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Wprowadzenie
Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy organu antymonopolowego w sprawach dotyczących koncentracji, a także
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawia niniejsze
Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK.
Celem Wyjaśnień jest zwiększenie pewności prawnej przedsiębiorców, zarówno co do ustalenia istnienia obowiązku zgłoszenia
zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK, jak również kwestii związanych z postępowaniami antymonopolowymi w sprawach
koncentracji.
Wyjaśnienia nie mają na celu ani nie mogą regulować kwestii związanych z ustaleniem obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji,
czy też kwestii związanych z prowadzeniem postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji, w sposób sprzeczny
z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Wyjaśnienia
wskazują wyłącznie sposób oceny tych kwestii przez Prezesa UOKiK.
Wyjaśnienia nie mają charakteru prawnie wiążącego, niemniej jednak fakt ich opublikowania należy interpretować w ten sposób,
iż w sprawach dotyczących koncentracji Prezes Urzędu stosuje się do nich.
Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, niniejsze Wyjaśnienia podlegają publikacji w Dzienniku
Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wykaz stosowanych skrótów
Akty prawne
k.p.a. - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071
z późn. zm.)
k.p.c. - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
k.s.h. - ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
o.s. - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
pr. ban. - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.)
p.s. - ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.)
p.u.n. - ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. nr 60, poz. 535 z późn. zm.)
r.o.o. - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji (Dz. U. nr 134, poz. 935)
rozporządzenie
139/2004 - Rozporządzenie Rady WE nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji
przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE L 24
z 29.01.2004, s.1)
r.z.z.k. - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji
przedsiębiorców (Dz. U. nr 134, poz. 937)
u.g.k. - ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 9, poz. 43 z późn. zm.)
u. KRS - ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 z późn. zm.)
ustawa
lub u.o.k.k. - ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.)
u.o.d.u. - ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. nr 11, poz. 66)
u.o.r. - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)
u.s.d.g. - ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. nr 155, poz. 1095 z późn.
zm.)
u.z.n.k. - ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503)
WID - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji
przedsiębiorców (Dz. U. nr 134, poz. 937)
Inne
Komisja lub KE
NBP
Prezes Urzędu
lub Prezes UOKiK
RP
SOKiK
Urząd lub UOKiK
UP
WE

- Komisja Europejska
- Narodowy Bank Polski
- Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
- Rzeczypospolita Polska
- Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
- urząd pocztowy
- Wspólnoty Europejskie
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I. KRYTERIA ZGŁOSZENIA ZAMIARU KONCENTRACJI PREZESOWI UOKiK
1. Podstawowe przesłanki związane ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji
1.1. Zamiar koncentracji
Postępowanie w sprawie koncentracji przedsiębiorców jest inicjowane poprzez zgłoszenie zamiaru dokonania
koncentracji. Istotne jest zatem, aby przedsiębiorca (przedsiębiorcy) zgłosił, iż zamierza ją przeprowadzić, zanim zostanie
ona dokonana. Dodatkowo strony koncentracji powinny się powstrzymać od jej dokonania do czasu uzyskania zgody
Prezesa UOKiK lub upływu terminu na rozpatrzenie sprawy (art. 97 ust. 1 u.o.k.k.). Oznacza to, że przeprowadzenie
koncentracji („skonsumowanie zamiaru”) możliwe jest dopiero po uzyskaniu decyzji Prezesa UOKiK, wyrażającej zgodę
na tę koncentrację. Przeprowadzenie koncentracji możliwe jest także wówczas, gdy upłynął termin, w którym decyzja
powinna być wydana (szerzej na temat liczenia terminów w postępowaniu antymonopolowym w sprawach koncentracji
zobacz w pkt II.3.11).
Przedsiębiorca (przedsiębiorcy) zobowiązany jest zatem do zgłoszenia zamiaru koncentracji, a nie faktu jej dokonania.
Niewypełnienie tego obowiązku prowadzić może do zastosowania przez Prezesa UOKiK określonych sankcji (szerzej na
temat sankcji zobacz w pkt III). Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji,
zgłoszonej Prezesowi UOKiK, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to
wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka
może powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (art. 98 u.o.k.k.).
1.2. Pojęcie przedsiębiorcy
Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji spoczywa wyłącznie na przedsiębiorcach. Status przedsiębiorcy odgrywa
zatem kluczową rolę przy ocenie, czy dana koncentracja podlega zgłoszeniu. Każdy podmiot, mający zamiar dokonać
koncentracji, musi w pierwszej kolejności ocenić, czy spełnia przesłanki bycia przedsiębiorcą w rozumieniu u.o.k.k.
Definicja przedsiębiorcy zawarta jest w art. 4 pkt 1 u.o.k.k. Ustawa ta za przedsiębiorcę uznaje przede wszystkim
przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów u.s.d.g. Przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów u.s.d.g. jest osoba fizyczna,
osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki
cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, przy czym przez działalność gospodarczą należy
rozumieć zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie
i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.
Pojęcie przedsiębiorcy w rozumieniu u.o.k.k. jest jednak szersze, aniżeli w rozumieniu u.s.d.g. Za przedsiębiorców
u.o.k.k. uznaje także:
- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą 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. W tym miejscu wypada
zwrócić uwagę, że zarówno u.o.k.k., jak i u.s.d.g. nie zawierają legalnej definicji „usług o charakterze użyteczności
publicznej”. Zatem rozważając spełnienie tej przesłanki należy sięgnąć do u.g.k. i posiłkować się wskazówkami w niej
zawartymi.
- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach
wykonywania takiego zawodu. Listę zawodów uznawanych za wolne na gruncie przepisów o spółce partnerskiej
zawiera art. 88 k.s.h. Za wolne uznaje się następujące zawody: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera
budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów
wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza,
pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego oraz tłumacza
przysięgłego.
- osobę fizyczną, która posiada kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania
podlegające kontroli koncentracji. W tym wypadku istotne jest to, że osoby fizyczne nawet gdy nie prowadzą
działalności gospodarczej mogą - wskutek powiązań kapitałowych lub faktycznych - wywierać decydujący wpływ na
przedsiębiorców prowadzących taką działalność.
W orzecznictwie antymonopolowym za przedsiębiorców w rozumieniu u.s.d.g. uznaje się w szczególności spółki
kapitałowe (w tym spółki komunalne) oraz osobowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, osoby fizyczne
prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą, oraz wspólników spółki cywilnej (sama spółka cywilna nie jest
natomiast traktowana jako przedsiębiorca).
Przedsiębiorcy bezpośrednio kontrolowani przez Skarb Państwa nie tworzą jednej grupy kapitałowej. Koncentracje
pomiędzy tymi przedsiębiorcami są zatem rozpatrywane przez Prezesa UOKiK. Nie podlegają bowiem wyłączeniu
przewidzianemu w art. 14 pkt 5 u.o.k.k., tj. odnoszącemu się do koncentracji dokonywanych w ramach jednej grupy
kapitałowej (szerzej na temat stosowania tego wyłączenia zobacz w pkt I.3.6). Przedsiębiorcy, których właścicielem
jest Skarb Państwa, mogą natomiast tworzyć własne grupy kapitałowe i koncentracje dokonywane w ich ramach
są wyłączone spod obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK. Koncentracje z udziałem
jednostek samorządu terytorialnego, tj. gmina, powiat i województwo samorządowe podlegają obowiązkowi zgłoszenia
Prezesowi UOKiK.
Z treści art. 1 ust. 2 u.o.k.k. wynika, iż ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdziałania m.in. antykonkurencyjnym
koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Związek przedsiębiorców nie jest jednak zgodnie z art. 4 pkt 1 lit. d u.o.k.k
uznawany za przedsiębiorcę na potrzeby zgłoszenia zamiaru koncentracji. Pozostałe przepisy dotyczące kontroli
koncentracji odnoszą się także wyłącznie do przedsiębiorców, a nie związków przedsiębiorców. Koncentracje związków
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przedsiębiorców nie podlegają zatem obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK. Wyjątkiem będzie
sytuacja, kiedy związek przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą. W takim przypadku uznany będzie bowiem
za przedsiębiorcę.
Przy ocenie, czy dany podmiot spełnia przesłanki bycia przedsiębiorcą w rozumieniu u.o.k.k., nie ma natomiast znaczenia
siedziba tego podmiotu w Polsce lub poza jej granicami.
1.3. Kryterium obrotów
Obowiązek zgłoszenia Prezesowi UOKiK stosuje się do tych zamiarów koncentracji przedsiębiorców, których łączny
światowy obrót przekroczył w roku poprzedzającym rok zgłoszenia równowartość 1 mld euro lub których łączny obrót
na terytorium RP przekroczył równowartość 50 mln euro (art. 13 ust. 1 u.o.k.k.) oraz pod warunkiem, że koncentracja
nie ma wymiaru wspólnotowego (szerzej na temat koncentracji wspólnotowych zobacz w pkt I.5). Obrót światowy
obejmuje cały uzyskany przez przedsiębiorcę obrót, bez względu na jego pochodzenie. Przez obrót uzyskiwany na terenie
RP należy natomiast rozumieć obrót, pochodzący ze sprzedaży produktów i usług świadczonych przedsiębiorcom lub
konsumentom na terenie Polski (szerzej na temat liczenia obrotu zobacz w pkt I.4).
Przyjęcie kryterium obrotu oznacza, iż kontrola koncentracji obejmuje zarówno koncentracje pomiędzy konkurentami,
przedsiębiorcami funkcjonującymi na różnych szczeblach obrotu, jak również pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi
działalność na rozłącznych rynkach. Bez znaczenia dla powstania obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji są również
udziały rynkowe uczestników koncentracji.
Przy ocenie, czy zamiar koncentracji należy notyfikować Prezesowi UOKiK nie ma również znaczenia, czy przedsiębiorcy
w niej uczestniczący mają siedzibę na terytorium RP, czy na terytorium innego państwa. Obowiązek zgłoszenia Prezesowi
UOKiK zamiaru koncentracji stosuje się zarówno do przedsiębiorców polskich, jak i przedsiębiorców zagranicznych.
1.4. Skutki na terytorium RP
Kontrolą Prezesa UOKiK objęte są jedynie te koncentracje, które wywołują lub mogą wywołać skutki na terytorium RP
(art. 1 ust. 2 u.o.k.k.). Ustawa obejmuje zatem swoim zakresem również koncentracje eksterytorialne, czyli takie, które
zachodzą między przedsiębiorcami mającymi swoje siedziby poza terytorium RP pod warunkiem, że będą one wywierać
choćby potencjalne skutki na terytorium RP. Ustawa nie wskazuje, według jakich kryteriów należy dokonać oceny, które
koncentracje eksterytorialne wywołują skutek na terytorium RP. Należy jednak przyjąć, iż przesłanka skutku na terytorium
RP zostaje spełniona, jeżeli co najmniej jeden z uczestników koncentracji (grupa kapitałowa, do której należy) osiąga obrót
na terytorium RP.
2. Formy koncentracji
2.1. Katalog form koncentracji
Ustawa nie zawiera typowej definicji koncentracji. Wskazuje natomiast w art. 13 ust. 2 u.o.k.k. stany faktyczne znane
powszechnie pod pojęciem form koncentracji, podlegające obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi UOKiK. Są to:
- połączenie dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, tzw. fuzje (art. 13 ust. 2 pkt 1 u.o.k.k.),
- 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
(art. 13 ust. 2 pkt 2 u.o.k.k.),
- utworzenie przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy (art. 13 ust. 2 pkt 3 u.o.k.k.),
- nabycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót
realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na
terytorium RP równowartość 10 mln euro (art. 13 ust. 2 pkt 4 u.o.k.k.).
Katalog ten jest zamknięty. Oznacza to, że obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi UOKiK podlegają tylko wskazane powyżej
stany faktyczne. Nie podlegają zatem zgłoszeniu np.:
- tzw. quasi koncentracje, polegające na nabyciu lub objęciu udziałów lub akcji, które nie prowadzą jednak do przejęcia
kontroli (np. nabycie przez przedsiębiorcę A mniejszościowego pakietu udziałów w spółce B niedającego
przedsiębiorcy A możliwości wywierania decydującego wpływu na przedsiębiorcę B);
- tzw. fuzje personalne, których istota polega na objęciu przez osobę, która pełni już funkcję członka organu
zarządzającego albo organu kontrolnego u jednego przedsiębiorcy, takiej funkcji w innym przedsiębiorcy, o ile nie będą
one prowadzić do przejęcia kontroli (np. do przejęcia kontroli doszłoby, gdyby członkowie zarządu jednego
przedsiębiorcy powołani zostaliby do zarządu innego przedsiębiorcy i stanowili w nim więcej niż połowę członków,
a zatem zamiar takiej koncentracji podlegałby zgłoszeniu Prezesowi UOKiK).
2.2. Połączenie dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców
Do koncentracji polegającej na połączeniu się samodzielnych przedsiębiorców dochodzi zazwyczaj w wyniku dwóch
sytuacji określonych w k.s.h., a mianowicie:
- inkorporacji - kiedy cały majątek spółki przejmowanej jest przenoszony na spółkę przejmującą za udziały lub akcje, które
spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej albo
- fuzji - kiedy zawiązana jest nowa spółka kapitałowa, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za
udziały lub akcje nowej spółki,
przy czym spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane.
W praktyce często dochodzi również do połączenia spółdzielni. Łączenie się spółdzielni następuje w oparciu o przepisy p.s.
Niektóre z koncentracji zgłaszanych Prezesowi UOKiK polegają na łączeniu się przedsiębiorców mających siedzibę poza
granicami Polski (tzw. koncentracje eksterytorialne). W takiej sytuacji do ich łączenia zastosowanie będą miały co do
zasady właściwe przepisy państw, w których łączący się przedsiębiorcy mają siedzibę.
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Do połączenia w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 1 u.o.k.k., może dojść również pomimo braku połączenia w sensie prawnym,
tzn. bez zmniejszenia się liczby przedsiębiorców wskutek operacji połączenia. Zasadniczą przesłanką do ustalenia,
iż doszło do faktycznego połączenia powinno być istnienie po połączeniu stałego, wspólnego zarządu gospodarczego.
Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, polegającej na połączeniu się przedsiębiorców dotyczy wyłącznie
samodzielnych przedsiębiorców. Samodzielność łączących się przedsiębiorców należy rozumieć w ten sposób,
iż przedsiębiorcy ci nie należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 u.o.k.k (szerzej na temat
grupy kapitałowej zobacz w pkt I.3.6).
Zdarza się, że przedsiębiorca będący udziałowcem jednego lub obu łączących się przedsiębiorców może przejąć kontrolę
nad łączącymi się przedsiębiorcami. W takiej sytuacji mamy do czynienia de facto z jedną przeprowadzaną jednocześnie
koncentracją, pomimo wypełniania przez nią zarówno przesłanki połączenia się przedsiębiorców jak i przejęcia kontroli.
Należy uznać, iż obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi UOKiK podlega ostateczny skutek tej transakcji, tj. przejęcie kontroli.
(kto powinien dokonać zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającej na połączeniu się przedsiębiorców zobacz w pkt II.1.2)
2.3. Przejęcie kontroli
2.3.1. Sposoby przejęcia kontroli
Przejęcie kontroli jest najczęstszą formą koncentracji zgłaszaną Prezesowi UOKiK. Definicję przejęcia kontroli
zawiera art. 4 pkt 4 u.ok.k. 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 przedsiębiorców, w szczególności:
- 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,
- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
- powstanie sytuacji, w której członkowie zarządu jednego przedsiębiorcy lub rady nadzorczej stanowią więcej niż
połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym
zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
- prawo do całego lub części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
- umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku
przez takiego przedsiębiorcę.
Powyższe przykłady są najczęstszymi sytuacjami, w jakich dochodzi do przejęcia kontroli. Katalog ten nie jest
jednak katalogiem zamkniętym. W związku z tym z przejęciem kontroli będziemy mieli do czynienia zawsze wtedy,
gdy jeden z przedsiębiorców staje się przedsiębiorcą zależnym w stosunku do innego przedsiębiorcy
(przedsiębiorców).
Przykładowe sytuacje, w jakich najczęściej dochodzi do przejęcia kontroli, wskazuje także art. 13 ust. 2 pkt 2
ustawy. Będzie to np. nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych lub udziałów. Powyższy katalog
jest również katalogiem otwartym i do przejęcia kontroli może dojść także w jakikolwiek inny sposób niż
wymieniony w tym przepisie. Przykładowo do przejęcia kontroli może doprowadzić przyznanie uprawnień
jednemu lub większej liczbie przedsiębiorców, które to uprawnienia dają możliwość decydowania lub
współdecydowania o kluczowych strategicznych sprawach dla działalności biznesowej innego przedsiębiorcy,
dotyczących w szczególności takich kwestii, jak budżet, plan gospodarczy, znaczące inwestycje oraz powoływanie
członków organów przedsiębiorcy. O przejęciu kontroli decydować będą zarówno okoliczności prawne
(np. posiadanie udziałów w ilości dającej prawo do ponad 50 proc. głosów w organach innego przedsiębiorcy
lub prawa weta przy podejmowaniu decyzji o kluczowym znaczeniu dla strategicznych działań biznesowych), jak
i faktyczne (np. posiadanie znacznego pakietu udziałów, nie dającego prawa do ponad 50 proc. głosów w organach
innego przedsiębiorcy, ale np. do 40 proc., przy istotnym rozproszeniu głosów pozostałych wspólników).
W praktyce, w przypadku spółek kapitałowych do przejęcia kontroli dochodzi najczęściej w wyniku przejęcia
wyłącznego lub większościowego pakietu akcji lub udziałów, dającego możliwość wywierania decydującego
wpływu na decyzje podejmowane przez tę spółkę. Przejęcie kontroli może nastąpić również w wyniku zawarcia
umowy pomiędzy przedsiębiorcami, która przewiduje konieczność uzyskania zgody przedsiębiorcy na podjęcie
decyzji o kluczowym znaczeniu dla strategicznych działań biznesowych kontrolowanego przedsiębiorcy.
(kto powinien dokonać zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającej na przejęciu kontroli zobacz w pkt II.1.3)
2.3.2. Bezpośrednie i pośrednie przejęcie kontroli
Przejęcie kontroli może nastąpić w sposób bezpośredni (samodzielnie) lub w sposób pośredni (za pośrednictwem
podmiotów zależnych). Podział na bezpośrednie i pośrednie przejęcie kontroli ma wpływ na zidentyfikowanie
przedsiębiorcy zobowiązanego do zgłoszenia zamiaru koncentracji. Co do zasady obowiązek zgłoszenia
ciąży bowiem na przedsiębiorcy bezpośrednio przejmującym kontrolę. Wyjątek stanowi przejęcie kontroli za
pośrednictwem wehikułów korporacyjnych (zobacz w pkt II.1.9.).
2.3.3. Kontrola wyłączna i wspólna
Kontrola może zostać przejęta przez jednego lub więcej przedsiębiorców. W pierwszej sytuacji ma miejsce
przejęcie tzw. wyłącznej kontroli, tzn. możliwość wywierania decydującego wpływu posiada samodzielnie jeden
przedsiębiorca. Drugą sytuację określa się natomiast jako przejęcie tzw. wspólnej kontroli.
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W przypadku kontroli sprawowanej wspólnie, przedsiębiorcy sprawujący kontrolę muszą się ze sobą porozumieć,
żeby mieć możliwość wpływania na działalność przedsiębiorcy kontrolowanego, tj. podejmowania decyzji
o kluczowym znaczeniu dla strategicznych działań biznesowych działalności przedsiębiorcy. Najczęstszym
przykładem kontroli sprawowanej wspólnie jest sytuacja, w której dwaj udziałowcy dysponują po 50 proc. głosów
w spółce, a podjęcie decyzji dotyczącej istotnych spraw spółki kontrolowanej wymaga zgody obu udziałowców.
Innym przykładem kontroli sprawowanej wspólnie jest sytuacja, w której jeden z udziałowców dysponuje
większością głosów w spółce, ale co najmniej jeden z pozostałych udziałowców dysponuje prawem weta
i bez jego zgody nie mogą zostać podjęte żadne istotne decyzje o kluczowym znaczeniu dla strategicznych
działań biznesowych przedsiębiorcy.
Aby przesądzać o istnieniu wspólnej kontroli, zakres prawa weta powinien być szerszy niż zakres prawa weta
z reguły przyznawanego w celu ochrony interesów finansowych udziałowców lub akcjonariuszy
mniejszościowych we wspólnym przedsiębiorcy. Z reguły w takim celu przyznaje się prawo weta w sprawach
dotyczących samej istoty uczestnictwa we wspólnym przedsiębiorcy, np. zmiany umowy spółki lub statutu,
podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, sprzedaży przedsiębiorstwa lub likwidacji przedsiębiorcy.
W odróżnieniu od zwykłego prawa weta, prawo weta przesądzające o wspólnej kontroli wiąże się z możliwością
blokowania decyzji dotyczących zagadnień takich jak: budżet, plan działalności gospodarczej, poważne inwestycje
czy mianowanie kierownictwa wyższego szczebla. Oprócz typowych praw weta wspomnianych wyżej, przy
ustalaniu, czy istnieje wspólna kontrola należy brać pod uwagę również inne rodzaje takiego prawa, specyficzne
dla rynków, na których działa dany przedsiębiorca.
Dowodem na istnienie kontroli sprawowanej wspólnie będzie także stosowne porozumienie wspólników
przedsiębiorcy w tym zakresie. Nie jest jednak uznawana za sprawowanie wspólnej kontroli sytuacja, w której
jeden przedsiębiorca dysponuje możliwością wywierania decydującego wpływu i zawrze z innym przedsiębiorcą
np. umowę dotyczącą wspólnego głosowania. W takiej sytuacji należy uznać, iż przedsiębiorca dysponujący
możliwością wywierania decydującego wpływu posiada wyłączną kontrolę.
Również więzy rodzinne występujące pomiędzy wspólnikami przedsiębiorcy nie są wystarczającą podstawą do
uznania, iż sprawują oni wspólną kontrolę nad tym przedsiębiorcą. Do takiego uznania konieczne jest istnienie
stosownego porozumienia pomiędzy nimi, przy czym porozumienie takie może zostać zawarte zarówno w formie
pisemnej, jak i ustnej.
Przejęcie kontroli przez dwóch przedsiębiorców z tej samej grupy kapitałowej nad innym przedsiębiorcą nie jest
równoznaczne z przejęciem kontroli przez więcej niż jednego przedsiębiorcę. W istocie bowiem kontrolę
przejmuje podmiot dominujący tych dwóch przedsiębiorców.
2.3.4. Kontrola pozytywna i negatywna
Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK odnosi się zarówno do tzw. kontroli pozytywnej, jak
również tzw. kontroli negatywnej. Kontrola pozytywna polega na możliwości samodzielnego podejmowania
istotnych decyzji dotyczących przedsiębiorcy zależnego i wiąże się najczęściej z posiadaniem większościowego
pakietu akcji/udziałów (przy istotnym rozdrobnieniu pozostałych akcjonariuszy/udziałowców kontrola pozytywna
wiązać się może z posiadaniem pakietu dającego mniej niż 50 proc. głosów). Kontrola negatywna polega
natomiast na dysponowaniu prawami, które dają możliwość wetowania istotnych decyzji dotyczących działalności
przedsiębiorcy zależnego.
2.3.5. Przejęcie kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami
Przedsiębiorca przejmujący kontrolę może ją przejąć nad jednym lub więcej przedsiębiorcami. Przejęcie kontroli
nad więcej niż jednym przedsiębiorcą może mieć miejsce zarówno w przypadku, gdy kontrola jest przejmowana
nad przedsiębiorcami niebędącymi w stosunku do siebie w relacji dominacji/zależności, jak i gdy jest przejmowana
nad przedsiębiorcą dominującym i jego spółkami zależnymi. Podkreślić należy, iż w pierwszym przypadku
zgłaszanie przejęcia kontroli nad więcej niż jednym przedsiębiorcą w ramach jednego wniosku zgłoszenia zamiaru
koncentracji jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy przejęcie kontroli nad tymi przedsiębiorcami
dokonywane jest w ramach tej samej transakcji lub transakcji ze sobą powiązanych, w szczególności gdy
przedsiębiorcy, nad którymi przejmowana jest kontrola należą do tej samej grupy kapitałowej.
2.3.6. Przejście z kontroli sprawowanej wspólnie na kontrolę sprawowaną w sposób wyłączny oraz z kontroli
sprawowanej w sposób wyłączny na kontrolę wspólną
Obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu podlega nie tylko samo przejęcie kontroli, ale także zmiana z kontroli
sprawowanej wspólnie na kontrolę sprawowaną wyłącznie. Podmiot dysponujący kontrolą wyłączną ma bowiem
większy zakres uprawnień niż ten dysponujący kontrolą wspólnie z innym lub innymi podmiotami. W przypadku
natomiast zmiany z kontroli sprawowanej wyłącznie na kontrolę sprawowaną wspólnie, zgłoszenia powinien
dokonać jedynie przedsiębiorca, który przejął wspólną kontrolę. Przedsiębiorca, który posiada wyłączną kontrolę
i dąży do jej zmiany na współkontrolę, nie ma natomiast takiego obowiązku (szerzej na temat obowiązku zgłoszenia
zobacz także w pkt II.1.3.).
2.3.7. Aktywne i bierne przejęcie kontroli
Zdecydowana większość spraw dotyczących zamiaru koncentracji, które zgłaszane są do Prezesa Urzędu, polega
na aktywnym przejęciu kontroli, tj. są skutkiem działań przedsiębiorcy przejmującego kontrolę. Nie można jednak
wykluczyć sytuacji, kiedy do przejęcia kontroli dochodzić będzie bez aktywnego udziału przedsiębiorcy
przejmującego kontrolę, np. w wyniku rozproszenia się akcjonariatu (np. przedsiębiorca A i przedsiębiorca
B posiadają udziały w spółce X, które dają każdemu z nich 50 proc. głosów we władzach tej spółki.
Następnie przedsiębiorca B zbywa swój pakiet udziałów na rzecz kilkudziesięciu drobnych inwestorów, w efekcie
czego przedsiębiorca A przejmuje faktycznie wyłączną kontrolę nad spółką X). Podobne skutki może wywołać
operacja umorzenia akcji lub udziałów, skutkująca uzyskaniem faktycznej kontroli. Taka sytuacja nie zwalnia
przedsiębiorcy, który przejmie kontrolę z obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK (szerzej na
temat powstania zamiaru zobacz w pkt II.2.).
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2.4. Utworzenie przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy
Utworzenie wspólnego przedsiębiorcy (joint venture) jest jedną z najczęstszych, obok przejęcia kontroli, form
koncentracji rozpatrywanych przez Prezesa UOKiK. Do utworzenia wspólnego przedsiębiorcy dochodzi zazwyczaj
poprzez utworzenie spółek handlowych (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, jawnej, komandytowej oraz
komandytowo-akcyjnej) oraz spółdzielni.
Część spraw zgłaszanych do Prezesa UOKiK dotyczy również utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, który będzie miał
siedzibę poza granicami Polski - tzw. koncentracje eksterytorialne (zobacz także w pkt I.1.4. na temat skutków na
terytorium RP). W takiej sytuacji zasady jego powstania określać będą przepisy państwa, na terenie którego tworzony jest
ten nowy przedsiębiorca.
Nie podlega natomiast obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi UOKiK utworzenie przez przedsiębiorców spółki cywilnej.
Spółka taka nie jest bowiem uznawana za przedsiębiorcę w rozumieniu u.o.k.k. Za przedsiębiorców uznawani są
natomiast wspólnicy takiej spółki (szerzej na temat pojęcia przedsiębiorcy zobacz w pkt I.1.2.). Obowiązkowi zgłoszenia
Prezesowi UOKiK podlegać będzie natomiast, przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. Przekształcenie takie
uznawane jest bowiem za utworzenie przez przedsiębiorców (dotychczasowych wspólników spółki cywilnej) wspólnego
przedsiębiorcy.
Podkreślić należy, iż obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającej na utworzeniu przez przedsiębiorców
wspólnego przedsiębiorcy powstaje wyłącznie w przypadku, kiedy w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy bierze udział
więcej niż jeden przedsiębiorca. Obowiązek taki nie powstanie zatem w sytuacji tworzenia przedsiębiorcy wyłącznie
przez jednego przedsiębiorcę lub w przypadku tworzenia wspólnego przedsiębiorcy przez jednego przedsiębiorcę
i podmiot lub podmioty niebędące przedsiębiorcami. Aby taka koncentracja podlegała obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi
Urzędu, w proces tworzenia wspólnego przedsiębiorcy powinno być zatem zaangażowanych co najmniej dwóch
przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 1 u.o.k.k. (szerzej na temat pojęcia przedsiębiorcy zobacz w pkt I.1.2.).
Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy odnosi się zarówno do
sytuacji, kiedy uczestnicy koncentracji (przedsiębiorcy założyciele) tworzą w tym celu nowego przedsiębiorcę, jak również
sytuacji, kiedy np. w celu utworzenia wspólnego przedsiębiorcy jeden z uczestników utworzy nową spółkę, a następnie
pozostali uczestnicy nabędą lub obejmą w niej udziały/akcje. Do utworzenia wspólnego przedsiębiorcy uczestnicy
koncentracji mogą wykorzystać również istniejącego już przedsiębiorcę (wspólny przedsiębiorca zostaje utworzony
np. na bazie spółki funkcjonującej w ramach grupy kapitałowej jednego z założycieli).
Ustawa nie przewiduje w stosunku do wspólnego przedsiębiorcy szczególnych wymogów (inaczej niż np. rozporządzenie
139/04 gdzie wymagane jest, aby wspólny przedsiębiorca pełnił w sposób trwały wszystkie funkcje samodzielnego
podmiotu gospodarczego). Utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, który nie będzie pełnił w sposób trwały wszystkich
funkcji samodzielnego przedsiębiorcy (np. w produkty wytworzone przez wspólnego przedsiębiorcę będą zaopatrywane
wyłącznie lub przede wszystkim przedsiębiorcy założyciele lub grupy kapitałowe do których należą założyciele), również
należy zgłosić Prezesowi Urzędu.
Koncentracja polegająca na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu bez względu na
liczbę głosów, jaką będą mieli ostatecznie założyciele we wspólnym przedsiębiorcy. Koncentrację taką należy zgłosić
zatem nawet jeżeli jeden z założycieli będzie posiadał udziały/akcje w ilości, dającej mu prawo kontroli nad wspólnie
utworzonym przedsiębiorcą, a pozostali założyciele udziały mniejszościowe.
(kto powinien dokonać zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy zobacz
w pkt II.1.4.)
2.5. Nabycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy
Na użytek kontroli koncentracji mienie należy rozumieć jako całość lub część przedsiębiorstwa innego przedsiębiorcy.
Zgodnie z treścią art. 551 k.c. przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych
przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującym w szczególności:
- oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
- własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe
do nieruchomości lub ruchomości,
- prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości
lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
- wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
- koncesje, licencje i zezwolenia,
- patenty i inne prawa własności przemysłowej,
- majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
- tajemnice przedsiębiorstwa,
- księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zamiar koncentracji, polegającej na nabyciu mienia innego przedsiębiorcy podlega notyfikacji Prezesowi UOKiK tylko
w sytuacji, gdy nabywane mienie generuje wskazany w art. 13 ust. 2 pkt 4 u.o.k.k. obrót. Obrót ten musi przekraczać na
terytorium RP próg 10 mln euro przynajmniej w jednym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie zamiaru
koncentracji. Określając obrót przejmowanej części mienia dla celów ewentualnego zgłoszenia zamiaru koncentracji
należy brać pod uwagę cały proces związany z tą częścią mienia z uwzględnieniem specyfiki nabywanej części mienia
(np. linia produkcyjna, zakład produkcyjny czy marka produktów) oraz środowiska rynkowego i branży, z którą ta część
mienia jest związana, a nie tylko poszczególne jego składniki. Np. w przypadku koncentracji polegającej na nabyciu tytułu
prasowego, nie sposób jest rozdzielić ten tytuł od działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą prasy pod tym
tytułem. A zatem przy obliczaniu wartości nabywanego mienia konieczne jest uwzględnienie obrotu pochodzącego ze
sprzedaży tego tytułu prasowego we wskazanym w ustawie okresie.
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Podkreślić należy również, iż jeżeli mienie należy do odrębnych przedsiębiorców, należących do tej samej grupy
kapitałowej i jeżeli jest ono nabywane w ramach tej samej transakcji lub transakcji ze sobą powiązanych mamy do
czynienia de facto z tą samą koncentracją. W takiej sytuacji przy liczeniu obrotów należy uwzględnić obrót zrealizowany
przez całość nabywanego mienia.
(kto powinien dokonać zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającej na nabyciu części mienia innego przedsiębiorcy
zobacz w pkt II.1.5.)
3. Wyłączenia spod obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji
3.1. Katalog wyłączeń
Ustawa wskazuje przypadki, w których pomimo spełnienia przesłanek z art. 13 u.o.k.k. zamiar koncentracji nie podlega
notyfikacji Prezesowi UOKiK. Katalog tych wyłączeń, który stanowi zamkniętą listę pięciu przypadków zawarty jest
w art. 14 u.o.k.k. Są to następujące przypadki:
- przejęcia kontroli nad przedsiębiorcą, którego obrót nie przekroczył na terytorium RP w żadnym z dwóch lat
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 mln euro,
- czasowego nabycia lub objęcia przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli
przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie
w akcje albo udziały innych przedsiębiorców pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia
nabycia lub objęcia, oraz że:
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku
lub tych akcji albo udziałów,
- czasowego nabycia lub objęcia przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności pod
warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
- koncentracji następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy
przejmowanego,
- przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
3.2. Obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli nie przekracza 10 mln euro na terytorium RP
Wyłączeniu od obowiązku zgłoszenia, zgodnie z art. 14 pkt 1 u.o.k.k. podlega zamiar koncentracji jeżeli obrót
przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli nie przekracza na terytorium RP w żadnym z dwóch lat
obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 mln euro. Wyłączenie to ma zastosowanie tylko do
koncentracji polegających na przejęciu przez jednego lub więcej przedsiębiorców kontroli nad innym przedsiębiorcą
(art. 13 ust. 2 pkt 2 u.o.k.k.). Zastosowane wyłączenie jest niezależne od tego, czy następuje przejęcie kontroli wyłącznej
czy też wspólnej, bądź zmiana w sposobie sprawowania kontroli.
Dla zastosowania omawianego wyłączenia konieczne jest, aby w każdym z dwu lat poprzedzających rok zgłoszenia obrót
przedsiębiorcy przejmowanego zrealizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polski był niższy lub równy 10 mln euro.
Wystarczy jednak, aby próg obrotu wynoszący równowartość 10 mln euro został przekroczony choćby w jednym z dwóch
lat poprzedzających rok zgłoszenia, a przedsiębiorca przejmujący kontrolę będzie zobowiązany do zgłoszenia zamiaru
Prezesowi UOKiK. Na potrzeby zastosowania omawianego zwolnienia pojęcie „obrót” obejmuje wyłącznie obrót
przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak również obrót jego przedsiębiorców zależnych bezpośrednio
lub pośrednio (art. 16 ust. 2 u.o.k.k.) (szerzej na temat liczenia obrotu zobacz w pkt I.4).
Jeżeli kontrola jest przejmowana nad co najmniej dwoma przedsiębiorcami, należącymi do tej samej grupy kapitałowej,
a do przejęcia kontroli dochodzi w ramach tej samej transakcji lub transakcji ze sobą powiązanych, mamy do czynienia
de facto z jedną koncentracją. W takiej sytuacji, przy liczeniu obrotów dla oceny, czy omawiane zwolnienie znajduje
zastosowanie, należy uwzględnić (zsumować) obrót zrealizowany przez wszystkich przedsiębiorców, nad którymi
przejmowana jest kontrola (oczywiście z uwzględnieniem ich ewentualnych podmiotów zależnych). Taka interpretacja
wynika również z faktu, iż na potrzeby prawa konkurencji przedsiębiorcy należący do jednej grupy kapitałowej traktowani
są jako jeden organizm gospodarczy (jeden przedsiębiorca).
Ponieważ zastosowanie wyłączenia zależy od „obrotu zrealizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, dla
oceny jego zastosowania należy przyjąć nie cały obrót przedsiębiorcy, lecz jedynie tę jego część, która została
zrealizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (szerzej na ten temat zobacz w pkt I.4.4).
W praktyce zdarza się, że koncentracja realizowana jest wieloetapowo: strony ustalają, że przedsiębiorca nabędzie
określone mienie, lecz najpierw zbywca tworzy spółkę celową, wnosi do niej ustalone mienie, a następnie udziały w takiej
spółce sprzedaje nabywcy. Jeżeli do sprzedaży dochodzi w roku utworzenia spółki celowej, wówczas spółka ta nie
posiada jeszcze obrotu za dwa lata poprzedzające rok zgłoszenia. W takiej sytuacji, Prezes Urzędu uważa, że koncentracja
taka powinna być rozpatrywana jako przejęcie kontroli nad spółką celową, jednakże na potrzeby obliczania obrotu dla
ustalenia, czy znajduje zastosowanie omawiane zwolnienie należy uwzględnić obrót realizowany przez to wnoszone
mienie. Obliczenia tego należy dokonać tak, jak w odniesieniu do koncentracji polegających na nabyciu mienia, jednakże
stosując odpowiednio opisane wyżej zasady.
3.3. Czasowe nabycie lub objęcie przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży
Wyłączeniu spod obowiązku zgłoszenia podlega także zgodnie z art. 14 pkt 2 u.o.k.k. czasowe nabycie lub objęcie przez
instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności tej instytucji jest
prowadzenie na własny lub cudzy rachunek inwestowania w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem,
że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku
lub tych akcji albo udziałów.
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Wyłączenie to dotyczy tzw. czasowego nabycia akcji lub udziałów (na okres nie dłuższy niż jeden rok), jednakże tylko
i wyłącznie przez instytucję finansową, której przedmiotem działalności jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek
inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców i tylko z wyłączeniem wykonywania przez tę instytucję praw
z tych akcji lub udziałów. Z uwagi na fakt, iż u.o.k.k. nie definiuje pojęcia „instytucja finansowa”, przy uznaniu danego
przedsiębiorcy za taką instytucję należy mieć na względzie definicję zawartą w objaśnieniach do r.z.z.k. (Rozdział XI WID).
Instytucją finansową są w szczególności: banki, zakłady ubezpieczeń, narodowe fundusze inwestycyjne, towarzystwa
funduszy inwestycyjnych lub powierniczych, towarzystwa emerytalne i domy maklerskie. Jest to katalog otwarty, dlatego
też należy dodatkowo posiłkować się przepisami zawartymi w innych aktach prawnych m.in. k.s.h. (art. 4 § 1 pkt 7)
i pr. ban. (art. 4 ust. 1 pkt 7). Definicja zawarta w objaśnieniach do r.z.z.k. nie zawęża katalogu instytucji finansowych tylko
do tych, które mają siedzibę w Polsce, wobec czego należy uznać, iż omawiane wyłączenie ma zastosowanie również do
instytucji finansowych z siedzibą za granicą.
Aby móc skorzystać z omawianego zwolnienia podmiot musi być instytucją finansową i jednocześnie prowadzić
działalność w zakresie inwestowania w akcje lub udziały innych przedsiębiorców. Niespełnienie którejkolwiek
z powyższych przesłanek uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia. Przykładowo, zwykła spółka akcyjna lub z ograniczoną
odpowiedzialnością, nawet jeśli będzie mieć za przedmiot działalności inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, nie
będzie mogła z omawianego zwolnienia skorzystać, albowiem nie jest ona uznawana przez Prezesa UOKiK za instytucję
finansową.
Aby móc skorzystać ze zwolnienia, instytucja finansowa może nabyć lub objąć akcje lub udziały na czas nie dłuższy niż rok
liczony od daty objęcia lub nabycia (nabycie lub objęcie musi być dokonane z takim zamiarem). Nabywca, chcąc skorzystać
z omawianego zwolnienia, od momentu objęcia lub nabycia akcji lub udziałów do momentu ich zbycia, nie może także co
do zasady wykonywać praw z nabywanych akcji lub udziałów. Dla skorzystania ze zwolnienia konieczne jest, aby nabycie
lub objęcie nastąpiło z powyższym zamiarem.
Zakaz wykonywania praw z akcji lub udziałów nie jest jednak bezwzględny. Od tej zasady przewidziane są dwa wyjątki,
a mianowicie instytucja finansowa może wykonywać:
- prawo do dywidendy oraz
- prawa związane z przygotowaniem odsprzedaży akcji lub udziałów oraz całości lub części przedsiębiorstwa lub jego
majątku.
Pojęcie „wykonywania praw związanych z przygotowaniem odsprzedaży”, z uwagi na fakt, iż stanowi wyjątek od ogólnej
zasady, należy interpretować ścieśniająco i rozumieć jako wykonywanie praw z udziałów lub akcji w niezbędnym zakresie,
służącym bezpośrednio ich zbyciu. Ocena dokonywana będzie w zależności od okoliczności danego przypadku.
Z pewnością jednak, co do zasady, za wykonywanie praw związanych przygotowaniem odsprzedaży nie będzie uznawane
podejmowanie decyzji personalnych dotyczących zmian w organach spółki, której akcje lub udziały zostały nabyte przez
instytucję finansową. Należy również podkreślić, iż ww. ograniczenia odnoszą się zarówno do przedsiębiorców, w których
instytucja finansowa posiada czasowo akcje lub udziały, jak i do podmiotów zależnych tych przedsiębiorców.
Jeśli instytucja finansowa dostrzega, iż zbycie udziałów nie jest możliwe lub ekonomicznie uzasadnione (np.: przez
spadek cen na giełdzie) w terminie roku od dnia ich nabycia - wówczas może ona, na podstawie art. 23 u.o.k.k., wystąpić
do Prezesa UOKiK z wnioskiem o przedłużenie terminu posiadania akcji lub udziałów przez tę instytucję finansową.
Z wnioskiem takim należy wystąpić odpowiednio wcześniej - tak, aby Prezes UOKiK mógł wydać decyzję przed upływem
roku od dnia nabycia akcji lub udziałów. Ustawa nie określa terminu, o jaki okres posiadania akcji lub udziałów może być
przedłużony. Prezes UOKiK przyjmuje jednak, iż okres ten nie może być dłuższy niż ten określony w art. 14 pkt 2 u.o.k.k.
3.4. Czasowe nabycie lub objęcie przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności
Wyłączeniu przewidzianemu w art. 14 pkt 3 u.o.k.k. podlega również czasowe nabycie lub objęcie przez przedsiębiorcę
akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub
udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży. Wyłączenie to, podobnie jak w sytuacji opisanej w art. 14 pkt 2 u.o.k.k.
dotyczy czasowego nabywania akcji lub udziałów (przedsiębiorca nabywający akcje lub udziały w celu zabezpieczenia
wierzytelności docelowo zobowiązany jest do wyzbycia się tych akcji lub udziałów). W tym przypadku ustawodawca nie
wskazuje jednak, jak długo przedsiębiorca nabywający akcje lub udziały w celu zabezpieczenia może nimi dysponować,
aby wyłączenie to miało zastosowanie. Należy zatem uznać, iż nabywca może posiadać nabyte akcje lub udziały tak długo,
aż zabezpieczona nimi wierzytelność zostanie zaspokojona. Wyłączenie to nie wskazuje także konkretnej kategorii
przedsiębiorców reprezentujących określoną branżę bądź wykonujących określoną działalność, która podlega temu
wyłączeniu, należy zatem uznać, iż każdy przedsiębiorca (krajowy lub zagraniczny)może z niego skorzystać.
Ponadto wyłączenie to dotyczy tylko nabycia lub objęcia akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności. Z uwagi
na fakt, iż przepis nie wskazuje formy zabezpieczenia, należy uznać, że chodzi o wszelkie przewidziane aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa formy zabezpieczenia (w tym zastaw czy przewłaszczenie).
Aby móc zastosować to wyłączenie wierzyciel, nabywając lub obejmując akcje lub udziały w celu zabezpieczenia
wierzytelności, nie może skorzystać z wynikających z tych akcji lub udziałów praw. Zakaz ten nie dotyczy jedynie
wykonywania prawa do ich sprzedaży.
3.5. Zamiar koncentracji następującej w toku postępowania upadłościowego
Wyłączeniu podlega zamiar koncentracji następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem
przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą
konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego (art. 14 pkt 4 u.o.k.k.). Omawiane wyłączenie ma zastosowanie do każdej
z form koncentracji wymienionych w art. 13 ust. 2 u.o.k.k. (tj. połączenia dwóch lub więcej przedsiębiorców, przejęcia
przez jednego lub więcej przedsiębiorców kontroli nad innym/innymi przedsiębiorcami, utworzenia przez
przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy oraz nabycia mienia). Wyłączenie to obejmuje zarówno tzw. upadłość
likwidacyjną, jak i upadłość z możliwością zawarcia układu. Przy omawianym wyłączeniu brak obowiązku zgłoszenia
należy odnieść wyłącznie do sytuacji, w której postępowaniem upadłościowym objęta jest bezpośrednio spółka będąca
przedmiotem koncentracji. Bez znaczenia natomiast pozostaje fakt przynależności takiej spółki do grupy kapitałowej,
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w której poszczególne spółki (inne niż spółka będąca przedmiotem postępowania) zostały objęte postępowaniem
upadłościowym. Zamiar koncentracji następujących w toku postępowania upadłościowego odnosi się zarówno do
postępowań upadłościowych prowadzonych w oparciu o krajowe przepisy w tym zakresie i w stosunku do
przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Polski, jak i do przedsiębiorców mających siedzibę za granicą, wobec
których stosuje się przepisy upadłościowe właściwe dla porządku prawnego państwa ich siedziby.
Wyłączenie to nie dotyczy przypadków przejęcia kontroli przez konkurenta lub przedsiębiorcę należącego do grupy
kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca
zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci
przedsiębiorcy przejmowanego w toku postępowania upadłościowego, wówczas nie może on skorzystać z omawianego
zwolnienia..
3.6. Zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej
Wyłączeniu podlega zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5
u.o.k.k.). Wyłączenie to ma zastosowanie do wszystkich form koncentracji przewidzianych w art. 13 ust. 2 u.o.k.k.
(tj. połączenia dwóch lub więcej przedsiębiorców, przejęcia przez jednego lub więcej przedsiębiorców kontroli nad
innym/innymi przedsiębiorcami, utworzenie przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, nabycia mienia).
Obejmuje ono swoim zakresem jedynie te koncentracje, w których uczestniczą wyłącznie przedsiębiorcy należący do tej
samej grupy kapitałowej. Jeśli w koncentracji uczestniczy choćby jeden przedsiębiorca nienależący do tej samej grupy
kapitałowej co pozostali uczestniczący w niej przedsiębiorcy, to koncentracja taka nie będzie korzystać z omawianego
wyłączenia. Przez grupę kapitałową zgodnie z art. 4 pkt 14 u.o.k.k. należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy
są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
Na potrzeby prawa konkurencji grupa kapitałowa jest bowiem traktowana jako jeden organizm gospodarczy. Omawiane
wyłączenie nie znajduje zastosowania w przypadku koncentracji wskazanej w art. 13 ust. 2 pkt 2 u.o.k.k. prowadzącej do
zmiany kontroli ze sprawowanej wspólnie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców na kontrolę sprawowaną wyłącznie
przez jednego z dotychczasowych współkontrolujących danego przedsiębiorcę. Przedsiębiorca, nad którym sprawowana
jest współkontrola nie należy bowiem do grupy kapitałowej żadnego z przedsiębiorców, którzy sprawują nad nim
współkontrolę.
4. Liczenie obrotów na potrzeby zgłoszenia zamiaru koncentracji
4.1. Rok obrotowy
Zgłaszając zamiar koncentracji przedsiębiorcy zobligowani są przedstawić swoje łączne obroty przypadające w roku
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru koncentracji. Pod pojęciem roku obrotowego należy rozumieć rok
obrotowy określony w u.o.r. Nie zawsze będzie on tożsamy z rokiem kalendarzowym, gdyż może on rozpoczynać się
w dowolnym dniu roku kalendarzowego, a tym samym nie kończyć się z dniem 31 grudnia każdego roku. W pewnych
przypadkach (np. w sytuacji zmiany roku obrotowego lub rozpoczęcia działalności w trakcie roku kalendarzowego) może
on być wyjątkowo także dłuższy lub krótszy niż rok kalendarzowy. Jeżeli łączące się podmioty mają inne okresy
obrachunkowe (np. dla jednego pokrywa się on z rokiem kalendarzowym, a w przypadku drugiego trwa on od października
do września), każdy z nich powinien przy obliczaniu obrotów wykorzystać dane dotyczące swojego roku obrotowego.
4.2. Obrót grupy kapitałowej
Obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji obejmuje zarówno obrót przedsiębiorców bezpośrednio
uczestniczących w koncentracji, jak i obrót pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, niezależnie
od tego, czy przedsiębiorca bezpośrednio uczestniczący w koncentracji jest przedsiębiorcą dominującym całej grupy,
czy tylko jednym z przedsiębiorców bezpośrednio lub pośrednio zależnych od przedsiębiorcy dominującego (art. 16
ust. 1 u.o.k.k.).
Obrót obliczany na potrzeby wyłączenia przewidzianego w art. 14 pkt 1 u.o.k.k. (zobacz w pkt I.3.2.), obejmuje natomiast
zarówno obrót przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i obrót jego przedsiębiorców zależnych (art. 16
ust. 2 u.o.k.k.).
Podkreślić należy, iż do łącznego obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji nie wlicza się obrotu
dokonywanego pomiędzy przedsiębiorcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej (§ 12 ust. 1 r.o.o.).
4.3. Różnice w składzie grupy kapitałowej
Jeżeli w dniu zgłoszenia zamiaru koncentracji skład grupy kapitałowej różni się w stosunku do składu grupy w roku
poprzedzającym obowiązek zgłoszenia zamiaru (tj. do grupy kapitałowej należy mniej lub więcej przedsiębiorców), przy
obliczaniu obrotów należy uwzględnić tylko aktualny stan grupy kapitałowej. Innymi słowy nie należy uwzględniać
obrotów przedsiębiorców, którzy w dniu zgłoszenia zamiaru koncentracji nie należą już do grupy kapitałowej. Należy
natomiast uwzględnić obroty przedsiębiorców należących w momencie zgłaszania zamiaru koncentracji do grupy
kapitałowej bezpośrednich uczestników koncentracji, nawet jeśli nie należeli oni do jego grupy kapitałowej w roku
poprzedzającym obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji.
4.4. Obrót globalny i obrót uzyskiwany na terytorium RP
Ustawa posługuje się terminem „obrót na świecie” (art. 13 ust. 1 pkt 1 u.o.k.k.) i „obrót na terytorium RP” (art. 13 ust. 1
pkt 2 oraz art. 14 pkt 1 u.o.k.k.). W tym pierwszym przypadku należy uwzględnić cały uzyskany przez przedsiębiorcę obrót,
bez względu na jego pochodzenie. Przez obrót uzyskiwany na terenie RP należy natomiast rozumieć obrót, pochodzący
ze sprzedaży produktów i usług świadczonych przedsiębiorcom lub konsumentom na terenie Polski. Do tego obrotu
nie wlicza się przychodów z eksportu towarów lub usług, a jedynie przychód z importu na terytorium Polski.
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Przeliczanie wartości walut na euro
Aby wykazać, że łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku poprzedzającym rok zgłoszenia
przekracza wielkości określone w art. 13 ust. 1 u.o.k.k. oraz że do zamierzonej koncentracji nie ma zastosowania
wyłączenie zgłoszenia przewidziane w art. 14 pkt 1 u.o.k.k. należy przeliczyć uzyskiwany obrót w złotych na euro po
odpowiednim kursie wymiany. Kursem tym, zgodnie z art. 5 u.o.k.k., jest średni kurs euro ogłoszony przez NBP
w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji (tabele kursów średnich
dostępne są na stronie internetowej NBP). W przypadku innych walut niż złoty, należy je najpierw przeliczyć na złote,
a następnie na euro według wskazanych powyżej zasad.
Podkreślić należy, iż kursem, po którym powinno dokonać się przeliczenia złotych polskich i innych walut na euro, jest
średni kurs euro ogłoszony przez NBP w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru
koncentracji. W przypadku zatem liczenia obrotu na potrzeby:
- koncentracji polegającej na nabyciu przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części
przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie przekroczył na terytorium RP równowartość 10 mln euro (art. 13 ust. 2 pkt 4 u.o.k.k.) oraz
- wyłączenia dotyczącego zamiaru koncentracji, jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli nie
przekroczył na terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 mln
euro (art. 14 pkt 1 u.o.k.k.),
należy uwzględnić ten sam kurs euro dla każdego z dwóch lat poprzedzających zgłoszenie zamiaru koncentracji, tj. kurs
z ostatniego dnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.

4.6. Ogólna reguła dotycząca obliczania obrotu
Ogólna reguła dotycząca obliczania obrotu została określona w r.o.o. (§ 3). I tak, obrót przedsiębiorców uczestniczących
w koncentracji stanowi sumę przychodów ze sprzedaży produktów oraz sprzedaży towarów i materiałów, składających
się na operacyjną działalność przedsiębiorców, po odliczeniu udzielonych rabatów, opustów i innych zmniejszeń oraz
podatku od towarów i usług, a także innych podatków związanych z obrotem, jeżeli nie zostały odliczone, wykazanych
w rachunku zysków i strat sporządzonym na podstawie przepisów o rachunkowości. Sumę przychodów powiększa się
o wartość uzyskanych dotacji przedmiotowych.
4.7. Szczegółowe reguły dotyczące obliczania obrotu
Od ogólnej reguły obliczania obrotu r.o.o. przewiduje 8 wyjątków, które dotyczą banków, ubezpieczycieli, narodowych
funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, domów maklerskich, przedsiębiorców
będących osobami fizycznymi i jednostek samorządu terytorialnego. Dla podmiotów tych obrót oblicza się w następujący
sposób:
- banki (§ 4 r.o.o.) - obrót stanowi sumę kwot wykazanych w następujących pozycjach rachunku zysków i strat banku za
rok poprzedzający:
· przychody z tytułu odsetek,
· przychody z tytułu prowizji,
· przychody z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,

-

-

-

-

-

· suma wyniku na operacjach finansowych i wyniku z pozycji wymiany, jeżeli jest ona dodatnia
sporządzonego zgodnie z przepisami o rachunkowości dotyczącymi banków, po potrąceniu ewentualnego podatku od
towarów i usług związanego z tymi pozycjami, jeżeli nie został odliczony.
ubezpieczyciele (§ 5 r.o.o.) - obrót stanowi sumę składek brutto przypisanych w roku obrotowym wykazaną
w technicznym rachunku ubezpieczeń za rok poprzedzający, sporządzonym zgodnie z przepisami o rachunkowości
dotyczącymi zakładów ubezpieczeń.
narodowe fundusze inwestycyjne (§ 6 r.o.o.) - obrót stanowią przychody z inwestycji, z wyłączeniem udziału w wyniku
finansowym netto, wykazane w rachunku zysków i strat za rok poprzedzający, sporządzonym zgodnie z przepisami
o rachunkowości dotyczącymi narodowych funduszy inwestycyjnych.
fundusze inwestycyjne (§ 7 r.o.o.) - obrót stanowi kwota równa wartości aktywów netto funduszu ustalona na koniec
roku poprzedzającego, zgodnie z przepisami o rachunkowości dotyczącymi funduszy inwestycyjnych.
fundusze emerytalne (§ 8 r.o.o.) - obrót stanowi kwota równa wartości aktywów netto funduszu ustalona na koniec roku
poprzedzającego, zgodnie z przepisami regulującymi organizację i funkcjonowanie funduszy emerytalnych oraz
przepisami o rachunkowości dotyczącymi funduszy emerytalnych.
domy maklerskie (§ 9 r.o.o.) - obrót stanowi sumę przychodów z działalności maklerskiej wykazaną w rachunku zysków
i strat za rok poprzedzający, sporządzonym zgodnie z przepisami o rachunkowości dotyczącymi domów maklerskich.
przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi:
· w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 4 pkt 1 u.o.k.k, który nie sporządza rachunku zysków i strat na
podstawie przepisów o rachunkowości - obrót stanowi suma przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym ze
sprzedaży produktów oraz sprzedaży towarów i materiałów, po odliczeniu udzielonych rabatów, opustów i innych
zmniejszeń oraz podatku od towarów i usług, a także innych podatków związanych z obrotem, jeżeli nie zostały
odliczone. Sumę przychodów powiększa się o wartość uzyskanych dotacji przedmiotowych (§ 10 ust. 1 r.o.o.),
· w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, o którym mowa w art. 4 pkt 1 lit. c u.o.k.k - obrót stanowi
obrót osiągany przez przedsiębiorców, nad którymi osoba ta posiada kontrolę w rozumieniu art. 4 pkt 4 u.o.k.k
(§ 10 ust. 2 r.o.o.).
jednostki samorządu terytorialnego (§ 11 r.o.o.) - obrót stanowią dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin,
powiatów i województw oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
gmin, powiatów i województw.
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4.8. Sposób obliczania obrotu uzależniony od szczególnych rodzajów koncentracji
Szczegółowe zasady obliczania obrotu mają zastosowanie do koncentracji polegających na nabyciu części mienia oraz do
koncentracji polegających na przejęciu zarządzania funduszem inwestycyjnym lub emerytalnym. Jeżeli koncentracja
polega na nabyciu części mienia, obliczając obrót uwzględnia się jedynie obrót zrealizowany przez tę część. Przyjmuje się,
że obrót przedsiębiorców należących do grupy kapitałowej obejmującej przedsiębiorcę, którego część majątku lub
przedsiębiorstwa jest nabywana, wynosi zero (§ 12 ust. 2 r.o.o.). Ponadto należy uwzględnić, iż jako rok obrotowy
w przypadku obrotu realizowanego przez mienie przedsiębiorcy przyjmuje się rok obrotowy jednostki organizacyjnej,
do której dane mienie przynależy.
W przypadku natomiast koncentracji polegającej na przejęciu zarządzania funduszem inwestycyjnym lub emerytalnym:
- jako obrót przyjmuje się sumę przychodów towarzystw funduszy inwestycyjnych lub towarzystw emerytalnych oraz
kwoty aktywów netto zarządzanych przez nie funduszy (§ 12 ust. 4 pkt 1 r.o.o.),
- do obrotu, o którym mowa w art. 14 pkt. 1 u.o.k.k, nie wlicza się przychodu towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub
towarzystwa emerytalnego, od którego zarządzanie jest przejmowane (§ 12 ust. 4 pkt 2 r.o.o.).
5. Koncentracje o wymiarze wspólnotowym
5.1. Zasada wyłącznej kompetencji KE do rozpatrywania koncentracji o wymiarze wspólnotowym
Niektóre koncentracje, pomimo spełnienia progów dotyczących osiąganych obrotów oraz innych przesłanek określonych
w u.o.k.k., nie będą podlegały obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi UOKiK. Odnosi się to do tzw. koncentracji mających
wymiar wspólnotowy. Zgodnie z zasadą „pojedynczej instytucji”, określonej w rozporządzeniu 139/2004, regulującym
kontrolę koncentracji przedsiębiorców przez KE, zamiar tych koncentracji podlega zgłoszeniu wyłącznie KE. W związku
z tym, jedynie koncentracje nieobjęte zakresem tego rozporządzenia podlegają jurysdykcji Państw Członkowskich, w tym
Prezesa UOKiK.
5.2. Progi wspólnotowe
Koncentracja ma charakter wspólnotowy (art. 1 ust. 2 rozporządzenia 139/2004), gdy:
- łączne obroty w skali światowej wszystkich uczestników wynoszą ponad 5 mld euro; oraz
- łączne obroty w skali WE każdego z przynajmniej dwóch uczestników wynoszą ponad 250 mln euro.
Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy każdy z uczestników osiąga więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów w skali WE
w ramach jednego państwa członkowskiego (tzw. reguła dwóch trzecich). W takiej sytuacji koncentracja, pomimo
osiągnięcia powyższych progów, nie ma wymiaru wspólnotowego.
Koncentracja ma również wymiar wspólnotowy, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki (art. 1 ust. 3
rozporządzenia 139/2004):
- łączny obrót w skali światowej wszystkich uczestników wynosi ponad 2,5 mld euro;
- w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich uczestników wynosi ponad 100 mln euro;
- w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich włączonym dla celów ww. punktu, łączny obrót każdego z co
najmniej dwóch uczestników wynosi ponad 25 mln euro; oraz
- łączny obrót w skali WE każdego z co najmniej dwóch uczestników wynosi ponad 100 mln euro.
Podobnie jak poprzednio, wyjątkiem jest sytuacja, kiedy każdy z uczestników osiąga więcej niż dwie trzecie swoich
łącznych obrotów w skali WE w ramach jednego państwa członkowskiego (reguła dwóch trzecich). W takiej sytuacji
koncentracja, pomimo osiągnięcia powyższych progów, również nie ma wymiaru wspólnotowego.
5.3. Definicja koncentracji wspólnotowej
O tym, czy zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu KE decyduje również definicja koncentracji zawarta w art. 3
rozporządzenia 139/2004. Z koncentracją wspólnotową mamy do czynienia w sytuacji:
- łączenia się dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych przedsiębiorstw (pojęcie przedsiębiorstwa w rozumieniu
rozporządzenia 139/2004 należy traktować co do zasady jako równoznaczne z pojęciem przedsiębiorcy w rozumieniu
u.o.k.k.) lub części przedsiębiorstw;
- przejęcia, przez jedną lub więcej osób już kontrolujących co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo przez jedno lub więcej
przedsiębiorstw, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego lub więcej innych
przedsiębiorstw, czy to w drodze zakupu papierów wartościowych lub aktywów, czy to w drodze umowy lub
w jakikolwiek inny sposób;
- utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa pełniącego w sposób trwały wszystkie funkcje samodzielnego podmiotu
gospodarczego.
Transakcje niemieszczące się w tym zakresie nie podlegają notyfikacji KE. W przypadku braku obowiązku notyfikacji
zamiaru koncentracji KE z uwagi na niespełnianie przesłanek odnoszących się do definicji koncentracji, pomimo spełniania
przesłanki dotyczącej wysokości obrotu przewidzianej w art. 1 rozporządzenia 139/2004, transakcja taka może spełniać
przesłanki określone w u.o.k.k., zobowiązujące do zgłoszenia zamiaru takiej koncentracji. W takim przypadku, co do
zasady, powstaje obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK.
II. PROCEDURA NOTYFIKACJI ZAMIARU KONCENTRACJI PREZESOWI UOKiK
1. Podmioty zobowiązane do zgłoszenia zamiaru koncentracji
1.1. Strony postępowania w sprawie koncentracji
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wyłącznie jej aktywni uczestnicy, tzn. ci, którzy łączą się, przejmują kontrolę,
nabywają mienie, tworzą nowego przedsiębiorcę. Wyłącznie ci przedsiębiorcy mają status strony w postępowaniu przed
Prezesem UOKiK. Bierni uczestnicy koncentracji, tzn. ci, nad którymi przejmowana jest kontrola albo którzy zbywają
mienie (przedmiot transakcji) nie mają praw strony w takim postępowaniu. Tym samym nie są zawiadamiani o wszczęciu
postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji, nie są informowani o jego przebiegu, nie są adresatami
decyzji Prezesa UOKiK, ani nie przysługują im środki odwoławcze.
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Podkreślić należy jednak, że informacje na temat prowadzonych postępowań antymonopolowych w sprawach
koncentracji są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej UOKiK (zobacz: http://www.uokik.gov.pl/koncentracje.php).
Na stronie internetowej UOKiK publikowane są również decyzje w sprawach koncentracji (zobacz:
http://www.uokik.gov.pl/decyzje_prezesa_uokik2.php). Podmioty zainteresowane informacjami na temat aktualnie
prowadzonych postępowań koncentracyjnych, jak również decyzjami wydanymi w tych sprawach, mogą zatem na
bieżąco je śledzić na wskazanych powyżej stronach internetowych.
Podmioty zobowiązane do dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji, czyli strony postępowania w sprawie koncentracji,
określone są w u.o.k.k. oddzielnie dla każdego stanu faktycznego wymienionego w art. 13 ust. 2 tej ustawy (tzw. form
koncentracji).
1.2. Łączenie się przedsiębiorców
W przypadku koncentracji polegającej na połączeniu dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców (art. 13 ust. 2 pkt 1
u.o.k.k., szerzej na temat łączenia się przedsiębiorców zobacz w pkt. I.2.2.), zgłoszenia jej zamiaru powinni dokonać
wszyscy łączący się przedsiębiorcy (art. 94 ust. 2 pkt 1 u.ok.k.). Zasada ta obowiązuje bez względu na sposób połączenia
(inkorporacja albo fuzja).
1.3. Przejęcie kontroli
W przypadku koncentracji polegającej na przejęciu - 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 (art. 13 ust. 2 pkt 2 u.o.k.k., szerzej na temat przejęcia kontroli zobacz
w pkt. I.2.3.), zgłoszenia jej zamiaru powinien dokonać przedsiębiorca przejmujący kontrolę (art. 94 ust. 2 pkt 2 u.ok.k.).
Zazwyczaj jest to jeden przedsiębiorca. Inaczej będzie jednak w sytuacji przejęcia tzw. współkontroli przez dwóch lub
więcej przedsiębiorców. Np. jeżeli przedsiębiorca A oraz przedsiębiorca B nabywają udziały/akcje dające im po 50 proc.
głosów w organach spółki C, zgłoszenia zamiaru koncentracji powinni dokonać wszyscy przedsiębiorcy, którzy
sprawować będą współkontrolę tzn. zarówno przedsiębiorca A, jak i przedsiębiorca B. Jeżeli jednak przedsiębiorca, który
sprawuje wyłączną kontrolę, wyzbywa się jej częściowo na rzecz innego przedsiębiorcy, w efekcie czego wspólnie
sprawować będą kontrolę, (nastąpi tzw. zmiana w jakości kontroli, np. przedsiębiorca A posiada udziały dające mu
100 proc. głosów w organach spółki C i następnie zbywa na rzecz przedsiębiorcy B udziały dające 50 proc. głosów w tej
spółce), obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji spoczywa wyłącznie na przedsiębiorcy, który przejmuje wspólną
kontrolę. Przedsiębiorca, który wcześniej sprawował wyłączną kontrolę nie ma obowiązku zgłaszania zamiaru takiej
koncentracji. Nie ma również obowiązku zgłaszania zamiaru koncentracji przedsiębiorca, sprawujący współkontrolę
w sytuacji, kiedy zmienia się przedsiębiorca, z którym tą współkontrolę sprawuje. Obowiązek zgłoszenia zamiaru
koncentracji w takiej sytuacji ciąży natomiast na przedsiębiorcy, który zamierza przystąpić do współkontroli.
Np. przedsiębiorca A oraz przedsiębiorca B kontrolują spółkę C, posiadając udziały/akcje dające im po 50 proc. głosów
w organach tej spółki. Przedsiębiorca B zamierza jednak sprzedać swój pakiet udziałów/akcji przedsiębiorcy D. W takiej
sytuacji obowiązek zgłoszenia ciąży wyłącznie na przedsiębiorcy D.
1.4. Utworzenie przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy
W przypadku koncentracji polegającej na utworzeniu przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy (art. 13 ust. 2 pkt 3
u.o.k.k., szerzej na temat utworzenia wspólnego przedsiębiorcy zobacz w pkt. I.2.4.), zgłoszenia powinni dokonać
wspólnie wszyscy przedsiębiorcy uczestniczący w takim przedsięwzięciu (art. 94 ust. 2 pkt 3 u.ok.k.). Oznacza to, że dla
ustalenia istnienia obowiązku zgłoszenia tej formy koncentracji nie jest istotne, jak założyciele podzielą miedzy sobą głosy
we wspólnym przedsiębiorcy, tzn. iloma głosami będą ostatecznie dysponować. Nawet jeżeli okaże się, że jeden z
przedsiębiorców założycieli sprawować będzie wyłączną kontrolę nad wspólnym przedsiębiorcą, obowiązek zgłoszenia
będzie spoczywał także na pozostałych założycielach. W przypadku natomiast, kiedy w tworzenie wspólnego
przedsiębiorcy zaangażowany jest podmiot niebędący przedsiębiorcą (szerzej na temat podmiotów traktowanych jako
przedsiębiorcy zobacz w pkt I.1.2), nie ciąży na nim obowiązek zgłoszenia. Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji
dotyczy bowiem wyłącznie przedsiębiorców.
1.5. Nabycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy
W przypadku koncentracji polegającej na nabyciu przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub
części przedsiębiorstwa) (art. 13 ust. 2 pkt 4 u.o.k.k., szerzej na temat koncentracji polegającej na nabyciu części
mienia zobacz w pkt. I.2.5.), zgłoszenia jej zamiaru powinien dokonać przedsiębiorca nabywający to mienie (art. 94 ust.2
pkt 4 u.o.k.k.).
1.6. Zgłoszenie zamiaru w sytuacji kiedy obowiązek zgłoszenia spoczywa na więcej niż jednym przedsiębiorcy
W sytuacji kiedy obowiązek zgłoszenia ciąży na więcej niż jednym przedsiębiorcy (łączenie, przejęcie wspólnej kontroli,
utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, wspólne nabycie mienia przez kilku przedsiębiorców), zobowiązani przedsiębiorcy
mogą zgłosić zamiar koncentracji łącznie bądź oddzielnie, przy czym niezależnie od ilości podmiotów zobowiązanych do
zgłoszenia zawsze mamy do czynienia z jednym wnioskiem koncentracyjnym i jednym postępowaniem. Oczywiście
praktycznie uzasadnione jest złożenie jednego, wspólnego wniosku. W przeciwnym przypadku, po otrzymaniu zgłoszenia
od tylko jednego przedsiębiorcy i po stwierdzeniu, że w tym samym postępowaniu zgłoszenia powinni dokonać także inni
przedsiębiorcy, Prezes UOKiK czeka na dokonanie zgłoszenia przez pozostałych zobowiązanych przedsiębiorców. Termin
na rozpatrzenie koncentracji przez Prezesa UOKiK w takiej sytuacji nie biegnie zgodnie z art. 96 ust. 3 u.o.k.k. (szerzej na
temat liczenia terminów zobacz pkt II.3.11). Podkreślić należy, iż w sytuacji koncentracji, w której jest więcej niż jedna
strona postępowania, uiszczana jest jedna opłata, bowiem opłata uiszczana jest od wniosku o wszczęcie postępowania
antymonopolowego, a nie od liczby stron postępowania (szerzej na temat opłat od wniosku za zgłoszenie zamiaru
koncentracji zobacz pkt II.3.6.).
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1.7

Koncentracje dokonywane za pośrednictwem podmiotów zależnych
Zasadą jest, że zamiar koncentracji zgłasza przedsiębiorca bezpośrednio w niej uczestniczący. W przypadku jednak, gdy
koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych,
zamiar koncentracji zgłasza przedsiębiorca dominujący (art. 94 ust. 3 u.o.k.k.), tj. pierwszy z podmiotów w strukturze
grupy kapitałowej, którego da się określić jako podmiot dominujący - bezpośrednio lub pośrednio - w stosunku do
przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji. Dotyczy to wyłącznie takiej sytuacji, kiedy samodzielnie
żadnemu z przedsiębiorców zależnych nie można przypisać przejęcia kontroli (np. przedsiębiorcy A, B i C, będący
pomiotami zależnymi przedsiębiorcy X nabywają udziały w spółce Y dające im po 30 proc. głosów w organach tej spółki).
W sytuacji, kiedy w koncentracji uczestniczą co najmniej dwa podmioty zależne, przy czym jednemu z nich można
przypisać przejęcie kontroli, to na nim ciąży obowiązek zgłoszenia (np. przedsiębiorcy A i B, kontrolowani przez
przedsiębiorcę C nabywają udziały w spółce X, przy czym A nabywa udziały dające mu 80 proc. głosów w organach X,
a B udziały dające mu 20 proc. głosów w organach X. W takiej sytuacji zgłoszenia powinien dokonać przedsiębiorca A).
Jeśli w chwili składania zgłoszenia nie jest jeszcze pewne, który z podmiotów należących do grupy nabywcy będzie
bezpośrednim uczestnikiem koncentracji, lub umowa pomiędzy stronami przewiduje możliwość zmiany w tym zakresie
bądź swobodnego wskazania bezpośredniego nabywcy przez jedną ze stron dopiero na etapie zamykania koncentracji,
zgłoszenia może dokonać ten podmiot, który w każdym razie będzie kontrolować ostatecznego bezpośredniego
uczestnika koncentracji po stronie nabywcy.

1.8

Koncentracje wieloetapowe
Zdarza się, że koncentracja składa się z więcej niż jednego etapu (np. przejęcie wyłącznej kontroli może poprzedzać
sprawowanie wspólnej kontroli; wyłączną kontrolę może sprawować przez pewien okres inny niż docelowo
przedsiębiorca itp.). W takich sytuacjach możliwe jest zgłoszenie Prezesowi UOKiK wyłącznie ostatniego etapu.
Konieczne jest jednak w tym celu po pierwsze, aby w dniu zgłoszenia zamiaru koncentracji istniała pewność, że etap
pośredni jest jedynie przejściowy (w praktyce oznacza to, że powinno istnieć porozumienie przedsiębiorców, określające
te kwestie). Po drugie czas trwania etapu przejściowego nie powinien co do zasady przekraczać jednego roku.

1.9

Koncentracje dokonywane za pośrednictwem wehikułów korporacyjnych
Odstępstwo od zasady, zgodnie z którą zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsiębiorca bezpośrednio w niej
uczestniczący, istnieje również w przypadku transakcji, w której przedsiębiorcą bezpośrednio uczestniczącym w koncentracji
jest tzw. wehikuł korporacyjny. Wehikuły korporacyjne są zazwyczaj przedsiębiorcami utworzonymi specjalnie na
potrzeby przeprowadzenia lub rozliczenia koncentracji i często nie prowadzą działalności gospodarczej. Zdarza się
również, że w chwili dokonywania zgłoszenia mogą jeszcze nie funkcjonować. Wehikuły korporacyjne nie są aktywnymi
uczestnikami transakcji, ponieważ przyjmuje się, iż nie stanowią ośrodków, w których podejmowane są decyzje. W takich
sytuacjach dopuszcza się dokonanie zgłoszenia przez przedsiębiorcę dominującego w stosunku do owego wehikułu (lub
przedsiębiorców współkontrolujących wehikuł), któremu (którym) można przypisać podjęcie „zamiaru”. Przedsiębiorca
składający w takim przypadku zgłoszenie zamiaru koncentracji powinien wykazać jednak, iż podmiot, za pośrednictwem
którego ma się odbyć realizacja koncentracji jest takim wehikułem.

2. Moment, w którym należy notyfikować zamiar koncentracji
Pojęcie zamiaru koncentracji jest kategoria prawną. Za przedsiębiorców posiadających zamiar koncentracji należy traktować
zatem tych wszystkich przedsiębiorców, którzy spełniają ustawowe kryteria zobowiązujące ich do zgłoszenia zamiaru
koncentracji Prezesowi UOKiK.
W praktyce często pojawia się problem, na jakim etapie przygotowywania koncentracji należy zgłosić jej zamiar. Oczywiście
obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi UOKiK podlega zamiar koncentracji, a nie fakt jej dokonania. W przypadku np. koncentracji
polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, za
ostatnią czynność konieczną do powstania tego rodzaju podmiotów uznaje się wpis do rejestru (art. 163 i art. 306 k.s.h.). Wpis
ten ma charakter konstytutywny, co oznacza, iż spółka powstaje z chwilą jego dokonania i z tym momentem uzyskuje
osobowość prawną. Zamiar koncentracji, polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy należy zatem zgłosić najpóźniej
przed dokonaniem wpisu do rejestru.
Dodatkowo strony koncentracji powinny się powstrzymać od dokonania koncentracji do czasu uzyskania zgody Prezesa UOKiK
lub upływu terminu na rozpatrzenie sprawy (art. 97 ust. 1 u.o.k.k.). Wyjątkiem jest realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany
akcji, zgłoszonej Prezesowi UOKiK, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to
wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może
powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (art. 98 u.o.k.k.).
Niepowstrzymanie się od dokonania koncentracji do czasu uzyskania zgody Prezesa UOKiK lub upływu terminu na rozpatrzenie
sprawy może skutkować sankcjami (szerzej na temat sankcji związanych z uchybieniem przepisom dotyczącym koncentracji
zobacz pkt III).
Podkreślić należy, że zamiar koncentracji powinien być realny i sprecyzowany. Z tego powodu, jako przedwczesne i podlegające
zwrotowi traktowane są zgłoszenia oparte jedynie o subiektywne przekonanie przedsiębiorcy czy niezobowiązujące
negocjacje. Zależnie od okoliczności towarzyszących konkretnym przypadkom koncentracji, u.o.k.k. dopuszcza przyjęcie
założenia, iż różne czynności prawne lub faktyczne mogą stanowić zdarzenia, z którymi ustawa ta wiąże powstanie obowiązku
zgłoszenia. Najczęstszymi dowodami istnienia zamiaru koncentracji są: umowy warunkowe, umowy przedwstępne, listy
intencyjne, czy publiczne wezwanie do sprzedaży akcji w przypadku spółek publicznych (zobacz także pkt II 3.4.6.). Nie są
natomiast traktowane jako wystarczające dla wykazania zamiaru koncentracji projekty umów, oświadczenia organów
zarządzających przedsiębiorcy, ogłoszenia czy oświadczenia prasowe. Skutkiem przedwczesnego zgłoszenia zamiaru
koncentracji będzie jego zwrot (szerzej na temat zwrotu zgłoszenia zobacz w pkt II.3.13.1).
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3. Postępowanie przed Prezesem UOKiK
3.1. Gdzie należy złożyć zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców
Wszystkie zgłoszenia zamiaru koncentracji rozpatrywane są przez Prezesa UOKiK - Centrala w Warszawie:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Departament Kontroli Koncentracji
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.: (22) 556 01 22
e-mail: koncentracje@uokik.gov.pl lub dkk@uokik.gov.pl
Zgłoszenie można złożyć osobiście, pocztą lub kurierem. Jeżeli zgłoszenie zamiaru koncentracji zostanie złożone do
Delegatury UOKiK, zostanie ono przekazane, zgodnie z właściwością, do Centrali UOKiK w Warszawie. Z uwagi na
konieczność przesłania wniosku do Centrali, niewłaściwe złożenie wniosku może mieć wpływ na czas trwania
postępowania w sprawie koncentracji i wydanie decyzji w późniejszym, choć oczywiście ustawowo zachowanym,
terminie.
3.2. Możliwość konsultacji z pracownikami UOKiK kwestii związanych ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji
W toku postępowania przed Prezesem UOKiK obowiązuje zasada pisemności. W sytuacjach wymagających wyjaśnienia
szczególnie skomplikowanych kwestii, Prezes UOKiK dopuszcza możliwość ich ustnego przedstawienia przez
zgłaszającego na zorganizowanym w tym celu spotkaniu z upoważnionymi przedstawicielami Prezesa UOKiK (taka
możliwość istnieje także przed wszczęciem postępowania). Przedsiębiorcy lub inne zainteresowane osoby, w uzasadnionych
przypadkach, również przed wszczęciem postępowania mogą zwrócić się do UOKiK o przedstawienie interpretacji
przepisów u.o.k.k. lub o stosowne wyjaśnienia, zarówno telefonicznie (tel. (22) 556 01 22), jak i na piśmie
(za pośrednictwem poczty na wskazany powyżej adres Urzędu lub mailem na adres: koncentracje@uokik.gov.pl).
3.3. Uwagi ogólne dotyczące wniosku zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców
Zgłoszenie zamiaru koncentracji stanowi wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawie
koncentracji. Zgłoszenia dokonują przedsiębiorcy, o których mowa w art. 94 ust. 2 u.o.k.k. (szerzej na ten temat zobacz
także w pkt II.1). Jeżeli zgłoszenia dokonują przedstawiciele lub pełnomocnicy ww. przedsiębiorców, przedstawiają oni
odpowiednie umocowanie (aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwo).
Wykaz informacji i dokumentów, które powinno zawierać zgłoszenie, tzw. WID, stanowiący załącznik do r.z.z.k., składa się
w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (np. na płycie CD lub przesyła się pocztą elektroniczną na
adres koncentracje@uokik.gov.pl lub dkk@uokik.gov.pl). Pisma składane przez przedsiębiorcę w toku postępowania,
stanowiące uzupełnienie zgłoszenia zamiaru koncentracji, również powinny być składane dodatkowo w wersji
elektronicznej. Za kompletny wniosek uznawane jest pierwotne zgłoszenie wraz z jego uzupełnieniem (uzupełnieniami).
Zgłoszenie zamiaru koncentracji powinno być zgodne ze stanem faktycznym istniejącym w dniu jego dokonywania.
Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca ma obowiązek informowania Prezesa UOKiK o wszelkich zmianach stanu
faktycznego i nowych okolicznościach sprawy, które nastąpią po złożeniu wniosku. Brak takiej informacji może skutkować
nałożeniem istotnych sankcji finansowych na przedsiębiorcę, albo skutkować wręcz uchyleniem i zmianą decyzji (szerzej
na ten temat zobacz w pkt III).
Kwoty pieniężne zawarte w WID podaje się w tysiącach złotych. Przeliczenia na złote wartości wyrażonych pierwotnie
w euro lub innej walucie obcej dokonuje się na zasadach określonych w art. 5 u.o.k.k., tj. według kursu średniego walut
obcych ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru
koncentracji lub nałożenia kary (tabele kursów średnich dostępne są na stronie internetowej NBP).
3.4. Szczegółowe kwestie dotyczące sporządzenia zgłoszenia zamiaru koncentracji
3.4.1. Rozdział I WID
W rozdziale tym należy przedstawić podstawowe informacje o przedsiębiorcach bezpośrednio uczestniczących
w koncentracji, tj.:
- w przypadku połączenia - oba łączące się podmioty (przedsiębiorcy aktywni),
- w przypadku przejęcia kontroli - zarówno przedsiębiorca przejmujący kontrolę (przedsiębiorca aktywny), jak i ten
nad którym kontrola zostaje przejęta (przedsiębiorca pasywny),
- w przypadku utworzenia wspólnego przedsiębiorcy - wszystkie podmioty tworzące tego przedsiębiorcę
(przedsiębiorcy aktywni) oraz przedsiębiorca tworzony (informacje, które są już znane na temat tego
przedsiębiorcy) lub w sytuacji, gdy wspólny przedsiębiorca tworzony jest na bazie już istniejącej spółki, ta spółka
(przedsiębiorca pasywny),
- w przypadku nabycia części mienia przedsiębiorcy - zarówno podmiot nabywający to mienie (przedsiębiorca
aktywny), jak i przedsiębiorca, którego mienie jest nabywane (przedsiębiorca pasywny).
Informacje zawarte w tym rozdziale dotyczą m.in. danych identyfikujących tych przedsiębiorców, organów
uprawnionych do reprezentacji oraz przedmiotu faktycznej działalności. Odnosząc się do przedmiotu działalności
należy podkreślić, iż przedsiębiorcy winni przedstawiać jedynie taki zakres tej działalności, jakim faktycznie się
zajmują. Nie należy wskazywać pełnego zakresu ujawnionego w odpowiednim rejestrze (np. KRS).
3.4.2. Rozdział II WID
W rozdziale tym zamieszcza się szczegółowy opis zamierzonej koncentracji, który obejmuje m.in. wskazanie
formy koncentracji, przyczyn i celów koncentracji, przewidywanych skutków koncentracji oraz jej wpływu na rynek
właściwy. Informacje te przedsiębiorcy powinni przedstawić w sposób dokładny i wyczerpujący bez względu na
to, czy koncentracja ta wywiera wpływ na jakikolwiek rynek właściwy.
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3.4.3. Rozdział III WID
W rozdziale tym zamieszcza się informacje dotyczące obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji
(na temat liczenia obrotu zobacz szerzej w pkt I.4) poprzez wykazanie, iż koncentracja podlega zgłoszeniu Prezesowi
UOKiK (spełnione zostały progi obrotowe z art. 13 ust. 1 u.o.k.k., nie ma zastosowania wyłączenie
z art. 14 pkt 1 u.o.k.k., a przy nabyciu części mienia innego przedsiębiorcy z art. 13 ust. 2 pkt 4 u.o.k.k.). Podkreślenia
wymaga fakt, iż powyższe informacje powinny również obrazować obroty uzyskane oddzielnie przez każdego z
uczestników koncentracji (każdą z grup kapitałowych).
Należy również wykazać, iż koncentracja nie podlega zgłoszeniu do KE na podstawie rozporządzenia 139/2004.
Ma to istotne znaczenie, bowiem w sytuacji, kiedy zamiar koncentracji podlega obowiązkowi zgłoszenia KE, Prezes
UOKiK nie ma kompetencji do jego rozpatrzenia (zobacz szerzej na ten temat w pkt I.5).
3.4.4. Rozdział IV WID
W rozdziale tym należy podać informacje dotyczące własności i kontroli w ramach grupy kapitałowej dla każdego
z przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji (szerzej na temat grupy kapitałowej zobacz
w pkt I.3.6.). Należy podać zestawienie wszystkich przedsiębiorców należących do grup kapitałowych
w rozumieniu art. 4 pkt 14 u.o.k.k., do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji
oraz wskazać formalne i faktyczne podstawy bezpośredniej lub pośredniej kontroli. Dotyczy to również grup
kapitałowych tworzonych przez osoby fizyczne. Informacje te powinny być przedstawione w formie opisowej
oraz w formie wykresów, schematów graficznych lub tabel.
Odrębnie należy przedstawić informacje dotyczące przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium RP oraz
realizujących obrót na terenie Polski ze wskazaniem ich pełnej nazwy, adresu oraz przedmiotu faktycznie
prowadzonej działalności gospodarczej (mając na względzie uwagi przedstawione w Rozdziale I WID).
Ponadto w rozdziale tym wymagane są informacje w zakresie charakterystyki grup kapitałowych (w formie
opisowej), do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji.
3.4.5. Rozdział V WID
W rozdziale tym dla każdego z przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji oraz dla każdego
z przedsiębiorców należących do grupy kapitałowej przedsiębiorcy aktywnego (przedsiębiorców) i dla każdego
z przedsiębiorców należących do grupy tworzonej przez przedsiębiorcę pasywnego należy sporządzić wykaz
i krótką charakterystykę koncentracji dokonanych w ciągu ostatnich dwóch lat. Informacje te należy przedstawić
w odniesieniu do wszystkich transakcji wywierających wpływ na terytorium Polski (szerzej na temat skutków
na terytorium Polski zobacz w pkt I.1.4.), w tym podlegających zgłoszeniu Prezesowi UOKiK oraz w odniesieniu
do koncentracji polegających zgłoszeniu do KE (szerzej na temat koncentracji podlegających zgłoszeniu do KE
zobacz w pkt I.5) oraz organów Państw Członkowskich. W każdym przypadku, gdy notyfikacja miała miejsce, należy
wskazać organ, datę i numer decyzji lub innego rozstrzygnięcia kończącego postępowanie.
3.4.6. Rozdział VI WID
Rozdział ten wskazuje dokumenty, jakie należy dołączyć do zgłoszenia zamiaru koncentracji, celem potwierdzenia
informacji zawartych w rozdziałach I-V. Do dokumentów wymienionych w tym rozdziale należy zaliczyć m.in.:
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru bezpośrednich uczestników koncentracji
(pkt 6.1 WID)
Przyjmuje się, iż odpis ten powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku.
- kopie ostatecznych lub najbardziej aktualnych wersji umów lub dokumentów identyfikujących czynności prawne,
na podstawie których ma dokonać się koncentracja (pkt 6.2 WID)
`
W szczególności zgłoszenie zamiaru koncentracji może zostać dokonane na podstawie umowy warunkowej, która
może być zrealizowana pod warunkiem wydania przez Prezesa UOKiK decyzji wyrażającej zgodę na dokonanie
koncentracji. Dotychczasowe doświadczenia Prezesa UOKiK wskazują, że umowa z warunkiem zawieszającym
jest jedną z najczęstszych podstaw powstania obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji.
Możliwe jest również zgłoszenie zamiaru koncentracji, w oparciu o zawartą umowę przedwstępną. Ma ona
bowiem wyłącznie skutek zobowiązujący, a nie rozporządzający. Podobnie będzie w przypadku umowy ramowej.
W przypadku koncentracji mających formę połączenia przeprowadzonego zgodnie z przepisami k.s.h., zazwyczaj
dokumentem stanowiącym podstawę zgłoszenia zamiaru koncentracji jest porozumienie w sprawie połączenia.
Ponadto dokumentami, które należy przedstawić w przypadku połączenia, mogą być uchwały w sprawie połączenia
podjęte przez zgromadzenia wspólników lub walne zgromadzenia akcjonariuszy każdego z łączących się
przedsiębiorców.
List intencyjny dotyczący zamiaru koncentracji może również stanowić dokument identyfikujący czynność prawną,
na podstawie której ma dokonać się koncentracja.
W przypadku koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, dokumentem tym może być
umowa spółki w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub statut podpisany przez założycieli
w odniesieniu do spółki akcyjnej.
Ponadto dokumentem identyfikującym czynność, na podstawie której ma dokonać się koncentracja, jest wezwanie
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji.
Nie są natomiast traktowane jako wystarczające dla udowodnienia zamiaru koncentracji projekty umów,
oświadczenia organów zarządzających przedsiębiorcy, ogłoszenia czy oświadczenia prasowe.
- kopie rocznych zatwierdzonych sprawozdań finansowych przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji
z ostatnich dwóch lat poprzedzających (pkt 6.5 WID)
Przedsiębiorcy dysponujący sprawozdaniami skonsolidowanymi całych grup kapitałowych, powinni przedstawić
takie sprawozdania.
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Przedsiębiorcy nie sporządzający skonsolidowanych sprawozdań finansowych przedstawiają dla każdego
podmiotu z grupy kapitałowej m.in. bilans, rachunek zysków i strat.
Przedsiębiorcy zagraniczni przedstawiają dodatkowo tłumaczenie przysięgłe przedstawionych przez siebie
dokumentów.
Jeżeli przedsiębiorca nie dysponuje jeszcze sprawozdaniem finansowym za ostatni rok obrotowy, zobowiązany
jest przedstawić wiarygodne dane szacunkowe w zakresie wyników finansowych za ten rok oraz wyjaśnić
przyczynę nieprzedłożenia sprawozdania. Brakujące sprawozdanie finansowe należy niezwłocznie dostarczyć,
jeżeli zostanie ono sporządzone w trakcie postępowania.
- kopie analiz, raportów, studiów i badań przygotowanych dla członków lub na posiedzenie zarządu, rady
nadzorczej lub walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników w celu oceny lub analizy koncentracji pod
względem warunków konkurencji, konkurentów aktualnych i potencjalnych, a także warunków panujących na
rynku (pkt 6.8 WID)
W szczególności chodzi tu o kopie analiz ekonomicznych, finansowych i rynkowych, na podstawie których podjęto
decyzje o jej realizacji, tzn. pozytywnie oceniono wpływ koncentracji na pozycję rynkową i finansową
przedsiębiorcy. Chodzi zarówno o opracowania sporządzone specjalnie w celu oceny planowanej transakcji, jak
również materiały przygotowane (pozyskane) pierwotnie w innych celach, które istotnie przyczyniły się do takiej
oceny. Doświadczenie wskazuje, iż każda poważna transakcja jest poprzedzona mniej lub bardziej gruntownymi
analizami.
- wykaz publicznie dostępnych źródeł informacji o rynkach, na które zamierzona koncentracja wywiera wpływ,
w szczególności periodyków branżowych, statystyk i analiz udostępnianych (również odpłatnie) osobom
trzecim, stron internetowych zawierających informacje przydatne dla oceny zgłoszonego zamiaru koncentracji
(pkt 6.9 WID)
Zgłaszający powinien podać wykaz publicznie dostępnych źródeł informacji o rynkach, na które zamierzona
koncentracja wywiera wpływ. Podkreślenia wymaga fakt, iż wykaz ten dotyczy wyłącznie rynków, na które
koncentracja wywiera wpływ, a nie np. wszystkich rynków, na których prowadzą działalność uczestnicy
koncentracji.
3.4.7. Rozdział VII WID
W rozdziale tym należy zidentyfikować rynki właściwe, a następnie wskazać rynki, na które koncentracja wywiera
wpływ.
W pkt 7.1 WID należy wskazać rynki produktowe, na których działają przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji
(przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji należy rozumieć nie poszczególne spółki, a całe grupy
kapitałowe) oddzielnie dla rynku geograficznego obejmującego terytorium Polski lub jej części i rynku
geograficznego szerszego (regionalny, europejski, światowy).
Przy określeniu rynku właściwego należy posiłkować się definicją zawartą w art. 4 pkt 9 u.o.k.k. Nie jest uznawane
za wskazanie rynku właściwego przytoczenie przedmiotów działalności poszczególnych spółek wchodzących
w skład grup kapitałowych. W przypadku gdy np. w ramach grupy kapitałowej kilkanaście spółek prowadzi
działalność na rynku sprzedaży piwa należy wskazać, iż grupa kapitałowa prowadzi działalność na rynku sprzedaży
piwa.
Obowiązek wstępnego określenia rynku właściwego spoczywa na przedsiębiorcy dokonującym zgłoszenia,
jednak w trakcie prowadzonego postępowania podlega to weryfikacji przez Prezesa UOKiK. Przy określaniu
rynków właściwych można posiłkowo posługiwać się orzecznictwem Prezesa Urzędu (decyzje Prezesa Urzędu
w sprawach koncentracji opublikowane są na stronie internetowej UOKiK) oraz KE (decyzje KE w sprawach
koncentracji opublikowane są na jej stronie internetowej).
W rozdziale tym należy również wskazać rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie
horyzontalnym i wertykalnym w oparciu o zawarte tam definicje.
Wpływ horyzontalny oznacza, że przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji są po pierwsze konkurentami,
tzn. działają na co najmniej jednym tym samym rynku właściwym (np. obaj są producentami piwa), a po drugie ich
udział w tym rynku przekracza 20 proc. Przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji należy rozumieć
całe grupy kapitałowe, do których należą bezpośredni uczestnicy koncentracji.
Wpływ wertykalny oznacza natomiast, że pomiędzy przedsiębiorcami uczestniczącymi w koncentracji występują
lub mogą potencjalnie występować powiązania dostawca - odbiorca (np. przedsiębiorca przejmujący kontrolę jest
producentem piwa, a przedsiębiorca, nad którym kontrola jest przejmowana prowadzi działalność w zakresie
hurtowej sprzedaży piwa; przedsiębiorca przejmujący kontrolę jest producentem blach, które wykorzystuje do
produkcji swoich samochodów przedsiębiorca, nad którym kontrola jest przejmowana) i jednocześnie ich udział na
jednym ze szczebli obrotu przekracza 30 proc. (najczęstszym przykładem różnych szczebli obrotu jest hurt i detal).
3.4.8. Rozdział VIII WID
W rozdziale tym należy przedstawić, zgodnie z punktami WID, podstawowe informacje o rynkach właściwych, na
które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym lub wertykalnym. Obowiązek przedstawienia tych
informacji istnieje wyłącznie w przypadku, kiedy koncentracja wywiera taki wpływ. Informacje te należy
przedstawić odrębnie dla każdego z rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie
horyzontalnym lub wertykalnym oraz oddzielnie dla każdego z ostatnich dwóch lat poprzedzających rok dokonania
zgłoszenia zamiaru koncentracji. Dane, o których mowa w tym rozdziale, należy przedstawiać za pełny rok
kalendarzowy, nie zaś za rok obrotowy, w przypadku, gdy nie pokrywa się on z rokiem kalendarzowym. Należy
przedstawić informacje dotyczące wielkości rynku (wartościowo i ilościowo), wielkość sprzedaży i udziału w rynku
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (wartościowo i ilościowo), znaczenia handlu zagranicznego,
głównych konkurentów, głównych odbiorców i dostawców. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie dysponuje
pełnymi danymi powinien je przedstawić w oparciu o szacunki.
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3.4.9. Rozdział IX WID
W rozdziale tym należy przedstawić, zgodnie z punktami WID, szczegółową charakterystykę rynków właściwych,
na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym i wertykalnym (strukturę podaży i popytu,
szacunkowy całkowity koszt wejścia na rynek, prawne bariery wejścia na rynek, takie jak koncesje, zezwolenia czy
jakiekolwiek normy, ograniczenia wynikające z patentów, know-how oraz innych praw wyłącznych w obszarze
własności intelektualnej i przemysłowej na tych rynkach oraz ograniczenia w uzyskaniu licencji na te prawa,
prowadzone prace badawczo-rozwojowe, porozumienia kooperacyjne oraz przynależność do związków
przedsiębiorców). Podobnie jak w przypadku rozdziału VIII, obowiązek przedstawienia tych informacji istnieje
wyłącznie w przypadku, kiedy istnieją rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie
horyzontalnym lub wertykalnym.
3.4.10.Rozdział X WID
W rozdziale tym należy przedstawić pozostałe informacje o rynkach i skutkach koncentracji, które obejmują m.in.:
- informacje o rynkach właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym
w rozumieniu definicji zawartej w tym rozdziale (rynkiem konglomeratowym jest rynek, na którym nie występują
powiązania horyzontalne lub wertykalne, a jednocześnie udział jednego z uczestników koncentracji przekracza
40 proc.) ze wskazaniem szacunkowej wartości tego rynku oraz udziału w nim grup kapitałowych.
W rozdziale tym należy ograniczyć się tylko do wskazania rynków właściwych w układzie konglomeratowym,
obejmujących w aspekcie geograficznym terytorium Polski lub jego część (np. rynek lokalny, krajowy, regionalny,
europejski lub światowy). W każdym przypadku obowiązek informacji na podstawie pkt 10.1. WID dotyczy
wyłącznie rynku wykazującego geograficzne powiązanie z terytorium Polski.
- informacje, czy zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu w innym narodowym lub ponadnarodowym organie
ochrony konkurencji, nazwy organów i daty zgłoszeń, jeżeli zostały one już dokonane oraz daty stanowiska tych
organów, jeżeli zostały już przez nie zajęte (pkt 10.2.2. WID),
- informacje o pozytywnych skutkach koncentracji równoważących jej negatywne skutki dla konkurencji, których
występowanie może pozwolić na wydanie przez Prezesa UOKiK decyzji na podstawie art. 20 ust. 2 u.o.k.k.
(w pkt 10.3.1. WID błędnie został wskazany art. 19 ust. 2 u.o.k.k.).
Podkreślić należy, iż informacje wymagane tym przepisem przedsiębiorcy powinni obligatoryjnie przedstawić
w sytuacji, gdy zgłaszana koncentracja doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji, ale istnieją pozytywne
skutki równoważące negatywny wpływ tej transakcji na konkurencję, w szczególności zaś przesłanki wymienione
w art. 20 ust. 2 u.o.k.k. W przypadku kiedy koncentracja prowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji,
niepodanie tych informacji, może negatywnie wpłynąć na zgłaszającego zamiar koncentracji. Ciężar wykazania
w takiej sytuacji, iż koncentracja wywrze pozytywne skutki, które będą równoważyły jej negatywne skutki dla
konkurencji spoczywa bowiem na wnioskodawcy.
- informacje stwierdzające, iż zamierzona koncentracja przyczyni się do rozwoju ekonomicznego lub postępu
technicznego, wywrze pozytywny wpływ na gospodarkę narodową oraz inne pozytywne skutki (pkt 10.3.2 WID).
Informacje powyższe w przeciwieństwie do informacji wymaganych w pkt 10.3.1 WID przedsiębiorcy mogą
przedstawić w każdej sytuacji, tzn. nawet wówczas, gdy koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia
konkurencji.
Zgłoszenie powinno być podpisane przez osobę (osoby) reprezentujące przedsiębiorcę zobowiązanego do
dokonania zgłoszenia (przedsiębiorców) zgodnie z informacjami zawartymi w KRS lub właściwie umocowanych
pełnomocników wraz ze wskazaniem miejsca i daty sporządzenia WID.
3.5. Kompletność wniosku zgłoszeniowego
Informacje przedstawione przez przedsiębiorcę w WID muszą być prawdziwe i kompletne (§ 4 r.z.z.k.). Prezes Urzędu
może, na wniosek przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia, uznać zgłoszenie za kompletne i prawdziwe, mimo braku
informacji lub dokumentów objętych WID w dwóch przypadkach (§5 i § 6 r.z.z.k.).
Po pierwsze, jeżeli przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia nie ma dostępu do całości lub części tych informacji lub
dokumentów, a podjęte przez niego działania w celu ich uzyskania nie przyniosły rezultatu, przy czym przedsiębiorca ten
musi uprawdopodobnić należytą staranność w podjęciu działań zmierzających do uzyskania tych informacji lub
dokumentów. W takiej sytuacji przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia jest jednak obowiązany do podania danych
szacunkowych oraz wskazania źródeł i podstaw dokonanych szacunków. Jeżeli w toku postępowania przedsiębiorca
uzyska brakujące informacje lub dokumenty, powinien przesyłać je niezwłocznie Prezesowi UOKiK. Przedsiębiorca
dokonujący zgłoszenia nie może powoływać się na brak dostępu do informacji lub dokumentów dotyczących grupy
kapitałowej, do której należy.
Po drugie, Prezes Urzędu może uznać zgłoszenie za kompletne, jeżeli przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia
uprawdopodobni, że brakujące informacje lub dokumenty nie są obiektywnie niezbędne do wydania decyzji w sprawie
zgłoszonego zamiaru koncentracji. Nie dotyczy to jednak zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców będących
konkurentami w rozumieniu art. 4 pkt 11 u.o.k.k. Uznanie zgłoszenia za kompletne i prawdziwe w takim przypadku nie
zwalnia jednak przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia z obowiązku przedstawienia, na żądanie Prezesa Urzędu,
informacji lub dokumentów, jeżeli w toku postępowania stały się one niezbędne do wydania decyzji w sprawie
zgłoszonego zamiaru koncentracji.
Prezes Urzędu bada kompletność złożonego przez przedsiębiorcę zgłoszenia zamiaru koncentracji. W przypadku kiedy
zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych i nie zawiera informacji wymaganych prawem, Prezes Urzędu może zwrócić
takie zgłoszenie zamiaru koncentracji (art. 95 ust. 1 pkt 2 u.o.k.k.). W takiej sytuacji, jeżeli przedsiębiorcy w dalszym
ciągu będą chcieli dokonać koncentracji, powinni ponownie złożyć zgłoszenia zamiaru koncentracji (nowy wniosek).
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Natomiast jeżeli złożony wniosek nie zawiera tylko niektórych wymaganych prawem informacji lub konieczne są
informacje dodatkowe, Prezes Urzędu może się zwrócić do przedsiębiorcy o stosowne uzupełnienie złożonego wniosku.
Jednocześnie Prezes Urzędu wyznacza termin na uzupełnienie wniosku. Jeżeli przedsiębiorca nie uzupełni wniosku we
wskazanym terminie, Prezes Urzędu może go zwrócić. W przypadku, kiedy przedsiębiorca nie jest w stanie uzupełnić
wniosku w terminie, może zwrócić się do Prezesa Urzędu o jego wydłużenie. Prezes Urzędu ocenia takie wnioski i jeżeli
uzna je za zasadne, może termin uzupełnienia wydłużyć.
Podkreślić należy, iż w przypadku wezwania przez Prezesa Urzędu do uzupełnienia wniosku, zgłoszenie zamiaru
koncentracji stanowi pierwotny wniosek wraz z uzupełnieniem (uzupełnieniami). Należy również zauważyć, iż w sytuacji
wezwania przez Prezesa Urzędu do uzupełnienia wniosku, terminów oczekiwania na uzupełnienie nie wlicza się do
terminu przewidzianego na wydanie decyzji (szerzej na temat liczenia terminów w postępowaniu antymonopolowym
w sprawie koncentracji zobacz pkt II.3.11).
3.6. Opłaty związane ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji przedsiębiorców
Wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji podlega opłacie w wysokości 5.000 zł,
która powinna być uiszczona przez zgłaszającego przedsiębiorcę w gotówce do kasy lub na rachunek bankowy urzędu
skarbowego właściwego ze względu na jego siedzibę [właściwość poszczególnych urzędów skarbowych wynika
z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib
naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. Nr 209 poz. 2027 z późn. zm.)]. Przedsiębiorca
zagraniczny uiszcza opłatę w II Urzędzie Skarbowym Warszawa - Śródmieście.
W sytuacji koncentracji, w której jest więcej niż jedna strona postępowania, uiszczana jest jedna opłata, bowiem opłata
uiszczana jest od wniosku o wszczęcie postępowania antymonopolowego, a nie od liczby stron postępowania.
Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku zgłoszenia zamiaru koncentracji. Jeżeli wraz ze złożonym
wnioskiem nie zostanie uiszczona opłata, Prezes UOKiK wezwie zgłaszającego do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni,
z pouczeniem, że nieuiszczenie opłaty spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Jeżeli zgłoszenia dokonują
pełnomocnicy przedsiębiorców, należy przedstawić dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (pkt IV
załącznika do o.s.), od każdego (stosunku) pełnomocnictwa, która powinna być uiszczona w kasie lub na rachunek organu
podatkowego (wójt, burmistrz, prezydent miasta), właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu (art. 12 ust. 2
pkt 2 o.s.). W przypadku złożenia pełnomocnictwa w UOKiK jest to Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy
Śródmieście ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa. Jak wskazano powyżej, opłata jest naliczana od każdego
pełnomocnictwa. W przypadku ustanowienia przez stronę więcej niż jednego pełnomocnika należy uiścić odpowiednią
wielokrotność wskazanej powyżej kwoty (np. w przypadku ustanowienia trzech pełnomocników będzie to 3 x 17 zł = 51 zł).
Opłacone pełnomocnictwo należy również przedstawić w przypadku, kiedy osoba nie będąca wcześniej upoważniona do
reprezentowania przedsiębiorcy i której pełnomocnictwa nie ma w aktach sprawy, chciałaby np. uzyskać wgląd do akt
sprawy lub odebrać osobiście decyzję.
3.7. Dowody w postępowaniu antymonopolowym w sprawach koncentracji
Zgodnie z art. 83 u.o.k.k. w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie stosuje się przepisy k.p.a., z zastrzeżeniem
art. 84 u.o.k.k., który przewiduje, iż w sprawach dotyczących dowodów w postępowaniu przed Prezesem UOKiK stosuje
się odpowiednio art. 227-315 k.p.c. Zatem ocena tych dowodów odbywa się według reguł postępowania dowodowego,
przewidzianych w postępowaniu cywilnym. W związku z tym, to przede wszystkim na stronach postępowania
(wnioskodawcy), zgodnie z art. 232 zd. 1 k.p.c., ciąży obowiązek wskazywania dowodów dla stwierdzenia faktów,
z których wywodzą one skutki prawne.
Najpowszechniejszym dowodem w postępowaniu antymonopolowym w sprawach koncentracji jest dowód z dokumentu.
Należy podkreślić, że ustawa zawiera własną definicję dokumentu. Zgodnie z art. 51 ust. 1 u.o.k.k. dowodem z dokumentu
w postępowaniu przed Prezesem Urzędu może być tylko oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona przez organ
administracji publicznej, notariusza, adwokata, radcę prawnego lub upoważnionego pracownika przedsiębiorcy. Należy
pamiętać, iż jeżeli jest przedkładana kopia dokumentu, poświadczona powinna być odrębnie każda z jej stron. Ponadto
dokument powinien być sporządzony w języku polskim. Natomiast jeżeli dokument został sporządzony w języku obcym,
należy przedłożyć także poświadczone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski tego dokumentu albo jego
części mającej stanowić dowód w sprawie.
Z praktyki organu antymonopolowego wynika, że przedstawienie dokumentów, które nie spełniają ww. wymogów jest
jednym z najczęstszych uchybień formalnych (np. do zgłoszenia dołączono kopie dokumentów, które nie zostały
jednocześnie poświadczone przez organ administracji publicznej, notariusza, adwokata, radcę prawnego lub upoważnionego
pracownika przedsiębiorcy; do zgłoszenia załączono tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym, które
jednak nie zostały poświadczone przez tłumacza przysięgłego), które skutkuje wezwaniem przedsiębiorcy do ponownego
przedstawienia dokumentów w formie wymaganej prawem.
W celu zebrania materiału dowodowego, niezbędnego do oceny zamiaru koncentracji przedsiębiorców, Prezes Urzędu
może dokonać również kontroli u przedsiębiorców, o której mowa jest w rozdziale 5 działu VI u.o.k.k. Kontrola taka nie
musi obejmować wyłącznie uczestników koncentracji, ale może obejmować także innych przedsiębiorców (np. ich
konkurentów lub kontrahentów).
3.8. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
W postępowaniach antymonopolowych w sprawach koncentracji przedsiębiorcy są zobowiązani do przedstawienia
wszystkich informacji koniecznych ze względu na przedmiot postępowania. Informacje te mogą stanowić tajemnicę
przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 4 pkt 17 u.o.k.k. przez „tajemnicę przedsiębiorstwa” rozumie się tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 u.z.n.k., tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z orzecznictwa wynika, że jako tajemnica

21

DZIENNIK URZĘDOWY NR 1

przedsiębiorstwa traktowane są w szczególności: udziały rynkowe, dane obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży,
a także źródła zaopatrzenia i zbytu, deklaracje podatkowe, dane zawarte w sprawozdaniu finansowym (obrazują zarówno
aktywa, jak i pasywa oferentów, dochód, zyski, koszty działalności, straty, zobowiązania finansowe), informacje na temat
rabatów oraz formuły cenowe.
Należy podkreślić, że wszelkie tajemnice przedsiębiorstwa są chronione w trakcie postępowania antymonopolowego
w sprawach koncentracji.
Oznacza to po pierwsze, że pracownicy UOKiK są obowiązani do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych
informacji, podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów (np. tajemnica państwowa), o których powzięli
wiadomość w toku postępowania.
Po drugie, Prezes UOKiK może, na wniosek lub z urzędu, w niezbędnym zakresie ograniczyć prawo wglądu do materiału
dowodowego załączonego do akt sprawy, jeżeli udostępnienie tego materiału groziłoby ujawnieniem tajemnicy
przedsiębiorstwa, jak również innych tajemnic podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. Składający
wniosek o ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego ma obowiązek przedłożyć Prezesowi Urzędu również
wersję dokumentu niezawierającą informacji objętych ograniczeniem, ze stosowną adnotacją, że wersja ta nie zawiera
tajemnic przedsiębiorstwa. Taka jawna wersja jest niezbędna, gdyż tylko w tej formie dokumenty mogą być udostępnione
stronom postępowania. Należy pamiętać, że Prezes UOKiK samodzielnie ocenia złożony wniosek. W praktyce można się
spotkać z próbami nadużywania prawa do składania wniosków o ograniczenie dostępu do akt postępowania, np. poprzez
żądanie utajnienia całości dokumentów, podczas gdy tajemnicą jest jedynie fragment dokumentu lub też uznawanie
za tajemnicę przedsiębiorstwa danych powszechnie dostępnych lub niepodlegających utajnieniu, np. faktu wszczęcia
postępowania, jego stron i przedmiotu lub treści warunków nałożonych decyzją warunkową. W związku z tym
przedsiębiorcy powinni składać precyzyjne wnioski o ograniczenie prawa wglądu i zawsze dołączać uzasadnienie.
Warto pamiętać, że Prezes UOKiK z urzędu może ograniczyć prawo wglądu do akt postępowania, o ile uzna, że znajdują
się w nich tajemnice prawnie chronione. Co także istotne, ograniczenie, o którym mowa dotyczy również materiałów
włączonych do postępowania na podstawie art. 73 ust. 5 u.o.k.k. Ograniczenie dostępu do akt następuje w formie
postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Po trzecie, zgodnie z art. 73 ust. 1 i 2 u.o.k.k. informacje uzyskane w toku postępowania nie mogą być wykorzystane w
innych postępowaniach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem:
- postępowania karnego prowadzonego w trybie publicznoskargowym lub postępowania karno-skarbowego;
- innych postępowań prowadzonych przez Prezesa Urzędu;
- wymiany informacji z Komisją Europejską i organami ochrony konkurencji państw członkowskich Unii Europejskiej na
podstawie rozporządzenia nr 1/2003/WE;
- wymiany informacji z Komisją Europejską i właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej na
podstawie rozporządzenia nr 2006/2004/WE;
- przekazywania właściwym organom informacji, które mogą wskazywać na naruszenie odrębnych przepisów.
3.9. Rola innych przedsiębiorców (konkurentów, kontrahentów uczestników koncentracji) w postępowaniu antymonopolowym
w sprawach koncentracji
Konkurenci przedsiębiorców planujących koncentrację nie są stroną postępowania antymonopolowego w sprawach
koncentracji. W związku z tym konkurentom nie przysługują podstawowe uprawnienia strony, tj. prawo dostępu do akt
sprawy czy prawo odwołania od wydanej decyzji. Nie oznacza to jednak, że konkurenci nie mają żadnych uprawnień
w postępowaniu. Konkurent może:
- uzyskać informację o toczącym się postępowaniu (wszystkie informacje o toczących się i zakończonych
postępowaniach koncentracyjnych dostępne są na stronie internetowej Urzędu http://www.uokik.gov.pl),
- składać na piśmie, z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa Urzędu, wyjaśnienia dotyczące istotnych okoliczności
sprawy.
3.10. Obowiązek współpracy
W toku postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji zarówno strona postępowania, jak i inni
przedsiębiorcy mają obowiązek współpracy z Prezesem UOKiK. Organ antymonopolowy ma obowiązek zweryfikowania
informacji przedstawionych przez uczestników koncentracji oraz ustalenia rzeczywistego obrazu rynku. W tym celu
często zwraca się do innych przedsiębiorców (konkurentów, kontrahentów) na podstawie art. 50 u.o.k.k. o przedstawienie
informacji. Żądanie takie zawiera:
- wskazanie zakresu informacji;
- wskazanie celu żądania;
- wskazanie terminu udzielenia informacji;
- pouczenie o sankcjach za nieudzielenie informacji lub za udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających
w błąd.
Przedsiębiorcy otrzymawszy wezwanie organu antymonopolowego mają obowiązek przedstawić żądane informacje.
Jeżeli cokolwiek wzbudza ich wątpliwości lub pytania mogą przed wysłaniem odpowiedzi skontaktować się z osobą
prowadzącą sprawę, której dane kontaktowe są wskazane w wezwaniu. W każdym przypadku przedsiębiorca jest
informowany, w jakim celu zbierane są informacje.
Jeżeli w odpowiedzi na zapytanie Prezesa UOKiK zawarte są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, należy
wyraźnie to zaznaczyć, uzasadnić, dlaczego określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i przedłożyć
wersję pisma, która nie zawiera tych tajemnic (szerzej na temat tajemnicy przedsiębiorstwa zobacz w pkt II. 3.8.).
Uzasadnienie, dlaczego określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa pozwoli na zweryfikowanie przez
Prezesa UOKiK, czy rzeczywiście przekazane informacje lub ich część zawierają takie tajemnice. Przedłożenie wersji
pisma, która nie zawiera tych tajemnic ułatwi z kolei Prezesowi Urzędu właściwe ich wyodrębnienie z pozostałych
informacji, a w przypadku publikacji decyzji, która będzie zawierała takie informacje, umożliwi lub ułatwi ich usunięcie
z wersji dostępnej stronie oraz wersji dostępnej publicznie.
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3.11. Liczenie terminów w postępowaniach antymonopolowych w sprawach koncentracji
Zgodnie z art. 96 ust. 1 u.o.k.k. postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie
później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Z uwagi zatem m.in. na ściśle określony termin na zakończenie
postępowania, którego przekroczenie oznacza poważne konsekwencje dla Prezesa UOKiK - stosownie bowiem do treści
art. 97 ust. 1 u.o.k.k. przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, nie są obowiązani do wstrzymania
się od dokonania koncentracji w przypadku upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana - ustawodawca
nałożył na stronę postępowania w sprawach koncentracji obowiązek dostarczenia istotnych informacji i dokumentów
dotyczących koncentracji już na etapie wszczęcia tego postępowania. Podkreślić należy, iż składając WID strona ma nie
tylko możliwość, ale i obowiązek przedstawienia wszystkich istotnych informacji na temat danej koncentracji. Istnieje
zatem zasadnicza różnica pomiędzy postępowaniami w sprawach koncentracji a innymi postępowaniami prowadzonymi
przez Prezesa Urzędu, w szczególności dotyczącymi praktyk ograniczających konkurencję.
W myśl art. 61 § 3 k.p.a. datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi
administracji państwowej, a zatem datą początkową terminu przewidzianego na załatwienie sprawy z zakresu kontroli
koncentracji będzie data wpływu wniosku zgłoszeniowego do Prezesa Urzędu, natomiast datą, w której termin ten
upływa będzie upływ tego dnia, który odpowiada początkowemu dniowi terminu w drugim miesiącu od wszczęcia
postępowania, a gdyby takiego dnia w tym miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Taka zasada liczenia
terminów wynika z art. 57 § 3 k.p.a., w myśl którego terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia
w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w tym miesiącu nie było
- w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień
terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni (art. 57 § 4 k.p.a.).
Przykłady:

Ponadto ustawa w art. 96 ust. 2 u.o.k.k. stanowi, iż w przypadku przedstawienia przez przedsiębiorcę warunków
określonych w art. 19 ust. 2 tej ustawy, wskazany powyżej termin na załatwienie postępowania antymonopolowego
w sprawie koncentracji ulega przedłużeniu o 14 dni, nawet jeżeli własne propozycje warunków strona przedstawi
w odpowiedzi na propozycje przedstawione przez Prezesa UOKiK. W takiej sytuacji, jeżeli Prezes UOKiK uwzględni uwagi
zgłoszone przez stronę (w całości lub w części), wysyła pismo z propozycją nowych warunków, wyznaczając ponownie
termin na ustosunkowanie się do nich. Jeżeli Prezes UOKiK nie uwzględni natomiast zaproponowanych przez stronę
zobowiązań, to należy mieć świadomość, że niezaakceptowanie warunków przedłożonych przez Prezesa UOKiK,
w wyznaczonym jej terminie (strona może zwrócić się o przedłużenie tego terminu) będzie skutkować zgodnie z art. 95
ust. 2 u.o.k.k. wydaniem decyzji zakazującej dokonania koncentracji.
Przykłady:

Jednocześnie w myśl art. 96 ust. 3 u.o.k.k. do ww. terminów nie wlicza się:
1. okresów oczekiwania na dokonanie zgłoszenia przez pozostałych uczestników koncentracji (w przypadku, gdy
zobowiązanym do zgłoszenia jest więcej niż jeden przedsiębiorca),
2. okresów na usunięcie braków lub uzupełnienie informacji, do których zgłaszający zamiar został wezwany przez Prezesa
Urzędu,
3. okresów na ustosunkowanie się do przedstawionych przez Prezesa Urzędu warunków, o których mowa w art. 19 ust. 2
u.o.k.k. oraz
4. okresów oczekiwania na uiszczenie opłaty, o której mowa w art. 94 ust. 4 u.o.k.k.
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Taki zapis ustawowy powoduje, iż dwumiesięczny termin na załatwienie sprawy faktycznie ulega przedłużeniu
o wskazane powyżej okresy.
W przypadku pierwszej i czwartej sytuacji początkiem terminu jest odpowiednio dzień złożenia wniosku zgłoszeniowego
przez ostatnią ze stron i dzień wpływu do UOKiK potwierdzenia uiszczenia opłaty. W pozostałych dwóch sytuacjach
zawieszenie biegu terminu następuje od dnia następnego po dniu nadania przez organ antymonopolowy pisma w UP,
natomiast ponowny bieg terminu rozpoczyna się w następnym dniu po dniu wpływu kompletnego uzupełnienia
lub pisma, w którym strona ustosunkowuje się do przedstawionych przez Prezesa Urzędu warunków (stosownie do
art. 57 § 1 k.p.a., jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie
uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło). Jeżeli natomiast w okresie zawieszenia biegu terminu Prezes Urzędu
kieruje kolejne pismo wzywające do usunięcia braków i uzupełnienia informacji (przed udzieleniem odpowiedzi przez
stronę), termin ulega odwieszeniu w dniu następnym po dniu wpływu kompletnej odpowiedzi przedsiębiorcy na ostatnie
pismo Prezesa Urzędu.
Przykłady:

Przy jednoczesnym zbiegu sytuacji polegających na wezwaniu przedsiębiorcy przez Prezesa Urzędu do uzupełnienia
niezbędnych informacji i przedstawienia przez przedsiębiorcę warunków określonych w art. 19 ust. 2 u.o.k.k., liczenie
terminu każdej z nich należy potraktować odrębnie, a zatem okres oczekiwania na udzielenie odpowiedzi przez
przedsiębiorcę będzie podlegał obliczeniu zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, zostanie on doliczony do terminu
przewidzianego na załatwienie sprawy (2 miesiące) i dodatkowo wydłużony o 14 dni zgodnie ze wspomnianym już art. 96
ust. 2 u.o.k.k..
Przykłady:
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Niezależną od powyższych kwestii jest zawieszenie powstępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji na
podstawie art. 97-98 k.p.a. Zawieszenie postępowania następuje z dniem wydania postanowienia o zawieszeniu
i wstrzymuje bieg terminów przewidzianych na załatwienie sprawy. Ponowny bieg terminu następuje z chwilą wydania
postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania.
3.12. Decyzje wydawane w postępowaniach antymonopolowych w sprawach koncentracji rozstrzygające co do istoty
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji najczęściej zostaje zakończone poprzez wydanie decyzji
orzekającej co do istoty sprawy. Takimi decyzjami są:
- decyzja wyrażająca 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 u.o.k.k.);
- decyzja wyrażająca tzw. warunkową zgodę na dokonanie koncentracji, jeżeli po spełnieniu przez przedsiębiorcę
określonych warunków, konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub
umocnienie pozycji dominującej (art. 19 u.o.k.k.);
- decyzja zakazująca dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona,
w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej (art. 20 ust. 1 u.o.k.k.);
- decyzja wyrażająca zgodę na dokonanie koncentracji, jeżeli w wyniku koncentracji dochodzi 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
technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową (art. 20 ust. 2 u.o.k.k.).
Podkreślić należy, iż decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji (o których mowa w art. 18 i art. 19 ust. 1 lub
art. 20 ust. 2 u.o.k.k.), wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana (art. 22 ust. 1
u.o.k.k.). Oznacza to, że przedsiębiorcy mają 2 lata od wydania zgody przez Prezesa UOKiK na zrealizowanie zamiaru
koncentracji. W zależności od formy koncentracji powinno w tym okresie dojść zatem do połączenia się przedsiębiorców,
przejęcia kontroli, utworzenia wspólnego przedsiębiorcy lub nabycia części mienia. Prezes UOKiK może, na wniosek
przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji, przedłużyć jednak ten termin o rok, jeżeli wykaże on, że nie nastąpiła
zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja może spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku (art. 22
ust. 2 u.o.k.k.).
Decyzje Prezesa UOKiK wysyłane są co do zasady za pośrednictwem UP. Po uprzednim poinformowaniu pracownika
prowadzącego postępowanie, istnieje także możliwość osobistego odebrania decyzji (w Departamencie Kontroli
Koncentracji UOKiK).
Od decyzji Prezesa Urzędu służy odwołanie do sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie dwutygodniowym
od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa Urzędu (zobacz art. 81 u.o.k.k.).
3.13. Inne sposoby zakończenia przez Prezesa UOKiK postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji
Postępowanie antymonopolowe może zostać zakończone również w sposób formalny, bez merytorycznego
rozstrzygnięcia o żądaniu przedsiębiorcy. Zakończenie sprawy w sposób formalny będzie miało miejsce w sytuacji:
- zwrotu wniosku,
- pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia,
- umorzenia postępowania.
3.13.1.Zwrot wniosku
Zwrot wniosku jest sposobem formalnego zakończenia postępowania z powodu istotnych i nieusuwalnych wad
formalnych wniosku zgłoszeniowego. Wyróżnić można obligatoryjne i fakultatywne sytuacje, kiedy następuje
zwrot wniosku.
Obowiązkiem Prezesa Urzędu jest zwrot wniosku przedsiębiorcy, jeżeli zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu
na podstawie art. 13 w związku z art. 14 ustawy (art. 95 ust. 1 pkt 1 u.o.k.k.). W praktyce organu
antymonopolowego można zaobserwować, że niektórzy przedsiębiorcy wiedzą, że zamiar koncentracji nie
podlega zgłoszeniu, ale i tak dokonują notyfikacji z tzw. „ostrożności procesowej”. W takiej sytuacji koncentracja
nie jest analizowana pod kątem merytorycznym i wniosek przedsiębiorcy podlega zwrotowi.
Ponadto, Prezes UOKiK może zwrócić zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, jeżeli nie spełnia ono
warunków, jakim powinno odpowiadać lub, pomimo wezwania do usunięcia wskazanych braków w zgłoszeniu lub
uzupełnienia w nim niezbędnych informacji, zgłaszający zamiar koncentracji nie usuwa tych braków lub nie
uzupełnia tych informacji w wyznaczonym terminie (art. 95 ust. 1 pkt 2 i 4 u.o.k.k.). Z praktyki orzeczniczej organu
antymonopolowego wynika, że w niektórych sytuacjach przedsiębiorcy zgłaszają zamiar koncentracji, którego tak
naprawdę nie ma (np. nie został jeszcze podpisany list intencyjny lub umowa wstępna), albo dokonują zgłoszenia
od razu po podpisaniu odpowiedniej umowy, pomimo braku podstawowych danych i informacji. W takich sytuacjach
wnioski przedsiębiorców są zwykle zwracane. Praktyka pokazuje także, że niektórzy przedsiębiorcy celowo wydłużają
postępowanie, nie odpowiadając w terminie albo w ogóle na wezwanie organu antymonopolowego do uzupełnienia
wniosku. W takiej sytuacji Prezes UOKiK także może zwrócić wniosek.
3.13.2.Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia
Należy pamiętać, że każdy wniosek o wszczęcie postępowania w sprawach koncentracji powinien być
odpowiednio opłacony (szerzej na temat opłat od wniosku w sprawie koncentracji zobacz w pkt II. 3.6).
W przypadku, kiedy przedsiębiorca nie przedstawia dowodu uiszczenia opłaty, Prezes UOKiK wzywa
wnioskodawcę do jej uiszczenia w terminie 7 dni. Brak uiszczenia opłaty w tym terminie powoduje pozostawienie
wniosku bez rozpatrzenia (art. 94 ust. 4 u.o.k.k.). W takiej sytuacji, jeżeli przedsiębiorca (przedsiębiorcy)
podtrzymują zamiar koncentracji, powinni ponownie złożyć stosowny wniosek zgłoszenia zamiaru.
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3.13.3.Umorzenie postępowania
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji może zostać umorzone, jeżeli staje się bezprzedmiotowe
(art. 105 k.p.a.). Z taką sytuacją mamy do czynienia np. jeżeli wygasa umowa będąca podstawą zgłoszenia zamiaru
koncentracji. Zobowiązuje to Prezesa UOKiK do umorzenia takiego postępowania (tzn. nie będzie ono
kontynuowane). Ponadto ustawa przewiduje, że organ antymonopolowy umarza postępowanie w przypadku:
1) wycofania zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców;
2) przejęcia sprawy przez Komisję Europejską na podstawie przepisów prawa wspólnotowego.
Poza sytuacjami wskazanymi powyżej, umorzenie postępowania może nastąpić w innych okolicznościach
uregulowanych w k.p.a. W szczególności należy pamiętać tutaj o przepisie zawartym w art. 98 § 1 k.p.a., zgodnie
z którym organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie
postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi
społecznemu. Jednakże jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się
o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. Powoduje to umorzenie
postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji.
III. SANKCJE ZA NIEZGŁOSZENIE ZAMIARU KONCENTRACJI I UCHYBIENIE INNYM PRZEPISOM ZWIĄZANYM
Z KONCENTRACJAMI
1. Uwagi ogólne na temat sankcji związanych z koncentracjami
Każdy, kto nie dopełni ciążącego na nim obowiązku lub w inny sposób naruszy przepisy u.o.k.k. musi liczyć się z poniesieniem
konsekwencji określonych w tej ustawie. Odnosi się to także do kwestii związanych z koncentracjami przedsiębiorców.
Adresatem takich sankcji może być zarówno przedsiębiorca, jak i inny podmiot wskazany w u.o.k.k. Wszystkie sankcje
orzekane są w drodze decyzji, podlegającej zaskarżeniu do SOKiK.
2. Kary pieniężne nakładane na przedsiębiorców
Pierwszym rodzajem sankcji są kary pieniężne nakładane na przedsiębiorców. Są to kary fakultatywne, co oznacza, że (po
przeanalizowaniu wszystkich okoliczności danej sprawy) Prezes UOKiK może je nałożyć, ale nie musi. Wyróżnia się dwa rodzaje
tych kar pieniężnych:
a) kary pieniężne za naruszenie określonych obowiązków wynikających z u.o.k.k.
Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną za naruszenie określonych obowiązków wynikających
z u.o.k.k., tj. w wypadku:
- dokonania koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK (art. 106 ust. 1 pkt 3 u.o.k.k.),
- podania nieprawdziwych danych w zgłoszeniu zamiaru koncentracji (przy czym podkreślić należy, iż zgłoszenie stanowi
pierwotny wniosek wraz z jego późniejszymi ewentualnymi uzupełnieniami) lub wniosku instytucji finansowej o przedłużenie
terminu, w którym ma nastąpić odsprzedaż akcji albo udziałów (art. 106 ust. 2 pkt 1 u.o.k.k.),
- nieudzielenia informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 u.o.k.k. lub art. 50 u.o.k.k. bądź
udzielenia informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd (art. 106 ust. 2 pkt 2 u.o.k.k.),
- niewspółdziałania w toku kontroli prowadzonej w ramach postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji
(art. 106 ust. 2 pkt 3 u.o.k.k.).
Przedsiębiorca musi mieć świadomość, że wskazane w tym punkcie kary pieniężne może ponieść, jeżeli choćby nieumyślnie
dopuścił się wskazanych naruszeń.
b) kary pieniężne nakładane w celu skłonienia (przymuszenia) przedsiębiorców, do których adresowane są decyzje lub
postanowienia Prezesa UOKiK, a także wyroki SOKiK, do ich jak najszybszego wykonania.
Prezes UOKiK może zgodnie z art. 107 u.o.k.k. nałożyć na przedsiębiorców karę pieniężna w celu skłonienia (przymuszenia)
przedsiębiorców, do których adresowane są decyzje lub postanowienia Prezesa UOKiK, a także wyroki SOKiK, do ich jak
najszybszego wykonania, tj. za zwłokę w wykonaniu:
- decyzji udzielającej warunkową zgodę na koncentrację,
- decyzji zakazującej dokonania koncentracji,
- decyzji mającej na celu przywrócenie konkurencji zawierającej określony nakaz po dokonaniu koncentracji,
- postanowienia o zajęciu akt, ksiąg, wszelkiego rodzaju dokumentów mogących stanowić dowód w sprawie,
- wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.
3. Kary pieniężne nakładane na osoby pełniące funkcję kierowniczą lub wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy
Drugim rodzajem sankcji są kary pieniężne nakładane na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu
zarządzającego przedsiębiorcy. Są to także kary fakultatywne. Uzasadnieniem do nałożenia kary na taką osobę jest fakt, iż
faktyczny naruszyciel tych przepisów (przedsiębiorca) jest kierowany przez wskazaną osobę.
Osoba ta ponosi odpowiedzialność, jeżeli, umyślnie albo nieumyślnie:
- nie wykonała decyzji, postanowień lub wyroków (art. 108 ust. 1 pkt 1 u.o.k.k.),
- nie zgłosiła zamiaru koncentracji (art. 108 ust. 1 pkt 2 u.o.k.k.),
- nie udzieliła informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 50 u.o.k.k. bądź udzieliła informacji nierzetelnych lub
wprowadzających w błąd (art. 108 ust. 1 pkt 3 u.o.k.k.).
4. Konsekwencje nie mające charakteru finansowego
Trzeci rodzaj sankcji, które mogą zostać zastosowane wobec przedsiębiorców, nie ma charakteru kary pieniężnej i również jest
fakultatywny. Jest to bowiem możliwość uchylenia przez Prezesa UOKiK wydanej przez niego decyzji w przypadku, gdy została
ona oparta na nierzetelnych informacjach udzielonych przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji lub gdy
przedsiębiorca nie wykonuje nałożonego na niego warunku (art. 21 ust. 1 u.o.k.k.). Ponadto, jeżeli koncentracja została już
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dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może nakazać przedsiębiorcy
określone działanie (art. 21 ust. 2 u.o.k.k.), a w przypadku opieszałości w jego wykonaniu, jak wskazano wcześniej, nałożyć na
przedsiębiorcę karę pieniężną w celu przymuszenia. Analogicznie Prezes UOKiK może postąpić w przypadku dokonania
koncentracji przez przedsiębiorców bez uzyskania jego zgody (art. 21 ust. 4 u.o.k.k.).
Prezes Urzędu może też, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy lub wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności
umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
5. Wysokość kar pieniężnych
W zależności od przypadku przewidzianego w u.o.k.k. kary pieniężne określane są w różny sposób, tj.:
- za choćby nieumyślne dokonanie koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK, na przedsiębiorcę może być nałożona
kara pieniężna w wysokości nie większej niż 10 proc. przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok
nałożenia kary (art. 106 ust. 1 pkt 3 u.o.k.k.),
- za choćby nieumyślne podanie nieprawdziwych danych w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, nieudzielenie informacji
żądanych przez Prezesa UOKiK bądź udzielenie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, a także
niewspółdziałanie w toku kontroli prowadzonej w ramach postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji, na
przedsiębiorcę może być nałożona kara pieniężna w wysokości stanowiącej równowartość do 50 mln euro (art. 106 ust. 2
u.o.k.k.),
- w celu przymuszenia przedsiębiorców, do których adresowane są decyzje lub postanowienia, a także wyroki SOKiK, może
być za każdy dzień zwłoki w ich wykonaniu nałożona kara pieniężna w wysokości stanowiącej równowartość do 10 tys. euro
(art. 107 u.o.k.k.),
- na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodząca w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy może być nałożona kara
pieniężna w wysokości do pięćdziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (art. 108 ust. 1 u.o.k.k.).
Kary pieniężne służą przede wszystkim zapewnieniu przestrzegania przepisów u.o.k.k. oraz wydanych na jej podstawie
orzeczeń organów antymonopolowych. Pamiętać także należy, iż:
- w przypadku gdy przedsiębiorca powstał w wyniku połączenia lub przekształcenia innych przedsiębiorców, obliczając
wysokość jego przychodu uwzględnia się przychód osiągnięty przez tych przedsiębiorców w roku rozliczeniowym
poprzedzającym rok nałożenia kary (art. 106 ust. 3 u.o.k.k.),
- w przypadku gdy przedsiębiorca nie osiągnął przychodu w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, Prezes
UOKiK może ustalić karę pieniężną w wysokości do dwustukrotności przeciętnego wynagrodzenia (art. 106 ust. 4 u.o.k.k.),
- kara pieniężna z tytułu dokonania koncentracji bez zgody Prezesa UOKiK może być nałożona także wówczas, gdy zakaz
dokonania koncentracji był wydany przez Prezesa UOKiK po uchyleniu wcześniejszej decyzji o udzieleniu zgody na
koncentrację albo o udzieleniu warunkowej zgody na koncentrację (tzn. gdy Prezes UOKiK uchylił którąś z tych decyzji
jeszcze przed dokonaniem przez przedsiębiorców koncentracji),
- nałożenie kary pieniężnej z tytułu dokonania koncentracji bez zgody Prezesa UOKiK nie jest uzależnione od stwierdzenia
negatywnego wpływu danej koncentracji na stan konkurencji na rynku; występowanie negatywnego wpływu danej
koncentracji na stan konkurencji może mieć jednak wpływ na wysokość kary,
- kara pieniężna za nieudzielanie informacji żądanych przez Prezesa UOKiK, bądź udzielenie nieprawdziwych lub wprowadzających
w błąd informacji może być nakładana nie tylko na przedsiębiorców będących stronami postępowania, ale również na innego
przedsiębiorcę, do którego Prezes UOKiK skierował żądanie udzielenia informacji.
Kara pieniężna nałożona przez Prezesa UOKiK płatna jest do budżetu państwa, a numer konta bankowego zawsze wskazywany
jest w decyzji. Należy ją uiścić w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji. Od decyzji Prezesa Urzędu nakładającej
karę służy - analogicznie jak w przypadku innych decyzji wydawanych przez ten organ - odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa Urzędu (zobacz art. 81
u.o.k.k.).
2
Wykaz decyzji w sprawach antymonopolowych oraz w sprawach naruszenia zbiorowych interesów
konsumentów wydanych w miesiącach: lipiec - grudzień 2010 r.
Użyte na końcu w nawiasie symbole literowe oznaczają decyzje z zakresu:
A - kontrola koncentracji
B - porozumienia ograniczające konkurencję
C - nadużywanie pozycji dominującej
D - ochrona zbiorowych interesów konsumentów
E - pozostałe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DDK-4/2010. 01.07.2010, Polkomtel S.A. w Warszawie (D)
DKK-60/2010, 01.07.2010, Sanofi - Aventis Sp. z o.o. w Warszawie, Nepentes S.A. w Warszawie (A)
RKT-14/2010, 01.07.2010, Slogton Holdings Limited w Nikozji na Cyprze (E)
RLU-9/2010, 01.07.2010, Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku (D)
DDK-5/2010, 05.07.2010, Multimedia Polska S.A. w Gdyni (E)
DDK-6/2010, 06.07.2010, Nowe Ogrody Sp. z o.o. w Warszawie (D)
DKK-61/2010, 06.07.2010, Quad/Winkowski Sp. z o.o. w Pile, IMC S.A. Winkowski Group w Warszawie (A)
RWR-14/2010, 06.07.2010, Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Złotym Stoku (D)
DKK-62/2010, 07.07.2010, Skyline Investment S.A. w Warszawie, Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A w Warszawie, Skyline
Venture Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna w Warszawie (A)
10. RPZ-11/2010, 07.07.2010, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (D)
11. DKK-63/2010, 09.07.2010, Proactiv Holding AG w Hilden (Niemcy), RheinLand Holding AG w Neuss (Niemcy), Credit Life
International Services GmbH w Neuss (Niemcy) (A)
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12. RGD-9/2010, 09.07.2010, MULTIMEDIA Polska S.A. w Gdyni (C)
13. RŁO-17/2010, 09.07.2010, Alior Bank S.A. w Warszawie (D)
14. DKK-64/2010, 12.07.2010, Unibail - Rodamco SE w Paryżu (Francja), Simon Ivanhoe S.a.r.l. w Luksemburgu (Niemcy), Rodamco
Central Europe B.V. w Schiphol (Holandia), Złote Tarasy Sp. z o.o. w Warszawie (A)
15. RBG-9/2010, 12.07.2010, Alicja N. - Komunalny Zakład Usługowy „Al-Bis” w Biskupcu (C)
16. RŁO-18/2010, 12.07.2010, Bożena P. - INSPORT w Andrespolu (D)
17. RPZ-12/2010, 12.07.2010, Pajo Developer II Sp. z o.o. w Lubaniu (D)
18. RPZ-13/2010, 12.07.2010, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (D)
19. DKK-65/2010, 14.07.2010, Agora S.A. w Warszawie, Centrum Filmowe Helios S.A. w Łodzi (A)
20. RŁO-19/2010, 14.07.2010, Domo24 Sp. z o.o. w Koninie (D)
21. DKK-66/2010, 15.07.2010, Schumacher Packaging KG w Ebersdorf (Niemcy), POLPAK - KARTON Sp. z o.o. w Bukowcu (A)
22. DKK-67/2010, 15.07.2010, SPV Sp. z o.o. w Skawinie, Electro World Polska Sp. z o.o. w Warszawie (A)
23. RLU-10/2010, 15.07.2010, Agencja „Amicus” W. K. i Spółka - sp. j. w Białymstoku (D)
24. RLU-11/2010, 15.07.2010, Piotr Ł. - „Eterna” w Opolu Lubelskim (D)
25. DOK-6/2010, 16.07.2010, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku, Stacja Paliw Kogut Sp. j. w Krasnymstawie (B)
26. DKK-68/2010, 16.07.2010, Delko S.A. w Śremie, Przedsiębiorstwo Handlowe AMA S.A. w Warszawie (A)
27. DKK-69/2010, 16.07.2010, EKO Holding S.A. we Wrocławiu, Przedsiębiorstwo Handlowe „Inter Kram” Sp. z o.o. w Wolsztynie (A)
28. RBG-10/2010, 16.07.2010, HDI - GERLING ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie (D)
29. RLU-12/2010, 16.07.2010, Waldemar L. - „Wschodnia Agencja Nieruchomości” w Białymstoku (D)
30. RBG-11/2010, 19.07.2010, Małgorzata Ć. - KOYTO.PL w Modlniczce (D)
31. RKT-15/2010, 19.07.2010, Bogdan K., Przemysław G. - 3 Dots.pl s.c w Bystrej (D)
32. RKT-16/2010, 19.07.2010, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach (D)
33. RKT-17/2010, 19.07.2010, EnergiaPro S.A. we Wrocławiu (C)
34. RKR-11/2010, 19.07.2010, Verona Building Sp. z o.o. w Krakowie (D)
35. RKT-18/2010, 20.07.2010, Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku (C)
36. RPZ-14/2010, 20.07.2010, „Świdnik Trade” Sp. z o.o. w Świdniku (E)
37. RPZ-15/2010, 20.07.2010, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie (C)
38. RWR-15/2010, 20.07.2010, Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu (D)
39. DDK-7/2010, 21.07.2010, Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w Warszawie (D)
40. DKK-70/2010, 21.07.2010, Polish Sigma Group S.a.r.l. w Luksemburgu, Dino Polska Sp. z o.o. w Krotoszynie, Tomasz B.
w Czeluścinie (A)
41. RWA-5/2010, 21.07.2010, Emarket Sp. z o.o. w Warszawie (D)
42. RKT-19/2010, 22.07.2010, Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Czeladzi (C)
43. RKT-20/2010, 22.07.2010, Gmina Olesno (D)
44. RPZ-16/2010, 22.07.2010, Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu (D)
45. RWR-16/2010, 22.07.2010, GETIN Noble Bank S.A. w Warszawie (D)
46. DKK-71/2010, 23.07.2010, MNI S.A. w Warszawie, „Hyperion” S.A. w Katowicach (A)
47. RLU-13/2010, 23.07.2010, Izabela M. - Agencja Nieruchomości POŚREDNIK w Białymstoku (D)
48. RKT-21/2010, 26.07.2010, Gmina Olesno (C)
49. DKK-72/1010, 28.07.2010, Polnord S.A. w Gdyni, Globe Trade Centre S.A. w Warszawie, Centrum Handlowe Wilanów Sp. z o.o.
w Warszawie (A)
50. DDK-8/2010, 29.07.2010, Bank BPH S.A. w Krakowie (D)
51. RBG-12/2010, 29.07.2010, Iwona S. - Zakład Usług Pogrzebowych „Market” w Olsztynie (C)
52. RKT-22/2010, 29.07.2010, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalurg” w Częstochowie (C)
53. RŁO-20/2010, 29.07.2010, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o. w Warcie (C)
54. DKK-73/2010, 30.07.2010, Bać-Pol S.A. w Rzeszowie, Janików & WIM Sp. z o.o. w Radomiu (A)
55. DKK-74/2010, 30.07.2010, ABM Solid S.A. w Tarnowie, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o.
w Olsztynie (A)
56. DKK-75/2010, 30.07.2010, Novatek Polska Sp. z o.o. w Krakowie, Intergaz-System Sp. z o.o. w Nowinach (A)
57. RKT-23/2010, 30.07.2010, Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Częstochowie (C)
58. RKT-24/2010, 30.07.2010, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Namysłowie
w likwidacji (C)
59. DKK-76/2010, 02.08.2010, Decenio Sp. z o.o. w Warszawie, Agros Nova Sp. z o.o. w Warszawie (A)
60. DDK-9/2010, 03.08.2010, Netia S.A. (poprzednio Tele2 Sp. z o.o.) w Warszawie (D)
61. DDK-10/2010, 03.08.2010, Vectra S.A. w Gdyni (D)
62. DDK-11/2010, 03.08.2010, BRE Bank S.A. w Warszawie (D)
63. DKK-77/2010, 03.08.2010, HAGER S.E. w Blieskastel (Niemcy), Berker GmbH & Co. KG w Schalksmühle (Niemcy) (A)
64. RŁO-21/2010, 03.08.2010, Ferratum Finance Sp. z o.o. we Wrocławiu (D)
65. RWR-17/2010, 03.08.2010, AS-BAU Sp. z o.o. we Wrocławiu (E)
66. DKK-78/2010, 04.08.2010, TVN S.A. w Warszawie, ATM Grupa S.A. w Bielanach Wrocławskich, Akson Studio Sp. z o.o.
w Warszawie, Film Miasto Sp. z o.o. w Warszawie (A)
67. RLU-14/2010, 04.08.2010, Rogowski Development II Sp. z o.o. w Białymstoku (D)
68. RLU-15/2010, 04.08.2010, Interbud Lublin S.A. w Lublinie (D)
69. RPZ-17/2010, 04.08.2010, Enea Operator Sp. z o.o. w Poznaniu (C)
70. RWR-18/2010, 04.08.2010, Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wałbrzychu (E)
71. DKK-79/2010, 05.08.2010, TPV Technology Limited w Hongkongu, AU Optronics Corporation w Tajwanie, BriVictory Display
Technology (Poland) Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim (A)
72. DDK-12/2010, 10.08.2010, Wizz Air Hangary Legikozlekedesi Kft. Oddział w Polsce (D)
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RBG-13/2010, 10.08.2010, Marcin Sebastian Z. - „Matcom” w Szczytnie (D)
RKT-25/2010, 10.08.2010, Krzysztof C. - „Tax-Pol” we Wrocławiu (D)
RWA-6/2010, 10.08.2010, Telefony Podlaskie S.A. w Sokołowie Podlaskim (D)
DKK-80/2010, 11.08.2010, The Sherwin-Williams Company w Cleveland, Ohio (USA), Becker Industrial Products AB w Höganäs,
Sztokholm (Szwecja) (A)
77. DKK-81/2010, 11.08.2010, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fortis Private Investments S.A. w Warszawie, Fortis Fundusz
Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami: Subfunduszem Fortis Akcji i Subfunduszem Fortis Stabilnego Wzrostu
w Warszawie (A)
78. RWA-7/2010, 12.08.2010, Rudolf Travel Sp. z o.o. w likwidacji w Warszawie (D)
79. DKK-82/2010, 13.08.2010, Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Krakowie, SPATIUM Aktywów Niepublicznych
II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie (A)
80. DKK-83/2010, 16.08.2010, Lotte Holdings Co. Ltd. w Tokio (Japonia), E. Wedel Sp. z o.o. w Warszawie (A)
81. DKK-84/2010, 18.08.2010, PricewaterhouseCoopers Eastern Europe B.V. w Rotterdamie (Holandia), Competitive Capabilities
International Inc. w Kalifornii (USA) (A)
82. DKK-85/2010, 23.08.2010, Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie, Bowim S.A. w Sosnowcu (A)
83. DOK-7/2010, 24.08.2010, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w Warszawie (C)
84. RWA-8/2010, 24.08.2010, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania m.st. Warszawy Sp. z o.o. w Warszawie (D)
85. RWR-19/2010, 24.08.2010, Jerzy K., Grażyna K., Dominika K. KWIMAR Telewizja Kablowa s.c. w Boguszowie Gorcach (D)
86. DKK-86/2010, 25.08.2010, Biovail Corporation w Mississauga (Kanada), Valeant Pharmaceuticals International w Aliso Siejo (USA) (A)
87. RPZ-18/2010, 25.08.2010, Agencja Inwestycyjna Sp. z o.o. w Poznaniu (D)
88. DOK-8/2010, 26.08.2010, Wrigley Poland Sp. z o.o. w Poznaniu (C)
89. DDK-13/2010, 27.08.2010, Fiat Auto Poland S.A. w Bielsku-Białej (D)
90. RKT-26/2010, 27.09.2010, Zespół Opieki Zdrowotnej im. Św. Elżbiety w Białej (C)
91. DKK-87/2010, 30.08.2010, Inter-Consult S.A. w Poznaniu, C&C Partners Telecom Sp. z o.o. w Lesznie (A)
92. DKK-88/2010, 30.08.2010, Astrium SAS w Paryżu (Francja), Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
Astri Polska Sp. z o.o. w Warszawie (A)
93. RBG-14/2010, 30.08.2010, Krzysztof T. - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Eden” w Janikowie (D)
94. RKT-27/2010, 30.08.2010, Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Czeladzi (D)
95. RKR-12/2010, 31.08.2010, Gmina Tryńcza (C)
96. RKR-13/2010, 31.08.2010, MOLL Polska Sp. z o.o. w Warszawie, YAK Sp. z o.o. we Wrocławiu, Danuta R. - „Motores”
w Rzeszowie, Autocraft Sp. z o.o. w Myszkowie, Zbigniew D. - „Auto-Baterie” w Szczecinie, Juliusz W. - „P.P.H. Akuma-Serwis”
w Poznaniu, Leszek B. - „yolmar.pl” we Wrześni (B)
97. RPZ-19/2010, 31.08.2010, Infinity Sp. z o.o. w Poznaniu (D)
98. RPZ-20/2010, 31.08.2010, „Bogatti” Sp. z o.o. w Śmiglu, Adam B. - „Boniek Meble” w Papowie Toruńskim, „DOMAR” S.A.
Wielkopolska Spółka Handlowo-Usługowa w Poznaniu, Beata G. - „PHU Beata” w Kielcach, „Omega Meble” Sp. z o.o.
w Wieliczce, „Synak Meble” Sp. z o.o. w Świeciu, Tomasz P. - „Salon Meblowy Cadabra” w Ostrowie Wielkopolskim (B)
99. DKK-89/2010, 02.09.2010, Gates Power Transmission Europe B.v.b.a. Aalst (Belgia), Lucas International Holdings B.V.,
Amsterdam (Holandia), MS Motor Service International GmbH, Neuenstadt am Kocher (Niemcy), SKF Holding France SAS,
Montigny Le Bretonneux (Francja),Tenneco Automotive Europe N.V., Sint-Truiden (Belgia), Valeo Service SAS, ST Denis (Francja),
eXponentia SAS w Paryżu (Francja) (A)
100.DKK-90/2010, 03.09.2010, Polnord S.A. w Gdyni, Gmina Miasta Gdańsk (A)
101.DKK-91/2010, 03.09.2010, Lurena Investments B.V. w Amsterdamie (Holandia), Ruch S.A. w Warszawie (A)
102.DKK-92/2010, 07.09.2010, „De Heus” Sp. z o.o. w Łęczycy, Evialis Polska Sp. z o.o. w Iłowo-Osada (A)
103.DKK-93/2010, 08.09.2010, P4 Sp. z o.o. w Warszawie, Polska Telefonia Komórkowa - Centertel Sp. z o.o. w Warszawie (A)
104.RKT-28/2010, 09.09.2010, Regita Sp. z o.o. w Warszawie (D)
105.RKR-14/2010, 09.09.2010, Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie (D)
106.RKR-15/2010, 09.09.2010, Gmina Jabłonka (C)
107.RLU-17/2010, 09.09.2010, Zakład Stolarki Budowlanej „CAL” Z. C., E. A. sp. j. w Suwałkach, Marek R. - PHiUB „DOM” w Toruniu,
Ryszard K. - PHU LAKBUD we Wrocławiu, Sławomir J. - FHU LAREDO Sławomir J. w Ostrowie Wielkopolskim, TECHNO-BUD
Andrzej F., Tomasz W. sp. j. w Warszawie, Janusz G., Adam G. i Andrzej B. - „Geal” w Łomży, Janusz S. - BWO w Warszawie, Jerzy
N. - DREFAMET w Gdyni (B)
108.DKK-94/2010, 10.09.2010, DELKO S.A. w Śremie, Frog MS Delko Sp. z o.o. w Krakowie (A)
109.DKK-95/2010, 10.09.2010, DELKO S.A. w Śremie, Cosmetics Sp. z o.o. w Łomży (A)
110.DKK-96/2010, 10.09.2010, Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. w Warszawie, Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.
w Warszawie, Assets Management Black Lion Sp. z o.o. sp. komandytowo-akcyjna w Warszawie, Assets Management Black
Lion Sp. z o.o. sp. komandytowo-akcyjna sp. komandytowo-akcyjna Warszawie (A)
111.RWA-9/2010, 10.09.2010, Exim Tours Sp. z o.o. w Warszawie (D)
112.RKT-29/2010, 14.09.2010, SMS Kredyt Sp. z o.o. we Wrocławiu (D)
113.RWR-20/2010, 14.09.2010, MTS Notebook S.A. w Poznaniu (D)
114.RKT-30/2010, 15.09.2010, Kazimierz G. - „Pro” Nieruchomości Gronowscy w Mikołowie (D)
115.RWA-10/2010, 15.09.2010, Daniel S. i Zenobiusz Ł. - Supo s.c. w Warszawie (D)
116.RŁO-22/1010, 16.09.2010, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chojny” w Łodzi (C)
117.RLU-18/2010, 17.09.2010, Fabryka Okien i Drzwi „BAS” Sp. z o.o. w Lublinie (D)
118.RŁO-23/2010, 17.09.2010, COE.PL Sp. z o.o. w Łodzi (D)
119.RWA-11/2010, 17.09.2010, Presco Media Sp. z o.o. w Warszawie (D)
120.RWA-12/2010, 17.09.2010, „Impromex” Sp. z o.o. w Szydłowcu (D)
121.DKK-97/2010, 21.09.2010, PKP CARGO S.A. w Warszawie, Jinan Railway Vehicles Equpiment Corporation Limited w Jinan
(Chiny), CNR CARGO WAGON Sp. z o.o. w Warszawie (A)
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122.DKK-98/2010, 27.09.2010, Zentraleuropa LPG Holding GmbH w Leobendorf (Austria), kontroli nad Shell Gas Polska Sp. z o.o.
Warszawie (A)
123.RLU-16/2010, 27.09.2010, Szpila Sp. j. Tomasz S., Agnieszka S. w Kętach, Kontri Sp. z o.o. w Białymstoku, Radzisław D. - Sklep
Internetowy w Jadwisinie, Marlena B. - Firma Avanti w Elblągu, Dariusz F. - PHU Nadine w Warszawie, Piotr G. - Firma Handlowo
Usługowa VMP w Krakowie, Artur P. - Arteesoft w Tychach, Infimo Pitek Sp. j. w Krakowie, Jadwiga P. - Firma Usługowa „Delta”
w Myszkowie, Monika N. - Mona Lisa w Zielonej Górze (B)
124.RPZ-21/2010, 27.09.2010, Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Poznaniu (D)
125.RWR-21/2010, 27.09.2010, Rafał S. - BUD-INSTAL w Oleśnicy (D)
126.RWA-13/2010, 29.09.2010, Best Reisen Sp. z o.o. w Warszawie (D)
127.RŁO-24/2010, 30.09.2010, NASZE RADIO Sp. z o.o. w Sieradzu (D)
128.RWR-22/2010, 30.09. 2010, Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu (D)
129.RWR-23/2010, 30.09.2010, Gmina Pieńsk - Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku (C)
130.DKK-99/2010, 01.10.2010, Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. w Warszawie, Ennstone Sp. z o.o. w Szczecinie (A)
131.DKK-100/2010, 01.10.2010, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. we Wrocławiu, MCI Management S.A. we
Wrocławiu, Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. w Warszawie, IIF S.A. w Krakowie, Internet Ventures Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty we Wrocławiu (A)
132.RBG-15, 01.10.2010, Marek P. - „FIDES-TRAVEL” w Bydgoszczy (D)
133.RKT-31/2010, 01.10.2010, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (D)
134.RKT-32/2010, 01.10.2010, Leon Sp. z o.o. w Rybniku (D)
135.RKT-33/2010, 01.10.2010, Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie (D)
136.RWR-24/2010, 04.10.2010, Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi, Karol K. - Firma HandlowoUsługowa „Krystian” Karol K. w Oleśnicy, Sylwia K. - Biuro Grupa Dolny Śląsk Sylwia K. w Oleśnicy (B)
137.DKK-101/2010, 06.10.2010, Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. w Warszawie, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Satus S.A.
w Krakowie, SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Krakowie i in. (A)
138.DKK-102/2010, 06.10.2010, KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych we Wrocławiu, Zakład
Uzdrowisk Kłodzkich S.A. w Polanicy-Zdroju (A)
139.RŁO-25/2010, 07.10.2010, Trade & Travel Company Sp. z o.o. w Łodzi (D)
140.RŁO-26/2010, 07.10.2010, Sebastian P. NOWUM w Olsztynie (D)
141.DKK-103/2010, 11.10.2010, Kompania Węglowa S.A. w Katowicach, Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. w Brzeszczach (A)
142.DKK-104/2010, 11.10.2010, PGNiG S.A. w Warszawie, TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach, Elektrociepłownia Stalowa
Wola S.A. w Stalowej Woli (A)
143.RŁO-27/2010, 11.10.2010, Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. w Kielcach (D)
144.RPZ-22/2010, 12.10.2010, Izabela S. i Jacek H. - „Centrum Kultury i Tańca HAJDASZ” w Poznaniu (D)
145.RPZ-23/2010, 12.10.2010, „Nickel Development” Sp. z o.o. w Złotnikach (D)
146.RPZ-24/2010, 12.10.2010, „Regional Polska” Sp. z o.o. w Poznaniu (D)
147.RKT-34/2010, 15.10.2010, Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie w Tarnowskich Górach (C)
148.RŁO-28/2010, 15.10.2010, Marcin G. - „BRAVA computer Polska” w Warszawie (D)
149.RŁO-29/2010, 15.10.2010, Topronic Sp. z o.o. w Łodzi (D)
150.DDK-14/2010, 18.10.2010, Intrum Iustitia Sp. z o.o. w Warszawie (D)
151.DKK-105/2010, 18.10.2010, Kompania Węglowa S.A. w Katowicach, Huta Łabędy S.A. w Gliwicach (A)
152.DKK-106/2010, 18.10.2010, Stroer Polska Sp. z o.o. w Warszawie, News Outdoor Poland Sp. z o.o. w Warszawie (A)
153.DKK-107/2010, 18.10.2010, OSI Poland Foodworks Sp. z o.o. w Warszawie, Sprzedaż Bydła Krotoszyn-Uelzen Sp. z o.o.
w Krotoszynie (A)
154.RKR-16/2010, 18.10.2010, „Quercus” Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. w Krakowie (D)
155.DKK-108/2010, 19.10.2010, Balta Luxembourg S.à.r.l. w Luxemburgu, DOMO Oudenaarde NV w Oudenaarde (Belgia), Gent
Industries NV w Zwijnaarde (Belgia), Modulyss NV w Zele (Belgia) (A)
156.RWR-25/2010, 19.10.2010, Teresa J., Prywatna Szkoła Podstawowa w Legnicy oraz Prywatne Gimnazjum w Legnicy (D)
157.DKK-109/2010, 20.10.2010, KGHM Ecoren S.A. w Lubinie, Centrozłom Wrocław S.A. we Wrocławiu (A)
158.RBG-16/2010, 20.10.2010, Miasto Olsztyn (C)
159.RBG-17/2010, 20.10.2010, Iwona S. Zakład Usług Pogrzebowych „Market” w Olsztynie, Agencja Ochrony Osób i Mienia
„PEWNOSĆ” Sp. z o.o. w Biskupcu (poprzednio Agencja Ochrony Mienia i Detektywistyki „PEWNOŚĆ” Sp. z o.o. Zakład Pracy
Chronionej w Biskupcu) (B)
160.RPZ-25/2010, 20.10.2010, Prominent CF Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie (D)
161.RŁO-30/2010, 22.10.2010, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Zelowie (D)
162.RŁO-31/2010, 22.10.2010, Zofia P. - F.H.U. „ROMA” w Zduńskiej Woli (D)
163.RWA-14/2010, 22.10.2010, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Zambet S.A. w Pułtusku (D)
164.RKT-35/2010, 25.10.2010, Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach (C)
165.RPZ-26/2010, 27.10.2010, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Warszawie (B)
166.RWA-15/2010, 27.10.2010, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska” w Warszawie (D)
167.RWA-16/2010, 27.10.2010, Alfa Star Biuro Podróży Izabela S., Sylwester S. Sp. j. w Radomiu (D)
168.RGD-10/2010, 28.10.2010, Grzegorz D. F.H.U. GOL-DREX w Goleniowie (D)
169.RŁO-32/2010. 28.10.2010, Monika B., Tomasz P. „FORWEB” s.c. w Łodzi (D)
170.RŁO-33/2010, 28.10.2010, Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. w Warszawie (D)
171.RWR-26/2010, 28.10.2010, Gmina Miasto Zielona Góra (C)
172.RLU-19/2010, 02.11.2010, Zdzisław M. - „DUO” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe w Zgierzu (D)
173.RPZ-27/2010, 02.11.2010, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu (C)
174.DOK-9/2010, 04.11.2010, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. w Warszawie (E)
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175.DKK-110/2010, 04.11.2010, Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. w Warszawie, OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. w Warszawie, OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o w Warszawie, OPERA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie,
OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty w Warszawie, OPERA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w Warszawie,
NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty w Warszawie, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie, Jacek K. w Lublinie, OPERA
Venture Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie (A)
176.DKK-111/2010, 04.11.2010, Gothaer Finanzholding AG w Kolonii, Republika Federalna Niemiec, Polskie Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. w Warszawie (A)
177.DKK-112/2010, 04.11.2010, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Market Plus” Sp. z o.o. w Zabrzu, AGD
MARKET Sp. z o.o. w Zabrzu (A)
178.DKK-113/2010, 04.11.2010, Pacific Century Motors Co, Ltd w Beijing (Chiny), GM Global Steering Holdings LLC w Detroit (Stany
Zjednoczone) (A)
179.DKK-114/2010, 08.11.2010, Penta Investments Limited w Limassol (Cypr), Iglotex S.A. w Skórczu, Ipopema 3 Fundusz
Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych w Warszawie (A)
180.RWR-27/2010, 09.11.2010, ,,MUNDO” Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Lubinie (C)
181.RKT-36/2010, 12.11.2010, Getin Noble Bank S.A. w Warszawie (poprzednio Getin Bank S.A. w Katowicach) (D)
182.RKR-17/2010, 12.11.2010, Marti Solanes Development Sp. j. w Krakowie (D)
183.RLU-20/2010, 12.11.2010, TBV Sp. z o.o. w Lublinie (D)
184.RBG-18/2010, 15.11.2010, Marek P. - Fordoński Zakład Usług Pogrzebowych w Bydgoszczy (D)
185.RKT-37/2010, 15.11.2010, Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Żywcu (C)
186.DKK-115/2010, 16.11.2010, New World Resources N.V. w Amsterdamie (Holandia), Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
w Bogdance (A)
187.DKK-116/2010, 16.11.2010, HEPP IV Management Company S.à.r.l. w Luksemburgu, Neinver Polska Sp. z o.o. w Warszawie (A)
188.DKK-117/2010, 16.11.2010, Keele Oy w Helsinkach (Finlandia), Oy Shell Ab w Vantaa (Finlandia), AB Svenska Shell w Sztokholmie
(Szwecja) (A)
189.DKK-118/2010, 16.11.2010, „Paged” S.A. w Warszawie, Fabryka „SKLEJKA-PISZ” S.A. w Piszu (A)
190.RŁO-34/2010, 16.11.2010, Gmina Rusiec (C)
191.RKT-38/2010, 17.11.2010, „Kronos” Sp. z o.o. w Zawierciu (D)
192.RWA-17/2010, 17.11.2010, TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. w Warszawie (D)
193.DDK-15/2010, 18.11.2010, HOLIDAYEXPRESS.PL Sp. z o.o. w Warszawie (E)
194.DDK-16/2010, 18.11.2010, Zakłady Mleczarskie LAKTOPOL-A Sp. z o.o. w Łosicach (D)
195.DKK-119/2010, 18.11.2010, MIRBUD S.A. w Skierniewicach, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Kobylarni (A)
196.RKT-39/2010, 18.11.2010, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu (D)
197.RWA-18/2010, 18.11.2010, Victoria Dom S.A. w Warszawie (D)
198.RŁO-35/2010, 19.11.2010, PROTECTOR Sp. z o.o. w Szczecinie (D)
199. DKK-120/2010, 22.11.2010, Hyperion Spółka Akcyjna w Katowicach, Cyfoca Holdings Public Company Limitem w Nikozji (Cypr) (A)
200.DKK-121/2010, 22.11.2010, Penta Investment Limited w Limassol (Cypr), Iglotex S.A w Skórczu, Ipopema 3 Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie (A)
201.RLU-21/2010, 22.11.2010, Stanisław O. - „Contbus” w Lublinie (D)
202.RKR-18/2010, 23.11.2010, Przedsiębiorstwo Produkcji Różnej, Handlu i Usług „Mirabud” Sp. z o.o. w Krakowie (D)
203.RKR-19/2010, 23.11.2010, JHP Holding Sp. z o.o. w Przemyślu (D)
204.RKR-20/2010, 23.11.2010, DevelopRes Sp. z o. o. w Rzeszowie (D)
205.RWA-21/2010, 23.11.2010, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (D)
206.DKK-122/2010, 24.11.2010, Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach, ZAK S.A. w Kędzierzynie-Koźlu, „Ecocarbon”
Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych (A)
207.RŁO-36/2010, 24.11.2010, Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Skierniewicach (C)
208.RWA-19/2010, 24.11.2010, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (D)
209.RWA-20/2010, 24.11.2010, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie (D)
210.DKK-123/2010, 26.11.2010, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie, Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie, WSEInfoEngine S.A. w Warszawie, ELBIS Sp. z o.o. w Rogowcu (A)
211.RKT-40/2010, 26.11.2010, Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim (D)
212.RLU-22/2010, 26.11.2010, „Mieszkania na Sprzedaż Chrzanowscy” Sp. z o.o. w Lublinie (D)
213.DKK-124/2010, 30.11.2010, Investors Holding S.A. w Warszawie, DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
w Warszawie (A)
214.RGD-11/2010, 30.11.2010, AMBIT Licznerski, Walder Sp. j. w Gdyni (D)
215.RGD-12/2010, 30.11.2010, SEMEKO Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. w Gdyni (D)
216.RGD-13/2010, 30.11.2010, INPRO S.A. w Gdańsku (D)
217.RGD-14/2010, 30.11.2010, Atleta Spółka Jawna R. K., S. K. w Łodzi (D)
218.RKT-41/2010, 30.11.2010, Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach (D)
219.RŁO-37/2010, 30.11.2010, Biuro Handlu Nieruchomościami „Faktor” Mariola C. w Kielcach (D)
220.DKK-125/2010, 01.12.2010, Emperia Holding S.A. w Lublinie, Aldik Nova Sp. z o.o. w Lublinie (A)
221.DKK-126/2010, 01.12.2010, MD Poland I Sp. z o.o. w Warszawie, Savana Investments Sp. z o.o. w Warszawie, Poldrim Sp. z o.o.
w Warszawie - Centrum Handlowe „Promenada” w Warszawie (A)
222.DKK-127/2010, 01.12.2010, AGD MARKET Sp. z o.o. w Zabrzu (E)
223.RKR-21/2010, 01.12.2010, Wojciech H. - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe HITPOL w Świlczy k. Rzeszowa (D)
224.RLU-23/2010, 01.12.2010, BKKW SP. z o.o. we Wrocławiu (D)
225.DDK-17/2010, 03.12.2010, Polski Związek Firm Deweloperskich w Warszawie (D)
226.RGD-15/2010, 03.12.2010, Danuta G., ORLEX w Wejherowie (D)
227.RKR-22/2010, 03.12.2010, DOMRES Sp. z o.o. w Rzeszowie (D)
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228.RKR-23/2010, 03.12.2010, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Corpores Sp. z o.o. w Rzeszowie (D)
229.DKK-128/2010, 08.12.2010, Alchemia S.A. w Warszawie, ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w Częstochowie (A)
230.DKK-129/2010, 08.12.2010, Volkswagen AG w Wolfsburgu (Niemcy), Porsche Automotive Gesellschaft m. b. H. w Salzburgu
(Austria)
231.RLU-24/2010, 08.12.2010, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem (C)
232.RLU-25/2010, 08.12.2010, CRH Żagiel Dom Sp. z o.o. w Lublinie (D)
233.DOK-10/20010, 09.12.2010, Józef B. - Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych, „Bruno-Tassi” Sp. z o.o. w Warszawie,
„Stół Polski” Sp. z o.o. w Warszawie, Centrum Mięsne Makton S.A. w Warszawie, „JAKOMEX” Sp. z o.o. w Regułach (E)
234.DKK-130/2010, 09.12.2010, Systexan Limited w Nikozji (Cypr), X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w Warszawie, XX ZW
Investment Group Ltd. w Limassol (Cypr) (A)
235.DKK-131/2010, 09.12.2010, Mondi AG w Wiedniu, Austria, Smurfit Kappa Paper Sack Polska Sp. z o.o. w Kolonii Rzeczków (A)
236.DKK-132/2010, 09.12.2010, Kulczyk Holding S.A. w Warszawie, ENEA S.A. w Poznaniu (A)
237.RPZ-28/2010, 09.12.2010, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. w Warszawie (D)
238.DKK-133/2010, 10.12.2010, Atic Services S.A. w Paryżu (Francja), MTMG-Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. w Gdyni (A)
239.DKK-134/2010, 10.12.2010, Fiat Auto Poland S.A. w Bielsku-Białej, Gestin Polska Sp. z o.o. w Bielsku-Białej (A)
240.DKK-135/2010, 10.12.2010, Energa Invest S.A. w Gdańsku, Electricity Supply Board International Investments B.V.
w Amsterdamie (Holandia) (A)
241.DKK-136/2010, 10.12.2010, TDJ S.A. w Katowicach, REMAG S.A. w Katowicach (A)
242.DKK-137/2010, 10.12.2010, Daimler Northeast Asia Ltd. w Pekinie, ChRL, Shenzhen BYD Auto Company Ltd. w Shenzhen, ChRL,
Shenzhen BYD Daimler New Technology Co. Ltd. w Shenzhen, ChRL (A)
243.RBG-19/2010, 10.12.2010, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu (E)
244.RWR-28/10, 10.12.2010, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie (D)
245.RWR-29/10, 10.12.2010, NEO24.PL Sp. z o.o. we Wrocławiu (D)
246.RLU-26/2010, 13.12.2010, Gmina Białystok (D)
247.RPZ-29/2010, 13.12.2010, Polkomtel S.A. w Warszawie (D)
248.RWA-23/2010, 13.12.2010, Amadeus Polska Sp. z o.o. w Warszawie (C)
249.RWA-22/2010, 13.12.2010, Siódemka S.A. w Warszawie (D)
250.DDK-18/2010, 14.12.2010, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie (E)
251.DKK-138/2010, 14.12.2010, Sébastien Le Moult w Brukseli (Belgia), ADT Fire & Security Sp. z o.o. w Warszawie (A)
252.DKK-139/2010, 14.12.2010, LOT CARGO S.A. w Warszawie, Lot Services Sp. z o.o. w Warszawie (A)
253.RGD-16/2010, 14.12.2010, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu (B)
254.RGD-17/2010, 14.12.2010, Alicja Z. - Fitness Authority w Gdańsku (D)
255.RGD-18/2010, 14.12.2010, Andrzej S. - Paco Athletic Shop w Lublinie (D)
256.RGD-19/2010, 14.12.2010, AVANSSUR SOCIETE ANONYME działający w Polsce jako AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział w
Polsce w Warszawie (D)
257.RWR-30/2010, 14.12.2010, DROSED S.A. w Siedlcach (D)
258.RLU-27/2010, 15.12.2010, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Międzyrzecu Podlaskim (D)
259.RLU-28/2010, 15.12.2010, Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Rzemieślnik Bis” w Lublinie (D)
260.RLU-29/2010, 15.12.2010, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (D)
261.RGD-20/2010, 16.12.2010, Benedykt Edward N. „Nasza Energia” w Czerninie (E)
262.RŁO-38/2010, 16.12.2010, Paweł C. - „Perfekt OK!” w Łodzi (D)
263.RWR-31/2010, 16.12.2010, MKM Investment Sp. z o.o. we Wrocławiu (D)
264.DKK-140/2010, 17.12.2010, KPI Polska Sp. z o.o. w Poznaniu, Magro International Sp. z o.o. w Rybniku (A)
265.DKK-141/2010, 17.12.2010, Iron Mountain Holdings (Europe) Limited w Londynie, Wielka Brytania, Iron Mountain Poland
Holdings Limited w Nikozji, Cypr (A)
266.DKK-142/2010, 17.12.2010, Island Lux S.à.r.l. & Partners S.C.A. w Luksemburgu, Huhtamaki Polska Sp. z o.o. w Warszawie,
Huhtamäki Consumer Goods Finland w Finlandii, UAB Huhtamaki Lietuva na Litwie, Huhtamaki Istanbul Ambalaj Sanami AS
w Turcji, Huhtamaki France SAS we Francji, Huhtamaki Consumer Goods Plastics GmbH w Niemczech (A)
267.RGD-21/2010, 17.12.2010, ALLCON OSIEDLA Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna w Gdyni (D)
268.RGD-22/2010, 17.12.2010, Jadwiga T. Fitsuple w Gdyni (D)
269.RKT-42/2010, 17.12.2010, VF Polska Distribution Sp. z o.o. w Warszawie, Intersport Polska S.A. w Cholerzynie, Misiek Bury
Sp. z o.o. w Zakopanem, Cerro Torre Sport Sp. z o.o. w Krakowie, Maciej G. i Jacek D. - Trekker Sport s.c. w Poznaniu, Alp Sp. z o.o.
w Mikołowie, Tadeusz K. - Sklep Sportowy „Dyskobol” w Szczecinie, Espina-Sport Sp. z o.o. w Gdańsku (B)
270.RŁO-39/2010, 17.12.2010, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Zelowie (C)
271.RŁO-40/2010, 17.12.2010, Monika K. - MK-FINANSE w Siedlcach (D)
272.RBG-20/2010, 20.12.2010, Natan Z. - „Pronatan” w Krakowie (D)
273.RKT-43/2010, 20.12.2010, Wiesław J. - „ENTRA” w Juszkowie, Marcin B. i Marcin K. - „2M” s.c. w Kielcach, „Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe EURO-KLINKIER” Andrzej D., Ryszard S. sp.j. w Szczecinie, Krzysztof Andrzej Z. - „SPLENDOOR”
w Siedlcach, Piotr Karol D. - „PIODOR” Firma Handlowo-Usługowa w Szczecinie, INTERNO Szaniawski i Wspólnicy sp.j.
w Warszawie, Mikołaj S. - PPHU „MIK-BUD” Materiały Budowlane Mikołaj S. w Połajewie (B)
274.RWR-32/2010, 20.12.2010, WEH Inwestycje Sp. z o.o. we Wrocławiu (D)
275.RBG-21/2010, 21.12.2010, Janina S. - Euro Collection w Ostródzie (D)
276.RKT-44/2010, 21.12.2010, „Bater” s.c. Adam C., Andrzej F., w Katowicach (E)
277.RŁO-41/2010, 21.12.2010, Michał Noremberg - OLMI w Radomsku (E)
278.RPZ-30/2010, 21.12.2010, Internetq Poland Sp. z o.o. w Warszawie („Pusty sms”) (D)
279.RWR-33/2010, 21.12.2010, Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie (C)
280.RKR-24/2010, 21.12.2010, Kamil K. - SM-Południe, Grupa Biznes Polska w Krakowie (D)
281.DKK-143/2010, 22.12.2010, Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie, LOT Catering Sp. z o.o. w Warszawie (A)
282.RBG-22/2010, 22.12.2010, Lila N. - Hotelux Solar Palace w Mrągowie (D)
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283.RGD-23/2010, 22.12.2010, Daniel C. FHU „FIT-SHOP” w Łodzi (D)
284.RGD-24/2010, 22.12.2010, Maciej J., MAXI KING International Trading w Człuchowie (D)
285.RLU-31/2010, 22.12.2010, Wojciech S. - Firma Handlowo-Usługowa „EKSPERT” w Zbereżu, Gmina Wola Uhruska (D)
286.RŁO-42/2010, 22.12.2010, Katarzyna K. „ANGELUS” w Łodzi (D)
287.DDK-19/2010, 23.12.2010, P4 Sp. z o.o. w Warszawie (D)
288.DKK-144/2010, 23.12.2010, Waspol S.A. w Wyszkowie, PIWEX Sp. z o.o. w Lublinie (A)
289.DKK-145/2010, 23.12.2010, Wanhua Industrial Group Co. Ltd. w Yantai (Chiny), First Chemical Holding Vagyonkezelő Kft.
w Budapeszcie (Węgry) (A)
290.DKK-146/2010, 23.12.2010, Resource Holdings Partners IV S.a.r.l. w Luksemburgu, SPS Handel S.A. w Warszawie, Polfood
Group S.A. w Warszawie (A)
291.RKT-45/2010, 23.12.2010, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie (D)
292.RKT-46/2010, 23.12.2010, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie (C)
293.RWA-24/2010, 23.12.2010, Sferia S.A. w Warszawie (D)
294.RGD-25/2010, 24.12.2010, Urszula K., „ANDRUM” w Gdańsku (D)
295.RPZ-31/2010, 24.12.2010, Irena O. - „Firma Handlowo Usługowa SETI” w Poznaniu, Anita O. - „Grupa Kapitałowa POLINVEST”
w Suchym Lesie (B)
296.DKK-147/2010, 27.12.2010, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, Elektrociepłownia Zabrze S.A. w Zabrzu,
Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A. w Bytomiu (A)
297.DKK-148/2010, 27.12.2010, Resource Holding Partners III S.a.r.l. w Munsbach (Luksemburg), Interchem S.A. w Gyni (A)
298.RGD-26/2010, 27.12.2010, EKOLAN S.A. w Gdyni(D)
299.RGD-27/2010, 27.12.2010, AV SZAFARNIA Sp. z o.o. w Gdańsku (D)
300.RGD-28/2010, 27.12.2010, NTGD Sp. z o.o. w Gdańsku (D)
301.RKT-47/2010, 27.12.2010, „POL-SKONE” Sp. z o.o. w Lublinie, DOMO A. Ż. sp. j. w Straszynie, „TECHNOBUD” Sp. z o.o.
w Warszawie, „DREWNO S. S. i T. D. sp. j. w Częstochowie, „Specjalista” Sp. z o.o. w Pyskowicach, Romuald K. - Firma „ROM”
w Białymstoku, „BUDUS-GRUPA PHMB” Sp. z o.o. we Wrocławiu, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ROLDOM” Maria
i Karol J. sp. j. w Baranowie (B)
302.RKR-25/2010, 27.12.2010, Bank Polska Kasa Opieki (Pekao) S.A. w Warszawie (D)
303.RŁO-43/2010, 27.12.2010, Miasto Łódź (C)
304.RPZ-32/2010, 27.12.2010, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu (D)
305.DDK-20/2010, 28.12.2010, Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. (Orange) w Warszawie (D)
306.DDK-21/2010, 28.12.2010, P4 Sp. z o.o. (Play) w Warszawie (D)
307.DDK-22/2010, 28.12.2010, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie (D)
308.RGD-29/2010, 28.12.2010, HANZA Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. w Sopocie (D)
309.RGD-30/2010, 28.12.2010, Aqua Service Poland Artur H. w Szczecinie (D)
310.RLU-30/2010, 28.12.2010, Gmina Michałowo (C)
311.RLU-32/2010, 28.12.2010, Gmina Bełżyce (C)
312.RWA-25/2010, 28.12.2010, Eko-Park S.A. w Warszawie (D)
313.RWR-34/2010, 28.12.2010, Adam D. Jaśmin Usługi Pogrzebowe w Gryfowi Śląskim (C)
314.DKK-149/2010, 29.12.2010, Resource Holding Partners III S.a.r.l. w Luksemburgu, Melvit S.A. w Warszawie, Polfood Group S.A.
w Warszawie (A)
315.DKK-150/2010, 29.12.2010, Aktivo Sp. z o.o. w Katowicach, „KOLTRAM” Sp. z o.o. w Zawadzkiem (A)
316.RKR-26/2010, 29.12.2010, Natan Z. i Żaneta Z. - Firma Handlowo-Usługowa Z. s.c. w Krzeszowicach (D)
317.RLU-33/2010, 29.12.2010, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach (C)
318.DDK-23/2010, 30.12.2010, Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. w Warszawie (D)
319.DDK-24/2010, 30.12.2010, EBILET Sp.z o.o. w Warszawie (E)
320.RGD-31/2010, 30.12.2010, Jotul Polska Sp. z o.o. w Gdańsku, PHU „Pierre” w Węgrowie, „Fordon” s.c. w Mińsku Mazowieckim,
„Kominki-Spychalski” w Murowanej Goślinie, „Interior” Adam K. w Lęborku i in. (B)
321.RGD-32/2010, 30.12.2010, DB Port Szczecin Sp. z o.o. w Szczecinie (wcześniej: PCC Port Szczecin Sp. z o.o. w Szczecinie),
Przedsiębiorstwo Usług Portowych „Elewator Ewa” Sp. z o.o. w Szczecinie, Fast Terminals Sp. z o.o. w Szczecinie (B)
322.RKT-48/2010, 30.12.2010, „Stolarka Wołomin” S.A. w Wołominie w likwidacji, Spółka Budowy Osiedli Mieszkaniowych im. prof.
Adolfa Ciborowskiego „Tani Dom” Sp. z o.o. w Warszawie, „Farbud” Sp. z o.o. w Lublinie, „STOLDOM Jan Rejs i spółka jawna”
sp. j. w Rypinie, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DOOR-POL” Sp. z o.o. w Bąkowie, Jerzy Z. - ZAKPOL w Oławie (B)
323.RKT-49/2010, 30.12.2010, Krzysztof L. - „COM-promis” Zakład Usług Komputerowych w Katowicach (D)
324.RPZ-33/2010, 30.12.2010, Drop S.A. w Ostrzeszowie (C)
325.RPZ-34/2010, 30.12.2010, Dyżurna Wielkopolska M. J. sp. j. w Gdyni - Apteka Centrum Leków Św. Marcin w Poznaniu (D)
326.RWA-26/2010, 30.12.2010, Orkiestra Development Sp. z o.o. w Warszawie (D)
327.RWA-27/2010, 30.12.2010, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (D)
328.RWA-28/2010, 30.12.2010, Hirny BD S.A. w Warszawie (D)
329.DOK-11/2010, 31.12.2010, Ogrody Polskie Sp. z o.o. we Wrocławiu, Green-Land Service Sp. z o.o. w Warszawie, „Pest-Ario” sp. j.
W. N., R. G. w Legnicy, Przedsiębiorstwo Handlowe „Biedronka” Wiesława K., Krzysztof K., Tomasz K. sp. j. w Gdańsku,
Przemysław J. - Firma Handlowa „Krokus 2” w Myślenicach, „Res-Gal” Sp. z o.o. w Rzeszowie, Tomasz B. - „Biabor” Hurtownia
Ogrodnicza Tomasz B. w Ignatkach (B)
330.DOK-12/2010, 31.12.2010, Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. w Warszawie (następca prawny Akzo Nobel Coatings Sp. z o.o.
we Włocławku), Castorama Polska Sp. z o.o. w Warszawie, Leroy Merlin Sp. z o.o. w Warszawie, Praktiker Polska Sp. z o.o.
w Warszawie, OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. w Warszawie (B)
331.RKR-27/2010, 31.12.2010, F.H.U. „DANTI” Krzysztof K. w Łańcucie (D)
332.RWA-29/2010, 31.12.2010, Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. w Warszawie (D)
333.RWA-30/2010, 31.12.2010, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (D)
334.RWR-35/2010, 31.12.2010, Marek P., GSI w Głogowie (D)
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Wykaz wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
doręczonych w miesiącach: lipiec - grudzień 2010 r.
1.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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15.
16.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Wyrok z dnia 21.04.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 53/09) w sprawie z odwołania J.W. Construction Holding S.A. w Ząbkach
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 21.05.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 71/09) w sprawie z odwołania Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. we
Wrocławiu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 07.06.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 58/08) w sprawie z odwołania Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji S.A. w Tychach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 10.06.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 124/09) w sprawie z odwołania Remondis Sp. z o.o. w Szczecinie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 16.06.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 79/09) w sprawie z odwołania Elżbiety D. - Biuro Usługowo-Turystyczne VOYAGER
s.c. w Legnicy przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 16.06.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 80/09) w sprawie z odwołania Krystyny K. - Biuro Usługowo-Turystyczne VOYAGER
s.c. w Legnicy przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 16.06.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 150/09) w sprawie z odwołania Małgorzaty W. - Biuro Podróży „Beduin” przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 21.06.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 81/09) w sprawie z odwołania Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. w Kostrzynie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 24.06.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 77/09) w sprawie z odwołania Iskra Zakład Usług Socjalnych Sp. z o.o. w Kielcach
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 29.06.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 95/09) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gliwicach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 15.07.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 28/09) w sprawie z odwołania Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji S.A. w Tychach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 15.07.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 61/09) w sprawie z odwołania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Strzelinie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 16.07.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 147/09) w sprawie z odwołania Ewy J. i Zbigniewa J. - Biuro Podróży „EXODUS”
sp.j. w Zielonej Górze przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 29.07.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 70/09) w sprawie z odwołania Produkcji Lodów „Koral” - Józef K. s. j. w Limanowej,
„Żabka Polska” S.A. w Poznaniu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 09.08.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 83/09) w sprawie z odwołania Farmacol S.A. w Katowicach przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 20.08.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 73/09) w sprawie z odwołania Chemik J.D. Kriger Sp. j. w Poznaniu przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 20.08.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 74/09) w sprawie z odwołania AB Bechcicki Sp. z o.o. we Wrocławiu przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 23.08.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 86/09) w sprawie z odwołania Spółdzielni Mleczarskiej w Białej Podlaskiej
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 10.09.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 122/09) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 14.09.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 156/09) w sprawie z odwołania Leszka D. - „Eldex-Medical” Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe Import Export w Wirach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 15.09.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 148/09) w sprawie z odwołania Media Markt Polska Sp. z o.o. Olsztyn sp. kom.
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 20.09.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 210/09) w sprawie z odwołania PKP Cargo S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 21.09.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 181/09) w sprawie z odwołania Biura Turystyki Nauczycielstwa Polskiego Logos
Tour Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 05.10.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 106/08) w sprawie z odwołania Arsen Sp. z o.o. w Sieradzu przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 05.10.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 108/08) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Produkcyjno-HandlowoUsługowego „Polifarb” Sp. z o.o. w Gliwicach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 05.10.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 112/08) w sprawie z odwołania Boros Sp. z o.o. w Bydgoszczy przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 05.10.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 116/08) w sprawie z odwołania „Mróz-Chemal” Sp. J. W. Mróz, E. Mróz i wspólnicy
w Rzeszowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 06.10.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 46/08) w sprawie z odwołania PKN Orlen S.A. w Płocku przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 20.10.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 160/09) w sprawie z odwołania Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 21.10.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 218/09) w sprawie z odwołania Moniki R. - „Octopus Adventure” w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 22.10.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 151/09) w sprawie z odwołania Gminy Miejskiej Zgorzelec przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 27.10.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 97/09) w sprawie z odwołania Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardiff Polska
S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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33. Wyrok z dnia 28.10.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 207/09) w sprawie z odwołania Sports-Tourist Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
34. Wyrok z dnia 29.10.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 153/09) w sprawie z odwołania Województwa Podkarpackiego przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
35. Wyrok z dnia 03.11.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 187/09) w sprawie z odwołania Gminy Czaplinek przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
36. Wyrok z dnia 10.11.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 11/09) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
Zielona Góra Sp. z o.o. w Zielonej Górze przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
37. Wyrok z dnia 17.11.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 68/09) w sprawie z odwołania Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności
Publicznej „Poczta Polska” przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
38. Wyrok z dnia 24.11.2010 r. (Sygn. akt XVII Ama 198/09) w sprawie z odwołania Triada S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4
Wykaz wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie
doręczonych w miesiącach: lipiec - grudzień 2010 r.
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Wyrok z dnia 07.05.2010 r. (Sygn. akt VI ACa 1084/09) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Rybniku przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 12.05.2010 r. (Sygn. akt VI ACa 983/09) w sprawie z odwołania Ogólnopolskiego Systemu Dystrybucji Wydawnictw
Azymut Sp. z o.o. w Warszawie, Wkra S.A. w Warszawie, Firmy Księgarskiej Jacek Olesiejuk Sp. z o.o. w Warszawie, Bertelsmann
Media Sp. z o.o. w Warszawie, Wikr P. Kryst, R. Witon Sp. j. w Warszawie, Harbor Point Sp. z o.o. w Poznaniu, Grupy Matras
Sp. z o.o. w Warszawie, Diso Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 13.05.2010 r. (Sygn. akt VI ACa 126/10) w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej EmiTel Sp. z o.o. w Krakowie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 26.05.2010 r. (Sygn. akt VI ACa 1396/09) w sprawie z odwołania Aster Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 02.06.2010 r. (Sygn. akt VI ACa 1323/09) w sprawie z odwołania Polskie Media Amer.Com S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 16.06.2010 r. (Sygn. akt VI ACa 1343/09) w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 25.06.2010 r. (Sygn. akt VI ACa 613/10) w sprawie z odwołania Gminy Katowice przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 30.06.2010 r. (Sygn. akt VI ACa 649/10) w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 14.07.2010 r. (Sygn. akt VI ACa 1397/09) w sprawie z odwołania Biura Turystyczno-Usługowego „Juwentur
Wałbrzych” Sp. z o.o. w Wałbrzychu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 14.07.2010 r. (Sygn. akt VI ACa 651/10) w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 22.07.2010 r. (Sygn. akt VI ACa 1105/09) w sprawie z odwołania RÖBEN-Ceramika Budowlana Sp. z o.o. w Środzie
Śląskiej oraz Saint-Gobain Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o. we Wrocławiu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
Wyrok z dnia 29.07.2010 r. (Sygn. akt VI ACa 37/10) w sprawie z odwołania Politechniki Warszawskiej w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 05.08.2010 r. (Sygn. akt VI ACa 116/10) w sprawie z odwołania Tikkurila Polska S.A. przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 22.09.2010 r. (Sygn. akt VI ACa 181/10) w sprawie z odwołania Gminy Lublin przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 24.09.2010 r. (Sygn. akt VI ACa 117/10) w sprawie z odwołania Funclub Sp. z o.o. w Poznaniu przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 09.11.2010 r. (Sygn. akt VI ACa 383/10) w sprawie z odwołania Mariusza S. - „Marsan” w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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