że współdziałanie powinno być rozumiane jako obowiązek okre-
ślający pożądane zachowanie kontrolowanego podmiotu z punktu widzenia organu antymonopo-
lowego. Organ ten wykonuje uprawnienia dochodzeniowe przyznane mu na skutek konieczności 
poszukiwania dowodu na naruszenie prawa konkurencji. Brak współdziałania skutkuje nałoże-
niem kary finansowej, która przewidziana jest w art. 23 ust 1 rozporządzenia. Zgodnie z praktyką 
inspektorów Dyrekcji Generalnej, brak współdziałania postrzegany jest jako utrudnianie pracy 
kontrolującym, co stanowi naruszenie proceduralnych obowiązków każdego podmiotu kontrolo-
wanego. Taka postawa, zarówno na początku, jak i w trakcie prowadzonej inspekcji, przyczynia 
się do wydłużania pracy inspektorów poprzez utrudnianie wykrycia konkretnego dowodu naru-
szenia, a w rezultacie może skutkować słabszym egzekwowaniem norm konkurencji na terenie 
Unii Europejskiej (Nuijten, 2015, s. 115).

8 Wyr. Sądu z dnia 8.03.1995 r. w sprawie T-34/93 Société Générale przeciwko Komisji, ECLI:EU:T:1995:46, pkt 72.
9 Wyr. Sądu z dnia 22.03.2012 r. w sprawie T-458/09 Slovak Telekom a.s. przeciwko Komisji, ECLI:EU:T:2012:145, pkt 44.
10 Wyr. TS z dnia 29.06.2006 r. w sprawie C-301/04 P Komisja przeciwko SGL Carbon AG, ECLI:EU:C:2006:432, pkt 40.
11 Art. 20 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003.
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1.	Wybrane	przykłady	braku	współdziałania	w	orzecznictwie	unijnym

Utrudnianie inspekcji świadczy o niewystarczającym współdziałaniu bądź nawet o jego braku 
i często ma miejsce już w momencie pojawienia się inspektorów. Odmowa podporządkowania się 
dawn raid12 może zostać wyrażona w sposób jasny, jak również stanowić jakiekolwiek opóźnienie 
wejścia inspektorów na teren przedsiębiorstwa. W sprawie T-357/06 Koniklijke Wegenbouw Stevin 
BV inspektorzy Dyrekcji musieli czekać na pozwolenie wejścia ok. 50 minut od swojego przybycia 
aż do momentu przybycia zewnętrznych adwokatów pracujących dla przedsiębiorstwa. W ocenie 
Sądu poproszenie prawników o obecność nie powinno być rozpatrywane jako odmowa wszelkiej 
współpracy. Jednak przepisy rozporządzenia nr 1/2003 nie wymagają takiej obecności podczas 
dawn raid. Jest to możliwe, ale na pewno nie jest to czynnik przesądzający o zgodności inspekcji 
z prawem13. Kontakt z adwokatem może być prowadzony telefonicznie do czasu jego przybycia, 
co nie wpływałoby negatywnie na możliwość rozpoczęcia czynności urzędników Dyrekcji. Ich 
prawo do wejścia na teren spółki nie jest uzależnione od obecności adwokata. Opóźnienie, wy-
nikłe z ewentualnego oczekiwania na jego przybycie, dla inspektorów jawiło się jako zagrożenie 
efektywności działań na skutek wymuszenia przez kontrolowanego dodatkowego czasu. Mógł 
on zostać wykorzystany na niszczenie dowodów naruszenia, czemu nie zdążyli by zapobiec in-
spektorzy przetrzymywani przed wejściem czy w recepcji podmiotu kontrolowanego. Zwyczajowo 
zatem oraz tak długo, jak zagwarantowane jest, że opóźnienie nie stanowi ryzyka, akceptowane 
są krótkie opóźnienia wiążące się z potrzebą konsultacji prawniczej. Musi to być jednak ograni-
czone do niezbędnego minimum czasowego14.

W sprawie Koninklijke Wegenbouw Stevin BV zewnętrzni adwokaci odmówili wstępu do biura 
jednego z dyrektorów. Urzędnicy Komisji mają jednak także prawo do zajęcia wybranych przez 
siebie pomieszczeń. Sytuacje, kiedy to przedsiębiorstwo nie pozwala na swobodne korzystanie 
z pomieszczeń, jak również nie umożliwia swobodnego dostępu do mebli (biurka, szuflady) mogą 
zostać uznane za odmowę podporządkowania się, czyli brak współdziałania. Inspektorzy mają 
prawo wykonywać swoje czynności w każdym pomieszczeniu handlowym przedsiębiorstwa, któ-
rego dotyczy wydana decyzja. Dlatego sam fakt niewpuszczenia jest wystarczający, by mówić 
o odmowie podporządkowania się, czyli właśnie braku współdziałania kontrolowanego z organem 
ochrony konkurencji.

Odmowa podporządkowania się inspekcji nie jest jedynym przykładem możliwego braku współ-
działania w toku prowadzonych czynności Komisji. Należy podkreślić, że często dochodzi także 
przedstawiania ksiąg lub rejestrów w niekompletnej formie (przedsiębiorstwo musi zapewnić nie 
tylko pełną formę wszelkiej dokumentacji zarówno papierowej, jak i elektronicznej, ale w sposób 
szybki i bezzwłoczny przedstawiać pojedyncze i dokładnie sprecyzowane dokumenty oczekiwane 
przez kontrolerów Dyrekcji). Inną sytuacją, uznawaną za brak współdziałania, jest także udzielanie 
odpowiedzi nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. Europejska opinia publiczna pamięta 
jednak najwyraźniej sytuację, w której za brak współdziałania uznano złamanie pieczęci, co jest 

12 Dawn raid –„nalot o świcie” – potoczne rozumienie inspekcji wynikające z faktu przeprowadzania ich z reguły w godzinach porannych, zaraz po 
rozpoczęciu dnia pracy przed dane przedsiębiorstwo.
13 Wyr. Sądu w sprawie T-357/06 Koninklijke Wegenbouw Stevin BV przeciwko Komisji, ECLI:EU:T:2012:488 pkt 220–230.
14 Nota informacyjna na temat inspekcji Komisji zgodnie z art. 20 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003, pkt 6; wersja zaktualizowana dnia 
11.09.2015r., dostępna w języku angielskim pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/explanatory_note.pdf (4.04.2018).
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naruszeniem uprawnień procesowych15 urzędników Dyrekcji. Kara nałożona na spółkę E.ON 
Energie za przejaw takiego niewspółdziałania wyniosła znaczącą kwotę 38 mln euro16.

Pieczętowanie pomieszczeń przedsiębiorstwa oraz ksiąg i jego rejestrów wiąże się z faktem, 
że nie zawsze istnieje fizyczna możliwość przeprowadzenia inspekcji jednego dnia – standardem 
bywa, że może być prowadzona w ciągu 1–3 dni. W sytuacji koniecznej kontynuacji prac przez 
inspektorów następnego dnia wszystkie pomieszczenia, dokumenty i przedmioty, które budzą 
zainteresowanie kontrolujących, zostają zapieczętowane i umieszczone w jednym miejscu, do 
którego wejście również podlega opieczętowaniu. Celem tego działania jest zapobieżenie ewen-
tualnemu zniszczeniu potencjalnych dowodów naruszenia prawa konkurencji, które nie zostały 
jeszcze przeanalizowane przez zespół Dyrekcji Generalnej. 

Złamanie pieczęci polega nie tyle na ich fizycznym podarciu, ponieważ są wykonane z bardzo 
odpornego materiału plastikowego. Przy próbie uszkodzenia pieczęci, jeśli dojdzie do usunięcia 
ich z podłoża, w miejscu naklejenia występują nieodwracalne znaki VOID, które świadczą o real-
nym, fizycznym uszkodzeniu bądź podjęciu takiej próby17.

E.ON Energie podjęło wobec Komisji szereg wyjaśnień w ramach obrony. Podkreślano, że 
na skutek złej przyczepności mogło dojść do poluzowania się pieczęci. Dodawano, że pracownica 
firmy sprzątającej przez pomyłkę przetarła pieczęć środkiem czyszczącym. Wreszcie stwierdzo-
no, że wystąpienie znaków VOID na całej długości pieczęci wynikać mogło łącznie z powyższych 
czynników oraz dodatkowo drgań ściany biura na skutek szarpania zamkniętych drzwi pomiesz-
czeń (Riley, 2012, s. 142). 

Komisja, nie popierając linii obrony przedsiębiorstwa, podkreśliła, że przypisanie zarzutu 
złamania pieczęci wynika z faktu, że spółka sprawowała władzę organizacyjną podczas inspekcji. 
Należy pamiętać, że jakakolwiek zmiana w wyglądzie pieczęci, świadcząca lub mogąca świadczyć 
o otwarciu pomieszczenia lub naruszeniu przedmiotu opieczętowanego, musi być uznana za jej 
złamanie. W tym przypadku kryterium stanowi sama możliwość uzyskania dostępu do opieczę-
towanych dokumentów. Dlatego też nie jest wymagane udowodnienie, że pomieszczenie zostało 
otwarte, a dokumentacja zniszczona lub zmieniona w treści18.

Sprawa E.ON Energie powinna stanowić cenną lekcję dla wszystkich przedsiębiorstw w Unii 
Europejskiej. Już na samym początku inspekcji należy zapoznać się z wytycznymi na temat dawn 
raid, wręczanymi kontrolowanemu, w celu sprawdzenia zawartych w nich wyjaśnień, co do roli i isto-
ty pieczęci oraz skutków jej złamania. Jeżeli podczas czynności kontrolnych rzeczywiście nastąpi 
konieczność zapieczętowania pomieszczenia lub przedmiotów, nie powinny być one otwierane lub 
dotykane. O fakcie nałożenia pieczęci należy także poinformować pracowników czy osoby trzecie, 
jeśli pojawią się na terytorium przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że sam fakt złamania pieczęci jest 
wystarczający dla inspektorów organu ochrony konkurencji do nałożenia grzywny. Nie ma znaczenia 
kwestia, czy ktoś ze spółki faktycznie uzyskał dostęp do schowanych w ten sposób dokumentów. 

15 Art. 20 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003.
16 Dec. Komisji Europejskiej z dnia 30.01.2008 r. w sprawie E.ON Energie AG w sprawie grzywny za złamanie pieczęci zgodnie z art. 23 ust. 1 
lit. e Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003. Pełen tekst dostępny pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_
docs/39326/39326_1774_1.pdf (4.04.2018).
17 Pieczęcie Komisji są zrobione z bardzo odpornego materiału plastikowego. W przypadku zerwania nie dochodzi do ich podarcia, ale wystąpienia 
nieodwracalnych znaków VOID wzdłuż pieczęci.
18 Dec. Komisji Europejskiej z dnia 30.01.2008 r. w sprawie E.ON Energie AG w sprawie grzywny za złamanie pieczęci zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. e 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003, pkt 99–100.
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2.	Kary	za	brak	współdziałania	w	prawie	Unii	Europejskiej

Prawo Unii Europejskiej dopuszcza możliwość stosowania kar przez Komisję w przypadku 
braku współdziałania przedsiębiorstwa. Art. 23 ust. 1 rozporządzenia 1/2003 stanowi o karach 
za naruszenie prawa o charakterze proceduralnym. Brak współdziałania może mieć różne przy-
czyny, ale powinien być postrzegany jako utrudnianie czynności urzędników Dyrekcji Generalnej 
ds. Konkurencji, co stanowi o naruszeniu prawa antymonopolowego (Ortiz Blanco, Jörgens i Sauer, 
2013, s. 374–375). Komisja może nałożyć na przedsiębiorstwo i związki przedsiębiorstw grzywny 
nieprzekraczające 1% całkowitego obrotu uzyskanego w poprzedzającym roku obrotowym. Nie 
ma znaczenia czy brak współdziałania jest efektem umyślnego działania, czy zwykłego zanie-
dbania. Wyjątek to udowodnienie Komisji zajścia siły wyższej. Przy nakładaniu grzywien zacho-
dzi odwrócenie ciężaru dowodu. Jeśli Komisja, bazując na bezpośrednim dowodzie, przygotuje 
swoją ocenę, to przedsiębiorstwo ma przedstawić możliwość zaistnienia okoliczności, mających 
wpływ na moc dowodową dowodów Komisji. Oprócz tego, przedsiębiorstwo musi wykazać, że te 
okoliczności podważają moc dowodową argumentów Komisji19. 

III.	Współdziałanie	w	toku	kontroli	w	prawie	polskim
Aby mówić o obowiązku współdziałania na gruncie krajowej ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów, należy wyróżnić trzy przepisy, którą muszą być rozpatrywane łącznie. Przede 
wszystkim w art. 105d ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów20 (dalej: ustawa antymo-
nopolowa, uokik) określono obowiązki podmiotów poddanych kontroli. Po drugie, art. 105e uokik 
precyzuje obowiązki kontrolowanego, dzięki wymogowi zapewnienia warunków i środków nie-
zbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Taka forma ujęcia praw kontrolującego i obo-
wiązków kontrolowanego przypomina rozwiązania unijne z art. 20 ust. 2 i 23 ust. 1 rozporządzenia 
1/2003. Po trzecie – w prawie polskim przewidziano możliwość nałożenia kary pieniężnej za brak 
współdziałania, o czym stanowi art. 106 ust. 2 pkt 3 uokik. W myśl tego przepisu proceduralnym 
naruszeniem ustawy przez przedsiębiorcę jest uniemożliwienie lub utrudnianie rozpoczęcia lub 
przeprowadzenia kontroli, w tym niewykonanie obowiązków wynikających z art. 105d i 105e usta-
wy antymonopolowej.

W związku z tym myślę, że opisując problematykę współdziałania w toku kontroli w postępo-
waniu przed polskim organem ochrony konkurencji, należy mówić o triadzie normatywnej, która 
stanowi o współdziałaniu jako obowiązku kontrolowanego podmiotu. Nie wynika ono bowiem jedynie 
ze spełnienia obowiązków ciążących na przedsiębiorstwie z art. 105d uokik. Współdziałanie jest 
szersze niż zakres tego artykułu, ponieważ dopiero w relacji z art. 105e uokik należy postrzegać 
je jako obowiązek podmiotu. Kontrolowany nie może podejmować tych czynności, które mogły-
by niweczyć cel przeprowadzanej kontroli. Ponadto, obowiązek współdziałania jest wymuszony 
poprzez możliwość nałożenia sankcji pieniężnej (Kohutek, 2014, s. 979). 

19 Wyrok Sądu w sprawie T-141/08 E.ON Energie AG przeciwko Komisji,ECLI:EU:T:2010:516, pkt 55 oraz wyrok TS w sprawie C-89/11 P E.ON Energie 
AG przeciwko Komisji, ECLI:EU:C:2012:738, pkt 76.
20 Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2018, poz. 798).
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1.	Triada	normatywna	obowiązku	współdziałania	w	Polsce

Zasadniczym, pierwszym przepisem ustawy antymonopolowej, w zakresie problematyki 
obowiązku współdziałania, jest art. 105d ust. 1 uokik. Określa on obowiązki podmiotu poddanego 
kontroli. Obejmuje to: udzielenie pracownikom UOKiK żądanych informacji; umożliwienie wstępu 
na grunt oraz do budynków czy środków transportu; udostępnianie i wydawanie materiałów, o któ-
rych mowa w art. 105b ust. 1 pkt 2 lub innych przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie 
oraz umożliwienie dostępu do informatycznych nośników danych, urządzeń lub systemów infor-
matycznych w zakresie informacji zgromadzonych na tych nośnikach21.

Realizacja wyżej sprecyzowanych obowiązków wymaga podejmowania określonych działań. 
Pozwalają one na zarówno przeprowadzenie kontroli, jak i powstrzymywania się od zachowań 
mogących skutkować jej utrudnieniem. Kontrolowany ma także współdziałać bez zbędnej zwło-
ki22. Każde opóźnienie może przyczyniać się do utrudniania lub uniemożliwiania osiągnięcia celu 
kontroli. Opieszałość kontrolowanego może wiązać się z zacieraniem lub niszczeniem dowodów 
naruszenia prawa. Istotnie wpływałoby to na skuteczność postępowania, dlatego też tak ważny 
jest wymóg niezwłocznego reagowania na żądania kontrolującego (Materna, 2014, s. 1249). 

Zachowanie podległych przedsiębiorcy pracowników może mieć także wpływ na prawidłową 
realizację obowiązku współdziałania. Kontrolowany przedsiębiorca odpowiada za ich działania, 
jeśli znajdują się w miejscu przeprowadzanej kontroli oraz za czynności innych osób, które prze-
bywają na terenie przedsiębiorcy i działają na jego rzecz oraz pod jego kierownictwem (Turno, 
2011, s. 1091). Aby zatem zrealizować obowiązek współdziałania w sposób niebudzący wątpliwo-
ści podmiotu kontrolującego, przedsiębiorca poddany kontroli musi poinformować pracowników 
o fakcie jej rozpoczęcia. Kontrolowany musi mieć świadomość, że obstrukcja czynności kontrol-
nych urzędników UOKiK z powodu zachowania pracownika lub innej podległej osoby, obciąży go, 
niezależnie od faktu czy wiedział lub akceptował takie zachowanie23. 

Drugim przepisem, który składa się w moim przekonaniu na triadę normatywną obowiązku 
współdziałania w Polsce, jest art. 105e ustawy antymonopolowej. Aktywna współpraca jest ce-
chą istotną dla prawidłowej realizacji tego obowiązku. Powinna mieć miejsce tak w momencie 
pojawienia się inspektorów Komisji bądź urzędników krajowego organu ochrony konkurencji, jak 
i w całym późniejszym przebiegu kontroli. Zakres art. 105e uokik obejmuje obowiązek zapewnienia 
warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Są to wszystkie czyn-
ności, które mają na celu ułatwienie czynności kontrolnych organu ochrony konkurencji. Ocena 
czy dane warunki i środki zostały rzeczywiście zapewnione, należy do kontrolującego. Pamiętając, 
że każda kontrola ma inny zakres, należy podkreślić, że pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów nie powinni wymagać i oczekiwać niczego ponad to, co jest niezbędne w kon-
kretnej sytuacji do sprawnego przeprowadzenia czynności kontrolnych (Bernatt, 2014, s. 1252). 

Art. 105e uokik określa jednak jedynie przykładowe warunki i środki niezbędne do sprawnego 
przeprowadzenia kontroli. Należy je rozumieć jako najczęściej wymagane warunki i środki ocze-
kiwanych przez kontrolerów Urzędu. Jednak w przeciwieństwie do art. 105d uokik, który stanowił 
zamknięty katalog, art. 105e uokik jest w rzeczywistości tylko generalnym obowiązkiem i nie ma 

21 Art. 105d ust. 1 uokik.
22 Wyr. SOKiK z dnia 11.08.2003 r., XVII AmA 123/02, Dz. Urz. UOKiK 2004, Nr 1, poz. 281.
23 Dec. Prezesa UOKiK z dnia 28.11.2011 r., DOK1-430/2/11/AZ, pkt 28. 
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charakteru katalogu zamkniętego. Czynności w nim określone są przykładowe, a kontrolujący 
może zażądać podjęcia innych działań. Myślę, że ten otwarty katalog obowiązków może skut-
kować niepewnością prawa po stronie przedsiębiorcy. Urzędnicy UOKiK powinni zatem w miarę 
możliwości nie wymagać takich warunków i środków, które nie są literalnie wymienione w art. 105e 
ustawy antymonopolowej (Turno, 2011, s. 1104). 

2.	Kary	za	brak	współdziałania	na	gruncie	prawa	krajowego

Obowiązek współdziałania, ujęty przeze mnie w ramach triady normatywnej przepisów ustawy 
antymonopolowej, usankcjonowany jest możliwością nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę 
w przypadku jego niespełnienia. Stanowi o tym art. 106 ust. 2 pkt 3 uokik, który w wyniku nowe-
lizacji24 z 2014 r. zmienił brzmienie. W obecnym sformułowaniu przepis stanowi o nałożeniu kary 
pieniężnej w przypadku „uniemożliwiania lub utrudniania rozpoczęcia lub przeprowadzenia kon-
troli”. Przyczyną nałożenia kary jest niewykonanie jakiegokolwiek z obowiązków przedsiębiorcy 
w toku kontroli. Ujęcie braku współdziałania jako „uniemożliwiania lub utrudniania rozpoczęcia lub 
przeprowadzenia kontroli” precyzuje podstawę nałożenia sankcji finansowej na kontrolowanego. 
Zaakcentowanie negatywnego wpływu zachowania przedsiębiorcy należy ocenić jako dobry kie-
runek zmian. Poprzednie brzmienie artykułu, w którym podstawą nałożenia kary pieniężnej było 
„niewspółdziałanie w toku prowadzonej kontroli”, stanowiło termin szerszy i trudniejszy w stosowaniu. 

Kierunek przyjętych w tym przepisie zmian oceniam jako słuszny, biorąc pod uwagę szeroki 
zakres poprzedniego przepisu sprzed nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
z 2014 roku. Wciąż pozostaje jednak kwestia art. 105e ust. 1 ustawy antymonopolowej, który 
stanowi o obowiązku kontrolowanego powstrzymania się od działań zakłócających sprawne wy-
konywanie czynności kontrolnych. Jego zakres obejmuje jedynie najważniejsze warunki i środki 
służące maksymalnemu ułatwieniu czynności kontrolerów. Jednak skutkiem może być obawa po 
stronie przedsiębiorcy poddanego kontroli czy rzeczywiście w relacji z organem ochrony konku-
rencji zapewnia wszystko, co w odczuciu kontrolera składa się na ułatwienie prowadzenia kontroli. 
Nie można wykluczyć, że podczas konkretnej sytuacji organ ochrony konkurencji będzie mógł 
oczekiwać wykonania innego, niesprecyzowanego w ustawie warunku. 

Podsumowując kwestię obowiązku współdziałania w prawie krajowym uważam, że można 
mówić o braku współdziałania, akcentując niewykonanie obowiązków z art. 105d ust. 1 i 105e ust. 1 
ustawy antymonopolowej. Jednak w sytuacji zastosowania przez Prezesa UOKiK kary pienięż-
nej należy podkreślić, że są one nakładane za uniemożliwianie lub utrudnianie przeprowadzenia 
lub rozpoczęcia kontroli na podstawie art. 105a lub art. 105i, w tym niewykonanie obowiązków 
z art. 105d ust. 1 oraz art. 105e ust. 1 uokik (Król-Bogomilska, 2014, s. 1332).

IV.	Wnioski
Wykonanie uprawnień, przyznanych urzędnikom Komisji oraz krajowych organów antymo-

nopolowych, jest zawsze znacznie utrudnione, gdy nie ma współpracy ze strony kontrolowanego. 
Aktywny i niezwłoczny charakter obowiązku współdziałania musi być podkreślony właśnie pod-
czas kontroli, gdy dochodzi do fizycznego wejścia na teren przedsiębiorstwa. Aby temu sprostać, 

24 Ustawa z dnia 10.06.2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego, Dz.U. 2014, 
poz. 945.
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należy przede wszystkim działać tak, by nie niweczyć celu i zakresu kontroli, które przedsiębiorca 
poznaje wraz z jej rozpoczęciem poprzez zaznajomienie się z decyzją Komisji lub upoważnieniem 
Prezesa UOKiK. 

Kontrole organu ochrony konkurencji najczęściej mają miejsce na terenie dużych przedsię-
biorstw, mających największe znaczenie na rynku i olbrzymie dochody. Sądzę, że znajomość 
prawa konkurencji i zasad przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli jest wśród tych graczy 
rynkowych naprawdę wysoka. Przykłady z orzecznictwa często świadczą, w moim przekonaniu, 
o celowym i świadomym decydowaniu się na utrudnianie kontroli, a nie niewiedzy czy niewystar-
czającej znajomości reguł przeprowadzania przez organ kontrolujący postępowania. 

Prawo Unii Europejskiej w kwestii sankcji za brak realizacji obowiązku współdziałania jest 
czytelne dla podmiotów poddanych kontroli. Art. 20 ust. 4 rozporządzenia unijnego stanowi o obo-
wiązku podporządkowania się inspekcji nakazanej mocą decyzji. Z kolei art. 23 ust. 1 rozporzą-
dzenia nr 1/2003 określa przykłady naruszenia uprawnień inspektorów Komisji oraz sankcję za 
takie naruszenie proceduralne. 

Prawo polskie z kolei jest bardziej złożone niż prawo unijne. Na współdziałanie składają 
się trzy artykuły, które muszą być rozpatrywane razem. Stanowią swoistą triadę normatywną 
skutkującą tym, że ocena realizacji prawidłowego współdziałania powinna objąć – w przypadku 
zachowania będącego utrudnieniem proceduralnym – zarówno art. 105d ust. 1 i art. 105e ust. 1 
uokik, jak i w rezultacie sankcję wyrażoną w art. 106 ust. 2 pkt 3. Nowelizacja ustawy antymo-
nopolowej z 2014 r. znacząco zmieniła terminologię w zakresie współdziałania. Dziś na gruncie 
prawa polskiego określa się je jako uniemożliwianie lub utrudnianie rozpoczęcia lub przeprowa-
dzenia kontroli, w tym niewykonanie obowiązków. Współdziałanie jako termin określający powin-
ność przedsiębiorcy nie występuje. Niemniej jednak, dalej można o nim mówić, podkreślając, 
że w kontekście sankcji pieniężnej brak realizacji tego obowiązku polega na uniemożliwianiu, 
utrudnianiu samego rozpoczęcia i przeprowadzenia oraz niewykonania ciążących na podmiocie 
kontrolowanych obowiązków. 

Dzięki możliwości oparcia napisanej pracy magisterskiej na finansowaniu w ramach programu 
„Studenckie Granty Badawcze na Uniwersytecie Łódzkim”, którego pierwsza edycja odbyła się 
w roku akademickim 2016/2017, mogłem przeanalizować problematykę obowiązku współdziałania 
od praktycznej strony. Wykorzystałem do tego zasoby Biblioteki Centralnej Komisji Europejskiej 
w Brukseli. Dodatkowo odbyłem spotkania o charakterze konsultacyjnym w Dyrekcji Generalnej 
ds. Konkurencji oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Na podstawie analizy wspomnianego wyżej materiału uważam, że szczególnie ważne jest 
podkreślanie aktywnego charakteru obowiązku współdziałania. Polega on na precyzyjnym rea-
lizowaniu tych czynności, których żądają lub oczekują w danym momencie pracownicy organu 
ochrony konkurencji. Współdziałanie to obowiązek przedsiębiorstwa, ponieważ rozporządzenie 
przewiduje sankcję za jego brak w postaci grzywny. Prawo Unii Europejskiej precyzyjnie określa 
przypadki naruszenia prawidłowego współdziałania, za które przewidziana jest sankcja pieniężna. 
Myślę też, że sama praktyka Komisji Europejskiej pokazuje wzrost znaczenia naruszeń proce-
duralnych w wymierzaniu kar finansowych. Przez długi czas wszelkie naruszenia procedury an-
tymonopolowej, które wystąpiły w toku inspekcji Komisji, były uwzględniane przy określaniu kary 
za naruszenie materialnoprawne. W praktyce ostatnich lat widać, że obecnie kary za naruszenia 
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proceduralne nie są tłem kar za naruszenie prawa materialnego, ale stanowią odrębną oraz 
niejednokrotną – kosztowną dla przedsiębiorstwa – decyzję Komisji, niezależnie od kwestii na-
ruszenia prawa materialnego.
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Streszczenie
Kontrola koncentracji jest jedną z kompetencji Prezesa UOKiK. Wykonywanie tej kompetencji ma 
na celu niedopuszczenie do ograniczenia konkurencji wskutek strukturalnych zachowań przed-
siębiorców. Przesłanką, która jest badana w procesie orzekania w sprawach dotyczących kontroli 
koncentracji, to istotne ograniczenie konkurencji. Nie istnieją jednolite testy, które pozwalałyby 
na jednoznaczne przesądzenie o spełnieniu tej przesłanki. Istotne ograniczenie konkurencji jest 
każdorazowo analizowane w indywidualnych stanach faktycznych koncentracji.
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JEL:	K21

I.	Wstęp
Kontrola koncentracji przedsiębiorców jest jedną – obok przeciwdziałania praktykom ogra-

niczającym konkurencję – z kompetencji przyznanych organom antymonopolowym państw Unii 
Europejskiej i nie tylko. Nadane uprawnienia w zakresie kontrolowania procesów koncentracyj-
nych mają doniosłe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rynku, ponieważ w szczegól-
ności przeciwdziałają powstawaniu struktur monopolistycznych. Zauważyć należy przy tym, że 
w prawie unijnym dostrzeżono konieczność kontrolowania koncentracji przedsiębiorstw istotnie 
później niż konieczność ochrony rynku przed praktykami ograniczającymi konkurencję. O ile 
pierwsze kompleksowe regulacje dotyczące kontroli koncentracji powstały w późnych latach 
osiemdziesiątych (rozporządzenie Rady (EWG) nr 4064/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw), o tyle regulacje dotyczące przeciwdziałania praktykom 
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ograniczającym konkurencję obowiązywały od początku utworzenia Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej i znajdowały się bezpośrednio w traktacie rzymskim. Nie oznacza to bynajmniej, 
że kompetencja do kontrolowania łączenia przedsiębiorstw stanowi mniej pożądaną przez rynek 
kompetencję, a jedynie, że jej rynkową wagę dostrzeżono później.

Polskie regulacje dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw zawarte są w ustawie z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów1 oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców2. Regulacje 
unijne dotyczące kontroli koncentracji zawarte są w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 
20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw3. Krajowe i europejskie regula-
cje są co do ich istoty analogiczne. Celem ich jest ochrona konkurencji przed monopolizującymi, 
strukturalnymi zachowaniami przedsiębiorców na rynku.

Zarówno w polskich, jak i w unijnych regulacjach podstawową przesłanką ustalenia czy pla-
nowana koncentracja może być dokonana bez uszczerbku dla skutecznej konkurencji istotne jest 
ograniczenie konkurencji, w szczególności poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. 
Regulacje, formułując przykład istotnego ograniczenia konkurencji koncentrują się na ograniczeniu 
wynikającym z horyzontalnego wpływu koncentracji na rynek (powstanie albo umocnienie pozycji 
dominującej). Wynika to z tego, że jest to z założenia najczęściej występujące istotne ogranicze-
nie, stąd zostało stypizowane w przepisie. Praktyka orzecznicza jednoznacznie jednak potwier-
dza, że istotne ograniczenie konkurencji może mieć też swoje źródło we wpływie koncentracji na 
rynek w układzie wertykalnym (ograniczenie dostępu albo zamkniecie rynku). Brakuje natomiast 
w orzecznictwie decyzji w sprawie kontroli koncentracji, w której wydany byłby zakaz, a nawet 
zgoda warunkowa z powodów zidentyfikowania istotnego ograniczenia konkurencji wynikającego 
z wpływu koncentracji na rynek w układzie konglomeratowym. 

Odnosząc się do tez doktryny (Banasiński i Piontek, 2009), Prezes UOKiK wydaje zakaz 
dokonania koncentracji zawsze wtedy, gdy oceni, że jej wynikiem (skutkiem) będzie istotne 
ograniczenie konkurencji. Tym samym zgoda na dokonanie koncentracji musi być wydana, gdy 
w ocenie Prezesa UOKiK w wyniku danej koncentracji konkurencja będzie wprawdzie ograniczo-
na, ale ograniczenie to będzie nieistotne4; tym bardziej więc, zgodę Prezes UOKiK musi wydać, 
gdy w wyniku zamierzonej koncentracji konkurencja nie będzie ograniczona wcale. Przesłanka 
istotności podlega oczywiście każdorazowej interpretacji w odniesieniu do indywidualnych stanów 
faktycznych.

II.	Sprzeczne	interesy
Oczywistą, choć być może często niedostatecznie artykułowaną okolicznością rozważa-

nego problemu, jakim jest istotność ograniczenia konkurencji, jest sprzeczność zachodząca 
pomiędzy dobrem konkurencji i korzyścią przedsiębiorców. Dotyczy to nie tylko procesów kon-
centracyjnych, które zachodzą na rynku, lecz także zachowań polegających na nadużywaniu 
pozycji dominującej i zawieraniu porozumień ograniczających konkurencję. We wszystkich tych 

1 T.j. Dz.U. 2018, poz. 798.
2 Dz.U. z 2015 r., poz. 80.
3 Dz. Urz. UE L Nr 24, s. 1.
4 Dec. Prezesa UOKiK z 5.12.2008 r., P4/Polkomtel/PTC/Centertel, Nr DKK-94/2008, niepubl.
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aktywnościach dostrzec można cel przedsiębiorców, jakim jest maksymalizacja zysków, które 
przynosi przedsiębiorstwo. Maksymalizacja zysku własnego przedsiębiorcy jest zjawiskiem pozy-
tywnym, wpływającym na rozwój branży, sektora i ostatecznie na całą gospodarkę. Zatem regu-
lacje, których celem jest ochrona konkurencji winny rozważnie rozsądzać interesy konkurentów 
(przedsiębiorców) od interesów konkurencji, słusznie utożsamianej niejednokrotnie z interesami 
konsumentów, jako ostatecznych beneficjentów skutecznej konkurencji. Regulacje dotyczące 
ochrony konkurencji są co do istoty niezmienne i analogiczne w obrębie całej Unii Europejskiej; 
przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję i kontrola koncentracji przedsiębiorców 
to od lat dwa filary prawa ochrony konkurencji. Nakazy i zakazy prawa ochrony konkurencji są 
tylko na pozór czytelne i ścisłe; mogą się takie wydawać z uwagi na długi czas obowiązywania 
w formach co do zasady niezmienionych. W rzeczywistości regulacje te obudowane są pojęcia-
mi niedookreślonymi i kontekstem ekonomicznym, który zawsze powinien być brany pod uwagę 
podczas procesów egzekwowania prawa ochrony konkurencji. W szczególności obowiązkiem 
organów antymonopolowych winno być uwzględnianie w procesach decyzyjnych efektywności, 
która nie jest pojęciem jednolitym, a jej optymalny poziom jest różny na różnych rynkach właści-
wych. Zachowanie przedsiębiorców oceniane być też powinno – zarówno przez samo prawo, jak 
i w procesie jego stosowania – jako zachowanie intencjonalnie „dobre” albo „złe”. Zachowaniem 
„dobrym” będzie maksymalizowanie zysków własnego przedsiębiorstwa w sposób uczciwy, 
„złym” zaś – w sposób, co do którego przedsiębiorca wie, że jest nieuczciwe. Egzemplifikacją 
powyższego niech będzie stosowanie cen poniżej kosztów zmiennych w celu wyeliminowania 
konkurentów z rynku i promocyjne albo wyprzedażowe stosowanie cen poniżej kosztów celem 
zmaksymalizowania swojego zysku albo ograniczenia start. W pierwszym przypadku, przedsię-
biorca niezależnie od wielkości swoich bieżących strat i wbrew nim stosuje ceny niskie po to, aby 
– kiedy konkurent zostanie już z rynku wyeliminowany – podnieść ceny. W drugim przypadku, 
przedsiębiorca obniża ceny nie bacząc na konkurentów i czyni to do obranego poziomu, tak, aby 
jego bieżące starty stanowiły jedynie założony poziom kosztów „marketingowych”, których ce-
lem jest przyciągnięcie klientów. Wynika z powyższego, że rolę w ocenie zachowań rynkowych 
może mieć – oprócz innych okoliczności – również intencja (wola) przedsiębiorcy; intencja jest 
z kolei bardzo trudna do zbadania. W przypadku kontroli koncentracji, kryteria oceny zachowań 
przedsiębiorców daleko mniej zależą od parametru, jakim jest wola przedsiębiorcy. Kryteria te 
nadal jednak cechują się niejednoznacznościami ich zastosowania i odczytów w konkretnych  
przypadkach.

III. Koncentracyjne istotne ograniczenia konkurencji
Kontrola koncentracji przedsiębiorców jest kompetencją ex ante, co w praktyce oznacza, że 

ocena skutku koncentracji ma charakter jedynie potencjalny. Stanowi to niebagatelną trudność 
dla organów zobowiązanych do dokonania ewaluacji, zmuszone są bowiem do antycypacji skut-
ków planowanej koncentracji zarówno na rynkach, które są im znane lub relatywnie znane, jak 
i na takich, które nie były wcześniej przedmiotem badań organu. Zaznaczyć przy tym należy, że 
organy antymonopolowe nie mogą też bezkrytycznie przyjąć twierdzeń uczestników koncentracji 
z uwagi na „sprzeczność” interesów; uczestnicy są zainteresowani uzyskaniem zgody na koncen-
trację, stąd wątpiące stanowisko organu wobec, w szczególności ocennych stanowisk stron jest 
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wręcz wskazane. Oczywiście nie powinno być to tożsame z całkowitym odrzuceniem argumen-
tów uczestników koncentracji i (tym bardziej) bezkrytycznym przyjęciem argumentów rynkowych 
przeciwników koncentracji. 

Odnosząc się do czystej statystyki, w znakomitej większości decyzji Prezes UOKiK wyraża 
zgodę na planowane koncentracje. Co więcej, większość z tych decyzji, to decyzje wydane z wy-
korzystaniem dyspozycji art. 107 § 4 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, czyli 
decyzje niezawierające uzasadnienia jako uwzględniające w całości żądanie strony. Utrudnia to 
prześledzenie argumentacji organu antymonopolowego, co do uzyskania przekonania, że dana 
koncentracja nie ogranicza konkurencji. Można jedynie założyć, że są to decyzje dotyczące takich 
stanów faktycznych transakcji, które nie wpływają na rynek w układzie horyzontalnym, wertykal-
nym ani konglomeratowym, czyli koncentracji „nieproblematycznych”. Zdecydowana mniejszość 
orzeczeń organu to decyzje, które zakazują koncentracji albo które je dopuszczają po spełnieniu 
oznaczonych warunków. Te decyzje pozwalają na poznanie toku rozumowania Prezesa UOKiK, 
co wpływa nie tylko na możliwość rozpoznania obowiązującej linii orzeczniczej dotyczącej okre-
ślonych rynków właściwych, lecz także na możliwość oszacowania szans na uzyskanie zgody na 
ewentualną przyszłą, podobną koncentrację. Prezes UOKiK przedstawia też swoje stanowiska 
odnośnie do rynków właściwych i ewentualnych zauważonych ograniczeń, jakie niosą za sobą 
planowane transakcje w zastrzeżeniach, które – zgodnie ze znowelizowaną w 2016 r. ustawą 
– może wyrazić względem zgłoszonej koncentracji. Tu jednak możliwości poznawcze są bar-
dzo ograniczone, sama treść zastrzeżeń jest bowiem znana tylko stronom postępowania. a inni 
uczestnicy rynku mają możliwość uzyskania odnośnej wiedzy z daleko okrojonych streszczeń 
zawartych w komunikatach prasowych.

Od początku obowiązywania ustawy, niezmiennie organ antymonopolowy ocenia koncentracje 
w kontekście przesłanki istotnego ograniczenia, w szczególności poprzez powstanie lub umoc-
nienie pozycji dominującej. Przyjęło się wiązanie przesłanki istotnego ograniczenia konkurencji 
z wpływami koncentracji na rynek w układzie horyzontalnym, wertykalnym lub konglomeratowym. 
W praktyce oznacza to, że im uczestnicy koncentracji posiadają wyższe udziały w rynkach właś-
ciwych, które brane są pod uwagę do oznaczania tych wpływów, tym bardziej prawdopodobne, 
że koncentracja istotnie ograniczy konkurencję. Należy jednak zauważyć, że z formalnego punktu 
widzenia nie dość, że sama przesłanka istotnego ograniczenia konkurencji nie limituje jej odczy-
tywania w kontekście tych trzech wpływów, to jeszcze cała dyspozycja art. 20 ustawy zawiera 
otwarty katalog przykładów istotnego ograniczenia konkurencji (w szczególności). Wynika z tego, 
że Prezes UOKiK ma zasadniczo nieograniczone możliwości orzekania w zakresie przesłanki 
istotnego ograniczenia konkurencji.

Na marginesie jedynie i mając na względzie pragmatyzm, można by przyjąć, że organ anty-
monopolowy nie musi w sposób tak doskonały i jednoznaczny prowadzić dowodzenia przesłanki 
istotnego ograniczenia konkurencji na użytek postępowań w sprawach koncentracji, jak w przypad-
ku dowodzenia w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. Podstawą postawionej wyżej 
tezy jest fakt, że – z uwagi na czasowo sensytywny charakter koncentracji – negatywne decyzje 
Prezesa UOKiK są rzadko skarżone, stąd (co należy podkreślić) ewentualne nieprawidłowe argu-
mentowanie nie podlega z reguły kontroli sądowej, inaczej niż w przypadku decyzji dotyczących 
praktyk ograniczających konkurencję.
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Dokonując analizy konstatacji Prezesa UOKiK zawartych w decyzjach, a dotyczących prze-
słanki istotnego ograniczenia konkurencji, nie można nie dostrzec, że w znakomitej większości 
przypadków są one logiczne, choć zdarzają się przypadki pewnych niespójności argumentacji 
zawartych w decyzjach i orzeczeniach sądowych. W decyzji z dnia 4 maja 2006 r.5, którą zaka-
zano dokonania koncentracji, Prezes UOKiK stwierdził, że „wyodrębnienie rynku wódki czystej 
i rynku wódki gatunkowej jest uzasadnione przede wszystkim z uwagi na różnice w receptu-
rze i technologii produkcji. Wódki te różnią się w istotny sposób jakością fizykochemiczną oraz 
właściwościami organoleptycznymi”. Dalej organ antymonopolowy argumentuje, że „technologia 
wytwarzania wódek czystych jest dużo prostsza niż wódek gatunkowych. Wódki gatunkowe po 
zestawieniu (w zależności od rodzaju i składu) leżakują kilka miesięcy, aby nabrały odpowiednich 
walorów smakowych. Z tego też względu koszt wyprodukowania wódki gatunkowej jest wyższy, 
co znajduje odzwierciedlenie w cenie gotowego wyrobu”. Z kolei w decyzji Prezesa UOKiK z dnia 
19 grudnia 2005 r.6, w której wydano zgodę na koncentrację odnajdujemy argumentację przed-
stawioną przez stronę postępowania, którą podzielił Prezes UOKiK, iż „konsumenci pomimo zna-
czących różnic w cenach słonych przekąsek, sięgających nawet 285%, uznają, iż możliwe jest 
zdefiniowanie jednolitego rynku słonych przekąsek [chipsy, chrupki, paluszki, precle, orzeszki, 
słone ciastka, kukurydza prażona – dop. aut.]”. W tej samej decyzji stwierdza się, że od strony 
podażowej każdy rodzaj słonej przekąski stanowi odrębny rynek produktowy ze względu na 
istotne różnice w procesach produkcji. Pomimo to, Prezes UOKiK konstatuje, że „teza ta [że są 
to odrębne rynku właściwe – dop. aut.] nie znajduje uzasadnienia w kontekście całości analizy 
rynku produktowego (…). Zdaniem Prezesa Urzędu w przedmiotowej sprawie istotna jest analiza 
substytucyjności popytowej”. Powyższe wskazuje, że w różnych stanach faktycznych koncentracji 
te same przesłanki wynikające bezpośrednio z przepisu (art. 4 pkt 10 uokik) ocenione są całkiem 
odmiennie. W pierwszym przypadku, różnice w cenach i proces produkcji miał znaczenie i wpłynął 
na ustalenie, że wódka czysta i wódka gatunkowa to odrębne rynki właściwe, co przyczyniło się 
do wydania zakazu dokonania koncentracji. W drugim przypadku różnica w cenie na poziomie 
285% oraz różne procesy produkcji słonych przekąsek zostały pominięte i w konsekwencji została 
wydana decyzja o zgodzie na koncentrację. Powyższe dwa przykłady, odnoszące się wprost do 
procesu produkcji oraz konsumpcji dóbr, wskazują na daleko idący poziom ekonomizacji prawa 
ochrony konkurencji, co prowadzi do uzależniania ocen, w tym oznaczeń rynków właściwych 
i stwierdzeń ograniczeń konkurencji, w szczególności od badanego produktu. Uzasadnienia 
obu cytowanych decyzji Prezesa UOKiK wskazują, że podjęte rozstrzygnięcia były słuszne. 
Pokazują też, jak duża ilość zmiennych, danych i okoliczności brana jest pod uwagę przy ocenie  
badanych koncentracji. 

W decyzji z dnia 4 maja 2006 r.7 Prezes UOKiK dowodził, że planowana koncentracja nie 
może dojść do skutku z uwagi na fakt, że w jej wyniku doszłoby do uzyskania silnie dominu-
jącej pozycji na krajowym rynku wódek gatunkowych, przy jednoczesnej bardzo silnej pozycji 
jednego z uczestników koncentracji na rynku hurtowej dystrybucji napojów alkoholowych o za-
wartości alkoholu powyżej 18%. Prezes UOKiK dostrzegł niebezpieczeństwo zamknięcia rynku 

5 Nr DOK-41/06.
6 Nr DOK-170/05.
7 Nr DOK-41/06.
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wskutek ograniczenia dostępu do produkowanych przez grupę kapitałową alkoholi innym, nie-
zależnym hurtowniom, co mogłoby wpłynąć na pogorszenie ich oferty. Powyższe wpłynęło na 
wydanie decyzji zakazującej dokonania planowanej transakcji. Strona postępowania zaskarżyła 
wprawdzie przedmiotową decyzję, jednak – najprawdopodobniej na skutek wycofania odwołania 
– postępowanie sądowe zostało umorzone8, a tym samym nie doszło do sądowej weryfikacji roz-
strzygnięcia Prezesa UOKiK. Jednocześnie w decyzji z dnia 29 grudnia 2006 r.9 Prezes UOKiK 
stwierdził zawarcie nielegalnego porozumienia dystrybucyjnego na rynku drożdży piekarniczych, 
które polegało na ustaleniu, że hurtowi dystrybutorzy tego produktu będą nabywać drożdże wy-
łącznie od jednego producenta. Zobowiązanie takie wpisano wprost do umowy dystrybucyjnej. 
Jak wynika z decyzji producent posiadał powyżej 30% udziału w rynku i zawarł zakwestiono-
wane porozumienie z 46 dystrybutorami. Prezes UOKiK w decyzji dowodził zamknięcie rynku 
zbytu skutkujące tym, że pozostali producenci i importerzy mają istotnie ograniczony dostęp 
do rynku dystrybucji. Choć naruszenie wydawałoby się oczywiste, sądy kolejnych instancji nie 
podzieliły stanowiska Prezesa UOKiK, uznawszy, że ograniczenie dostępu do rynku nie zostało  
właściwe wykazane10.

Orzeczenia w przedmiocie istotnego graniczenia konkurencji wskutek dokonania koncentracji 
powinny uwzględniać charakter rynku właściwego, którego dotyczy transakcja. Kumulacja udzia-
łów rynkowych i osiągnięcie nawet wysokiego poziomu udziału łącznego nie musi mieć zawsze 
identycznych skutków ograniczających. W przypadkach, gdy koncentracja ma miejsce na rynku 
z niskimi barierami wejścia, to nawet relatywnie wysoki udział w rynku nie powinien być podstawą 
do zidentyfikowania istotnego ograniczenia konkurencji i przeciwnie, wysokie bariery wejścia na 
rynek, w tym wysokie koszty utopione powinny stanowić okoliczności ostrożnościowego orzekania 
nawet, jeśli połączone udziały uczestników koncentracji są relatywnie niskie. Kolejną okolicznością, 
którą należy uwzględniać, oceniając przesłankę istotnego ograniczenia konkurencji, to istnienie 
niedoskonałej presji konkurencyjnej wywieranej na rynek właściwy, który jest zaangażowany w kon-
centrację. W takich sytuacjach możliwe i zasadne jest w szczególności obniżenie progu dominacji 
rynkowej przyjętej jako domniemanie w obowiązujących przepisach. W decyzji z dnia 21 stycz-
nia 2014 r.11 Prezes UOKiK stwierdził, że jako okoliczność wskazującą na istotne ograniczenie 
konkurencji należy przyjąć przekroczenie w wyniku planowanej koncentracji progu 50% udziału 
w rynku właściwym. Prezes UOKiK skonstatował, że „próg ten jest wyższy niż wielkość udziału 
rynkowego stwarzająca ustawowe domniemanie posiadania pozycji dominującej [40% – dop. 
aut.], ponieważ uwzględnia wskazywany (...) pewien zakres presji konkurencyjnej wywieranej ze 
strony innych niż hipermarkety formatów (supermarkety i dyskonty), który jakkolwiek nie pozwala 
na zaliczenie ich do tego samego co hipermarkety rynku właściwego, jednak winien, w ocenie 
Prezesa Urzędu, być brany pod uwagę przy ocenie wpływu niniejszej koncentracji na konkurencję”. 
Prezes UOKiK zauważył, że „supermarkety i dyskonty – mimo że wobec hipermarketów pełnią rolę 
głównie uzupełniającą – oferują pewien zakres produktów, w odniesieniu do których mogą z hi-
permarketami konkurować, wpływając tym samym – w ograniczonym zakresie – na siłę rynkową 

 8 Postanowienie SOKiK z 15.11.2005 r., XVII Ama 74/06.
 9 Nr DOK-164/06.
10 Wyr. SOKiK z 18.08.2008 r., XVII AmA 83/07 oraz wyrok SA w Warszawie z 25.02.2010 r., VI ACa 61/09.
11 Nr DKK-4/2014.
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tych ostatnich”. Cytowana decyzja stanowi egzemplifikację ekonomicznego podejścia do oceny 
przesłanki istotnego ograniczenia konkurencji, uwzględnia bowiem okoliczności rynkowe towarzy-
szące konkretnej koncentracji występujące w danym czasie. Jednakże Prezes UOKiK, orzekając 
w tej decyzji w przedmiocie rynków właściwych, zmienił ich zakres w stosunku do wyznaczanych 
w decyzjach wcześniejszych. W decyzji z dnia 1 kwietnia 2005 r.12 Prezes UOKiK stwierdza, że 
„rynek sprzedaży detalicznej AKCU [artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku – dop. aut.] 
charakteryzuje się znaczną konkurencyjnością. Jego uczestnikami od strony popytowej są indywi-
dualni klienci, którzy mogą dokonywać zakupów w obiektach handlowych o różnej skali działania, 
począwszy od małych sklepików i bazarów, poprzez duże sklepy, supermarkety, a skończywszy 
na hipermarketach. Wszystkie te formy sprzedaży detalicznej artykułów codziennego użytku 
stanowią dla siebie konkurencję, jednak znaczenie handlu nowoczesnego, tzn. realizowanego 
w obiektach wielkopowierzchniowych ( hiper – i supermarkety oraz sklepy dyskontowe), stale rośnie 
w porównaniu z handlem tradycyjnym”. Jak należy wnioskować, w czasie wydawania tej decyzji 
organ stał na stanowisku, że nie tylko sklepy wielkopowierzchniowe stanowią względem siebie 
konkurencję, lecz do podmiotów konkurujących zaliczyć należy także małe obiekty handlowe, 
a nawet bazary, przy czym Prezes UOKiK zadaje się sygnalizować konieczność wyodrębnienia 
tzw. nowoczesnego kanału sprzedaży. W decyzji z dnia 21 listopada 2006 r.13 Prezes UOKiK już 
jednoznacznie przesądza, że „z uwagi na rosnące znaczenie sprzedaży realizowanej w obiektach 
wielkopowierzchniowych, tj. hiper– i supermarketach oraz sklepach dyskontowych (dalej: rynek 
HSD) w porównaniu z handlem tradycyjnym organ antymonopolowy uznał, że tę formę sprze-
daży należy wskazać jako odrębny rynek właściwy dla przedmiotowej koncentracji”. Późniejszą 
zmianę linii orzeczniczej w tym zakresie należy uznać za w pełni zasadną. Z uwagi na róże cele 
konsumpcyjne realizowane przez nabywców towarów w HSD i w małych obiektach konieczne 
stało się ograniczenie rynku właściwego jedynie do HSD (hipermarkety, supermarkety i dyskonty). 
W powołanej decyzji z dnia 21 stycznia 2014 r.14 Prezes UOKiK wyłączył z rynku HSD hipermar-
kety, uznając tym samym, że należą one do odrębnego (od supermarketów i dyskontów) rynku 
właściwego. Oczywiście ma to swoje znaczące konsekwencje w odniesieniu do oceny przesłanki 
istotnego ograniczenia konkurencji w przypadkach koncentracji sieci hipermarketów. Ocena ta jest 
o tyle surowa, że nie uwzględnia pełnej konkurencji supermarketów i dyskontów dla hipermarketów. 
Dziwi to o tyle, że we wcześniejszym orzecznictwie organu, HSD traktowano jeden rynek właściwy, 
pomimo że dyskonty oferowały wówczas znacznie mniej zróżnicowany i luksusowy asortyment 
niż obecnie. Obecnie bowiem oferta dyskontów pod względem jakości (nie ilości) zasadniczo nie 
różni się od oferty hipermarketów i supermarketów. Wydaje się zatem, że orzecznictwo winno 
być odwrócone kolejnością. O ile z powyższym stanowiskiem organu antymonopolowego można 
dyskutować, o tyle z pewnością nie można się zgodzić z uznaniem przez Prezesa UOKiK spełnie-
nia przesłanki istotnego ograniczenia konkurencji na rynku detalicznej sprzedaży książek niespe-
cjalistycznych w kanale internetowym w decyzji z dnia 3 lutego 2011 r.15. Stwierdzenie istotnego 
ograniczenia konkurencji w tej sprawie było konsekwencją uznania, że sprzedaż książek kanałem 

12 Nr DOK-30/2005.
13 Nr DOK-143/06.
14 Nr DKK-4/2014.
15 Nr DKK-12/11.
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internetowym i kanałem tradycyjnym to dwa odrębne rynki właściwe. Jak podnosi Prezes UOKiK 
w decyzji, „istnieje szereg cech, które powodują, że cześć konsumentów nie decyduje się na za-
kupy w Internecie. Podstawową jest brak kontaktu z produktem i sprzedawcą”. O ile w przypadku 
innych niż książki towarów, ta podstawowa cecha może mieć znaczenie (realny wygląd, rozmiar 
butów, odzieży), o tyle w przypadku książki liczy się jej treść, a nie wygląd; z reguły konsument 
wie jaką książkę chce nabyć i nie potrzebuje do tego sprzedawcy. Argument Prezesa UOKiK, że 
w przypadku sprzedaży kanałem tradycyjnym, na miejscu można przeczytać dowolny fragment 
książki jest o tyle chybiony, że przy zakupie internetowym konsument ma prawo zwrócić towar 
w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, czyli tym bardziej może na próbę przeczytać wybrany 
fragment książki. Podstawowym jest jednak odpowiedź na pytanie, czy w przypadku, gdyby skle-
py internetowe dyktowały niekorzystne warunki zakupu książek (ceny, jakość, dostawę i inne), 
to nabywcy książek rzeczywiście byliby na te sklepy „skazani”, czy jednak dokonaliby zakupów 
w księgarni stacjonarnej. Odpowiedź wydaje się oczywista. Skonstatować należy, że w decyzji tej 
Prezes UOKiK jednak zbyt ostrożnie podszedł do oznaczania rynków właściwych, a tym samym 
do stwierdzenia istotnego ograniczenia konkurencji. 

Jak wynika z powyżej wskazanych przykładów, Prezes UOKiK w celu ustalenia czy przesłanka 
istotnego ograniczenia konkurencji jest spełniona przeprowadza często bardzo precyzyjne i skom-
plikowane badania rynku. Badania te dotyczą w szczególności oznaczenia rynków właściwych, co 
dla przesłanki istotnego ograniczenia konkurencji ma bezpośrednie przełożenie. Konkluzje badania 
są często pochodną statystycznej większości odpowiedzi respondentów objętych badaniem rynku. 
Metoda ta, daleka od doskonałej, zdaje się być jedyną możliwą, choć czasami może prowadzić do 
istotnych uproszczeń w procesie orzekania. W decyzji z dnia 15 marca 2016 r.16 Prezes UOKiK 
przeprowadził badanie rynku produkcji i sprzedaży pasz dla drobiu trzody i bydła. Zasadniczym 
było oznaczenie geografii rynku każdej z tych pasz. Wynik badania miał swoje źródło w opiniach 
producentów pasz, którzy określali liczbą kilometrów odległości, na które pasze „się wozi” oraz 
w analizie Prezesa UOKiK opartej na tych opiniach. W decyzji stwierdzono, że „decydujący dla 
określenia rynku sprzedaży pasz jest faktyczny zasięg działania wytwórni, na którym koncentruje 
się większość ich sprzedaży (ponad 80%). W niniejszym postępowaniu organ antymonopolowy 
uznał, iż wynosi on w przypadku:

a) pasz dla trzody – 160 km, 
b) pasz dla drobiu – 120 km, 
c) pasz dla bydła – 210 km 

i został wyliczony jako średnia ważona zasięgów oddziaływania, na których koncentruje się więk-
szość sprzedaży poszczególnych wytwórni, gdzie wagami były wolumeny sprzedaży (w tys. zł) 
poszczególnych zakładów produkcyjnych na rzecz odbiorców. Średnią ważoną obliczono na 
podstawie informacji pochodzących zarówno od uczestników koncentracji, jak i ich konkurentów”. 
Uwagę zwraca „precyzja” liczby kilometrów zakreślająca geografię rynku. Oczywistym jest, że 
w rzeczywistości żaden nabywca pasz nie ogranicza się do tak zakreślonych „kręgów kilometro-
wych”, co powoduje, że takie oznaczenie rynków jest obarczone błędem. Niemniej przeprowa-
dzenie badania doskonałego wymagałoby uwzględnienia zachowań wszystkich nabywców pasz, 
co jest w oczywisty sposób niemożliwe. 
16 Nr DKK-41/2016.
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W kontekście przesłanki istotnego ograniczenia konkurencji, na uwagę zasługuję decyzja 
Prezesa UOKiK z dnia 18 października 2010 r.17, którą organ wydał zgodę na dokonanie koncen-
tracji polegającej na przejęciu przez Kompanię Węglową S.A. kontroli nad Hutą Łabędy S.A. pod 
warunkiem sprzedaży przez Kompanię Węglową S.A. nabytych akcji Huty Łabędy S.A. w terminie 
nie dłuższym niż 2 lata od dnia ich nabycia, na rzecz niezależnego inwestora oraz niewykonywania 
praw z tych akcji do czasu ich sprzedaży. Prezes UOKiK w tej sprawie przesądził jednoznacznie, 
że przesłanka istotnego ograniczenia jest spełniona wskutek ograniczeń wertykalnych na kilku 
rynkach właściwych. Uczestnicy koncentracji posiadali wysokie udziały rynkowe odpowiednio na 
rynkach zakupu i rynkach sprzedaży towarów. Znamienne jest, że Prezes UOKiK nie znalazł in-
nego sposobu na zniwelowanie skutków istotnego ograniczenia konkurencji, niż tylko konieczność 
sprzedaży zakupionych aktywów po upływie 2 lat od ich nabycia; tym sposobem ta koncentracja 
de facto trwale nie nastąpiła.

IV.	Podsumowanie
W postępowaniach dotyczących kontroli koncentracji zawsze dochodzi do oceny przesłanki 

istotnego ograniczenia konkurencji. Jest ona podstawą merytoryczną orzekania. Przykładem istot-
nego ograniczenia konkurencji jest powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. W tym zakresie 
orzecznictwo Prezesa UOKiK jest obszerne. Relatywnie rzadziej zdarzają się przypadki, w których 
organ stwierdza istotne ograniczenie konkurencji z powodu wpływu koncentracji na rynek w ukła-
dzie wertykalnym i w tym zakresie orzecznictwo nie jest jeszcze w pełni ukształtowane. Należy 
też zauważyć, że konstrukcja przepisów formułujących przesłanki wydawania decyzji w sprawach 
koncentracji pozwala na identyfikowanie istotnych ograniczeń konkurencji nawet zupełnie spoza 
aksjologii prawa kontroli koncentracji przedsiębiorców. 
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17 Nr DKK-105/2010.
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Streszczenie
Artykuł porusza problematykę oceny skutków ekonomicznych koncentracji pionowej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem możliwości ograniczenia dostępu do czynnika produkcji. Do analizy wy-
brano przykład koncentracji w sektorze elektroenergetycznym – przejęcie przez Polską Grupę 
Energetyczną PGE aktywów EDF. Poruszona problematyka dotyczy przede wszystkim dowodów 
ekonomicznych, jakie wskazywały na możliwość ograniczenia dostępu do hurtowego rynku energii 
elektrycznej po koncentracji GK PGE i EDF oraz wskazania aspektów niewyjaśnionych zgodnie 
z Wytycznymi w sprawie oceny niehoryzontalnych połączeń przedsiębiorstw na mocy rozporzą-
dzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw.

Słowa	kluczowe: koncentracja; czynnik; konkurencja.

JEL:	A12, K23, H83

I.	Wprowadzenie
W czerwcu 2017 r. do Prezesa UOKiK wpłynął wniosek o wyrażenie zgody na przejęcie 

kontroli przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej: GK PGE) nad EDF Polska S.A. 
(dalej: EDF). W lipcu 2017 r. Prezes UOKiK zadecydował o przejściu postępowania do drugiej 
fazy. Analiza UOKiK wykazała, że koncentracja może ograniczyć konkurencję na rynku energii 
elektrycznej. Jednym z kluczowych zastrzeżeń zgłoszonych przez UOKIK było wzmocnienie 
pozycji GK PGE na rynku produkcji i wprowadzania do obrotu energii elektrycznej. Dodatkowo, 
przewidywano dalszy spadek obrotów energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii (da-
lej: TGE), na której sprzedaż stanowi podstawowe ograniczenie siły przetargowej największych 
przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo. W efekcie koncentracji GK PGE mogłaby sprzedawać 

* Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji; email: w.hydzik@wpia.uw.edu.pl.
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większość produkowanej energii poza TGE w ramach własnej grupy kapitałowej lub poprzez 
kontrakty pozagiełdowe. Pomimo wskazania negatywnych skutków koncentracji, Prezes UOKiK 
wydał pozytywną decyzję warunkową. Uzasadnieniem pozytywnej decyzji było zabezpieczenie 
rynku przed ewentualnymi negatywnymi skutkami koncentracji poprzez zobowiązanie GK PGE 
do sprzedaży ekwiwalentu energii produkowanej przez EDF na TGE. 

Uzasadnionym oczekiwaniem uczestników postępowań koncentracyjnych jest rozważenie 
nie tylko negatywnych przesłanek koncentracji, lecz także aspektów proefektywnościowych, któ-
re powinny stanowić podstawowy cel koncentracji. Kluczowym aspektem przy ocenie efektyw-
ności wydaje się skuteczne wykazanie, który z aspektów przeważa: uszczerbek dla konkurencji 
i konsumentów czy wzrost efektywności Grupy po koncentracji, w tym także możliwość obniże-
nia cen dla klientów końcowych (OECD, 2007, s. 8). W artykule położono szczególny akcent na 
aspekty proefektywnościowe, które niedostatecznie wyartykułowano w uzasadnieniu Prezesa 
UOKiK, ustalając warunki koncentracji. Z samego uzasadnienia wynika, że kluczowe aktywo 
EDF – Elektrownia Rybnik wymaga poniesienia nakładów w celu dostosowania do norm środowi-
skowych. Z informacji prasowych wynika także, że jednym z motywów wycofania się francuskiej 
Grupy EDF z Polski mogą być koszty dostosowania aktywów do wymogów środowiskowych1. 
Podejście UOKiK do kwestii koncentracyjnych w tak kluczowych sektorach, jak energetyczny ma 
praktyczne przełożenie na strukturę całego rynku oraz rachunki, jakie ostatecznie przedsiębiorcy 
i konsumenci zapłacą za energię.

Celem niniejszego artykułu jest analiza przesłanek ekonomicznych, jakie wskazywały na 
możliwość ograniczenia dostępu do hurtowego rynku energii elektrycznej po koncentracji GK 
PGE i EDF oraz wskazanie aspektów niewyjaśnionych w szczególności proefektywnościowych 
skutków koncentracji. 

Analiza została sporządzona w szczególności w oparciu o: 
‒ Wytyczne w sprawie oceny niehoryzontalnych połączeń przedsiębiorstw na mocy rozpo-

rządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (2008/C/ 265/07) (dalej: 
Wytyczne),

‒ decyzję Prezesa UOKIK z dnia 4 października 2017 r. (DKK-156/2017) (dalej: Decyzja).

II.	Negatywne	przesłanki	koncentracji
Z punktu widzenia rynku Towarowa Giełda Energii jest kluczowym elementem obrotu ener-

gią. Giełdowe ceny energii stanowią cenę referencyjną dla cen ustalanych w kontraktach poza-
giełdowych. Płynność obrotu giełdowego z jednej strony zapewnia dostępność energii, z drugiej 
zaś – pozwala na jej zakupy po konkurencyjnych cenach. Główne formy hurtowej sprzedaży 
energii przez wytwórców stanowią: sprzedaż w ramach rynków regulowanych, gdzie dominujące 
znaczenie miała Towarowa Giełda Energii (45% udziału w całkowitej sprzedaży wytwórców) oraz 
sprzedaż do przedsiębiorstw obrotu (44%)2. Udział rynku regulowanego w tej grupie przedsię-
biorstw spada systematycznie.

Zastrzeżenia UOKiK wiązały się przede wszystkim z przejęciem kontroli nad Elektrownią 
Rybnik wchodzącą w skład EDF, która rocznie produkuje około 9,5 TWh energii, co spowodowałoby 

1 Opracowano na podstawie: http://biznesalert.pl/raport-repolonizacja-energetyki-inwestycja-czy-balast/ (29.04.2018).
2 Opracowano na podstawie: https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/charakterystyka-rynku/7040,2016.html (27.04.2018).
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zwiększenie znacząco pozycji GK PGE na rynku produkcji energii. W październiku 2017 roku 
Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez GK PGE aktywów EDF pod warunkiem sprzedaży 
przez PGE od stycznia 2018 roku dodatkowej rzeczywistej ilości energii wytworzonej w Elektrowni 
Rybnik lub jej ekwiwalentu wytworzonego w innych jednostkach wytwórczych PGE poprzez rynek 
regulowany. W swojej decyzji Prezes UOKiK odniósł się do faktu zaistnienia określonych skutków 
w układzie horyzontalnym na 6 rynkach związanych z energią, a w szczególności do wzrostu po-
zycji PGE na rynku wytwórców energii, a dokładnie przekroczenia progu 40% udziału w produkcji 
energii, co uzasadnia domniemanie pozycji dominującej. 

Wskazane przez Prezesa UOKiK okoliczności związane z koncentracją odnoszą się do zja-
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4 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2017. 
5 Ibidem. 

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2016.

3 Opracowanie na podstawie: Wytycznych w sprawie oceny niehoryzontalnych połączeń przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. C z 2008 r. Nr 265, s. 7).
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III.	Grupa	Kapitałowa	Polska	Grupa	Energetyczna	S.A.
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‒ wydobyciem węgla brunatnego podstawowego obok węgla kamiennego surowca do produkcji 

energii elektrycznej;
‒ wytwarzaniem energii elektrycznej z paliw kopalnych (węgiel brunatny, węgiel kamienny, 

gaz ziemny), jak również z odnawialnych źródeł energii (elektrownie wodne, farmy wiatrowe, 
biomasa); 

‒ dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym. 

Grupa Kapitałowa PGE: 
‒ jest zatem przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo, uczestniczącym w całym łańcuchu 

wartości energii elektrycznej;
‒ w oparciu o wszystkie jednostki wytwórcze produkuje rocznie około 57 TWh energii elek-

trycznej (dane za rok 2017), co odpowiada około 36% udziałowi w rynku4;
‒ sprzedaje energię elektryczną klientom na terenie całego kraju; sprzedaż energii elektrycznej 

odbiorcom końcowym wyniosła około 40 TWh w 2017 r., co odpowiada około 33% udziałowi 
w rynku5.
Przed konsolidacją GK PGE wytwarzała około 54 TWh6 energii, podczas gdy do odbiorców 

końcowych sprzedawała 43 TWh energii. Udziały rynkowe PGE w 2016 r. to odpowiednio 33%7 
na krajowym rynku wytwarzania i wprowadzania do obrotu energii elektrycznej oraz 26%8 na 
krajowym rynku sprzedaży detalicznej energii elektrycznej. Obowiązek zapewnienia sprzedaży 
energii poprzez rynek regulowany przez wytwórców, nieobjętych długoterminowymi kontraktami 
KDT9, to 15% wytworzonej energii, czyli około 8 TWh. Pozostałe 46 TWh, stanowiące 28% pro-
dukcji energii w Polsce może być odsprzedawane bezpośrednio do własnej spółki obrotu energią 
GK PGE lub w ramach kontraktów bilateralnych do innych przedsiębiorstw obrotu. 

IV.	Analiza	dowodów	ekonomicznych	zawartych	w	Decyzji
Jak wskazano w Wytycznych połączenie wertykalne może przynieść negatywne skutki dla 

konkurencji, kiedy w jego wyniku nastąpi wykluczenie. Poprzez termin wykluczenie należy rozumieć 
wszelkie sytuacje, w których dostęp konkurentów do materiałów lub rynków jest utrudniony lub 
uniemożliwiony wskutek połączenia, co ogranicza zdolność i/lub motywację takich przedsiębiorstw 
4 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2017.
5 Ibidem.
6 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2016.
7 Opracowano na podstawie: https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/charakterystyka-rynku/7040,2016.html (20.04.2018).
8 Opracowano na podstawie: https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/charakterystyka-rynku/7040,2016.html (20.04.2018).
9 Przedsiębiorcy, których jednostki wytwórcze były objęte rekompensatami na mocy ustawy z 29.06.2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych 
u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U. 2007 Nr 130, poz. 905), 
zostali zobowiązani do sprzedaży 100% wytworzonej w tych jednostkach energii na rynku regulowanym. 
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do konkurowania. Wykluczenie może też pociągać za sobą możliwość podniesienia cen przez 
łączące się przedsiębiorstwa w sposób opłacalny, a także niektórych ich konkurentów. Powyższe 
sytuacje określa się mianem wykluczenia antykonkurencyjnego. 

Analizując koncentrację GK PGE – EDF, należy mieć także na uwadze, że w tego typu trans-
akcjach ścierają się dwa istotne typy interesów: bezpieczeństwo energetyczne państwa oraz 
ochrona konkurencji. Decydującą rolę przy wyrażeniu zgody na zbycie aktywów EDF określonemu 
podmiotowi odgrywał Minister Energii, który mógł skorzystać z prawa do sprzeciwu10.

Pierwszym i zasadniczym zagadnieniem przy ocenie koncentracji jest ustalenie czy podmiot 
powstały w wyniku koncentracji będzie miał zwiększoną możliwość ograniczania dostępu do kon-
kurencyjnego hurtowego rynku energii. Wnioski płynące z uzasadnienia Decyzji Prezesa UOKiK 
wskazują na zaostrzenie się problemu odchodzenia głównych producentów energii od sprzedaży 
poprzez rynek regulowany i zawieraniem kontraktów bilateralnych. Na uwagę zasługuje sygnał 
o koncentracji źródeł wytwarzania wokół podmiotów państwowych i możliwości pogłębienia się 
tendencji zawierania transakcji poza rynkiem konkurencyjnym. Sygnał ten nie daje jednoznacznej 
odpowiedzi czy nastąpiłoby faktyczne ograniczenie dostępu do rynku konkurencyjnego, gdyż nie 
ma pełnej informacji o rzeczywistej sprzedaży poprzez rynek regulowany energii wyprodukowa-
nej przez EDF. Jeżeli wskaźnik ten byłby powyżej udziału głównych graczy, niewątpliwie takie 
ryzyko istniałoby.

Kolejną oczekiwaną informacją byłoby stwierdzenie, jakie dodatkowe korzyści może wyge-
nerować GK PGE poprzez przyjęcie strategii ograniczania dostępu do konkurencyjnego rynku 
energii, a także jakie koszty poniesie. Z uzasadnienia wynika jedynie, że kluczowe rozpatrywane 
aktywo – Elektrownia Rybnik wymaga poniesienia nakładów w celu dostosowania do norm środo-
wiskowych. Wśród skutków nie wymieniono nawet potencjalnej wartości dodanej, jaką GK PGE 
może wygenerować na koncentracji. 

Wśród potencjalnych skutków ograniczających konkurencję w uzasadnieniu wymieniono 
wzrost wskaźnika HHI do 2200, co stanowi istotną, ale nie wyłączną przesłankę do obaw o kon-
kurencyjność rynku po koncentracji, który zgodnie z Wytycznymi powinien wynosić poniżej 200011. 
W decyzji brakuje oceny prawdopodobieństwa negatywnego wpływu koncentracji na konkuren-
cyjność rynku, w większym stopniu wyartykułowano zaś obawy ankietowanych konkurentów od-
nośnie do wpływu na ich działalność.

Do istotnych skutków rozpatrywanych przy wydawaniu zgody na koncentrację powinien nale-
żeć także wzrost efektywności funkcjonowania GK PGE po połączeniu. Racjonalnie zachowujący 
się przedsiębiorca będzie dążył do uzyskania korzyści w postaci chociażby zwiększenia marżo-
wości sprzedaży lub obniżenia cen w związku ze wzrostem efektywności i zwiększenia wolumeny 
sprzedaży. Na rysunku 2 pokazano schemat oceny wpływu na konsumentów efektu zwiększenia 
wydajności przedsiębiorstwa po koncentracji.

10 Ustawą z 24.07.2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1272) wprowadzono ograniczenia w zakresie wykonywania niektórych 
praw właścicielskich w stosunku do podmiotów uznanych za strategiczne, w tym także wniesienia sprzeciwu (art. 11 ust. 1) do planowanej transakcji 
zbycia części lub całości przedsiębiorstwa strategicznego. Podmiot EDF Polska został wpisany na listę podmiotów strategicznych Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z 8.12.2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 2088) w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie.
11 Wskaźnik HHI umożliwia ocenę poziomu koncentracji na danym rynku, im niższa jego wartość, tym koncentracja jest mniejsza. Opracowano na 
podstawie: http://www.antitrust.pl/2012/01/wskaznik-koncentracji-hhi-i-jego-znaczenie-w-analizie-fuzji-horyzontalnych (2.04.2018).
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Uzasadnienie Decyzji obejmuje szeroko problematykę odchodzenia głównych graczy od hurtowej 
sprzedaży energii poprzez rynek regulowany, co jest niewątpliwie podyktowane możliwością osiągnięcia 
wyższej marży, gdyż np. koszty transakcyjne umów bilateralnych mogą być niższe. Warunek postawiony 
GK PGE, czyli sprzedaż poprzez rynek regulowany 100% energii wytworzonej przez przejmowaną 
elektrownię Rybnik wydaje się eliminować możliwość osiągnięcia tych korzyści z koncentracji. Warunek 
ten jest zaostrzeniem obowiązującego tzw. obliga giełdowego dla wytwórców energii, które wynosi 15%12 
i niewątpliwie w największym stopniu korzyści odniesie rynek regulowany poprzez zwiększoną dostępność 
energii. Niedosyt informacyjny pozostawia brak poruszenia kwestii rzeczywistych cen uzyskiwanych na 
rynku regulowanym oraz poza nim, np. poprzez umowy bilateralne czy platformy brokerskie. Taka analiza 
pozwoliłaby na kompleksowe udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy strategia odchodzenia głównych graczy 

                                                            
11 Wskaźnik HHI umożliwia ocenę poziomu koncentracji na danym rynku, im niższa jego wartość, tym koncentracja jest 
mniejsza. Opracowano na podstawie: http://www.antitrust.pl/2012/01/wskaznik-koncentracji-hhi-i-jego-znaczenie-w-analizie-
fuzji-horyzontalnych (2.04.2018). 
12 Od 1.01.2018 r. zmianie uległ procentowy udział sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej objętej obowiązkiem odsprzedaży 
na rynku regulowanym, który wzrasta do 30% (art. 86 ust. 7 pkt 5 i art. 100 ustawy z 8.12.2017 r. o rynku mocy, Dz.U. 2018, poz. 
9). Regulacja ta obowiązuje przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną wytworzoną od 1.01.2018 r. Zatem w 
okresie realizacji w 2017 r. obliga giełdowego przez przedsiębiorstwa energetyczne, przedmiotowy obowiązek (art. 49a ust. 1 
ustawy – Prawo energetyczne) pozostał na poziomie nie mniejszym niż 15%. 

Źródło: Wytyczne w sprawie oceny niehoryzontalnych połączeń przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przed-
siębiorstw (2008/C 265/07) (Dz. Urz. C z 2008 r. Nr 265, s. 7).
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towej sprzedaży energii poprzez rynek regulowany, co jest niewątpliwie podyktowane możliwością 
osiągnięcia wyższej marży, gdyż np. koszty transakcyjne umów bilateralnych mogą być niższe. 
Warunek postawiony GK PGE, czyli sprzedaż poprzez rynek regulowany 100% energii wytwo-
rzonej przez przejmowaną elektrownię Rybnik wydaje się eliminować możliwość osiągnięcia tych 
korzyści z koncentracji. Warunek ten jest zaostrzeniem obowiązującego tzw. obliga giełdowego 
dla wytwórców energii, które wynosi 15%12 i niewątpliwie w największym stopniu korzyści odniesie 
rynek regulowany poprzez zwiększoną dostępność energii. Niedosyt informacyjny pozostawia brak 
poruszenia kwestii rzeczywistych cen uzyskiwanych na rynku regulowanym oraz poza nim, np. 
poprzez umowy bilateralne czy platformy brokerskie. Taka analiza pozwoliłaby na kompleksowe 
udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy strategia odchodzenia głównych graczy od rynku regulo-
wanego ma negatywny wpływ na ceny uzyskiwane przez kupujących w obrocie pozagiełdowym.

Ważnym aspektem oceny koncentracji jest zauważony w decyzji Prezesa UOKiK temat wzro-
stu wydajności Grupy Kapitałowej PGE po koncentracji. Jednym z istotnych kryteriów wymaga-
jących rozważenia przy koncentracji jest jej proefektywnościowy charakter, na który składają się 
w szczególności (Bishop, Lofaro, Rosati i Young, 2005, s. iii):
‒ wzrost efektywności cenowej, czyli możliwość odejścia od stosowania zewnętrznych cen re-

ferencyjnych na rzecz ustalania cen wewnętrznych pozwalających na optymalizację łańcucha 
dostaw;

‒ poprawa efektywności wewnątrzgrupowej; integracja wertykalna pozwala na lepsze wy-
korzystanie aktywów dzięki ekonomii zakresu, pewności sprzedaży wolumenu, lepszemu 
przepływowi informacji albo lepszemu zarządzaniu;

‒ zapobieganie rozwodnieniu zysku; w niektórych przypadkach przedsiębiorca może nie być 
w stanie zrealizować inwestycji z odpowiednią rentownością, gdyż część zysku zostanie za-
właszczona przez konkurentów lub inne podmioty na różnych poziomach łańcucha dostaw; 

12 Od 1.01.2018 r. zmianie uległ procentowy udział sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej objętej obowiązkiem odsprzedaży na rynku regulowanym, 
który wzrasta do 30% (art. 86 ust. 7 pkt 5 i art. 100 ustawy z 8.12.2017 r. o rynku mocy, Dz.U. 2018, poz. 9). Regulacja ta obowiązuje przedsiębiorstwa 
energetyczne sprzedające energię elektryczną wytworzoną od 1.01.2018 r. Zatem w okresie realizacji w 2017 r. obliga giełdowego przez przedsiębiorstwa 
energetyczne, przedmiotowy obowiązek (art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne) pozostał na poziomie nie mniejszym niż 15%.
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poprzez zatrzymanie całego zysku wewnątrz grupy koncentracja wertykalna może prowadzić 
do istotnego wzrostu efektywności grupy.
Możliwość odejścia od rynku regulowanego na rzecz sprzedaży energii w ramach Grupy 

Kapitałowej wskazano w Decyzji jako przesłankę negatywną do wydania zgody na koncentrację. 
Wydaje się, że takie zachowanie przedsiębiorcy po koncentracji powinno być ocenione w zakresie 
wpływu nie tylko na konkurencję, lecz także na efektywność całej Grupy. Sprzedaż całej wypro-
dukowanej energii w ramach własnej spółki obrotu również wydaje się działaniem proefektywnoś-
ciowym. Trudno uzasadnić odmienną decyzję podmiotu, który przy zachowaniu wymogów obliga 
giełdowego zrealizuje sprzedaż pozostałej części wyprodukowanej energii w ramach własnej 
Grupy Kapitałowej. W aktualnym stanie faktycznym GK PGE oddaje część marży na rynek regu-
lowany poprzez ponoszenie dodatkowych kosztów pośrednika oraz wynikającą z „aukcyjnego” 
charakteru sprzedaży energii na TGE.

Nie można pominąć także inwestycyjnego charakteru koncentracji. Wcześniej wspomniana 
konieczność dostosowania Elektrowni Rybnik do wymogów środowiskowych byłaby realizowana 
przy zabezpieczeniu sprzedaży o odpowiedniej marżowości, co wynika z ograniczenia kosztów 
pośrednika. W ramach zadań inwestycyjnych wytwórcy mającego doświadczenie w inwestycjach 
modernizacyjnych bloków energetycznych. Warunek nałożony na GK PGE po koncentracji pole-
gający na zwiększeniu obowiązkowej sprzedaży energii poprzez rynek regulowany może w re-
zultacie prowadzić do zmniejszenia rentowności inwestycji modernizacyjnej Elektrowni Rybnik.

Ze względu na niewielką liczbę podmiotów w sektorze energetycznym, których koncentra-
cja wymagałaby przeprowadzenia analizy wzrostu wydajności i brak znaczących koncentracji 
w ostatnich latach dokonano przeglądu procedowania organów antymonopolowych w innych 
sektorach w omawianym zakresie. Porównywalnym przykładem analizy wzrostu wydajności po 
koncentracji jest ocena transakcji połączenia TomTom z TeleAtlas, gdzie wskazano na pozytywne 
skutki w postaci: niższych cen uzyskanych w wyniku wzrostu efektywności, zwiększenie wydaj-
ności w zakresie inwestycji13.

Ze względu na specyfikę regulowanego sektora energetycznego oraz strukturę rynku energii 
inne istotne aspekty wskazane w Wytycznych nie znalazły odzwierciedlenia w analizie skutków 
ekonomicznych, np. w analizie barier wejścia nie brano pod uwagę możliwości zwiększenia po-
daży przez konkurencję, ponieważ możliwość taka wymaga znaczących nakładów finansowych 
oraz wieloletniej perspektywy. Wyeksponowane w uzasadnieniu Decyzji Prezesa UOKiK problemy 
z utrzymaniem konkurencyjności cen na rynku są rozwiązywane poprzez regulacje systemowe, 
np. zwiększenie „obliga giełdowego” dla wszystkich wytwórców. Wystarczająco umotywowano 
możliwość zwiększonego oddziaływania GK PGE na zwiększanie kosztów konkurentów na ryn-
ku hurtowego obrotu energią poprzez negocjowane umowy bilateralne. Nie istnieje jednocześnie 
alternatywa dla podaży energii oferowanej przez GK PGE jako wytwórcę. Dodatkową przesłanką 
do takiego działania może być chęć zwiększenia konkurencyjności własnej oferty sprzedażowej 
i w efekcie wolumenu sprzedaży, gdyż nadwyżka produkcji energii elektrycznej nad sprzedażą 
w ramach własnej Grupy Kapitałowej wzrosłaby o wolumen pozyskany z Elektrowni Rybnik.

13 Ocena skutków pionowych w kontroli koncentracji, prezentacja podczas IV Warsztatów Ekonomia Prawa Konkurencji „Koncentracje wertykalne”, 
Warszawa, 28.02.2018 r.
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Należy także wziąć pod uwagę scenariusz, w którym PGE nie miałaby żadnej motywacji do 
wykorzystywania pozycji dominującej i zwiększania zysków kosztem konkurentów, gdyż zdolność 
do czerpania zwiększonych zysków nie wynika bezpośrednio ze znaczącego udziału w rynku14. 
Dokonanie takiej analizy wymagałoby uwzględniania obecnych i przyszłych ograniczeń podmio-
towych i rynkowych, np. wpływu zwiększenia obliga giełdowego, nowych wejść na rynek znaczą-
cych graczy, możliwościami importowymi energii elektrycznej itd.

V.	Podsumowanie
W artykule poruszono zagadnienia związane z wymaganymi przez Wytyczne analizami eko-

nomicznymi, które powinny stanowić podstawę wydania zgody lub odmowy koncentracji przed-
siębiorstw. Z porównania zapisów Wytycznych oraz uzasadnienia Decyzji wynika, że udzielając 
zgody na koncentrację, UOKiK rozważył negatywne skutki ekonomiczne koncentracji, a w szcze-
gólności możliwość ograniczenia konkurencji przez PGE po przejęciu EDF. W niewystarczającym 
stopniu wyjaśniono złożone aspekty koncentracji, np. ocenę wzrostu wydajności przedsiębiorstwa 
po koncentracji oraz opłacalność ewentualnego podniesienia cen czy ograniczenia konkurencji 
po koncentracji. Poprzez wielostronne konsultacje z URE oraz innymi uczestnikami rynku UOKiK 
wziął pod uwagę ogólny stan rynku energii w Polsce i wprowadził prewencyjne ograniczenie dla 
skoncentrowanego przedsiębiorstwa w postaci obowiązku sprzedaży zwiększonego w stosun-
ku do innych dużych graczy wolumenu energii poprzez rynek regulowany. Warunki postawione 
w Decyzji stanowią środek zapobiegawczy dla potencjalnych negatywnych skutków dla rynku 
energii, których realność wystąpienia nie została w pełni zbadana, ale także stanowią rodzaj 
sygnału uspokajającego rynek, a zwłaszcza tych graczy, którzy nie są w stanie w pełni zaspokoić 
zapotrzebowania na energię z własnych źródeł wytwórczych lub takich nie posiadają. 
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14 Wytyczne w sprawie oceny niehoryzontalnych połączeń przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przedsię-
biorstw (Dz. Urz. C z 2008 r., Nr 265, s. 7), s. 8, pkt 44.
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Czy	nadchodzą	zmiany	w	podejściu	organów	ochrony	konkurencji	
do rabatów	warunkowych	stosowanych	przez	podmioty	 

posiadające	pozycję	dominującą?
Wyrok TSUE z 6 września 2017 r.  

w sprawie C-413/14P Intel Corp. Inc. przeciwko Komisji
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I. Wprowadzenie
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 1. Zarzuty skierowane przeciwko wyrokowi Sądu przez Intel
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 3. Wyrok TSUE
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VI. Podsumowanie i wnioski

Streszczenie	
Niniejszy artykuł stanowi zwięzłe przedstawienie głównych problemów prawnokonkurencyj-
nych związanych z postępowaniem wszczętym przez Komisję Europejską przeciwko spółce 
Intel Corpotation Inc., światowemu liderowi na rynku procesorów. Celem niniejszego artykułu 
jest omówienie dotychczasowego przebiegu postępowania w sprawie Intel/Komisja Europejska 
w kontekście stosowania rabatów warunkowych, w tym w szczególności rabatów o charakterze 
lojalnościowym, przez podmioty posiadające pozycję dominującą. W ramach niniejszego artykułu 
poczyniona została również próba oceny wyroku TSUE w przedmiotowej sprawie, ze wskazaniem 
pozytywnych i negatywnych – w ocenie autorki – aspektów tego rozstrzygnięcia. 

Słowa	kluczowe: pozycja dominująca; rabaty warunkowe; test AEC; as efficient competitor test; 
test równie skutecznego konkurenta.

JEL: K21

I.	Wprowadzenie
Sprawa potyczek amerykańskiego giganta z branży nowych technologii, spółki Intel Corporation 

Inc. (dalej: Intel), specjalizującej się m.in. w produkcji procesorów, z Komisją Europejską (dalej: 
KE) już od ponad dekady trzyma w napięciu zarówno przedstawicieli doktryny, jak i środowisko 
praktyków prawa konkurencji co do ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. Elementem z pewnością 
podgrzewającym atmosferę wokół sprawy jest fakt, że grzywna nałożona na Intel przez KE w decyzji 
z 13 maja 2009 r. była przez wiele lat najwyższą w historii karą finansową nałożoną kiedykolwiek 
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na indywidualny podmiot z tytułu naruszenia reguł unijnego prawa konkurencji. Niechlubny tytuł 
rekordzisty w zakresie nałożonej kary został odebrany Intel dopiero w wyniku nałożenia przez KE 
w decyzji z 27 czerwca 2017 w sprawie AT.39740 Google Search (Shopping) grzywny w wysokości 
2,42 mld EUR na spółkę Google Inc. należącą do konsorcjum Alphabet.

Niemniej to nie wymiar grzywny nałożonej na Intel stał się podstawą do orzeczenia przez 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) o uchyleniu wyroku Sądu Unii Europejskiej 
(dalej: Sąd) z 12 czerwca 2014 r. w sprawie T-286/09 Intel/KE i przekazaniu sprawy do ponownego 
rozpoznania prze Sąd. W ramach niniejszego artykułu usystematyzowane zostaną informacje 
dotyczące dotychczasowego przebiegu postępowania w sprawie Intel/Komisja Europejska oraz 
omówione zostaną okoliczności, które TSUE wziął pod uwagę, wydając wyrok i które jednocześ-
nie zadecydowały o tym, że na ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie Intel/Komisja Europejska 
przyjdzie jeszcze poczekać.

II.	Praktyki	spółki	Intel	zakwestionowane	przez	KE
Bez wątpienia o sprawie Intel/KE słyszał każdy, kto chociaż przez chwilę miał do czynienia 

z zagadnieniem rabatów warunkowych. Niemniej od chwili wydania decyzji upłynęło już kilka 
dobrych lat, stąd też warto na chwilę wrócić do etapu postępowania prowadzonego przez KE 
przeciwko Intel i przypomnieć o co – najprościej ujmując – chodziło w sprawie. 

Przyczynkiem do zainicjowania przedmiotowego postępowania była formalna skarga złożo-
na w 2000 r. przez przedsiębiorstwo Advanced Micro Devices, Inc. (dalej: AMD)1, największego 
konkurenta Intel na rynku procesorów (Central Processing Unit, dalej: CPU) typu x86. W ra-
mach prowadzonego postępowania, KE przeprowadziła w maju 2004 r. kontrole na miejscu2 
w obiektach Intela zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Włoszech i w Hiszpanii, 
a także w siedzibach kilku klientów Intela we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii 
i w Wielkiej Brytanii. 

Niezależnie od działań podejmowanych przez KE w związku ze skargą AMD z 2000 r. i skargą 
uzupełniającą tegoż przedsiębiorcy z 2003 r., w dniu 17 lipca 2006 r. AMD wniosła kolejną skargę, 
tym razem do niemieckiego federalnego urzędu ochrony konkurencji (Bundeskartellamt) dotyczącą 
praktyk wykluczających związanych z wprowadzaniem produktów do obrotu oraz innego rodzaju 
praktyk podejmowanych przez Intel wspólnie z Media-Saturn-Holding GmbH (dalej: MSH), euro-
pejskim dystrybutorem urządzeń elektronicznych i największym europejskim dystrybutorem kom-
puterów stacjonarnych. Bundeskartellamt przesłał KE informacje w tej sprawie zgodnie z art. 12 

1 AMD skierowała do KE (wówczas jeszcze Komisji Wspólnot Europejskich) formalną skargę w dniu 18.10.2000 r., którą następnie uzupełniła nowy-
mi faktami i zarzutami w ramach skargi uzupełniającej z 26.11.2003 r.. Podstawą prawną przedmiotowej skargi był art. 3 rozporządzenia nr 17 Rady 
z 6.02.1962 r., pierwszego rozporządzenia wprowadzające w życie art. 85 i 86 Traktatu (Dz. Urz. Nr 13 z 21.2.1962 r., s. 204), zgodnie z którym: „(1) Jeśli 
Komisja, na wniosek lub z urzędu, stwierdzi naruszenie art. 85 lub 86 Traktatu [pierwotne przepisy regulujące zakaz zawierania niedozwolonych poro-
zumień oraz nadużywania pozycji dominującej, zastąpione przez, odpowiednio, art. 81 i 82 TWE, a następnie przez obowiązujące obecnie art. 101 i 102 
TFUE – uzup. autorki], może, w decyzji, zobowiązać odnośne przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw do zaniechania naruszenia. (2) Do złożenia 
wniosku uprawnione są: a) Państwa Członkowskie; b) osoby fizyczne lub prawne, które wykażą uzasadniony interes. (3) Bez uszczerbku dla innych 
przepisów niniejszego rozporządzenia, Komisja może, przed wydaniem decyzji zgodnie z ust. l, skierować do odnośnych przedsiębiorstw lub związków 
przedsiębiorstw zalecenie zaniechania naruszenia.”; pełny tekst rozporządzenia nr 17 Rady z 6.02.1962 r. dostępny jest pod adresem: http://ec.europa.
eu/enlargement/ccvista/pl/31962r0017-pl.doc (5.01.2018).
2 Podstawą przeprowadzenia kontroli na miejscu przez KE (przy wsparciu kilku krajowych organów ds. konkurencji) był art. 20 ust. 4 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu [obecnie art. 101 i 102 
TFUE – dop. aut.] (dalej: rozporządzenie 1/2003), zgodnie z którym „[p]rzedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw są zobowiązane do podporządko-
wania się kontroli nakazanej przez Komisję w drodze decyzji. Decyzja zawiera określenie przedmiotu i celu kontroli, termin jej rozpoczęcia i pouczenie 
o karach przewidzianych w art. 23 i 24 oraz o prawie do wniesienia odwołania od decyzji do Trybunału Sprawiedliwości. Komisja podejmuje takie decyzje 
po zasięgnięciu opinii organu ochrony konkurencji Państwa Członkowskiego, na którego terytorium ma być przeprowadzona kontrola”.
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rozporządzenia 1/20033, na skutek czego KE przeprowadziła kolejne kontrole na miejscu, tym 
razem w siedzibach kilku europejskich sprzedawców detalicznych sprzętu komputerowego oraz 
ponownie w siedzibie Intela (luty 2008 r.).

Zakwestionowane przez KE praktyki Intela dotyczyły początkowo zachowania tego przed-
siębiorcy wobec pięciu głównych producentów sprzętu komputerowego (Original Equipment 
Manufacturer, dalej: OEM), tj. Dell, Hewlett-Packard Company (dalej: HP), Acer Inc. (dalej: Acer), 
NEC Corp. (dalej: NEC) i International Business Machines Corp. (dalej: IBM)4, po czym zakres 
kwestionowanych praktyk został rozszerzony o zachowania Intel wobec MSH i Lenovo Group 
Ltd (dalej: Lenovo)5. 

Prowadzone przez KE postępowanie w sprawie Intel zostało zakończone wydaniem w dniu 
13 maja 2009 r. decyzji6, w której unijny organ ochrony konkurencji zakwestionował dwa rodzaje 
praktyk stosowanych przez Intel w stosunku do swoich partnerów handlowych, tj. (i) stosowanie 
rabatów warunkowych oraz (ii) stosowanie tzw. bezpodstawnych ograniczeń7.

Zdaniem KE Intel nadużył swej pozycji dominującej na światowym rynku procesorów x868 
w okresie od października 2002 r. do grudnia 2007 r. poprzez zastosowanie strategii mającej na 
celu wykluczenie konkurentów z ww. rynku9. 

Naruszenie, którego zdaniem KE dopuścił się Intel, miało charakter jednolity i ciągły10. KE 
stanęła na stanowisku, iż warunkowe rabaty przyznawane przez Intel stanowiły formę rabatów 
lojalnościowych. Odnosząc się natomiast do warunkowych płatności dokonywanych przez Intel 
na rzecz MSH, KE uznała, iż mechanizm ekonomiczny tego rodzaju płatności jest równoważny 
z mechanizmem rabatów warunkowych oferowanych producentom sprzętu komputerowego11.

Na poparcie swojego stanowiska w kwestii negatywnego wpływu na konkurencję rabatów 
warunkowych o charakterze lojalnościowym stosowanych przez podmiot posiadający pozycję 
dominującą, KE przywołała tezy wypracowane jeszcze przez poprzednika TSUE – Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości – w sprawie 85/76 Hoffmann-La Roche, zgodnie z którymi „w przypadku 

 3 Zgodnie z art. 12 rozporządzenia 1/2003 „(1) W celu stosowania art. 81 i 82 Traktatu [obecnie art. 101 i 102 TFUE – przyp. autorki] Komisja i orga-
ny ochrony konkurencji Państw Członkowskich mają uprawnienia do wzajemnego przekazywania i wykorzystywania jako dowodu wszelkiego rodzaju 
materiałów o charakterze faktycznym lub prawnym, w tym informacji poufnych. (2) Uzyskane w drodze wymiany informacje można wykorzystywać 
wyłącznie jako dowód w celu stosowania art. 81 lub 82 Traktatu i w odniesieniu do przedmiotu, w sprawie którego zostały zebrane przez przekazujący 
organ. Jeżeli w tej samej sprawie stosuje się krajowe prawo konkurencji i równolegle wspólnotowe prawo konkurencji i nie prowadzi to do odmiennego 
rozstrzygnięcia, informacje podlegające wymianie na mocy niniejszego artykułu można również wykorzystywać do stosowania krajowego prawa kon-
kurencji. (3) Informacja udzielona na mocy ust. 1 może zostać wykorzystana jedynie jako dowód w celu nałożenia sankcji na osoby fizyczne, jeżeli: 
(i) przepisy prawne organu przekazującego informacje przewidują sankcje podobnego rodzaju w odniesieniu do naruszenia art. 81 lub 82 Traktatu, lub 
w razie ich braku, (ii) informacja została zebrana w sposób, który odzwierciedla ten sam zakres ochrony prawa do obrony osób fizycznych, jaki przewi-
dziano w krajowych przepisach organu otrzymującego. Jednakże, w takim wypadku udzielona informacja nie może być wykorzystana przez organ ją 
otrzymujący do nałożenia kary pozbawienia wolności”.
 4 W dniu 26.07.2007 r. KE wydała pisemne zgłoszenie zastrzeżeń dotyczące praktyk Intel wobec ww. pięciu OEM.
 5 W dniu 17.07.2008 r. KE wydała uzupełnienie pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń dotyczące postępowania Intel wobec MSH i Lenovo.
 6 Dec. KE z 13.05.2009 r. w sprawie COMP/C-3/37.990 Intel; wersja jawna decyzji dostępna jest w języku angielskim na stronie: http://ec.europa.
eu/competition/sectors/ICT/intel_provisional_decision.pdf (6.01.2018); streszczenie decyzji KE z 13.05.2009 r. w sprawie COMP/C-3/37.990 Intel 
zostało opublikowane w języku polskim w Dz.U. UE C 227/07 z 22.09.2009 r. i jest dostępne na stronie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=OJ:C:2009:227:TOC (6.01.2018).
 7 Intel przyznał głównym producentom komputerów płatności, które były uzależnione od opóźnienia wprowadzenia przez te podmioty produktów 
opartych na procesorach AMD lub rezygnacji z ich wprowadzania oraz od wprowadzania ograniczeń dystrybucji produktów na bazie procesorów AMD.
 8 W latach 1997–2007 Intel utrzymywał stale bardzo wysoki udział w przedmiotowym rynku, wynoszący około 70%. KE uznała, że Intel zajmował 
pozycję dominującą z tego względu, iż posiadała wynoszący około 70% lub więcej udział w ww. rynku oraz że wejście na rynek konkurentów i ich eks-
pansja na tym rynku były nadzwyczaj utrudnione z uwagi na konieczność poczynienia niemożliwych do odzyskania inwestycji związanych z pracami 
badawczo-rozwojowymi, własnością intelektualną i urządzeniami produkcyjnymi.
 9 Kwestia wykluczenia konkurentów z rynku procesorów typu x86 sprowadzała się de facto do wykluczenia AMD – jedynego znaczącego konkurenta 
Intel, gdyż pozostali gracze rynkowi wycofali się z przedmiotowego rynku jeszcze przed rokiem 2000.
10 Art. 1 dec. KE z 13.05.2009 r. w sprawie nr COMP/C-3/37.990 Intel, s. 514–515.
11 Pkt 23 i 25 streszczenia dec. KE z 13.05.2009 r. w sprawie nr COMP/C-3/37.990 Intel, Dz. Urz. UE C 227/07 z 22.09.2009 r.
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przedsiębiorstwa zajmującego na rynku pozycję dominującą związanie nabywców – nawet na ich 
wniosek – obowiązkiem lub obietnicą zaopatrywania się wyłącznie w tym przedsiębiorstwie w celu 
pokrycia całości lub znacznej części ich zapotrzebowania stanowi nadużycie pozycji dominującej 
w rozumieniu art. 82 Traktatu WE [obecnie art. 102 TFUE – przyp. autorki], bez względu na to czy 
to zobowiązanie zostało zaciągnięte bez dodatkowych zastrzeżeń, czy też w zamian za przyznanie 
rabatu. To samo dotyczy sytuacji, w której takie przedsiębiorstwo, nie nakładając na nabywców 
formalnego obowiązku, stosuje, na mocy porozumień zawartych z tymi nabywcami albo jedno-
stronnie, system rabatów lojalnościowych, to znaczy upustów przyznawanych pod warunkiem, że 
klient, niezależnie od wielkości swych zakupów, zaopatruje się celem pokrycia całości lub istotnej 
części swojego zapotrzebowania u przedsiębiorstwa zajmującego pozycję dominującą”12.

KE nie poprzestała w swoich rozważaniach wyłącznie na przywołaniu utrwalonej linii orzecz-
niczej w zakresie rabatów warunkowych stosowanych przed przedsiębiorców posiadających 
pozycję dominującą na określonym rynku. W ramach postępowania przeprowadzona została 
również analiza ekonomiczna możliwości zamknięcia – poprzez stosowanie przez dominanta 
rabatów – dostępu do rynku konkurentowi, tj. test równie skutecznego konkurenta (as efficient 
competitor test, dalej: test AEC). 

Test AEC stanowi narzędzie służące do kwalifikacji prawnej praktyk wykluczających domi-
nanta (Kostecka-Jurczyk, 2013, s. 66). Opiera się on na założeniu, iż potrzeby konsumentów 
najlepiej zaspokajane są przez działalność najefektywniejszych przedsiębiorców, czyli zwłaszcza 
tych mających najniższe koszty. Aby ustalić czy zachowania podmiotu posiadającego pozycję 
dominującą wykluczają bądź mogą wykluczyć równie efektywnych konkurentów, należy dokonać 
porównania cen towarów (usług) dominanta z kosztami ich wytworzenia. Miarodajny jest prze-
de wszystkim długookresowy średni koszt przyrostowy (Long-Run Average Incremental Cost), 
a także średni koszt możliwy do uniknięcia (Average Avoidable Cost). Co do zasady, jeżeli ceny 
są poniżej kosztów, to wówczas równie efektywny konkurent może zostać wykluczony z rynku, 
co stwarza domniemanie antykonkurencyjnego charakteru praktyki wykluczających dominanta 
(Kohutek, 2010). 

W ramach prowadzonego postępowania w sprawie Intel, KE wskazała, że „przeprowadzony 
test [AEC – przyp. autorki] pozwalana na ustalenie ceny procesora, jaką konkurent „równie efek-
tywny” jak Intel musiałby zaoferować producentowi sprzętu komputerowego, aby zrekompenso-
wać mu utracony rabat Intel”13.

Konkludując rozważania w sprawie zakwestionowanych praktyk Intel, KE podniosła, że „ra-
baty warunkowe i płatności oferowane przez Intel wykształciły lojalność kluczowych producentów 
sprzętu komputerowego i głównego detalisty [MSH – przyp. autorki], której skutki wzajemnie się 
uzupełniały, znacznie zmniejszając zdolność konkurentów do konkurowania w oparciu o zalety 
ich procesorów x86”14. W ocenie KE, „antykonkurencyjne postępowanie Intel spowodowało (…) 
ograniczenie wyboru konsumentów oraz zmniejszenie motywacji do innowacji”15.

12 Wyr. ETS z 13.02.1979 r. w sprawie w sprawie 85/76 Hoffmann-La Roche, pkt 89.
13 Pkt 28 streszczenia dec. KE z 13.05.2009 r. w sprawie nr COMP/C-3/37.990 Intel, Dz. Urz. UE C 227/07 z 22.09.2009 r.; zgodnie z pkt. 30 stresz-
czenia, na potrzeby analizy uwzględniono trzy następujące czynniki: podważalny udział (część potrzeb zaopatrzeniowych nabywcy, która w dowolnym 
momencie może być faktycznie przeniesiona do nowego konkurenta), właściwy odcinek czasu (nie dłuższy niż rok) oraz właściwy pomiar opłacalnych 
kosztów (średnie koszty możliwe do uniknięcia, AAC).
14 Pkt 33 streszczenia dec. KE z 13.05.2009 r. w sprawie nr COMP/C-3/37.990 Intel, Dz. Urz. UE C 227/07 z 22.09.2009 r.
15 Ibidem; zob. także pkt 39 streszczenia dec. KE z 13.05.2009 r. w sprawie nr COMP/C-3/37.990 Intel, Dz. Urz. UE C 227/07 z 22.09.2009 r.
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Z tytułu stwierdzonego naruszenia, KE nałożyła na Intel grzywnę w wysokości 1,06 mld EUR, 
która to kara – jak wspomniano w uwagach wprowadzających do niniejszego artykułu – przez 
wiele lat, była najwyższą w historii karą pieniężną nałożoną na pojedyncze przedsiębiorstwo za 
naruszenie unijnych reguł prawa konkurencji.

III.	Postępowanie	przed	Sądem	Unii	Europejskiej
Nie zgadzając się ze stanowiskiem KE, w dniu 22 lipca 2009 r. Intel złożył skargę do Sądu, 

w której żądał stwierdzenia nieważności decyzji KE z 13 maja 2009 r. w sprawie nr COMP/C-3/37.990, 
podnosząc szereg zarzutów16. Z uwagi na złożony charakter zarzutów sformułowanych przez 
Intel, wielość podnoszonych przez Intel argumentów oraz obszerne stanowisko Sądu w kontek-
ście zarzutów i argumentacji Intel, na potrzeby niniejszego artykułu przywołane zostaną jedynie 
ogólne kategorie zarzutów Intel oraz wnioski końcowe Sądu.

Pierwszy zarzut odnosił się do kwestii horyzontalnych dotyczących ocen prawnych dokona-
nych przez KE w przedmiocie: (i) rozłożenia ciężaru dowodu i wymaganego poziomu dowodu17; 
(ii) kwalifikacji prawnej rabatów lub wypłat przyznawanych w zamian za wyłączność zaopatrywa-
nia się18 oraz (iii) kwalifikacji prawnej praktyk określanych jako „bezpodstawne ograniczenia”19.

Drugi zarzut dotyczył niewykazania przez KE jej właściwości terytorialnej do zastosowania 
art. 101 i 102 TFUE odnośnie do praktyk ustanowionych względem Acer i Lenovo20.

Trzeci zarzut dotyczył uchybień proceduralnych w przedmiocie: (i) odmowy przez KE przy-
znania Intel drugiego przesłuchania21 oraz (ii) odmowy przez KE uzyskania określonych doku-
mentów od AMD22. W ramach tego zarzutu Intel podnosił naruszenie przysługującego mu prawa 
do obrony w związku z okolicznością braku protokołu przedstawiającego spotkanie KE z pra-
cownikiem Dell. W ocenie Intel, pewne elementy odnoszące się do tego spotkania mogły być 
wykorzystane jako dowody zwalniające Intel z odpowiedzialności. W ramach tego zarzutu Intel 
podnosił również, że KE niesłusznie odmówiła przeprowadzenia drugiego przesłuchania Intel, jak 
również przekazania pewnych dokumentów pochodzących od spółki AMD, które mogły być istotne  
dla obrony Intel.

W ramach czwartego zarzutu Intel wskazał na błędy w ocenie dotyczącej praktyk stosowa-
nych przez Intel wobec poszczególnych OEM i MSH23. Piąty zarzut związany był z kwestiono-
waniem przez Intel istnienia ogólnej strategii zmierzającej do uniemożliwienia AMD dostępu do 

16 Streszczenie zarzutów i głównych argumentów Intel zawartych w skardze wniesionej w dniu 22.07.2009 r. zostało opublikowane w Dz. Urz. UE C 
220 z 12.09.2009 r., s. 41–42; na potrzeby niniejszego artykułu autorka przywołuje również treść zarzutów ze skargi wniesionej w dniu 22.02.2009 r. 
w brzmieniu, w jakim zarzuty te zostały przywołane w treści wyr. Sądu w sprawie T-286/06 Intel/KE z 12.06.2014 r. oraz wyr. TSUE w sprawie C-413/14 
P Intel/KE z 6.09.2017 r., pkt 15–27.
17 Szczegóły dotyczące treści zarzutu pierwszego w przedmiocie ciężaru dowodu i wymaganego standardu dowodu oraz stanowiska Sądu w tym 
zakresie zostały przedstawione w pkt 61–71 wyr. Sądu w sprawie T-286/06 Intel/KE z 12.06.2014 r.
18 Szczegóły dotyczące treści zarzutu pierwszego w przedmiocie kwalifikacji prawnej rabatów lub wypłat przyznawanych w zamian za wyłączność 
zaopatrywania się oraz stanowiska Sądu w tym zakresie zostały przedstawione w pkt 69–197 wyr. Sądu w sprawie T-286/06 Intel/KE z 12.06.2014 r.
19 Szczegóły dotyczące treści zarzutu pierwszego w przedmiocie kwalifikacji prawnej praktyk określanych jako „bezpodstawne ograniczenia” oraz 
stanowiska Sądu w tym zakresie zostały przedstawione w pkt 198–220 wyr. Sądu w sprawie T-286/06 Intel/KE z 12.06.2014 r.
20 Szczegóły dotyczące treści zarzutu drugiego w przedmiocie kompetencji KE oraz stanowiska Sądu w tym zakresie zostały przedstawione  
w pkt 221–321 wyr. Sądu w sprawie T-286/06 Intel/KE z 12.06.2014 r.
21 Szczegóły dotyczące treści zarzutu trzeciego w przedmiocie odmowy przez KE przyznania Intel drugiego przesłuchania oraz stanowiska Sądu w tym 
zakresie zostały przedstawione w pkt 322–339 wyroku Sądu w sprawie T-286/06 Intel/KE z 12.06.2014 r.
22 Szczegóły dotyczące treści zarzutu trzeciego w przedmiocie odmowy przez KE uzyskania określonych dokumentów od AMD oraz stanowiska Sądu 
w tym zakresie zostały przedstawione w pkt 340–436 wyr. Sądu w sprawie T-286/06 Intel/KE z 12.06.2014 r.
23 Szczegóły dotyczące treści zarzutu czwartego odnoszącego się do błędów w ocenie dotyczącej praktyk stosowanych przez Intel wobec poszczegól-
nych OEM i MSH oraz stanowiska Sądu w tym zakresie zostały przedstawione w pkt 437–1522 wyr. Sądu w sprawie T-286/06 Intel/KE z 12.06.2014 r.
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najważniejszych kanałów sprzedaży24. Kolejny, szósty zarzut dotyczył kwestii związanych z na-
łożoną na Intel grzywną i jej wymiarem, tj. nieprawidłowego zastosowania przez KE wytycznych 
z 2006 r.25 i uwzględnienia okoliczności pozbawionych wszelkiego znaczenia26. Zarzut siódmy 
odnosił się do kwestii umyślności naruszenia art. 83 Traktatu WE (obecnie art. 102 TFUE) i nie-
dbalstwa w działaniach podejmowanych przez Intel27. Przedmiotem ósmego zarzutu była kwestia 
nieproporcjonalnego charakteru grzywny28. W ramach ostatniego, dziewiątego zarzutu, Intel dążył 
do uzyskania obniżenia kwoty nałożonej grzywny w ramach wykonywania przez Sąd nieograni-
czonego prawa orzekania29.

Wyrokiem z 12 czerwca 2014 r. Sąd oddalił w całości skargę Intel30. W analizowanej sprawie 
Sąd przyjął bardzo formalistyczne podejście, które sprowadza się do uznania przez Sąd, iż „stwier-
dzenie niezgodności z prawem rabatu za wyłączność nie wymaga analizy okoliczności danej spra-
wy. Komisja nie ma zatem obowiązku wykazania zdolności wykluczającej rabatów za wyłączność 
w każdym konkretnym przypadku”31. Sąd umniejszył tym samym rolę testu AEC wskazując, że 
„nie jest konieczne zbadanie, czy Komisja przeprowadziła test AEC w sposób zgodny z prawem 
i że nie jest też konieczne zbadanie kwestii, czy alternatywne obliczenia zaproponowane przez 
skarżącą zostały dokonane w prawidłowy sposób. Nawet wynik pozytywny testu AEC nie może 
bowiem wykluczyć potencjalnego skutku w postaci wykluczenia (…)”32. 

Wyrok Sądu był szeroko komentowany przez przedstawicieli doktryny, w przeważającej części 
odnoszących się do przedmiotowego wyroku w sposób wysoce krytyczny (Jones i Sufrin, 2016, 
s. 440)33. Główny zarzut kierowany pod adresem rozstrzygnięcia Sądu w przedmiotowej sprawie 
dotyczył odejścia Sądu od współczesnych kierunków rozwoju prawa konkurencji, naznaczonych 
coraz bardziej ekonomicznym podejściem, co w konsekwencji może doprowadzić do zakazania 
wielu systemów rabatowych, które byłyby korzystne albo chociaż neutralne z punktu widzenia kon-
kurencji na rynku (Wardęga, 2014, s. 130). Treść wyroku okazała się rozczarowaniem szczególnie 
dla tych, którzy mieli nadzieję na zaadaptowanie przez Sąd podejścia opartego na efektach, w tym 
testu AEC jako nowego, standardowego wyznacznika służącego ocenie rabatów warunkowych 

24 Szczegóły dotyczące treści zarzutu piątego w przedmiocie dowodu dotyczącego ogólnej strategii zmierzającej do uniemożliwienia ADM dostępu 
do najważniejszych kanałów sprzedaży oraz stanowiska Sądu w tym zakresie zostały przedstawione w pkt 1523–1552 wyr. Sądu w sprawie T-286/06 
Intel/KE z 12.06.2014 r.
25 Dec. KE z 13.05.2009 r. w sprawie nr COMP/C-3/37.990 Intel była pierwszą decyzją dotyczącą oceny systemów rabatowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa dominujące wydaną po przyjęciu przez KE Wytycznych w sprawie priorytetów, którymi Komisja będzie się kierować przy stosowaniu 
art. 82 Traktatu WE [obecnie art. 102 TFUE – przyp. autorki] w odniesieniu do szkodliwych działań o charakterze praktyki wykluczającej, podejmowa-
nych przez przedsiębiorstwa dominujące (Dz. Urz. UE C 45/02 z 24.02.2009 r.), przewidujących bardziej ekonomiczne podejście do oceny zachowań 
podmiotów dominujących; szerzej o tym: E. Wardęga (2014) czy A. Szmigielski (2016, s. 119–127).
26 Szczegóły dotyczące treści zarzutu szóstego w przedmiocie podobno nieprawidłowego zastosowania wytycznych z 2006 r. i domniemywanego 
uwzględnienia okoliczności pozbawionych wszelkiego znaczenia oraz stanowiska Sądu w tym zakresie zostały przedstawione w pkt 1560–1598 wyr. Sądu 
w sprawie T-286/06 Intel/KE z 12.06.2014 r.
27 Szczegóły dotyczące treści zarzutu siódmego w przedmiocie domniemywanego braku naruszenia art. 82 Traktatu WE [obecnie art. 102 TFUE] oraz 
stanowiska Sądu w tym zakresie zostały przedstawione w pkt 1599–1604 wyr. Sądu w sprawie T-286/06 Intel/KE z 12.06.2014 r.
28 Szczegóły dotyczące treści zarzutu ósmego w przedmiocie podobno nieproporcjonalnego charaktery grzywny oraz stanowiska Sądu w tym zakresie 
zostały przedstawione w pkt 1605–1638 wyr. Sądu w sprawie T-286/06 Intel/KE z 12.06.2014 r.
29 Szczegóły dotyczące treści zarzutu dziewiątego w przedmiocie wykonywania nieograniczonego prawa orzekania oraz stanowiska Sądu w tym za-
kresie zostały przedstawione w pkt 1639–1647 wyr. Sądu w sprawie T-286/06 Intel/KE z 12.06.2014 r.
30 Główne tezy z orzeczenia zostały szczegółowo omówione np. w monografii A. Szmigielskiego (2016, s. 119–127).
31 Pkt 143 wyr. Sądu w sprawie T-286/06 Intel/KE z 12.06.2014 r.
32 Pkt 151 wyr. Sądu w sprawie T-286/06 Intel/KE z 12.06.2014 r.
33 Tytułem przykładu wskazać można również zestawie komentarzy przedstawicieli doktryny do wyr. Sądu w sprawie T-286/06 Intel/KE z 12.06.2014 r., 
obejmujące 24 pozycje i opublikowane w sekcji „Szczegółowe informacje” na portalu orzeczniczym TSUE – InfoCuria pod adresem: http://curia.europa.
eu/juris/fiche.jsf?id=T%3B286%3B9%3BRD%3B1%3BP%3B1%3BT2009%2F0286%2FJ&pro=&lgrec=pl&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=pl&jur=
C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252
Cfalse%252Cfalse&num=T-286%252F09&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=55186#section_analyse (07.01.2018).
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w świetle art. 102 TFUE (Bułakowski, 2017, s. 35). Wśród przedstawicieli doktryny nie brakowa-
ło również bardziej zdecydowanych głosów, zgodnie z którymi wyrok Sądu w sprawie Intel/KE 
stanowił swoisty „krok w tył” w przedmiocie antymonopolowych instrumentariów analizy praktyk 
rabatowych (bądź szerzej praktyk cenowych) dominantów (Kohutek, 2014, s. 87).

IV.	Postępowanie	przed	TSUE

1.	Zarzuty	skierowane	przeciwko	wyrokowi	Sądu	przez	Intel

W dniu 26 sierpnia 2014 r. Intel wniósł odwołanie do TSUE, w którym żądał uchylenia wy-
roku Sądu w sprawie T-286/09 Intel/KE z 12 czerwca 2014 r. i stwierdzenia nieważności decyzji 
KE z 13 maja 2009 r. w sprawie nr COMP/C-3/37.990, formułując sześć zarzutów przeciwko 
rozstrzygnięciu Sądu34.

Treść zarzutów ujętych w odwołaniu Intel z 26 sierpnia 2014 r. w pełni korespondowała z treś-
cią zarzutów skargi Intel z 22 lipca 2009 r. i w istotnej części stanowiła powtórzenie – przynajmniej 
co do meritum – argumentów powołanych przez Intel na etapie postępowania przed Sądem.

2.	Opinia	Rzecznika	Generalnego

W dniu 20 października 2016 r. swoją opinię w sprawie przedstawił Rzecznik Generalny, Nils 
Wahl, w której nie zgodził się ze stanowiskiem Sądu i zwrócił się do TSUE o uchylenie wyroku 
Sądu oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przed Sąd35.

W ocenie Rzecznika Generalnego, aż pierwszych pięć z podniesionych przez Intel zarzu-
tów zasługuje na uwzględnienie, przy czym: (i) konieczne jest zbadanie przez Sąd wszystkich 
okoliczności sprawy oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, rzeczywistych lub potencjalnych skutków 
zachowań Intela dla konkurencji na rynku wewnętrznym, a także (ii) strony powinny uzyskać 
odpowiednią możliwość przedstawienia swoich stanowisk odnośnie do konsekwencji będących 
wynikiem rozpatrywanego uchybienia proceduralnego, a dokładniej – kwestii czy sporna decyzja 
wymaga unieważnienia w całości, czy tylko w zakresie, w jakim dotyczy ona zachowania Intel 
względem Dell36.

Rzecznik Generalny słusznie zwrócił uwagę, iż przyjęte prze Sąd założenie, zgodnie z któ-
rym „rabaty za wyłączność” oferowane przez przedsiębiorstwo zajmujące pozycję dominującą 
zawsze i bez wyjątku skutkują wykluczeniem o charakterze antykonkurencyjnym, w sposób istot-
ny wpłynęło na cały zaskarżony wyrok, ponieważ – opierając się na tym założeniu – Sąd cało-
ściowo odrzucił argumenty Intel dotyczące znaczenia kontekstu sprawy oraz, idąc jeszcze dalej, 
potrzeby rozpatrzenia czy kwestionowane zachowanie może wywoływać skutki o charakterze 
antykonkurencyjnym37.

Stanowisko Rzecznika Generalnego przedstawione w jego opinii z 20 października 2016 r. 
należy ocenić pozytywnie. Na co w pierwszej kolejności zwraca się uwagę, analizując opinię 
Rzecznika Generalnego, to niezwykła przenikliwość i szczegółowość poczynionych rozważań. 
34 Streszczenie zarzutów i głównych argumentów Intel zawartych w skardze wniesionej w dniu 26.08.2014 r. zostało opublikowane w Dz. Urz. UE C 
395 z 10.11.2014 r., s. 25–26.
35 Tekst opinii Rzecznika Generalnego z 20.10.2016 r. w sprawie C-413/14 P Intel/KE dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: http://curia.
europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184682&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=989149 (07.01.2017).
36 Pkt 345-347 opinii Rzecznika Generalnego z 20.10.2016 r. w sprawie C-413/14 P Intel/KE.
37 Pkt 47 opinii Rzecznika Generalnego z 20.10.2016 r. w sprawie C-413/14 P Intel/KE.
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W treści swojej opinii Rzecznik Generalny nie boi się stawiać odważnych tez, jakby chociaż ta do-
tycząca kwestii wymogu pokrycia „całości lub znacznej części” zapotrzebowania, który – w ocenie 
Rzecznika Generalnego – powinien odnosić się do całkowitego zapotrzebowania klienta, a nie 
do segmentu właściwego rynku odpowiadającego nieznacznej części tegoż zapotrzebowania38.

Przedstawione przez Rzecznika Generalnego argumenty – spójne i logiczne zarówno w for-
mie, jak i w treści – doskonale oddają intencję ekonomicznego podejścia do kwestii prawnokon-
kurencyjnych, wskazując na konieczność uwzględnienia kontekstu prawnego i gospodarczego 
zachowania przedsiębiorcy będącego przedmiotem analizy organu ochrony konkurencji. Z całą 
stanowczością Rzecznik Generalny odcina się od sztywnego, formalistycznego podejścia w kwe-
stii stosowania rabatów warunkowych przez podmioty posiadające pozycję dominującą na rynku, 
zgodnie z którym takie praktyki mają zawsze antykonkurencyjnym skutek. 

3.	Wyrok	TSUE

Długo wyczekiwany wyrok TSUE w sprawie Intel/KE zapadł 6 września 2017 r. Prasa i media 
obwieściły wszem i wobec, że Intel nie musi płacić rekordowej grzywny. Wiadomo, że przekaz 
medialny rządzi się swoimi prawami, a szczegóły proceduralne nie interesują przeciętnego od-
biorcy. Trochę szkoda, bo być może najciekawsze jeszcze przed nami. TSUE uchylając bowiem 
zaskarżony wyrok Sądu, przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Tak więc kwestia osta-
tecznego rozstrzygnięcia pozostaje nadal otwartą.

Wracając do wyroku TSUE, wskazać należy, że zaskarżony wyrok Sądu został uchylony 
„w zakresie, w jakim Sąd niesłusznie powstrzymał się w ramach swojego badania potencjału 
spornych rabatów w zakresie ograniczenia konkurencji od uwzględnienia argumentacji spółki 
Intel mającej na celu ujawnienie błędów popełnionych przez Komisję w ramach testu AEC”39. 
W ocenie TSUE, test AEC miał realne znaczenie przy dokonywaniu przez KE oceny zdol-
ności praktyki przedmiotowych rabatów do wywołania skutku w postaci wykluczenia równie 
skutecznych konkurentów, a Sąd miał obowiązek zbadania wszystkich argumentów Intel sfor-
mułowanych na temat przedmiotowego testu40. TSUE zakwestionował wyrok Sądu w zakre-
sie, w jakim Sąd orzekł, że nie było konieczności zbadania czy KE przeprowadziła test AEC 
w sposób zgodny z zasadami sztuki i bez popełnienia błędów, i że nie było też konieczne 
zbadanie kwestii, czy alternatywne obliczenia zaproponowane przez Intel zostały dokonane  
w prawidłowy sposób41.

W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że wśród przyczyn uchylenia zaskarżonego wyroku 
były kwestie proceduralne, tj. brak analizy argumentów Intel w zakresie zidentyfikowanych przez 
tenże podmiot błędów KE w ramach testu AEC oraz brak ustosunkowania się Sądu do krytyki 
względem niego wyrażonej przez Intel. 

Niemniej nie można również pominąć istotnych kwestii materialnoprawnych ujętych w ana-
lizowanym orzeczeniu, a odnoszących się do wykładni art. 102 TFUE, o czym szerzej w dalszej 
części niniejszego artykułu

38 Zob. pkt 208–212 opinii Rzecznika Generalnego z 20.10.2016 r. w sprawie C-413/14 P Intel/KE.
39 Pkt 147 wyr. TSUE w sprawie C-413/14 P Intel/KE z 06.09.2017 r.
40 Pkt 143-144 wyr. TSUE w sprawie C-413/14 P Intel/KE z 06.09.2017 r.
41 Pkt 145 wyr. TSUE w sprawie C-413/14 P Intel/KE z 06.09.2017 r.
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TSUE przekazał sprawę Sądowi do ponownego rozpoznania w celu zbadania przez Sąd 
zdolności spornych rabatów do ograniczenia konkurencji w świetle argumentów wysuniętych przez 
Intel. TSUE oddalił natomiast argumenty Intel odnoszące się do braku właściwości terytorialnej 
KE w kontekście zastosowania art. 102 TFUE do uzgodnień poczynionych przez Lenovo w la-
tach 2006 i 2007 (zarzut piąty), jak również do istnienia uchybień proceduralnych, które w opinii 
Intel naruszyły jej prawo do obrony (zarzut czwarty)42. TSUE nie orzekł w przedmiocie zarzutów 
drugiego, trzeciego i szóstego.

V.	Ocena	wyroku	TSUE
Szczegółowa analiza dotychczasowego postępowania toczącego się w sprawie praktyk Intel 

z pewnością ułatwi dokonanie oceny wyroku TSUE z pespektywy pozytywnych i negatywnych 
aspektów tego rozstrzygnięcia.

Dotychczasowa pozycja sądów unijnych w zakresie rabatów powodowała, że rabaty lojalnoś-
ciowe (lub każde inne mogące mieć podobne do nich efekty) stosowane przez przedsiębiorstwa 
dominujące stanowiły naruszenie unijnych reguł prawa konkurencji i były zabronione per se (Rokita, 
2015). Powyższe stanowisko opierało się przede wszystkim na tezach wypracowanych w wyroku 
w sprawie Hoffmann-La Roche43. Natomiast w kontekście rabatów innych niż lojalnościowe, sądy 
unijne stosowały dotychczas test wymagający rozważenia wszystkich okoliczności, sformułowany 
w wyroku Michelin I44. Zgodnie z tym testem, aby ustalić czy przedsiębiorstwo dominujące naru-
szyło pozycję dominującą, należy rozważyć wszystkie okoliczności, a w szczególności – kryteria 
i zasady przyznawania rabatu, a następnie ustalić czy przez przyznanie korzyści niemającej pokry-
cia w żadnym świadczeniu wzajemnym kontrahenta rabat może: (i) ograniczyć lub wyeliminować 
wolność kontrahenta w zakresie wyboru źródeł zaopatrzenia; (ii) zamknąć konkurentom dostęp do 
rynku; (iii) skutkować zastosowaniem odmiennych warunków do równorzędnych transakcji z inny-
mi kontrahentami lub też (iv) wzmacniać pozycję dominującą przez zniekształcenie konkurencji.

Niemniej w doktrynie zwraca się uwagę, że wskazany test również nie jest obiektywną ana-
lizą skutków systemu rabatowego. Jest to jedynie zabieg mający na celu ustalenie, że – pomimo 
użycia innego mechanizmu rabatowego – poddane analizie zachowanie ma znamiona rabatu 
lojalnościowego i może być traktowane jako jego funkcjonalny odpowiednik. Nadal jednak nie 
dokonuje się tu obiektywnej analizy skutków rynkowych danego rabatu (Rokita, 2015).

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że w ramach dotychczasowej praktyki orzeczni-
czej, sądy unijne skupiały swoją uwagę na ustaleniu czy dany mechanizm rabatowy ma charakter 
bądź wywołuje skutek (efekt) lojalnościowy, gdyż tego typu rabaty były uznawane za antykonku-
rencyjne za swej natury. Tym samym dotychczasowa linia orzecznicza w kwestii rabatów ofero-
wanych przez przedsiębiorstwa posiadające pozycję dominującą mogła prowadzić do ochrony 
mniej efektywnych konkurentów (Rokita, 2015).

Z analizy wyroku TSUE w sprawie Intel/KE można wyciągnąć wniosek, zgodnie z którym 
unijne reguły prawa konkurencji dopuszczają sytuację, w której przedsiębiorstwo posiadające 

42 Komunikat prasowy TSUE nr 90/17 z 06.09.2017 r. dostępny na stronie: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170090pl.
pdf (06.01.2018).
43 Główne tezy dotyczące stosowania rabatów lojalnościowych przed przedsiębiorstwa dominujące z wyr. ETS z 13.02.1979 r. w sprawie 85/76 
Hoffmann-La Roche zostały przywołane w pkt II niniejszego artykułu.
44 Wyr. ETS z 9.11.1983 r. w sprawie C-322/81, Michelin I, pkt 73.
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pozycję dominującą konkuruje z innymi uczestnikami rynku przy użyciu środków innych niż jakoś-
ciowe, co może wiązać się z wykluczeniem z rynku mniej efektywnych konkurentów. Jak trafnie 
wskazał TSUE, „art. 102 TFUE nie ma (…) na celu uniemożliwienia przedsiębiorstwu zdobycia, 
dzięki jego własnym świadczeniom, dominującej pozycji na rynku. Przepis ten nie zmierza także 
do zapewnienia, aby konkurenci mniej skuteczni niż przedsiębiorstwo zajmujące pozycję dominu-
jącą pozostali na rynku”45. Co więcej, TSUE zwraca uwagę, że zniknięcie z rynku lub odsunięcie 
na dalszy plan konkurentów mniej skutecznych – a zatem mniej interesujących dla konsumentów 
w szczególności pod względem cen, możliwości wyboru, jakości i innowacyjności – jest wpisane 
w definicję konkurencji46. Tak więc nie każdy skutek w postaci wykluczenia musi prowadzić do 
naruszenia unijnych reguł prawa konkurencji47.

Przedstawione przez TSUE stanowisko w kontekście wykładni art. 102 TFUE zasługuje na 
pełną aprobatę, umożliwia bowiem przedsiębiorstwom posiadającym pozycję dominującą uspra-
wiedliwienie swojej praktyki, powołując się na obiektywną konieczność albo względy efektywności 
ekonomicznej. Jak wskazuje TSUE, zapewnienie takiej możliwości jest wręcz konieczne, gdy „dane 
przedsiębiorstwo w toku postępowania administracyjnego podnosi dowody na poparcie tego, że 
jego zachowanie nie miało zdolności do ograniczenia konkurencji, w szczególności – wywołania 
skutków zarzucanego wykluczenia”48.

W analizowanym orzeczeniu TSUE wyraźnie wskazał, iż KE jest zobowiązana do zbada-
nia wszystkich okoliczności dotyczących rabatów za wyłączność w danej sprawie, wskazując 
w szczególności na konieczność zbadania: (i) wagi pozycji dominującej przedsiębiorstwa na 
rynku właściwym; (ii) stopnia objęcia rynku zarzucaną praktyką; (iii) warunków i sposobów przy-
znawania analizowanych rabatów; (iv) okresu ważności analizowanych rabatów; (v) wysokości 
analizowanych rabatów; (vi) istnienia strategii mającej na celu wykluczenie z rynku konkurentów 
przynajmniej o takiej samej skuteczności49.

Wyrok TSUE w sprawie Intel/KE spotkał się z pozytywnym odbiorem ze strony przedstawi-
cieli doktryny prawa konkurencji. Komentatorzy zwracają uwagę, iż analizowany wyrok TSUE 
„uchylił orzeczenie, które opierało się na (zbyt) formalistycznym podejściu w zakresie antymo-
nopolowej oceny praktyk wykluczających dominatów, ignorując test równie efektywnego kon-
kurenta (AEC-Test)” (Kohutek, 2017). Analizowany wyrok pozostawia jednak pewien niedosyt 
w kontekście braku szczegółowego rozważenia przez TSUE poszczególnych elementów testu 
równie efektywnego konkurenta w kontekście sprawy Intel/KE. Wskazać bowiem należy, że 
TSUE ograniczył swoje rozważania w tym zakresie jedynie do stwierdzenia, że: (i) „test AEC miał 
realne znaczenie przy dokonywaniu przez Komisję oceny zdolności praktyki przedmiotowych 
rabatów do wywołania skutku w postaci wykluczenia równie skutecznych konkurentów”50 oraz 
(ii) „Sąd miał obowiązek zbadania wszystkich argumentów spółki Intel sformułowanych na temat  
wspomnianego testu”51.

45 Pkt 133 wyr. TSUE w sprawie C-413/14 P Intel/KE z 06.09.2017 r.
46 Pkt 134 wyr.
47 Ibidem.
48 Pkt 138 wyr.
49 Pkt 139 wyr.
50 Pkt 143 wyr.
51 Pkt 144 wyr.
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VI.	Podsumowanie	i	wnioski
Po wyroku TSUE w sprawie Intel/KE z pewnością mogą odetchnąć przede wszystkim zwolen-

nicy ekonomicznej analizy prawa konkurencji. Można pokusić się o twierdzenie, iż przedmiotowy 
wyrok stanowi krok ku temu, aby przedsiębiorstwa posiadające pozycję dominującą, w ramach 
prowadzonych postępowań antymonopolowych, miały możliwość przedstawienia obiektywnego 
uzasadnienia zastosowania przez te podmioty rabatów mogących mieć antykonkurencyjne skutki. 
Jednocześnie organy ochrony konkurencji winny odstąpić od dotychczasowej praktyki, zgodnie 
z którą rabaty o charakterze lojalnościowym są zakazane per se i każdorazowo przeprowadzać 
pogłębioną analizę wszystkich okoliczności sprawy w kontekście danego mechanizmu rabatowego. 

To, co niepokoi, to fakt, że TSUE w sposób bardzo ogólnikowy odniósł się do  zarzutów Intel 
w zakresie istotnego ograniczenia prawa do obrony w związku z uniemożliwieniem zapoznania 
się Intel ze szczegółowym przebiegiem spotkania KE z przedstawicielem Dell. 

Wyrok TSUE pozostawia pewien niedosyt w zakresie analizy prawnej sprawy. Ta przepro-
wadzona prze TSUE wypada dosyć blado chociażby w porównaniu z wnikliwą i bardzo ciekawą 
opinią Rzecznika Generalnego. Kwestią co najmniej zastanawiającą jest również fakt, że TSUE 
w swoich rozważaniach w żaden sposób nie odniósł się do stanowiska Rzecznika Generalnego 
przedstawionego w opinii z 20 października 2016 r. 

Wyrok TSUE nie przybliżył w żaden sposób kierunku ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie. 
Niemniej przedmiotowy wyrok niejako „przywrócił” kryterium efektywności w ramy analitycznej oceny 
zachowań dominantów w świetle art. 102 TFUE, słusznie stwierdzając, iż nie każde wykluczenie 
z rynku jest szkodliwe dla konkurencji (Kohutek, 2017). Rabaty lojalnościowe, poddane analizie 
w zakresie ich rzeczywistego potencjału do wywołania skutków wykluczających, nie muszą być 
uznane za niedozwolone. Jest to znak, iż prawo konkurencji zmierza do bardziej ekonomicznego 
podejścia w zakresie antymonopolowej oceny praktyk ograniczającej konkurencję, ale następuje 
to bardzo powoli, a możliwość wykazania przez dominanta braku antykonkurencyjnych skutków 
lub ich równoważenia przez efekty prokonkurencyjne wydaje się – póki co – nadal teoretyczna 
(Perska, 2017). Należy przyłączyć się do postulatów przedstawicieli doktryny, zgodnie z którymi 
pozostaje mieć nadzieję, że taki – prawidłowy kierunek interpretacji art. 102 TFUE – zostanie 
przez sądy unijne podtrzymany w dalszych orzeczeniach.

Bibliografia
Bułakowski, K. (2017). Rabaty stosowane przez przedsiębiorstwa dominujące w świetle orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w latach 2011–2015, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy 
i Regulacyjny, 5(6). 

Jones, A. i Sufrin, B. (2016). EU Competition Law. Text, Cases, and Materials. Oksford: Oxford University 
Press.

Kohutek, K. (2010). Rabaty udzielane przez przedsiębiorstwa dominujące w świetle prawa konkurencji. 
Przegląd Prawa Handlowego, 7. 

Kohutek, K. (2014). Glosa do wyroku S(PI) z dnia 12 czerwca 2014 r., T-286/09. Zachowanie formalnego 
podejścia do oceny rabatów stosowanych dominantów oraz deprecjacja testu równie efektywnego 
konkurent. Glosa, 4.



138 Teresa Kaczyńska-Kochaniec            Czy nadchodzą zmiany w podejściu organów ochrony konkurencji…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 3(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.3.7.11

Kohutek, K. (2017). Wyrok TSUE w sprawie Intel (2017): „przywrócenie” testu równie efektywnego kon-
kurenta. Pozyskano z: http://kohutek.pl/wyrok-tsue-sprawie-intel-2017-przywrocenie-testu-rownie-
-efektywnego-konkurenta/ (6.01.2018).

Kostecka-Jurczyk, D. (2013). Test równie efektywnego konkurenta a test hipotetycznie dość efektywnego 
konkurenta w ocenie nożyc kosztowo-cenowych na rynku telekomunikacyjnym. internetowy Kwartalnik 
Antymonopolowy i Regulacyjny, 8(2). 

Perska, N. (2017). Pozycja dominująca a rabaty lojalnościowe. Pozyskano z: http://doradztwoantymono-
polowe.pl/pozycja-dominujaca-a-rabaty-lojalnosciowe/ (6.01.2018).

Rokita, K. (2015). Systemy rabatowe przedsiębiorstw dominujących w prawie konkurencji Unii Europejskiej. 
Europejski Przegląd Sądowy, 8.

Szmigielski, A. (2016). Rabaty warunkowe udzielane przez przedsiębiorstwa dominujące w świetle prawa 
konkurencji Unii Europejskiej. W kierunku bardziej ekonomicznego podejścia. Pozyskano z: https://
www.uokik.gov.pl/download.php?plik=18469 (6.01.2018).

Wardęga, E. (2014). Systemy rabatowe stosowane przez przedsiębiorstwa dominujące – czy najnowsze 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE można obronić? Glosa do wyroku Sądu (siódma izba w 
składzie powiększonym) z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie T-286/09 Intel Corp. przeciwko Komisji 
Europejskiej. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 9(3). 

Teresa	Kaczyńska-Kochaniec
doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
w Białymstoku
aplikantka adwokacka w Izbie Warszawskiej; prawnik w kancelarii Allen & Overy
e-mail: teresa_kaczynska@wp.pl.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 3(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

139 P R Z E G L Ą D 	 P I Ś M I E N N I C T W A

Daria	Kostecka-Jurczyk,	 
Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa  

a ryzyko konkurencyjne w świetle prawa antymonopolowego,  
C.H.	Beck,	Warszawa	2017,	ss.	304

I
Książka autorstwa Darii Kosteckiej-Jurczyk pt. Koncentracja w formie wspólnego przedsiębior-

stwa a ryzyko konkurencyjne w świetle prawa antymonopolowego, wydana nakładem Wydawnictwa 
C.H. Beck w 2017 roku, w Warszawie, to dogłębne studium poświęcone jednemu z najbardziej 
doniosłych pod względem teoretycznym i praktycznym, a przy tym wciąż aktualnych problemów 
współczesnego prawa i ekonomii ochrony konkurencji, jakim jest antymonopolowa kwalifikacja 
operacji koncentracyjnych przybierających postać wspólnego przedsiębiorstwa (joint venture; dalej: 
JV). Jest to zarazem nad wyraz złożone, skomplikowane i sporne zagadnienie, nieprzypadkowo 
zaliczane w doktrynie do „najciemniejszych zakątków” prawa antymonopolowego (Brodley, 1976, 
s. 453). Co może zaskakiwać, było ono – jak dotąd – przedmiotem wielu, ale ledwie cząstkowych 
zwykle opracowań, nie pretendujących do całościowego ujęcia problemu (co notabene odnosi 
się nie tylko do polskiej, ale w dużej mierze też do zagranicznej literatury)1. Stąd też zamysł Darii 
Kosteckiej-Jurczyk, aby zagadnienie to poddać wszechstronnej i wnikliwej analizie, dobrze świad-
czy o intuicji naukowej i odwadze Autorki w podejmowaniu ambitnych wyzwań badawczych. Dzięki 
takiej postawie dorobek polskiej doktryny prawa antymonopolowego wzbogacił się o pierwsze, 
pionierskie rzec można, monograficzne opracowanie poświęcone w całości antymonopolowej 
problematyce koncentracji w formie wspólnego przedsiębiorstwa. 

II
Obrany przez Autorkę przedmiot badań ma wybitnie interdyscyplinarny charakter. Obejmuje 

bowiem zarówno prawną, jak i ekonomiczną perspektywę tytułowego zagadnienia. Takie podej-
ście badawcze zasługuje na uznanie z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, z uwagi na 
silne związki łączące prawo antymonopolowe z ekonomią (jest ono częścią szeroko rozumianego 
prawa gospodarczego, które traci swój fundament, jeśli ignoruje realnie istniejące uwarunkowania 
gospodarcze). Po drugie, szeroki temat badań, z wyraźnymi odniesieniami interdyscyplinarnymi 
i polaryzujący w kierunku dyscyplin pokrewnych zwiększa wartość uzyskanych wyników (stąd też 
jest szczególnie pożądany w pracach naukowych wyższego stopnia).

Z uniwersalną naturą podjętego w recenzowanej pracy problemu badawczego (obecnego we 
wszystkich jurysdykcjach antymonopolowych) dobrze koreluje także prawnoporównawczy charakter 
jego analiz. Ich rozmach jurysdykcyjny nie jest jednak aż tak szeroki (w istocie nieograniczony), 
jak to może sugerować tytuł monografii i tytuły jej podstawowych jednostek redakcyjnych (roz-
działów). Analizy te koncentrują się bowiem na prawie Unii Europejskiej (UE) (unijnym), Polski, 

1 Do pewnego tylko stopnia porównywalny do recenzowanego dzieła charakter mają prace monograficzne: L.S. Morais (2013); K. Bas (2014); 
E. Ascola (2012).
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i w mniejszym już zakresie – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Notabene prawo antymonopolowe, 
którego komponentem jest z reguły prawo kontroli koncentracji, funkcjonuje już w ponad stu jurys-
dykcjach (inaczej niż Autorka, pisząc o kontroli koncentracji a nie o nadzorze nad nimi, używam 
terminologii normatywnej, stosowanej przez prawodawców w Polsce i wielu innych państwach 
oraz UE, a także obecnej w dokumentach takich organizacji czy quasi-organizacji międzyna-
rodowych zajmujących się prawem antymonopolowym, jak np. OECD i Międzynarodowa Sieć 
Konkurencji). Tak zakreślony obszar badań prawnoporównawczych uzasadnia jednak kluczowa 
rola, jaką w polskiej przestrzeni gospodarczej odgrywa, oprócz rodzimego prawa antymonopolo-
wego, jego unijny odpowiednik, a także referencyjny wciąż w dużej mierze (i to w skali światowej), 
status amerykańskiego prawa antymonopolowego.

Recenzowana praca ma prawidłową, przemyślaną i podporządkowaną celowi badawczemu 
konstrukcję. Jej trzon stanowi sześć harmonijnie skomponowanych rozdziałów, poprzedzonych 
wprowadzeniem i zwieńczonych zakończeniem. Odpowiadające kanonom wprowadzenie zawiera 
przekonujące uzasadnienie wyboru tematu pracy oraz wyraźne wskazanie obranego przedmiotu 
badań, ich celu oraz zastosowanych metod badawczych. 

Pole badań Autorka podzieliła na trzy obszary obejmujące siedem hipotez cząstkowych, we-
ryfikowanych (wraz z hipotezą główną) w poszczególnych (sześciu) rozdziałach (prezentowany we 
wprowadzeniu zarys tej nieszablonowej struktury wydaje się, siłą rzeczy, dość skomplikowany).

Celem pracy jest [jak pisze Autorka na s. LIV] analiza różnych obszarów ryzyka ograniczenia 
konkurencji generowanego poprzez koncentrację w formie wspólnego przedsiębiorstwa zarówno 
z prawnego, jak i ekonomicznego punktu widzenia, przy czym [r]ealizacja tak zakreślonego celu 
sprowadza się do weryfikacji głównej hipotezy, że podział na pełnofunkcyjne i niepełnofunkcyjne 
wspólne przedsiębiorstwa nie jest wyczerpującym narzędziem rozróżnienia wspólnych przedsię-
biorstw stanowiących koncentrację lub porozumienie ograniczające konkurencję. 

Dla realizacji założonego celu badań Autorka zastosowała właściwie dobrany zestaw metod 
badawczych, tj. metodę formalno-dogmatyczną, prawnoporównawczą, historyczną oraz ekonomicz-
nej analizy prawa. Podejście takie jest adekwatne do charakteru podjętego zadania badawczego, 
realizuje postulat wielopłaszczyznowego badania prawa i podnosi wiarygodność wyników badań. 

Już pierwszy rozdział recenzowanego dzieła odsłania wyraziście jego interdyscyplinarne ob-
licze. Odnajdujemy w nim bowiem wszechstronny, wielowątkowy, acz odpowiednio syntetyczny 
ogląd ekonomicznych aspektów utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa. Rozdział ten ukazuje 
w szczególności ambiwalentne (zarówno pro-, jak i antykonkurencyjne) następstwa, jakie może 
nieść za sobą utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa, które z jednej strony może przysparzać 
znacznych korzyści ekonomicznych (zwłaszcza jego założycielom), z drugiej zaś – może też ge-
nerować rozliczne negatywne skutki dla konkurencji. Jak wykazano, ryzyko tych ostatnich (elo-
kwentnie nazwane ryzykiem konkurencyjnym) determinuje już sama struktura rynku i jest ono 
zróżnicowane w zależności od typu wspólnego przedsiębiorstwa.

Głównej wartości rozdziału drugiego upatruję w pogłębionej i krytycznej analizie pojęcia oraz form 
wspólnego przedsiębiorstwa na gruncie trzech porządków prawnych: unijnego (traktowanego jako 
punkt odniesienia), polskiego i amerykańskiego. Zawarte w tej części opiniowanego dzieła ustalenia 
i wnioski mają walor nie tylko porządkujący, lecz także wyjaśniający. Ukazują m.in. na wskroś niejed-
noznaczną i zmienną (hybrydową) naturę wspólnego przedsiębiorstwa, łączącą elementy kooperacji 
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(koordynacji) i koncentracji (stąd sugestywne określenie go metaforycznym mianem „kameleona” 
prawa i polityki konkurencji – s. 46). To signum specificum formy współdziałania gospodarczego, jaką 
jest wspólne przedsiębiorstwo, niejako wymusza jego wielopoziomową ocenę przez organy antymo-
nopolowe tak w kontekście strukturalnym, jak i behawioralnym. Na odnotowanie zasługuje również 
m.in. spostrzeżenie Autorki, że formalnie historyczne już rozróżnienie na wspólne przedsiębiorstwa 
kooperacyjne i koncentracyjne w praktyce utrzymuje się nadal i wciąż jest użyteczne. Wyjaśniwszy 
istotę aktualnie obowiązującego w prawie unijnym kryterium kwalifikacji wspólnych przedsiębiorstw 
jako pełno- i niepełnofunkcyjnych, Autorka skonstruowała i dogłębnie przeanalizowała katalog narzędzi 
(kryteriów) służących odróżnianiu JV stanowiących koncentrację od JV będących porozumieniem 
ograniczającym konkurencję. Wykazała przy tym ograniczoną (wątpliwą) przydatność niektórych 
z tych narzędzi. Z oczywistych względów szczególnie interesujące poznawczo oraz inspirujące do 
przemyśleń są rozważania Autorki poświęcone reżimowi antymonopolowemu, któremu podlegają 
wspólni przedsiębiorcy w Polsce. W rozważaniach tych nie brakuje krytycznych uwag, wpisujących 
się w dominujący nurt poglądów polskiej doktryny prawa antymonopolowego, opowiadających się 
za potrzebą rewizji regulacji ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów2 
(dalej: uokik), dotyczących koncentracji w formie wspólnego przedsiębiorcy, w kierunku zgodnym 
z rozwiązaniami funkcjonującymi w prawie unijnym. Wnioski de lege ferenda, formułowane w tym 
względzie przez Autorkę, z pewnością zasługują na wzięcie pod rozwagę. Zastanawia jednak, czy 
wręcz intryguje, dlaczego, mimo tak powszechnego, zgodnego i artykułowanego od dawna stano-
wiska oponentów aktualnego (szerokiego) zakresu kontroli wspólnych przedsiębiorców w polskim 
prawie antymonopolowym, jest on konsekwentnie utrzymywany.

Rozdział trzeci ukazuje rozliczne aspekty przejęcia kontroli nad wspólnym przedsiębiorstwem 
w kontekście antymonopolowej kontroli koncentracji. Na wstępie Autorka przedstawia pojęcie i atry-
buty „kontroli” w rozumieniu prawa antymonopolowego, a następnie skrupulatnie analizuje różne 
przypadki reorganizacji wspólnego przedsiębiorstwa (zmiany jego kontroli, zakresu działalności 
i przekształcenie w pełnofunkcyjne JV). Czyni to w celu ustalenia, w jakich sytuacjach utworzenie 
lub zmiana kontroli wspólnego przedsiębiorstwa konstytuuje koncentrację wymagającą antymono-
polowej notyfikacji. Dociekania Autorki w tym obszarze są ze wszech miar celowe i potrzebne, a to 
dlatego, że praktyka tworzenia wspólnych przedsiębiorstw obfituje w wiele przypadków, które bu-
dzą ogromne wątpliwości natury zarówno teoretycznej, jak i praktycznej – czy mamy do czynienia 
z koncentracją w rozumieniu prawa antymonopolowego. Dotyczy to przede wszystkim zmian struk-
tury kontroli, poszerzenia zakresu działalności wspólnego przedsiębiorstwa oraz przekształcenia 
niepełnofunkcyjnego JV w pełnofunkcyjne. Owoce podjętego przez Autorkę wysiłku badawczego, 
w postaci szeregu istotnych ustaleń, spostrzeżeń i wniosków, mogą okazać się wydatną pomocą 
ułatwiającą rozwiewanie tego rodzaju wątpliwości. Walor taki mają m.in. wnioski, że przejęcie kontroli 
stanowi stan faktyczny koncentracji bez względu na charakter wspólnego przedsiębiorstwa, a pojęcie 
„utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa” nie jest tożsame z pojęciem jego „powstania” (pełnofunk-
cyjne JV może bowiem powstać również w związku z restrukturyzacją niepełnofunkcyjnego JV).

Przedstawione w czwartym rozdziale wyniki badań poświęconych problematyce ryzyka zakłó-
cenia konkurencji w formie koordynacji zachowań rynkowych założycieli wspólnego przedsiębior-
stwa (utożsamianej z antykonkurencyjnym porozumieniem) oferują szereg wartościowych ustaleń 
2 T.j. Dz.U. 2017, poz. 229 ze zm. 
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i wniosków dotyczących tego zagadnienia. Na podkreślenie zasługuje już choćby wykazanie, że 
umowa założycielska wspólnego przedsiębiorstwa nie ma charakteru porozumienia ograniczają-
cego konkurencję, aczkolwiek jej zawarcie może sprzyjać koordynacji zachowań konkurencyjnych 
założycieli JV. Na uznanie zasługuje też wnikliwa i precyzyjna analiza stosunków między wspólnym 
przedsiębiorstwem i jego założycielami pod kątem sprzecznej z regułami konkurencji koordynacji 
zachowań rynkowych. Interesujący jest też wywód prowadzący do oryginalnej konkluzji, iż art. 2 
ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw3 (dalej: rozporządzenie nr 139/2004), obejmujący ryzyko koordynacji zachowań 
założycieli JV, komplikuje system kontroli koncentracji w formie JV (uwzględnia bowiem tylko ryzy-
ko horyzontalnej koordynacji zachowań rynkowych jego założycieli, ignorując ryzyko wertykalnej 
koordynacji w relacjach JV z założycielami) i jest w istocie zbędny.

W piątym z kolei rozdziale Autorka, z właściwą sobie przenikliwością analizuje ryzyko konku-
rencyjne wspólnego przedsiębiorstwa, które określa mianem tzw. efektów rozlewania (dosłowne 
tłumaczenie spill-over effects). Ryzyko to polega na generowaniu przez wspólne przedsiębiorstwo 
zmian w strukturze rynku, które mogą przyczyniać się do antykonkurencyjnych praktyk założycieli 
JV. Analizę rzeczonych efektów Autorka przeprowadza opierając się na ich typologii, wyróżniającej 
tzw. efekty skoordynowane, wśród których wyodrębnia się jeszcze efekty bezpośrednie i pośred-
nie, a także nieskoordynowane (jednostronne). Badaniami obejmuje przede wszystkim odnośne 
regulacje rozporządzenia nr 139/2004 oraz unijne orzecznictwo (administracyjne i sądowe) doty-
czące analizowanych zagadnień i, w ograniczonym już zakresie, ubogą w tym względzie praktykę 
decyzyjną polskiego organu antymonopolowego (Prezesa UOKiK). Autorka porusza tu całą gamę 
nader złożonych problemów i zagadnień. Przedstawia m.in. koncepcję i kryteria oceny efektów 
skoordynowanych i nieskoordynowanych, konfrontuje efekty skoordynowane z zakazem antykon-
kurencyjnych porozumień, a także wyjaśnia koncepcję zakłócenia konkurencji poprzez imitację. 
Podobnie jak w poprzednich rozdziałach, Autorka zajmuje postawę krytycznego analityka, wyka-
zując słabości czy nawet wady badanych koncepcji (np. efektów nieskoordynowanych), a także 
uwzględnia wnioski de lege ferenda mające na celu zaradzenie zidentyfikowanym problemom 
(np. wskazujące na potrzebę rewizji części przepisów rozporządzenia nr 139/2004). 

Szósty (ostatni) rozdział, będący niejako dopełnieniem poprzednich, traktuje o tym obszarze 
ryzyka konkurencyjnego związanego z utworzeniem wspólnego przedsiębiorstwa, które obejmuje 
tzw. ograniczenia akcesoryjne (dodatkowe ograniczenia umowne) zawarte w umowie założyciel-
skiej JV (klauzule o zakazie konkurencji, klauzule licencyjne, ograniczenia zakupu i zbytu, klau-
zule wykonania pracy dla przedsiębiorstw powiązanych i klauzule poufności), a także odrębne 
porozumienia, mogące służyć koordynacji zachowań rynkowych przez założycieli JV, które nie są 
kwalifikowane jako ograniczenia akcesoryjne. Analizy ograniczeń akcesoryjnych Autorka dokonuje 
w oparciu o praktykę decyzyjną Komisji Europejskiej oraz Prezesa UOKiK, uwzględniając przy 
tym poglądy doktryny prawa antymonopolowego. Jak przyznaje, ograniczenia te budzą poważne 
wątpliwości co do ich materialnoprawnej oceny na gruncie tak rozporządzenia nr 139/2004, jak 
i uokik. Mimo to wskazuje na pewne tendencje orzecznicze odnośnie do kwalifikacji prawnej okre-
ślonych klauzul umownych jako ograniczeń akcesoryjnych, a także formułuje kilka dezyderatów 
de lege ferenda, których uwzględnienie sprzyjałoby przejrzystości działań władz antymonopolowych 
3 Dz. Urz. UE L z 2004 r., Nr 24, s. 1.
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w tym obszarze, a także zwiększałoby pewność prawną przedsiębiorstw (uwagi te adresowane 
są w szczególności do polskich władz prawodawczych i antymonopolowych). 

Tradycyjnie skomponowane zakończenie opiniowanej monografii, podobnie jak jej główna 
część, prezentuje wysoki poziom merytoryczny. W klarowny sposób rekapituluje wyniki dociekań 
zawartych w poszczególnych rozdziałach, eksponując syntetycznie, ale nie zdawkowo, naji-
stotniejsze ustalenia i wnioski. Docenić należy zwłaszcza propozycje de lege ferenda w postaci 
konkretnych rozwiązań normatywnych, odnoszone zarówno do unijnych, jak i polskich regulacji 
prawnych kształtujących status antymonopolowy wspólnych przedsiębiorstw. 

III
Jak każde wartościowe dzieło naukowe, monografia Darii Kosteckiej-Jurczyk skłania do 

refleksji i dyskusji naukowej, co poniekąd świadczy o niebanalności wyrażanych przez Autorkę 
sądów. Z uwagi na ogromne bogactwo poruszanych przez Nią zagadnień, a także ramy niniejszej 
recenzji, odniosę się do kilku tylko kwestii. Zważywszy przy tym, że zadaniem recenzenta jest nie 
tylko eksponowanie zalet ocenianej pracy, wskażę na kilka jej elementów polemicznych.

Po pierwsze zatem, podzielam zapatrywania Autorki w zdecydowanej większości rozważa-
nych przez Nią problemów. Nie odmawiam też całkiem racji argumentom wysuwanym na poparcie 
jednego z Jej głównych postulatów de lege ferenda (formułowanego zresztą powszechnie w pol-
skiej doktrynie prawa antymonopolowego), wskazującego na potrzebę rewizji uokik, polegającej 
na wyodrębnieniu wspólnych przedsiębiorców o charakterze pełno- i niepełnofunkcyjnym, a zara-
zem objęciu obowiązkiem notyfikacji zamiaru utworzenia wyłącznie pierwszego z wymienionych 
typów JV (na wzór rozwiązań przyjętych w unijnym prawie konkurencji) (s. 85, 107 i 299). Byłbym 
jednak bardziej otwarty na argumenty przemawiające za utrzymaniem status quo w tym zakre-
sie, tzn. objęciem mechanizmem prewencyjnej kontroli koncentracji wszystkich typów wspólnych 
przedsiębiorców. Z perspektywy zainteresowanych przedsiębiorców może to być w szczególności 
wzgląd na większą pewność prawną, jaką w pewnym sensie oferuje im taka konstrukcja, zwłaszcza 
eliminując konieczność ustalania charakteru wspólnych przedsiębiorców, co jest niejednokrotnie 
(jak dowodzi sama Autorka) skomplikowanym przedsięwzięciem, zważywszy na ich często dualny 
(koordynacyjno-koncentracyjny) charakter. Kluczowym jednak uzasadnieniem obecnych rozwią-
zań może być ich większa efektywność w przeciwdziałaniu naruszeniom reguł konkurencji. Jak 
bowiem wiadomo, następcze interwencje antymonopolowe są zazwyczaj mniej skuteczne (od pre-
wencyjnych) i – co istotne – tylko w ograniczonym wieloma czynnikami zakresie dają możliwość 
„naprawy” skutków naruszeń prawa antymonopolowego. Dość wspomnieć, że gdyby promowane 
przez Autorkę rozwiązanie było już wdrożone, nie powiodłoby się powstrzymanie przez Prezesa 
UOKiK – w trybie przepisów normujących uprzednią (ex ante) kontrolę koncentracji – planowanego 
utworzenia konsorcjum Nord Stream 2, które – jak wiele na to wskazuje – miałoby nader szkodliwe 
antykonkurencyjne następstwa dla Polski (szerzej zob. Molski, 2018). Co najwyżej transakcję tę 
(kwalifikowaną jako niepełnofunkcyjne JV) można by wówczas kwestionować już po zawiązaniu 
konsorcjum (ex post), w trybie przepisów ustanawiających zakaz porozumień ograniczających 
konkurencję. Wnioski, do jakich prowadzi ten specyficzny przypadek, mogą służyć jako koronny 
argument zwolenników utrzymania szerokiego zakresu prewencyjnej kontroli wszystkich wspól-
nych przedsiębiorców (w ramach prawa kontroli koncentracji), co zresztą nie jest tylko polskim 
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ewenementem, gdyż podobne rozwiązania funkcjonują np. na Litwie oraz w Austrii, Niemczech 
i Wielkiej Brytanii (zob. Cardwell i Hatton, 2017). W konsekwencji nie spodziewałbym się rychłego 
uwzględnienia przez polskiego prawodawcę postulatu ograniczenia zakresu odnośnej kontroli 
tylko do pełnofunkcyjnych JV.

Po drugie, nie budzi sprzeciwu stosowanie przez Autorkę określenia „nadzór nad koncentra-
cjami”, zamiast przyjętego przez prawodawcę polskiego i unijnego określenia „kontrola koncen-
tracji”, uzasadniane powszechnie podzielanym w polskiej doktrynie prawa antymonopolowego 
poglądem, że odnośny mechanizm prawny należy ujmować raczej w kategoriach nadzoru, a nie 
kontroli (s. 12, przypis 45). Nie w pełni natomiast przekonuje dodatkowy argument, który Autorka 
wysuwa na poparcie zastosowanej konwencji terminologicznej, twierdząc, że [t]akie podejście jest 
właściwe chociażby z tego względu, że nadzór jest dokonywany ex ante, a pojęcie kontroli odnosi 
się do działań podjętych ex post. Nie można bowiem kontrolować bytu nieistniejącego (ibidem). 
Mimo całej niejednoznaczności i niejednorodności odnośnych pojęć nie ulega raczej wątpliwości, 
że zarówno nadzór, jak i kontrola mogą mieć charakter uprzedni (prewencyjny) oraz następczy, 
a poza tym – kontrola jest immanentnym elementem (wstępną fazą) nadzoru (ergo nadzór nie 
jest możliwy bez kontroli). Jak się przy tym wydaje, tym, co wyraźniej odróżnia oba pojęcia jest 
korygujący charakter nadzoru, tj. możliwość władczej ingerencji w celu usunięcia stwierdzonych 
w wyniku kontroli nieprawidłowości (Kocowski, 2013, s. 361 i n.; Chełmoński, 2000, s. 107 i n.). 
Nawiasem	mówiąc,	statystycznie	rzecz	biorąc, olbrzymia większość postępowań antymonopo-
lowych w sprawach koncentracji kończy się bezwarunkową zgodą na ich dokonanie4, a więc nie 
wykracza poza fazę kontroli, co przynajmniej w części może tłumaczyć preferencje semantyczno-
-terminologiczne prawodawców.

Po trzecie, nie jestem zwolennikiem używania określenia „prawo europejskie” jako synonimu 
prawa UE (unijnego, dawniej wspólnotowego), którym posługuje się czasem Autorka (zob. np. 
s. LIII). Taka konwencja terminologiczna (stosowana dość często w polskim piśmiennictwie) suge-
ruje bowiem, że UE i jej porządek prawny ogarnia bez reszty całą Europę, w tym prawo tworzone 
przez wszystkie międzynarodowe organizacje europejskie (lub pod ich auspicjami), a państwa 
nienależące do UE są nieeuropejskie. 

Po czwarte wreszcie, szczególnie teoretycy prawa byliby bardziej usatysfakcjonowani, 
gdyby zamiast pojawiającego się w recenzowanej pracy określenia „wykładnia gramatyczna” 
(np. s. LV i 125), które nie ma współcześnie uzasadnienia, posłużono się bardziej adekwatnymi 
określeniami: „językowe dyrektywy interpretacyjne” lub „językowe dyrektywy wykładni” (Choduń, 
2016, s. 31; Zieliński, 2002, s. 274–275). 

IV
Elementy polemiczne dysertacji Darii Kosteckiej-Jurczyk nie mogą umniejszać znaczenia 

i wartości Jej dokonania naukowego, które zasługuje na wysoką ocenę. Jak każde ludzkie dzieło 
(może z wyjątkiem arcydzieł geniuszy) nie jest ono idealne, niemniej jednak jego poziom meryto-
ryczny dowodzi gruntownego opanowania przez Autorkę rozległego i nadzwyczaj złożonego ma-
teriału badawczego w sposób znamionujący erudycję i wysokiej próby warsztat naukowy. Autorka 

4  Zob. np. Biała Księga. W kierunku skuteczniejszej unijnej kontroli łączenia przedsiębiorstw, COM(2014) 449 final, Bruksela 2014, s. 5; Błachucki, 
2012, s. 18.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 3(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

145 Rajmund Molski            Daria Kostecka-Jurczyk, Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne…

sprawnie porusza się w obfitym materiale źródłowym wykorzystanym w pracy, dowodząc bardzo 
dobrej znajomości literatury przedmiotu – zarówno polskiej, jak i zagranicznej, a także rozległego 
orzecznictwa sądowego i praktyki decyzyjnej organów antymonopolowych. Wyraźnie interdyscy-
plinarny charakter kompetencji Autorki z zakresu prawa i ekonomii znakomicie predysponuje Ją 
do badań prawa antymonopolowego. Wysoka jakość recenzowanego dzieła potwierdza autorytet 
Autorki jako wysokiej klasy specjalisty i wybitnej znawczyni problematyki statusu antymonopo-
lowego wspólnych przedsiębiorstw. Monografia Darii Kosteckiej-Jurczyk stanowi w moim prze-
konaniu osiągnięcie będące znacznym wkładem w rozwój publicznego prawa gospodarczego. 
Przede wszystkim dlatego, że wypełnia istniejącą lukę w piśmiennictwie antymonopolowym, jest 
w dużej mierze nowatorskie i może stanowić asumpt do dalszych badań i dyskusji dotyczących 
optymalnego kształtu unijnego i polskiego prawa kontroli koncentracji.
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I
Książka autorstwa Dariusza Aziewicza pt.: Ocena siły rynkowej przedsiębiorcy w nadzorze 

nad horyzontalnymi koncentracjami przedsiębiorców, wydana przez Wydawnictwo Naukowe 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, jest pierwszą w Polsce 
publikacją, która została poświęcona w całości ocenie przez organy ochrony konkurencji skutków 
horyzontalnych koncentracji przedsiębiorców. Problematyka ta jest wprawdzie przedmiotem analiz 
doktrynalnych, jednakże dalekich od ujęcia całościowego. Dostępne publikacje z tego zakresu 
mają głównie wymiar artykułowy bądź są częścią publikacji odnoszących się do innych zagadnień 
prawa antymonopolowego. Stąd też z aprobatą należy przyjąć w pełni kompleksową, autorską 
analizę zagadnienia siły rynkowej przedsiębiorcy w nadzorze nad horyzontalnymi koncentracjami 
przedsiębiorców. Przyjęty przez Autora zakres tematyczny jest istotny także z tego powodu, że 
nadzór nad koncentracjami – biorąc pod uwagę ilość wydanych decyzji – stanowi obszar naj-
częstszej aktywności organu antymonopolowego. W tym kontekście podkreślenia wymaga także 
praktyczny wymiar książki. Autor znakomicie łączy rozważania doktrynalne z praktycznym spoj-
rzeniem na efektywne, w pełni zgodne z zasadą praworządności badanie skutków horyzontalnych 
koncentracji. Jest to o tyle istotne, że kompetencje organu antymonopolowego w tym zakresie 
istotnie ingerują w wolność gospodarczą i majątkową przedsiębiorców. 

II
Recenzowana książka stanowi obszerne studium ekonomiczno-prawne, obejmujące naukową 

analizę kryteriów oceny siły rynkowej przedsiębiorcy o fundamentalnych skutkach dla praktyki sto-
sowania prawa. Celem, który postawił sobie Autor, było skonstruowanie racjonalnych i optymalnych 
dla polskiego prawa ochrony konkurencji modeli analizy możliwości powstania lub umocnienia siły 
rynkowej przedsiębiorcy w wyniku dokonania horyzontalnej koncentracji. W ocenie Autora modele 
te powinny służyć podniesieniu efektywności nadzoru państwa nad koncentracjami. Znaczenie tego 
problemu wynika stąd, że instytucja nadzoru nad koncentracjami przedsiębiorców tworzy material-
no-prawne podstawy interwencji państwa w procesy gospodarczych przekształceń strukturalnych, 
a zatem w wolność gospodarczą i majątkową przedsiębiorców. Analiza zamierzonych koncentra-
cji przedsiębiorców ma przy tym charakter prospektywnego badania potencjalnego wystąpienia 
antykonkurencyjnych skutków koncentracji, co sprawia, że  w ramach prowadzonej analizy organ 
antymonopolowy ma do czynienia z reguły z wyłącznie prawdopodobieństwem wystąpienia pozy-
tywnych lub negatywnych skutków koncentracji, nie zaś z pewnością ich wystąpienia. Na organie 
antymonopolowym ciąży w efekcie odpowiedzialność za prawidłową ocenę możliwych skutków 
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rynkowych koncentracji; odpowiedzialność wobec przedsiębiorcy jak i wobec konsumentów. Stąd 
też każdy model, który zwiększa prawidłowość oceny planowanych koncentracji warunkuje jakość 
i skuteczność działania organu antymonopolowego w zdolności do realizacji jego zadań w inte-
resie publicznym. W całości podzielam pogląd Autora, że najistotniejszym punktem stosowania 
prewencyjnego nadzoru nad zamierzonymi koncentracjami przedsiębiorców jest przeprowadze-
nie takiej analizy spodziewanych skutków koncentracji, która pozwoli określić je (przewidzieć/
zaprognozować) jak najdokładniej. Narzędzia analizy powinny być przy tym racjonalne, efektyw-
ne i optymalne. Wymóg racjonalności, zakłada oparcie organu antymonopolowego na wiedzy; 
u podstaw stosowania prawa zawsze znajduje się bowiem wiedza przyjętych naukowo prawd, 
nawet jeżeli te podlegają oczywistej ewolucji i nie są niezmienne. W prawie antymonopolowym 
chodzi zwłaszcza o właściwy dobór narzędzi wypracowanych w nauce ekonomii, pozwalających 
na ocenę skutków jednostronnych koncentracji, co wynika z ekonomicznego sensu wszystkich 
spraw antymonopolowych. O ile racjonalność odnosi się do decyzji, czyli ekonomicznego wybo-
ru środków, to efektywność determinuje rezultaty tej decyzji z punktu widzenia głównego celu 
prawa ochrony konkurencji, jakim jest dobrobyt konsumentów. Optymalność wreszcie oznacza 
taką konstrukcję analizy skutków koncentracji, która umożliwia nie tylko skuteczne wykrywanie 
koncentracji prowadzących do istotnego ograniczenia konkurencji, lecz umożliwia także, jeszcze 
na wstępnym etapie analizy, zidentyfikowanie koncentracji, które takiego zagrożenia nie zawie-
rają; wzmacnia to jakość działania administracji. Przyjmując tak zakreślone założenia badawcze, 
Autor konstruuje, w oparciu o ekonomiczne zasady działania poszczególnych rynków, modele 
oceny skutków horyzontalnych koncentracji przedsiębiorców, kształtując je ze względu na eko-
nomiczną charakterystykę rynków właściwych, a mianowicie rynków produktów zróżnicowanych, 
homogenicznych oraz rynków przetargowych. Każdy z tych rynków, z uwagi na swoją specyfikę, 
wymaga typowego dla siebie doboru narzędzi pomiaru prognozowanego istotnego ograniczenia 
konkurencji lub jego braku. Sformułowane przez Autora modele oceny skutków horyzontalnych 
koncentracji są przy tym rzetelnie uzasadnione, oparte na aktach normatywnych, orzecznictwie 
i doktrynie prawa, nie tylko antymonopolowego. Nie bez znaczenia jest także – będąca istotnym 
dopełnieniem modeli oceny skutków koncentracji horyzontalnych – głęboko uzasadniona przez 
Autora teza o podstawowym znaczeniu metody analizy bezpośredniej dla oceny siły rynkowej 
przedsiębiorcy w kontroli tego typu koncentracji, w przeciwieństwie do nadmiernie często stoso-
wanej, zwłaszcza w polskiej praktyce orzeczniczej, metody analizy pośredniej.

III
Zaletą książki jest jej spójna i podporządkowana celowi badawczemu konstrukcja, oparta 

na, opatrzonych wprowadzeniem, logicznie skomponowanych ośmiu rozdziałach, które uzupełnia 
podsumowanie i bibliografia. W pierwszym z nich Autor przedstawia podstawowe pojęcia z zakresu 
ekonomii, prawa ochrony konkurencji, prawa administracyjnego, prawa publicznego gospodar-
czego, prawa konstytucyjnego istotne dla analizy tematu sformułowanego w tytule książki oraz 
cel i metodologię badań. Problematyka zawarta w tym rozdziale stanowi konieczny punkt wyjścia 
dla rozważań Autora przedstawionych w kolejnych częściach książki. Rozdział drugi zawiera pre-
zentację stosowania tzw. analizy pośredniej możliwości powstania antykonkurencyjnych skutków 
rynkowych horyzontalnych koncentracji przedsiębiorców, w jej statycznym ujęciu. Rozdział ten 
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oparty jest na analizie wyroków sądów USA oraz wytycznych organu ochrony konkurencji – DOJ, 
z lat 60. XX wieku. Służy w głównej mierze pokazaniu w jaki sposób badane były skutki koncen-
tracji przedsiębiorców w porządku prawnym, który nie przyjmował dobrobytu konsumentów za 
główny cel stosowania prawa antymonopolowego. W trzecim rozdziale Autor zajmuje się badaniem 
elementów składowych analizy pośredniej skutków koncentracji przedsiębiorców, stosowanej we 
współczesnym prawie ochrony konkurencji, biorąc pod uwagę decyzje organów ochrony konku-
rencji, orzeczenia sądów oraz wytyczne wydane przez organy antymonopolowe USA, Wielkiej 
Brytanii, Niemiec, Francji, Unii Europejskiej i Polski. Szczególną uwagę przykuwa określenie ho-
listycznego charakteru badania skutków rynkowych koncentracji. Autor krytykuje podejście oparte 
wyłącznie na badaniu skutków rynkowych koncentracji przez przyrost udziału w rynku właściwym. 
Przedstawia liczne przykłady koncentracji generujących duży udział w rynku, na które zezwoliły 
organy antymonopolowe. W czwartym rozdziale Autor zdefiniował tzw. metodę bezpośrednią ba-
dania skutków rynkowych zamierzonych horyzontalnych koncentracji przedsiębiorców. Wskazał 
jednocześnie współczesne metody badania skutków koncentracji – oparte na wiedzy ekonomicz-
nej i wykorzystujące specjalnie do tego stworzone narzędzia ekonomiczne. W piątym rozdziale 
poddane zostało analizie aktualne podejście organów antymonopolowych i sądów do stosowania 
ekonomicznego testu oceny jednostronnych skutków rynkowych koncentracji na rynkach właści-
wych, których zakres produktowy wyznaczają produkty zróżnicowane (tzw. differentiated products). 
W rozdziale szóstym Autor dokonał analizy aktualnego podejścia organów antymonopolowych 
i sądów do zastosowania ekonomicznego testu oceny jednostronnych skutków rynkowych kon-
centracji na rynkach właściwych, których zakres produktowy wyznaczają produkty homogeniczne 
(tzw. homogenous products). Rozdział siódmy autor poświęca aktualnemu podejściu organów 
antymonopolowych i sądów do zastosowania ekonomicznego testu oceny jednostronnych skutków 
rynkowych koncentracji na rynkach właściwych, będących tzw. rynkami przetargowymi (tzw. bid-
ding markets). W ostatnim rozdziale książki Autor zaproponował racjonalne i optymalne modele 
badania jednostronnych skutków horyzontalnych koncentracji przedsiębiorców, ukształtowane na 
podstawie przeprowadzonego w poprzednich rozdziałach badania.

Autor odwołuje się do ponad 200 pozycji prawnej i ekonomicznej literatury przedmiotu. 
Posiłkowanie się w książce tak szerokim spectrum bibliograficznym jest zaletą wymagającą pod-
kreślenia; podkreślenia wymaga też wykorzystanie literatury obcej. Szerokie ujęcie bibliograficz-
ne przekłada się na bogate przypisy, przy czym te, rozłożone równomiernie, wskazują na dobry 
warsztat badawczy Autora książki.

IV
Dokonując oceny siły rynkowej przedsiębiorców w nadzorze nad horyzontalnymi koncentra-

cjami przedsiębiorców, Autor posługuje się głównie metodą prawno-porównawczą oraz metodą 
ekonomicznej analizy prawa. W książce przedstawiono liczne przykłady analizy skutków rynko-
wych koncentracji przedsiębiorców. Autor zbadał orzecznictwo i praktykę decyzyjną wybranych 
organów ochrony konkurencji, dążąc jednocześnie do usystematyzowania i ustrukturyzowania 
badań, które prowadzą organy ochrony konkurencji w przypadku prewencyjnego nadzoru nad 
koncentracjami przedsiębiorców. Książka zawiera analizę ponad 250 orzeczeń i decyzji dotyczących 
nadzoru nad koncentracjami; prawno-porównawcze elementy książki zawierają analizę porządków 
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prawnych USA, Unii Europejskiej, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii. Autor skupiając się na 
decyzjach i wyrokach sądów, a zatem na stosowaniu prawa antymonopolowego, nie unika jednak 
komparatystyki prawniczej w odniesieniu do zwłaszcza aktów tupu sof law, kształtujących prak-
tykę decyzyjną organów antymonopolowych i mających istotne znaczenie w stosowaniu prawa. 

Prawno-porównawczą analizę stosowania prewencyjnej kontroli koncentracji dopełnia eko-
nomiczna analiza prawa antymonopolowego w tym obszarze. Narzędzia ekonomiczne oceny siły 
rynkowej przedsiębiorców stanowią jednocześnie kryteria analizy praktyki orzeczniczej organów 
antymonopolowych, a ponadto tworzą podstawę i wyczerpujące uzasadnienie ekonomiczne zapro-
ponowanych przez Autora modelowych rozwiązań oceny skutków jednostronnych w koncentracjach 
horyzontalnych. Na marginesie należy też stwierdzić, że praktycznie z każdego rozdziału książki 
można wywnioskować postulat Autora o konieczności stosowania przez organy antymonopolo-
we dostępnych narzędzi ekonomicznych, służących badaniu rzeczywistych skutków koncentracji 
przedsiębiorców na dobrobyt konsumentów, w zdecydowanie większym niż dotychczas zakresie. 
Stąd też Autor bardzo krytycznie ocenia dotychczasową praktykę decyzyjną Prezesa UOKiK co 
do metod analizy skutków rynkowych wybranych koncentracji. Ocenę tę Autor uzasadniana za-
łożeniami ekonomicznymi, leżącymi u podstaw stosowania prawa antymonopolowego, analizą 
porównawczą wybranych zagranicznych porządków prawnych, a także aksjologią konstytucyjną 
ingerencji w wolność gospodarczą i majątkową przedsiębiorców oraz zasadami ogólnymi postę-
powania administracyjnego, a zwłaszcza zasadami zaufania oraz prawdy materialnej. 

V
Recenzowana monografia stanowi niewątpliwie znaczący wkład w rozwój nauki prawa 

ochrony konkurencji, w tym zwłaszcza w badania nad skutecznym stosowaniem nadzoru nad 
koncentracjami, wypełniając istotnie lukę w polskiej literaturze nie tylko prawniczej, lecz także 
ekonomicznej z tego zakresu. 

Na ile wypracowane w książce modele oceny siły rynkowej w nadzorze nad horyzontalnymi 
koncentracjami przedsiębiorców zostaną wykorzystane przez organ antymonopolowy jest kwestią 
otwartą. Nie wyklucza to jednak konstatacji, że modele te zasługują na uważną analizę każdego, 
kto uczestniczy w procesach koncentracji, ich zgłoszeniu i analizie, podobnie zresztą jak cała 
książka, którą z całym przekonaniem polecam. 

dr	hab.	Cezary	Banasiński	
Zakład Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Bankowego, Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego
e-mail: cezary.banasinski@neostrada.pl
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Seminarium	naukowe	pn.	 
„Wyzwania	w	relacjach	handlowych	 

w	łańcuchu	dostaw	produktów	spożywczych	 
po	wejściu	ustawy	o	przewadze	kontraktowej”,	 

Wydział	Zarządzania	UW,	Warszawa,	7	marca	2018	r.

Obowiązująca od lipca 2017 r. ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu 
przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi była tematem seminarium 
zorganizowanego przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) we współ-
pracy z Kancelarią Gessel oraz Kancelarią Markiewicz & Sroczyński w dniu 7 marca 2018 r. na 
Wydziale Zarzadzania UW. 

Seminarium, pod tytułem Wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów 
spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej zgromadziło licznych uczestników – 
specjalistów prawa konkurencji, naukowców oraz przedstawicieli producentów, przetwórców oraz 
sektora handlu. W trakcie trzech paneli omówione zostały takie zagadnienia, jak: wpływ ustawy 
na relacje handlowe w wartym ok. 250 miliardów złotych łańcuchu dostaw żywności, interpretacja 
interesu publicznego oraz znacznej dysproporcji w potencjale ekonomicznym, jak również kwe-
stia styku ustawy z prywatnym dochodzeniem roszczeń z tytułu naruszenia ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

Aktualność i waga tych zagadnień podkreślona została w przededniu seminarium wydaniem 
przez Prezesa UOKiK pierwszej decyzji stwierdzającej naruszenie zakazu nadużywania przewagi 
kontraktowej i przyjmującej zobowiązania przedsiębiorcy, spółki Cykoria1. 

Opisując decyzję w wystąpieniu wprowadzającym, Piotr Adamczewski, Dyrektor delegatury 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Bydgoszczy, która odpowiada za egzekwowanie 
ustawy w UOKiK, powiedział, że najistotniejszym elementem naruszenia były opóźnienia płatności 
dla dostawców, ale także niektóre postanowienia umów z dostawcami.

Dwie trzecie spraw zgłoszonych lub rozpoznawanych przez urząd od wejścia ustawy w życie 
w lipcu 2017 roku dotyczyły – podobnie jak w przypadku decyzji RBG 3/2018 – relacji producent 
rolny – przetwórca; pozostałe – relacji kontrahentów z sieciami handlowymi. 

Znaczna część dyskusji w trakcie seminarium dotyczyła fundamentalnej kwestii potrzeby 
publiczno-prawnego przeciwdziałania nadużywaniu przewagi kontraktowej i ryzyka zbyt głębokiej 
ingerencji organu administracyjnego w swobodę kształtowania stosunków handlowych między 
kontrahentami. Jak podkreślił mec. dr Jarosław Sroczyński, w panelu poświęconym interesowi 
publicznemu zdefiniowanemu w ustawie i roli UOKiK, zapisy ustawy pozostawiają znaczne pole 
do interpretacji i tworzą wątpliwość czy celem ustawy jest chronienie dobrobytu konsumenta, czy 
ogólnego dobrobytu różnych uczestników rynku (consumer welfare vs. total welfare). Obawy doty-
czyły także potrzeby i zakresu ingerencji w swobodę kształtowania cen przez przedsiębiorców, co 
byłoby odejściem od dotychczasowej praktyki orzeczniczej na gruncie prawa antymonopolowego. 
1 Dec. Prezesa UOKiK z 5.03.2018 r., RBG-3/2018, https://uokik.gov.pl/download.php?plik=21260 (30.04.2018).
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Jak podkreśliło kilkoro uczestników, obawy rynku dotyczą również dyskrecjonalnej swobody UOKiK 
w interpretowaniu „znaczącej siły rynkowej”, choć w trakcie seminarium wskazano, iż istnieją za-
równo „twarde”, jak i miękkie” elementy niezbędne do dokonania takiej oceny przez UOKiK. Mec. 
Bernadeta Kasztelan-Świetlik podkreśliła w swojej prezentacji, że badanie „znacznej dysproporcji 
potencjału ekonomicznego” przez urząd będzie musiało być kazuistyczne i uwzględniać całokształt 
okoliczności rynkowych, w jakich funkcjonują konkretni przedsiębiorcy. Takimi okolicznościami 
mogą być uniwersalne kryteria, takie jak wielkość obrotu i skala sieci dystrybucyjnej, ale także 
bardziej „miękkie” kwestie, jak to czy dany produkt rolny jest szybko, czy wolno psujący, co jest 
czynnikiem specyficznym dla branży rolno-spożywczej.

Nawet krytycy publiczno-prawnej interwencji zgodzili się, że łańcuch dostaw żywności jest 
szczególnie podatny na występowanie nieuczciwych praktyk handlowych nie tylko w Polsce, lecz 
także w innych krajach europejskich. Z tego względu temat ten jest od lat przedmiotem gorącej 
dyskusji na forum Unii Europejskiej, co zostało szczegółowo udokumentowane w kilku prezen-
tacjach. Na poziomie unijnym, do chwili obecnej przeważał pogląd, iż najlepszym rozwiązaniem 
jest samoregulacja, czyli przyjęcie dobrowolnego „kodeksu dobrych praktyk”. Niemniej, w ostat-
nich tygodniach Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie dyrektywy2 o minimalnym 
zakresie implementacji, której celem jest zakazanie niektórych praktyk w relacjach handlowych 
w sektorze rolno-spożywczym.

W uzasadnieniu Komisja podkreśliła, że samoregulacja branży wydaje się niewystarczająca. 
Podobne obserwacje zostały przekazane na seminarium. W wielu krajach – w tym także w Polsce 
– albo nie doszło do podpisania „Kodeksu Dobrych Praktyk” ze strony uczestników rynku, albo 
brakuje mechanizmu skutecznego egzekwowania jego postanowień. Dlatego w kilku krajach, np. 
Wielkiej Brytanii czy Czechach, powstały uregulowania, które dają możliwość publiczno-prawnej 
ingerencji w relacje kontraktowe oraz nakładania sankcji przez wyznaczone organy. 

Kluczowym zagadnieniem poruszonym w dyskusji była kwestia kryteriów oceny interesu pub-
licznego i wartości, jakie chronić ma ustawa. Pomimo podobieństw między zakazem nadużywania 
„przewagi kontraktowej” a zakazem nadużywania pozycji dominującej w prawie antymonopolo-
wym, kilka głosów w dyskusji wskazywało, że dobrem chronionym mogą być inne wartości niż 
dobrobyt konsumenta, na przykład bezpieczeństwo żywnościowe lub ochrona interesów mniej-
szych producentów rolnych. Prowadziłoby to do braku przewidywalności i przejrzystości kryteriów 
ingerencji organu. Inne głosy podkreślały jednak, że praktyka i doświadczenia biznesowe wska-
zują na częste występowanie nieuczciwych praktyk w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw 
żywności i stosunkowo nikłe efekty przeciwdziałania im w trybie prywatno-prawnym. Te tak zwane 
„sprawy rozwodowe”, czyli sytuacje, w której pozwy następują nie w trakcie trwania stosunków 
umownych, ale już po ich ustaniu, nie sprzyjają harmonijnemu rozwiązywaniu sporów i kształto-
waniu wzorców postępowania, opartych na obopólnej korzyści. W tym sensie, nowa ustawa jest 
próbą znalezienia kompromisu i wypełnienia luki pomiędzy prawem ochrony konkurencji w trybie 
publiczno-prawnym, a prywatno-prawnym przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom handlowym. 
Podobne argumenty padają w uzasadnieniu dyrektywy Komisji Europejskiej. Komisja podkreśla 
również, że choć nieuczciwe praktyki handlowe w sektorze rolno-spożywczym mogą mieć wpływ 

2 Wniosek z 12.04.2018 r. – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsię-
biorstwami w łańcuchu dostaw żywności, COM (2018) 173 final.
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na konkurencję, to nie muszą one oznaczać naruszenia reguł konkurencji jako takiej ze względu 
na prawdopodobny brak pozycji dominującej. Podobnie jak w przypadku uzasadnienia do pol-
skiej ustawy, Komisja wskazała jednak na spójność dyrektywy z przepisami ochrony konkurencji: 
Przepisy dotyczące nieuczciwych praktyk będą zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi kon-
kurencji i będą stanowić ich uzupełnienie3.

W dyskusji na seminarium podkreślono również prewencyjny charakter nowych przepisów, co 
potwierdził dyr. Piotr Adamczewski, stwierdzając, iż Urząd obserwuje dobrowolną eliminację przez 
przedsiębiorców najbardziej wątpliwych praktyk w łańcuchu dostaw żywności. Piotr Adamczewski 
podkreślił również, że urząd podchodzi z dużą rozwagą do kwestii oceny interesu publicznego 
oraz analizy zasadności interwencji urzędu w relacje handlowe. W dyskusji pojawił się też wątek 
ryzyka, że dostosowanie wewnętrznych zasad kontraktowania przez uczestników rynku może być 
zbyt restrykcyjne, unicestwiając wzajemnie korzystne rozwiązania i usługi i sprowadzając relacje 
do prostej funkcji dostawa, odbiór, płatność. Kwestia spójności interpretacji ustawy wskazuje na 
potrzebę powstania wyjaśnień urzędu, co zapewne będzie możliwe po kolejnych postępowaniach. 

Powierzenie przez polskiego ustawodawcę roli organu wyznaczonego do egzekwowania 
przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 
produktami rolnymi organowi antymonopolowemu jest ciekawym precedensem z punktu widze-
nia ewentualnej implementacji dyrektywy, która zostawia w tym względzie swobodę państwom 
członkowskim.

Adam	Jasser
zastępca dyrektora CARS, Wydział Zarządzania UW
b. Prezes UOKiK
e-mail: adamsjasser@gmail.com.

3 Ibidem, s. 4. 
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Preventive	control	of	concentrations	–	a	topic	always	current	(from the editor)

Aleksandra Mariak, Infringement	of	the	standstill	obligation	(gun jumping)	in	the	decisional	
practice	of	the	European	Commission	and	in	EU	jurisprudence
Table	of	contents:
I. Preliminary remarks
II. Obligation to notify mergers and the standstill obligation under EU competition law 
 1. Legal framework
 2. Consequences arising from a premature implementation of a concentration
III. Gun jumping in the decisional practice of the EC and in EU jurisprudence
 1. Ineos/Kerling
 2. Bertelsmann/Kirch/Premiere
 3. Electrabel/ Compagnie Nationale du Rhône
 4. Marine Harvest/Morpo
 5. Canon and Altice
 6. Ernst & Young/ Konkurrencerådet
IV. Conclusions
 1. The scope of the standstill obligation
 2. Fining policy for gun jumping violations
 3. De lege ferenda remarks
Summary:	The aim of this paper is to present the issue of gun jumping in the decisional practice 
of the EC and in EU case law. Outlined at the outset is the general framework of competition law 
obligations imposed on merging parties prior to obtaining a merger clearance. Presented next is 
the decisional practice of the EC and the judgments of EU courts regarding gun jumping. On that 
basis, the paper provides conclusions as to the scope of the standstill obligation and the current 
approach of the EC to fining gun jumping. The article also discusses possible solutions meant to 
increase legal certainty for undertakings in the field of gun jumping.
Key	words: gun jumping; merger control; standstill obligation.
JEL: K21

Adrian Bielecki, Staggered	or	creeping	concentrations	under	the	EU	merger	control	system
Table	of	contents:
I. Introduction
II. General remarks
III. Selected issues 
 1. Personal scope of the application of staggered concentrations
 2. Acquisition of sole and joint control through staggered concentrations
 3. Relationships between transactions constituting a staggered concentration
 4. National competition authority’s approval of a part of a staggered concentration
 5. Subsequent transactions
IV. Summary
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Summary: The paper provides an analysis of rules on staggered or creeping concentrations 
(i.e. group of transactions treated as a single transaction for the purposes of the assessment of 
an obligation to notify such operation to the European Commission) under the EU merger control 
system as well as the enforcement of these rules. The paper includes, inter alia, an analysis of 
rules on subsequent transactions as well as suggestions how to improve the rules on staggered 
concentrations.
Key	words:	merger control; staggered concentrations; creeping concentrations; EU law.
JEL: K21

Łukasz Kryśkiewicz, Goals	of	preventive	concentration	control
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Essence and concept of concentrations of enterprises
 1. Concept of competitiveness of enterprises 
 2. Essence and types of concentrations
III. Goals of competition law
IV. Preventive concentration control
 1. Essence and goals of concentration control
 2. Consequences of conducting preventive concentration control of enterprises 
V. Summary
Summary:	The article presents selected aspects of preventive concentration control of enterprises. 
The goals and the different nature of this review (different from those usually applied to entrepreneurs) 
are particularly interesting and important from the standpoint of competition protection. Therefore, 
considered in this article are issues related to the competitiveness of enterprises and selected 
aspects of their concentrations. Analyzed are also the goals of competition law. The last part 
of the paper contains comments concerning the essence, objectives and effects of preventive 
concentration control.
Key	words:	concentration control; competitiveness; concentration.
JEL:	D41

Dariusz Aziewicz, Preventive	supervision	of	concentrations	of	entrepreneurs	and	selected	
economic	operations	related	to	investment	funds
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Administrative supervision of investment funds and investment fund companies
III. An investment fund – a legal entity with a special character within the meaning an ‘entrepreneur’ 

under the Polish Competition and Consumer Protection Act (uokik)
IV. An investment fund company as an entrepreneur that holds control over an investment fund 

within the meaning of uokik 
V. Joint control over an investment fund within the meaning of uokik
VI. Selected economic operations related to investment funds and preventive state supervision 

of concentrations of entrepreneurs
VII. Summary
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Summary:	The article concerns concentration control on the investment funds market under 
Polish competition law. The author focuses on the basis of notifications of intended concentrations, 
indicating what forms of concentrations should be considered in case of particular business 
operations that include investments funds.
Key	words: supervision of mergers; control of concentration; investment funds; investment fund 
company; takeover of control; creation of a joint venture.
JEL: K21

Tomasz Krzyżewski, Non-compete	clause	as	an	ancillary	restraint	created	by	undertakings	
in	the	framework	of	concentrations	of	enterprises
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Ancillary restrictions
 1. General issues
 2. The premise of a direct relationship
 3. The premise of necessity
III. Non- compete clauses
IV. Summary
Summary:	The article regards ancillary restraints created by undertakings in the framework of 
their concentrations. Analyzed in particular is the matter of the most commonly used ancillary 
restraint – a non-compete clause. The purpose of this article is to analyze non-compete closes 
and to present proposed changes regarding their regulation and review on the grounds of Polish 
competition law.
Key	words:	non-compete; ancillary restraints; concentration control.
JEL:	K21

Krzysztof Żebryk, The	influence	of	unbundling	on	the	activity	of	Polish	power	grid	enterprises
Table	of	contents:
I. Introduction
II. The problem with competitiveness in the area of energy transmission and distribution
III. Structural and ownership conditioning of Polish power grid enterprises in the context of 

unbundling
IV. Development of community law, and then EU law, in the field of energy market regulation
V. Implementation of unbundling requirements into the Polish energy law
Summary:	The legal environment applied to Polish energy companies, operating within vertically 
integrated structures, has significantly changed after Poland’s accession to the EU. Previously, 
the subject of the activity of the then power plants (operating as state-owned enterprises property 
of the State Treasury, and then transformed into sole-shareholder companies of the State 
Treasury) included both: transmission or distribution of energy as well as its sale or production. 
The functioning of these enterprises as monopolists in transmission or distribution of energy, and 
at the same time operating in the sphere of energy sales, was at that time diagnosed as the main 
barrier to the development of a free and competitive energy sales market. This created a real risk 
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of a monopolist giving unauthorized preferential treatment to its own integrated seller. In connection 
with this diagnosis, measures were taken to provide interested parties with non-discriminatory 
access to energy networks – the unbundling instrument became its main tool, understood as the 
separation of sales and energy production from network operations.
Key	words: unbundling; vertically integrated enterprises; competition.
JEL:	K21, K23

Beata Zwolińska, Competition	in	Public	Procurement	Act	after	the	amendment	–	selected	
issues 
Table	of	contents:	
I. Introduction
II. Public Procurement Act and the Act on Competition and Consumer Protection
 1. Tender collusion
 2. Capital Group
III. Public Procurement Act and the Act on Combating Unfair Competition
 1. An act of unfair competition
 2. A trade secret
 3. Open catalog
IV. Summary
Summary:	Polish Public Procurement Act contains many references to its competition law. There 
are references to the Competition and Consumer Protection Act and to the Combating Unfair 
Competition Act. These laws include definitions of terms such as “bid rigging”, “capital group”, 
“unfair competition act” or “trade secret”. In the article, the author examines links between Public 
Procurement Act, the Act on Competition and Consumer Protection and the Act on Combating 
Unfair Competition. The author recalls also changes introduced by the amendment of the Public 
Procurement Act in the field of competition law.
Key	words: public procurement law; bid rigging; act of unfair competition; trade secret.
JEL: K10

Bartłomiej Miedzianowski, On	the	obligation	to	cooperate	within	the	course	of	a	control	during	
proceedings	before	competition	authorities	–	once	again
Table	of	contents:
I. Introduction
II. The duty to cooperate in the law of the European Union
 1. Selected examples of lack of cooperation in EU law
 2. Penalties for failure to cooperate in European Union law
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the light of EU and Polish jurisprudence, it presents the essence and role of proper cooperation 
within the course of control activities undertaken by the representatives of competition authorities. 
Also presented is the issue of possible financial penalties in the event of an improper or insufficient 
fulfillment of the co-operation obligation. The paper outlines then the manner of a control, so that 
the financial controller does not impose financial penalties upon the enterprise being controlled.
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market after the concentration of PGE and the EDF Group and to identify the unexplained factors 
in accordance with the Guidelines on the assessment of non-horizontal business combinations 
under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings.
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up to now in the context of the use by dominant companies of conditional rebates, in particular 
loyalty rebates. Within the framework of this article, the author has assessed the ECJ’s judgment 
and noted both the positive and negative aspects of this ruling.
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