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Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie  
od 1.01. do 31.03.2012 r.

A. Decyzje w sprawach porozumień ograniczających konkurencję 

Lp Data,
sygnatura

Strony
postępowania Sentencja decyzji

Podstawa 
prawna
(uokik 

z 2007 r.)

Rynek 
właściwy

1. 2012.03.01
RLU-3/2012

1. AVK ARMADAN 
Sp. z o.o., 
2. „NORMBUD”, 
KANWA Sp. z o.o. , 
sp. k.
3. NEPTUN Sp. z o.o., 
4. NTI Sp. z o.o.,
5. Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Usługowo 
Handlowe „HEFAR” 
Jolanta Głowacka, 
Piotr Głowacki Sp. 
Jawna,
6. RUREX Sp. z o.o.,
7. SANIT Sp. z o.o.,
8. TAKO Armatura 
Wodociągi Sp. z o.o.

1. Postanowienia łą-
czących strony umów 
dystrybucji stanowiły po-
rozumienie naruszające 
konkurencję.
2. Decyzja zobowiązująca 
do zastąpienia zakwestiono-
wanych postanowień umow-
nych tymi wskazanymi przez 
Prezesa UOKiK.
3. Odstąpienie od nałoże-
nia kary

Art. 6 
ust. 1 pkt. 
1.
Art.12 
ust. 1 i 2.
Art. 12 
ust. 4.

Krajowy rynek 
hurtowego ob-
rotu produktami 
wykorzystywa-
nymi do budo-
wy i remontów 
instalacji wod-
nych, gazowych 
oraz p.poż.

2. 2012.03.16
RWR 410-
1/11/ZK 

1. Stowarzyszenie 
„Radio Taxi Serce” 
w Dzierżoniowie
2. Stowarzyszenie 
Taksówkarzy 
Dzierżoniowskich 
„Radio Taxi Bis”
3. „Sudety” Zrzeszenie 
Taksówkarzy Ziemi 
Dzierżoniowskiej

1. Doszło do  zawarciu 
przez strony antykonkuren-
-cyjnego porozumienia pole-
gającego na bezpośrednim 
ustaleniu jednolitych opłat 
za przejazd taksówką, tj. 
opłaty początkowej, opłat za 
1 km oraz opłaty za godzinę 
postoju. 
2. Nałożenie kary pienięż-
nej na wszystkich uczestni-
ków porozumienia

Art. 6 
ust. 1 pkt 
1.
Art. 106 
ust. 1 pkt. 
1.

Lokalny rynek 
usług przewozu 
osób taksów-
ką na terenie 
Gminy Miejskiej 
Dzierżoniów.
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B. Decyzje w sprawach nadużywania pozycji dominującej 

Lp Data,
sygnatura

Strony
postępowania Sentencja decyzji

Podstawa 
prawna
(uokik z 
2007 r.)

Rynek 
właściwy

1. 2012.02.03
RLU-2/2012

Parafia Rzymskokatoli-
-cka pod wezwaniem 
Św. Jana Chrzcicie-
la i Św. Szczepa-
na Męczennika w 
Choroszczy

1. Doszło do nadużycia 
pozycji dominującej wsku-
tek zastrzeżenia na rzecz 
zarządcy tego cmentarza 
prawa wyłączności na 
kopanie grobów, co prze-
ciwdziała ukształtowaniu 
się warunków niezbędnych 
do powstania i rozwoju 
konkurencji.
2. Odstąpienie od 
wymierzenia kary (z 
uwagi na wielkość przy-
chodów osiąganych przez 
przedsiębiorcę)

Art. 9 
ust. 1 i 2 
pkt. 5.

Lokalny ry-
nek usług 
cmentarnych
wykonywanych 
na cmentarzu 
Parafii Rzym-
skokatolickiej 
p.w. Jana 
Chrzciciela i 
św. Szczepana 
Męczennika w 
Choroszczy.

2. 2012.03.16
RWR-8/2012

Gmina Rudna 1. Uprawdopodobnienie 
stosowania praktyk pole-
gających na nadużyciu po-
zycji dominującej poprzez 
narzucanie odbiorcom 
usług zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowe-
go odprowadzania ścieków 
uciążliwych warunków 
przyłączenia do sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej, 
w wyniku których są oni zo-
bowiązani do wykonania na 
własny koszt części robót. 
2. Nakaz zaniechania sto-
sowanej praktyki.
3. Nałożenie kary 
pieniężnej.

Art. 9 
ust. 1 i 2 
pkt 6.
Art. 106 
ust. 1 pkt 
1. 

Rynek zaopa-
trzenia w wodę 
i odprowadza-
nia ścieków na 
terenie gminy 
Rudna.

3. 2012.03.30
RLU-4/2012

Gmina Końskowola 1. Doszło do nadużycia 
pozycji dominującej poprzez  
narzucanie odbiorcom 
usługi dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków, 
uciążliwych i przynoszą-
cych nieuzasadnione ko-
rzyści warunków umów.
2. Decyzja zobowiązująca 
do zastąpienia zakwestiono-
wanych postanowień umow-
nych tymi uzgodnionymi z 
UOKiK, obowiązek złożenia 
sprawozdania o stopniu rea-
lizacji sprawozdania
3. Nałożenie kary 
pieniężnej

Art. 9 
ust. 1 i 2 
pkt 6.
Art. 12 
ust. 3.

Rynek pro-
duktowy usług 
zaopatrzenia 
w wodę i od-
prowadzania 
ścieków.
Rynek  geogra-
ficzny gminy
Końskowola.

http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/098fe4aa6dc20817c12579c00050af6f?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/098fe4aa6dc20817c12579c00050af6f?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/adab98836f6e4f47c12579d000508a5a?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/adab98836f6e4f47c12579d000508a5a?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/830bdbb80eae307dc12579f90042b0ce?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/830bdbb80eae307dc12579f90042b0ce?OpenDocument
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C. Decyzje w sprawach koncentracji 
a. Zgody bezwarunkowe (odstąpienie od uzasadnienia na podstawie art. 107 par. 4 k.p.a. w zw. 
z art. 83 u.o.k.k.)

Lp
Data 

wydania.
Nr decyzji.

Wnioskodawca Rodzaj koncentracji, 
uczestnicy

Podstawa
prawna

Branża wg 
PKD

(m.in.)

1. 2012.01.13
DKK-2/2012

STADA Arzneimit-
tel AG z siedzi-
bą w Bad Vilbel 
(Niemcy),

Nabycie przez wnioskodaw-
cę  części mienia Grünenthal 
GmbH z siedzibą w Aachen 
(Niemcy) w postaci części 
przedsiębiorstwa Grünenthal 
GmbH, w zakresie określonym 
we wniosku

Art. 18 
w zw. 
z art. 13 
ust. 1 oraz 
ust. 2 pkt 4

21.10 Pro-
dukcja pod-
stawowych 
substancji far-
maceutycznych
21.20 Pro-
dukcja leków 
i pozostałych 
wyrobów far-
maceutycznych

2. 2012.01.18
DKK-3/2012

HB Reavis
Group B.V. z siedzi-
bą w Amsterdamie 
(Holandia) oraz 
Polskie Koleje Pań-
stwowe  S.A. z sie-
dzibą w Warszawie

Utworzenie przez wniosko-
dawców wspólnego przed-
siębiorcy pod firmą West 
Station Investment Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie w za-
kresie wskazanym we wniosku 
zgłoszeniowym

Art. 18 
w zw. 
z art. 13 
ust. 2 pkt 3 

41.10 Realiza-
cja projektów 
budowlanych
68.10 Kup-
no i sprzedaż 
nieruchomo-
ści na własny 
rachunek

3. 2012.01.19
DKK-4/2012

DELKO S.A. z sie-
dzibą w Śremie

Przejecie przez wnioskodawcę 
kontroli nad Luberda Sp. z o.o. 
z siedzibą w Ostrowsku.

Art. 18 
w zw. 
z art. 13 
ust. 1 pkt 2 
oraz ust. 2 
pkt 2 

Produkcja 
i sprzedaż 
detergentów, 
kosmetyków, 
detergentów, 
produktów far-
maceutycznych

4. 2012.01.19
DKK-5/2012

Magna International 
Inc. z siedzibą w Au-
rora, Kanada 

Przejecie przez wnioskodawcę 
kontroli nad:
- BDW  technologies GmbH z s. 
w Markt Schwaben, Niemcy; 
- BDW technologies Soest 
GmbH z s. w Soest, Niemcy; 
- BDW technologies Hunga-
ry Kft. z s. w Szekesfehervar, 
Węgry;
- Nowoczesne Technologie 
Produkcji S.A. z s. w Kędzie-
-rzynie-Koźlu, Polska; 
- BDW Immobilien und Finan-
zierung GmbH z s. w Markt 
Schwaben, Niemcy; 
- BDW Immobilien Soest 
GmbH, z s. w Soest, Niemcy; 
- NTP Real Estate Sp. z o.o. 
z s. w Kędzie-rzynie-Koźlu, 
Polska

Art. 18 
w zw. 
z art. 13 
ust. 1 oraz 
ust. 2 pkt 2 

29.3 Produk-
cja części 
i akcesoriów 
do pojazdów 
silnikowych

http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/8ea62843deb2ba3dc12579b40051350f?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/8ea62843deb2ba3dc12579b40051350f?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/8EA62843DEB2BA3DC12579B40051350F?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/8EA62843DEB2BA3DC12579B40051350F?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/8EA62843DEB2BA3DC12579B40051350F?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/8EA62843DEB2BA3DC12579B40051350F?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/8EA62843DEB2BA3DC12579B40051350F?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/8EA62843DEB2BA3DC12579B40051350F?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/8EA62843DEB2BA3DC12579B40051350F?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/c9d26b7b6b7363eec12579b4004f7b02?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/5e953d2c04633158c12579b4004318a2?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/5E953D2C04633158C12579B4004318A2?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/5E953D2C04633158C12579B4004318A2?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/7a78e62c5982d1f9c12579b4003b9d45?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/7A78E62C5982D1F9C12579B4003B9D45?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/7A78E62C5982D1F9C12579B4003B9D45?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/7A78E62C5982D1F9C12579B4003B9D45?OpenDocument
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5. 2012.02.07
DKK-9/2012

AB Facility a.s. 
z siedzibą w Pradze 
(Czechy) 

Przejęcie przez wnioskodawcę
kontroli nad Clar System S.A. 
z siedzibą w Poznaniu

Art. 18 
w zw. 
z art. 13 
ust. 1 oraz 
ust. 2 pkt 2

80.20 Dzia-
łalność 
ochroniarska 
w zakresie ob-
sługi systemów 
bezpieczeństwa

6. 2012.02.27
DKK-10/2012

 General Electric 
Company z siedzibą 
w Fairfield (USA) 
i FADEC Interna-
tional LLC z siedzi-
bą w Johnson City 
(USA) 

Utworzenie przez wnioskodaw-
ców wspólnego przedsiębior-
cy z siedzibą na obszarze USA, 
na zasadach określonych we 
wniosku

Art. 18 
w zw. 
z art. 13 
ust. 1 oraz 
ust. 2 pkt 3 

30.99 Produk-
cja pozostałego 
sprzętu trans-
portowego, 
gdzie indziej 
niesklasyfiko-
wana

7. 2012.02.29
DKK-11/2012

Vienna Insurance 
Group AG Wie-
ner Versicherung 
Gruppe z siedzibą 
w Wiedniu, Austria 

Przejęcie przez wnioskodaw-
cę kontroli nad Towarzystwem 
Ubezpieczeń na Życie „Po-
lisa – Życie” S.A. z siedzibą 
w Warszawie.

Art. 18 
w zw. 
z art. 13 
ust. 1 pkt 1 
oraz ust. 2 
pkt 2 

65.11 Ubez-
pieczenia na 
życie,
65.12 Pozo-
stałe ubez-
pieczenia 
osobowe oraz 
ubezpieczenia 
majątkowe

8. 2012.02.29
DKK-12/2012

BP Europa SE z sie-
dzibą w Hamburgu 
(Niemcy) 

Nabycie przez BP Europa 
SE z siedzibą w Hambur-
gu (Niemcy) części mienia 
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-
-Handlowego KEW-K. Koźmiń-
ska Spółka Jawna z siedzibą 
w Łodzi

Art. 18 
w zw. 
z art. 13 
ust. 1 oraz 
ust. 2 pkt 4 

9. 2012.03.02
DKK-13/2012

Talanx International 
AG z siedzibą w Ha-
nowerze, Niemcy, 
oraz Meiji Yasuda 
Life Insurance Com-
pany z siedzibą 
w Tokio, Japonia 

Przejęcie przez wnioskodaw-
ców  kontroli nad Towarzy-
stwem Ubezpieczeń Europa 
S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Art. 18 
w zw. 
z art. 13 
ust. 1 oraz 
ust. 2 pkt 2 

65 Ubezpie-
czenia, re-
asekuracja 
oraz fundusze 
emerytalne, 
z wyłączeniem 
obowiązkowego 
ubezpieczenia 
społecznego

10. 2012.03.06
DKK-16/2012

Hines Global REIT 
Poland Logistics 
Holdings I LLC,  
z siedzibą w Wilm-
ington (USA)

Nabycie przez wnioskodawcę 
części mienia:
- Prologis Poland XXXIX Sp. z o.o. 
- Prologis Poland XCII Sp. z o.o. 
- Prologis Poland XXI Sp. z o.o. 
- Prologis Poland XXIX Sp. 
z o.o. 
wszystkie z siedzibą 
w Warszawie.
Przejęcie kontroli nad Prologis 
Poland XCI Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Warszawie

Art. 18 
w zw. 
z art. 13 
ust. 1 pkt 1 
oraz ust. 2 
pkt 2 i 4

68.20 Wynajem 
i zarządzanie 
nieruchomoś-
ciami własnymi 
lub dzierżawio-
nymi

http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/0aa078c6c188b960c12579a500395096?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/0AA078C6C188B960C12579A500395096?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/0AA078C6C188B960C12579A500395096?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/0AA078C6C188B960C12579A500395096?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/f9d2e36736d452e3c12579cd004fd7be?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/F9D2E36736D452E3C12579CD004FD7BE?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/F9D2E36736D452E3C12579CD004FD7BE?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/F9D2E36736D452E3C12579CD004FD7BE?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/F9D2E36736D452E3C12579CD004FD7BE?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/F9D2E36736D452E3C12579CD004FD7BE?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/F9D2E36736D452E3C12579CD004FD7BE?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/F9D2E36736D452E3C12579CD004FD7BE?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/F9D2E36736D452E3C12579CD004FD7BE?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/F9D2E36736D452E3C12579CD004FD7BE?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/F9D2E36736D452E3C12579CD004FD7BE?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/F9D2E36736D452E3C12579CD004FD7BE?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/F9D2E36736D452E3C12579CD004FD7BE?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/82b5d10055f0616fc12579cd004e95fc?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/82B5D10055F0616FC12579CD004E95FC?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/82B5D10055F0616FC12579CD004E95FC?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/82B5D10055F0616FC12579CD004E95FC?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/82B5D10055F0616FC12579CD004E95FC?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/82B5D10055F0616FC12579CD004E95FC?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/2b7d9fcf97da70adc12579c000519d78?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/2b7d9fcf97da70adc12579c000519d78?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/2B7D9FCF97DA70ADC12579C000519D78?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/2B7D9FCF97DA70ADC12579C000519D78?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/2B7D9FCF97DA70ADC12579C000519D78?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/2B7D9FCF97DA70ADC12579C000519D78?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/2B7D9FCF97DA70ADC12579C000519D78?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/2B7D9FCF97DA70ADC12579C000519D78?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/2B7D9FCF97DA70ADC12579C000519D78?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/2B7D9FCF97DA70ADC12579C000519D78?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/2B7D9FCF97DA70ADC12579C000519D78?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/2B7D9FCF97DA70ADC12579C000519D78?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/3a59a310cc39faa8c12579ce003af60d?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/3a59a310cc39faa8c12579ce003af60d?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/3A59A310CC39FAA8C12579CE003AF60D?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/3A59A310CC39FAA8C12579CE003AF60D?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/3A59A310CC39FAA8C12579CE003AF60D?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/3A59A310CC39FAA8C12579CE003AF60D?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/3A59A310CC39FAA8C12579CE003AF60D?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/3A59A310CC39FAA8C12579CE003AF60D?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/3A59A310CC39FAA8C12579CE003AF60D?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/3A59A310CC39FAA8C12579CE003AF60D?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/3A59A310CC39FAA8C12579CE003AF60D?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/3A59A310CC39FAA8C12579CE003AF60D?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/a11b58805291559bc12579ce0038ef17?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/a11b58805291559bc12579ce0038ef17?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/A11B58805291559BC12579CE0038EF17?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/A11B58805291559BC12579CE0038EF17?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/A11B58805291559BC12579CE0038EF17?OpenDocument
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11. 2012.03.12
DKK-17/2012

Gemma In-
vestments Sp. 
z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu, 

Przejęcie przez wnioskodaw-
cę kontroli nad Stokrotka Sp. 
z o.o. z siedzibą w Lublinie, 
Maro – Markety Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Poznaniu, Społem Ty-
chy S.A. z siedzibą w Tychach

Art. 18 
w zw. 
z art. 13 
ust. 1 oraz 
ust. 2 pkt 2 

47.11 Sprze-
daż detaliczna 
prowadzona 
w niewyspe-
cjalizo -wa-
nych sklepach 
z przewagą 
żywności, napo-
jów i wyrobów 
tytoniowych

12. 2012.03.12
DKK-18/2012

Caliper Acquisi-
tion International 
S.à.r.l. z siedzibą 
w Luxemburgu, 

Przejęcie przez wnioskodawcę 
kontroli nad 
Foundation Brakes Holding B.V. 
z siedzibą w Boxtel (Holandia).

Art. 18 
w zw. 
z art. 13 
ust. 1 pkt 1 
oraz ust. 2 
pkt 2 

64.30 Działal-
ność trustów, 
funduszów 
i podobnych 
instytucji 
finansowych,
29.32 Produk-
cja pozosta-
łych części 
i akcesoriów 
do pojazdów 
silnikowych, 
z wyłączeniem 
motocykli

13. 2012.03.15
DKK-19/2012

Lakos Sp. 
z o.o. z siedzibą 
w Białymstoku 

Przejęcie przez wnioskodawcę
kontroli nad PMB S.A. z siedzi-
bą w Białymstoku.

Art. 18 
w zw. 
z art. 13 
ust. 1 pkt 2 
oraz ust. 2 
pkt 2 

25.12 Produk-
cja metalowych 
elementów 
stolarki budow-
lanej,
10.12 Przetwa-
rzanie i konser-
wowanie mięsa 
z drobiu,
10.13 Produk-
cja wyrobów 
z mięsa, włą-
czając wyro-
by z mięsa 
drobiowego

14. 2012.03.15
DKK-20/2012

MIH Allegro B.V. 
z siedzibą w Am-
sterdamie, Holandia 

Przejęcie przez wnioskodawcę
kontroli nad Agito S.A. z sie-
dziba w Warszawie.

Art. 18 
w zw. 
z art. 13 
ust. 1 pkt 
1 i 2 oraz 
ust. 2 pkt 2

47.91 Sprze-
daż detaliczna 
prowadzona 
przez domy 
sprzedaży wy-
syłkowej lub 
Internet, 
58.11 Wyd. 
książek
58.13 Wyd. 
gazet,
58.14 Wyd. 
czaso-pism 
i pozostałych 
periodyków

http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/779eb62f44206ffbc12579ce003b2adc?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/779eb62f44206ffbc12579ce003b2adc?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/779EB62F44206FFBC12579CE003B2ADC?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/779EB62F44206FFBC12579CE003B2ADC?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/779EB62F44206FFBC12579CE003B2ADC?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/779EB62F44206FFBC12579CE003B2ADC?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/779eb62f44206ffbc12579ce003b2adc?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/a4ce5fa98f171f5ac12579ce003bb940?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/A4CE5FA98F171F5AC12579CE003BB940?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/A4CE5FA98F171F5AC12579CE003BB940?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/A4CE5FA98F171F5AC12579CE003BB940?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/A4CE5FA98F171F5AC12579CE003BB940?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/643fb97fcbf33c60c12579d100509ddf?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/643fb97fcbf33c60c12579d100509ddf?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/643FB97FCBF33C60C12579D100509DDF?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/643FB97FCBF33C60C12579D100509DDF?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/643FB97FCBF33C60C12579D100509DDF?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/c6f18afba696950ec12579d000522dd8?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/c6f18afba696950ec12579d000522dd8?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/C6F18AFBA696950EC12579D000522DD8?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/C6F18AFBA696950EC12579D000522DD8?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/C6F18AFBA696950EC12579D000522DD8?OpenDocument
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b. Zgody bezwarunkowe (z uzasadnieniem; decyzje, w których Prezes UOKIK stwierdził wpływ 
koncentracji na rynek właściwy)

Lp
Data 

wydania.
Nr decyzji.

Wnioskodawca.
Rodzaj transakcji

Podstawa
Prawna.

Rynki właściwe, na które koncentracja  
wywiera wpływ

1. 2012.01.12
DKK-1/2012

Giełda Papierów 
Wartościowych 
w Warszawie S.A. 
z siedzibą w Warsza-
wie. 
Zgoda na przejęcie 
przez wnioskodawcę
kontroli nad Towa-
rową Giełdą Ener-
gii S.A. z siedzibą  
w Warszawie.

art. 18 w zw. 
z art. 13 
ust. 1 pkt 
2 oraz 
ust. 2 pkt 2 
u.o.k.k. 

Koncentracja wywiera wpływ:
1. w układzie horyzontalnym koncentracja 
wywiera wpływ na krajowy rynek świad-
czenia usług ułatwiających obrót hurtowy 
energią elektryczną;
2. występują rynki właściwe, na które 
koncentracja wywiera wpływ w układzie 
konglomeratowym;
3. nie zidentyfikowano żadnych rynków właś-
ciwych, na które koncentracja wywierałaby 
wpływ w układzie wertykalnym.

2. 2012.02.03
DKK-8/2012

Zespół Ciepłowni 
Przemysłowych Car-
bo-Energia Sp. z o.o. 
z siedzibą w Rudzie 
Śląskiej. 
Zgoda na przejecie 
przez wnioskodawcę
kontroli nad Przed-
siębiorstwem Ener-
getyki Cieplnej Sp. 
z o.o. z siedziba 
w Rudzie Śląskiej

art. 18 w zw. 
z art. 13 
ust. 1 pkt 2 
i ust. 2 pkt 2 
u.o.k.k.

Koncentracja:
1. nie wywiera wpływu na żaden rynek 
właściwy z uwagi na brak wspólnych ryn-
ków geograficznych, na których dochodzi-
łoby do sumowania udziałów uczestników 
koncentracji;
2. koncentracja wywiera wpływ na rynek 
przesyłu, dystrybucji i sprzedaży ciepła 
w Rudzie Śląskiej;
3. występują rynki właściwe, na które kon-
centracja wywiera wpływ w układzie 
konglomeratowym; są to lokalne rynki 
wytwarzania ciepła, na których prowadzi 
działalność Kompania Węglowa S.A. i Nad-łalność Kompania Węglowa S.A. i Nad-Nad-
wiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. 
w Brzeszczach

3. 2012.03.20
DKK-21/2012

Mleko sp. z o.o. z sie-
dzibą w Lipsku. 
Zgoda na przeję-
cie przez wniosko-
dawcę kontroli nad 
Mleczarnią Gościno 
sp. z o.o. z siedzibą 
w Gościnie

art. 18 w zw. 
z art. 13 
ust. 1 pkt 
2 oraz 
ust. 2 pkt 2 
u.o.k.k.

Koncentracja wywiera wpływ:
1. w układzie horyzontalnym na:
a) lokalny rynek skupu mleka, obejmujący w. 
zachodniopomorskie 
b) lokalny rynek skupu mleka, obejmujący w. 
pomorskie.
2. Koncentracja nie wywiera wpływu na ża-
den rynek w układzie wertykalnym.
3. Koncentracja nie wywiera wpływu na ża-
den rynek w układzie konglomeratowym.

http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/2dd8220c8f12bc33c1257983005173d2?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/2dd8220c8f12bc33c1257983005173d2?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/2DD8220C8F12BC33C1257983005173D2?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/2DD8220C8F12BC33C1257983005173D2?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/2DD8220C8F12BC33C1257983005173D2?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/2DD8220C8F12BC33C1257983005173D2?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/2DD8220C8F12BC33C1257983005173D2?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/ce89c1e4a895ce3bc12579a5003c29dc?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/2dd8220c8f12bc33c1257983005173d2?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/CE89C1E4A895CE3BC12579A5003C29DC?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/CE89C1E4A895CE3BC12579A5003C29DC?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/CE89C1E4A895CE3BC12579A5003C29DC?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/CE89C1E4A895CE3BC12579A5003C29DC?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/CE89C1E4A895CE3BC12579A5003C29DC?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/3181a90c483d119ec12579e500518044?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/3181a90c483d119ec12579e500518044?OpenDocument


www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012, nr 2(1)

Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie od 1.01. do 31.03.2012 r. 106

c. Zgody warunkowe 

Data wydania.
Nr decyzji.

Wnioskodawca.
Rodzaj transakcji
Podstawa prawna

Rynki właściwe, na które kon-
centracja wywiera wpływ Najważniejsze warunki:

2012.03.26
DKK-23/2012

Zakłady Farmaceu-
tyczne Polpharma 
S.A. z siedzibą 
w Starogardzie 
Gdańskim 

Zgoda warunkowa 
na przejęcie przez 
wnioskodawcę kon-
troli nad Warszaw-
skimi Zakładami 
Farmaceutycznymi 
Polfa S.A. z siedzi-
ba w Warszawie 

art. 19 ust. 1 i ust. 2 
w zw. z art. 13 
ust. 1 pkt 2 oraz 
ust. 2 pkt 2 u.o.k.k.

1. Koncentracja wywiera wpływ 
w układzie horyzontalnym na  
krajowy rynek wprowadzania do 
obrotu leków:
a) z kategorii OTC w klasie 
B01C – leki antyagregacyjne;
b) z kategorii Rx w klasie J01G 
– fluorochinolony;
c) z kategorii Rx w klasie S01AA 
– leki stosowane w infekcjach 
oczu – antybiotyki;
d) z kategorii Rx w klasie 
S01AB – leki stosowane w in-
fekcjach oczu – sulfonamidy.
2. W układzie wertykalnym kon-
centracja nie wywiera wpływu 
na żaden rynek właściwy.
3. W układzie konglomeratowym 
organ wskazał na brak podstaw 
aby przypuszczać, iż wniosko-
dawca będzie wykorzystywać 
swoją pozycję na ww. rynkach 
do nieuczciwych działań w sto-
sunku do konkurentów na in-
nych rynkach 

1. Trwałe i nieodwracalne wyzbycie się wszelkich 
praw do wybranych leków produkowanych przez 
wnioskodawcę lub Polfę Warszawa na rzecz nie-
zależnego inwestora nienależącego do grupy ka-
pitałowej, w ciągu 18 miesięcy od wydania decyzji.
2. Utrzymanie przez wnioskodawcę lub przedsię-
biorców wchodzących w skład grupy kapitałowej 
udziałów rynkowych produktów objętych warun-
kiem na poziomie co najmniej 70% średniego 
udziału w rynku właściwym osiągniętego w okre-
sie obejmującym lata 2010 i 2011.
3. Utrzymanie przez wnioskodawcę lub przedsię-
biorców wchodzących w skład grupy kapitałowej 
relacji wydatków poniesionych na reklamę, pro-
mocje itp. odnośnie  produktów objętych warun-
kiem na poziomie nie niższym niż w okresie 2010 
i 2011.
4. Przekazanie nabywcy praw do leków wszelkich 
dokumentów technicznych i handlowych związa-
nych z produkcją i wprowadzaniem do obrotu pro-
duktów leczniczych. 
5. Obowiązki informacyjne wobec Prezesa UOKIK

http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/9ec1a639acddc589c12579cd00482b76?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0b335ee1820a0883c1257876002d1521/9ec1a639acddc589c12579cd00482b76?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/9EC1A639ACDDC589C12579CD00482B76?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/9EC1A639ACDDC589C12579CD00482B76?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/9EC1A639ACDDC589C12579CD00482B76?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/9EC1A639ACDDC589C12579CD00482B76?OpenDocument
http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/9EC1A639ACDDC589C12579CD00482B76?OpenDocument



