Załącznik 1

Lista członków grupy roboczej Stowarzyszenia Prawa Konkurencji uczestniczących
w pracach nad projektem:
1. Marcin Paczewski, Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Paczewski
2. Robert Gago, kancelaria Hogan Lovells
3. Zespół Prawa Konkurencji, kancelaria Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak

2
Warsaw 3186829.1

Załącznik 2

Uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu
obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (RD 347)

Warsaw 3186904.1

PROJEKT
8.10.14
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia …
w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą”, zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa sposób obliczania obrotu przedsiębiorców na potrzeby ustalenia
obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów.
§ 2. Z zastrzeżeniem przepisów § 3-10, obrót przedsiębiorców uczestniczących w
koncentracji oblicza się jako sumę przychodów uzyskanych w roku obrotowym ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów, składających się na normalną działalność przedsiębiorców,
po odliczeniu udzielonych rabatów 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.
§ 3. Na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji łączny obrót na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy, oznacza
obrót obliczony zgodnie z § 2, pochodzący ze sprzedaży produktów i usług świadczonych
przedsiębiorcom lub konsumentom na terenie Rzeczpospolitej Polski.
§ 34. W przypadku banków obrót na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru
koncentracji oblicza się jako sumę kwot wykazanych w następujących pozycjach rachunku
zysków i strat banku za rok obrotowy:
1) przychody z tytułu odsetek,
2) przychody z tytułu prowizji,
3) przychody z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
4) suma wyniku na operacjach finansowych i wyniku z pozycji wymiany, jeżeli jest ona
dodatnia
- sporządzonym zgodnie z przepisami o rachunkowości dotyczącymi banków, po potrąceniu
ewentualnego podatku od towarów i usług związanego z tymi pozycjami, jeżeli nie został
odliczony.
§ 45. W przypadku ubezpieczycieli obrót na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia
zamiaru koncentracji oblicza się jako sumę składek brutto przypisanych w roku obrotowym
wykazaną w technicznym rachunku ubezpieczeń, sporządzonym zgodnie z przepisami o
rachunkowości dotyczącymi zakładów ubezpieczeń.
§ 56. W przypadku funduszy inwestycyjnych obrót na potrzeby ustalenia obowiązku
zgłoszenia zamiaru koncentracji oblicza się jako kwotę równą wartości aktywów netto
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206, z 2008
r. Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 157, poz. 1241 oraz z
2011 r. Nr 34, poz. 173 oraz z 2014 r. poz. 945.
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Komentarz [A1]: Dotychczas
doprecyzowanie pojęcia z art. 13 ust. 1 pkt
2 ustawy było zawarte w Wyjaśnieniach
Prezesa UOKiK w sprawie kryteriów i
procedury zgłaszania zamiaru koncentracji
Prezesowi UOKiK. Propozycja ma zatem
jedynie charakter porządkujący.

funduszu ustaloną na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami o rachunkowości
dotyczącymi funduszy inwestycyjnych.
§ 67. W przypadku funduszy emerytalnych obrót na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia
zamiaru koncentracji oblicza się jako kwotę równą wartości aktywów netto funduszu ustaloną
na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami regulującymi organizację i funkcjonowanie
funduszy emerytalnych oraz przepisami o rachunkowości dotyczącymi funduszy
emerytalnych.
§ 78. W przypadku domów maklerskich obrót na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia
zamiaru koncentracji oblicza się jako sumę przychodów z działalności maklerskiej wykazaną
w rachunku zysków i strat za rok obrotowy, sporządzonym zgodnie z przepisami o
rachunkowości dotyczącymi domów maklerskich.
§ 89. 1.W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, o którym mowa w art. 4 pkt 1
ustawy, lub innym podmiotem, który nie sporządza rachunku zysków i strat na podstawie
przepisów o rachunkowości, obrót na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru
koncentracji oblicza się jako sumę przychodów, związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą, uzyskanych w roku obrotowym ze sprzedaży produktów oraz sprzedaży
towarów i materiałów, po odliczeniu udzielonych rabatów i innych zmniejszeń oraz podatku
od towarów i usług, a także innych podatków związanych z obrotem, jeżeli nie zostały
odliczone, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, o którym mowa w art. 4 pkt 1 lit. c
ustawy, za obrót na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji uznaje się
obrót:
1) osiągany przez tą osobę fizyczną, obliczany odpowiednio na podstawie § 2 lub § 8 ust. 1,
jeżeli osoba ta prowadzi działalność, o której mowa w art. 4 pkt 1 zdanie wstępne lub lit. a
ustawy lub wykonuje zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzi
działalność w ramach wykonywania tego zawodu oraz
2) osiągany przez przedsiębiorców, nad którymi osoba ta posiada kontrolę w rozumieniu art. 4
pkt 4 ustawy.
§ 910. W przypadku gmin, powiatów i województw obrót na potrzeby ustalenia obowiązku
zgłoszenia zamiaru koncentracji oblicza się jako dochody uzyskiwane przez jednostki
budżetowe gmin, powiatów i województw oraz wpłaty od samorządowych zakładów
budżetowych.
§ 1011. 1. W przypadku przedsiębiorców należących do grupy kapitałowej do obrotu przy
obliczaniu na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji obrotu grup
kapitałowych uwzględnia się aktualny stan grupy kapitałowej oraz nie wlicza się obrotu
dokonywanego z innymi przedsiębiorcami należącymi do tej grupy.
2. W przypadku, jeżeli koncentracja polega na przejęciu kontroli, na potrzeby obliczania
obrotu, o którym mowa w:
1) art. 14 pkt 1 i 1b ustawy - przepis ust. 1 ma zastosowanie jedynie do obrotu
dokonywanego pomiędzy przedsiębiorcą, nad którym ma być przejęta kontrola i jego
przedsiębiorcami zależnymi, jak również miedzy tymi przedsiębiorcami zależnymi,
2) art. 13 ust. 1 - przepis ust. 1 ma zastosowanie jedynie do obrotu dokonywanego pomiędzy
przedsiębiorcą, nad którym ma być przejęta kontrola i jego przedsiębiorcami zależnymi,
jak również miedzy tymi przedsiębiorcami zależnymi oraz do obrotu przedsiębiorcy
przejmującego kontrolę i przedsiębiorców należących do jego grupy kapitałowej.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do gmin, powiatów i województw.
4. Jeżeli koncentracja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy, polega na przejęciu
zarządzania kontroli nad funduszem inwestycyjnym lub emerytalnym:
1) jako obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, przyjmuje się sumę przychodów
towarzystw funduszy inwestycyjnych lub towarzystw emerytalnych oraz kwoty aktywów
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Komentarz [A2]: Dotychczas wskazana
zasada była zawarta w ww. Wyjaśnieniach
Prezesa UOKiK. 4.3.
Komentarz [A3]: 1. Zgodnie z art. 13
ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów w brzmieniu uchwalonym
przez Sejm w dniu 10 czerwca 2014 r. (dalej
„Ustawa”) przejęcie „zarządzania” nie
stanowi formy koncentracji.
Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 2 pkt. 2
Ustawy koncentrację będzie stanowić
„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”.
2.W związku z tym, naszym zdaniem,
konieczne jest wprowadzenie wskazanej
zmiany § 10 ust. 4 projektu
Rozporządzenia.

netto zarządzanych przez nie funduszy, oraz obrót przedsiębiorcy przejmującego kontrolę, jak i
pozostałych przedsiębiorców należących do jego grupy kapitałowej;
2) do obrotu, o którym mowa w art. 14 pkt 1 i 1b ustawy, nie wlicza się przychodu
towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa emerytalnego, od którego
zarządzanie jest przejmowane.
5.
§ 12 W przypadku zmiany roku obrotowego lub innych zdarzeń, w których ustawa o
rachunkowości dopuszcza rok obrotowy dłuższy niż 12 miesięcy, na potrzeby ustalania
obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów należy uwzględnić przychód przedsiębiorców uczestniczących w
koncentracji osiągnięty w okresie ostatnich 12 pełnych miesięcy kalendarzowych
poprzedzających zgłoszenie koncentracji.
§ 1113. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie sposobu
obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (Dz. U. Nr 134, poz. 935).
§ 1214. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2015 r.
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Komentarz [A4]: 1.Naszym zdaniem,
zaproponowany sposób liczenia obrotów, o
którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy, w
odniesieniu do transakcji polegających na
przejęciu kontroli nad funduszem
inwestycyjnym lub emerytalnym,
uwzględnia jedynie obrót strony pasywnej
transakcji (tj. obrót funduszu
inwestycyjnego lub emerytalnego, nad
którym jest przejmowana kontrola), a nie
uwzględnia natomiast obrotu
zrealizowanego przez stronę aktywną
transakcji, tj. obrotu przedsiębiorcy, który
przejmuje kontrolę nad takim funduszem
inwestycyjnym lub emerytalnym.
2. W związku z tym, naszym zdaniem,
wskazane jest uzupełnienie postanowienia
w § 10 ust. 4 podpkt. 1 projektu
Rozporządzenia we wskazany sposób.
Komentarz [A5]: Propozycja odnosi się
do koncentracji przedsiębiorców, u których
rok obrotowy jest dłuższy niż 12 miesięcy
(np. z uwagi na zmiany roku obrotowego
lub rozpoczęcie działalności w drugiej
połowie roku). Ocena obrotu dla potrzeb
ustalania obowiązku zgłoszenia
koncentracji powinna być dokonywana na
jednakowych zasadach dla wszystkich
przedsiębiorców. Wprowadzenie tej
zmiany pozwoli na miarodajną ocenę
obrotu na potrzeby koncentracji również
przedsiębiorców, u których rok obrotowy
jest dłuższy niż 12 miesięcy.

Załącznik 3

Uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zgłoszenia
zamiaru koncentracji przedsiębiorców [WID] (RD 348)

Warsaw 3186904.1

ZAŁĄCZNIK
WID
Wprowadzenie
I. Niniejszy WID należy sporządzić zgodnie z numeracją rozdziałów i punktów. W punkcie,
który nie ma zastosowania do danego przedsiębiorcy lub rynku, należy wpisać "nie dotyczy".
Dokumenty przewidziane w WID lub udostępniane z własnej inicjatywy należy przedłożyć w
formie załączników. Stanowią one integralną część WID. WID wraz z wszelkimi
informacjami i dokumentami stanowiącymi załączniki do WID należy dodatkowo przekazać
w wersji elektronicznej (CD-ROM, DVD, inny elektroniczny nośnik danych lub przesłany
pocztą elektroniczną na adres e-mail właściwego departamentu Urzędu).
II. Wraz z WID przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia składa skrótowy (do 500 słów) opis
zamiaru koncentracji, zawierający wskazanie formy koncentracji (połączenie, przejęcie
kontroli, utworzenie wspólnego przedsiębiorcy lub nabycie mienia), nazw przedsiębiorców
bezpośrednio uczestniczących w tej koncentracji i ich grup kapitałowych, sektorów
gospodarki w których działają obszarów działalności przedsiębiorcyów uczestniczących w tej
koncentracji. Opis skrótowy należy dodatkowo przekazać w wersji elektronicznej (CD-ROM,
DVD, inny elektroniczny nośnik danych lub przesłany pocztą elektroniczną na adres e-mail
właściwego departamentu). Opis ten zostanie niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia
zamieszczony na stronie internetowej Urzędu, dlatego też powinien być zredagowany w taki
sposób, aby nie zawierał informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
III. Jeżeli przedsiębiorcą uczestniczącym w koncentracji jest osoba fizyczna, o której mowa
w art. 4 pkt 1 lit. c ustawy, w miejsce informacji o nazwie (pkt 1.1.1 lub pkt 1.3.1) należy
podać jej imię i nazwisko. Pozostałe informacje identyfikujące należy podać wtedy, jeżeli
mają one zastosowanie do tej formy przedsiębiorcy.
IV. Jeżeli przedsiębiorcą uczestniczącym w koncentracji jest jednostka samorządu
terytorialnego, w miejscu informacji o nazwie (pkt 1.1.1 lub pkt 1.3.1) należy podać jej nazwę
i zasięg terytorialny. Pozostałe informacje identyfikujące należy podać wtedy, jeżeli mają one
zastosowanie do tej formy przedsiębiorcy.
CZĘŚĆ I
Informacje i dokumenty identyfikujące przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji
oraz opisujące zamierzoną koncentrację
Rozdział I
Informacje podstawowe o przedsiębiorcach bezpośrednio uczestniczących w
koncentracji
1.1. Informacje identyfikujące przedsiębiorców dokonujących zgłoszenia.
Dla każdego przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia należy podać:
1.1.1. nazwę (firmę) oraz adres siedziby (oraz adres e-mail),
1.1.2. numer identyfikacyjny (dla przedsiębiorców polskich NIP lub REGON),
1.1.3. przedmiot faktycznie wykonywanej działalności,
1.1.4. osoby pełniące funkcje członków organu zarządzającego (imiona i nazwiska, funkcje,
adresy do korespondencji i adresy e-mail, jeżeli są inne niż w pkt. 1.1.1, numery
telefonów i faksu),

Sformatowano: Wyróżnienie
Sformatowano: Wyróżnienie
Komentarz [A1]: Proponujemy
zastąpienie trudnego do jednoznacznego
zdefiniowania określenia "obszary
działalności" przez określenie " sektory
gospodarki w których przedsiębiorcy
działają". Dotychczasowy termin mógł być
interpretowany różnorodnie tzn. może tu
chodzić zarówno o obszary geograficzne
jak i przedmiotowo o segmenty czy rynki
produktowe. Uznajemy, ze na potrzeby
publikacji zakres podawanych informacji
powinien obejmować najważniejsze dane i
być zbliżony do wymogów w tym zakresie
w przypadku postpowań uproszczonych w
UE; Określenie sektor gospodarki
nawiązuje do treści odpowiedniego
Zawiadomienia KE:
25. Informacje, jakie mają być
opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej po otrzymaniu
zgłoszenia (26), będą obejmowały: nazwy
stron koncentracji, państwo ich
pochodzenia, charakter koncentracji i objęte
sektory gospodarcze, jak również
wskazanie, iż na podstawie informacji
przekazanych przez zgłaszającą stronę
koncentracja może kwalifikować się do
zastosowania uproszczonej procedury.
Zawiadomienie Komisji w sprawie
uproszczonej procedury rozpatrywania
niektórych koncentracji na podstawie
rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004
2013/C 366/04

1.1.5. imiona i nazwiska pełnomocników, jeżeli zostali ustanowieni (ich adresy do
korespondencji i adresy e-mail, numery telefonów i faksu),
1.1.6. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Urzędem (jeżeli jest inna niż w
pkt 1.1.5, a w razie niewyznaczenia pełnomocników - jeżeli jest inna niż w pkt. 1.1.5,
jej adres do korespondencji i adres e-mail, numery telefonów i faksu).
1.2. W przypadku zgłoszenia wspólnego, w którym wyznaczono wspólnego pełnomocnika,
należy podać jego imię i nazwisko, adres do korespondencji i ewentualnie adres e-mail
oraz imię i nazwisko oraz adres do korespondencji i adres e-mail, numery telefonów i
faksu osoby upoważnionej do kontaktów z Urzędem, jeżeli jest to inna osoba niż
pełnomocnik.
1.3. Informacje identyfikujące pozostałych przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących
w koncentracji
Dla każdego pozostałego przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczącego w koncentracji należy
podać:
1.3.1. nazwę (firmę) oraz adres siedziby (oraz adres e-mail),
1.3.2. numer identyfikacyjny (dla przedsiębiorców polskich NIP lub REGON),
1.3.3. przedmiot faktycznie wykonywanej działalności,
1.3.4. osoby pełniące funkcje członków organu zarządzającego (imiona i nazwiska, funkcje,
adresy do korespondencji i adresy e-mail, jeżeli są inne niż w pkt. 1.3.1, numery
telefonów i faksu),
1.3.5. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Urzędem (jeżeli jest inna niż w
pkt. 1.3.4 - jej adres do korespondencji i adres e-mail, numery telefonów i faksu).
Rozdział II
Szczegółowy opis zamierzonej koncentracji
Należy wskazać formę koncentracji (połączenie, przejęcie kontroli, utworzenie wspólnego
przedsiębiorcy lub nabycie mienia) i przedstawić jej krótką charakterystykę, a w
szczególności:
2.1. W przypadku gdy koncentracja ma dokonać się poprzez połączenie dwóch lub więcej
przedsiębiorców, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy, należy określić jej formę
w świetle przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
Kodeksu spółek handlowych dotyczących łączenia spółek lub innych przepisów.
2.2. W przypadku gdy koncentracja ma dokonać się w formie przejęcia kontroli, o której
mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy, należy podać, czy:
2.2.1. kontrolę przejmuje jeden, czy więcej przedsiębiorców,
2.2.2. przedsiębiorca przejmuje w ramach jednej transakcji kontrolę nad jednym, czy większą
liczbą przedsiębiorców,
2.2.3. koncentracja związana jest z nabyciem lub objęciem akcji dopuszczonych do
publicznego obrotu i czy ma poparcie władz spółki, której akcje mają być nabyte,
2.2.4. w jakiej formie koncentracja ma doprowadzić do przejęcia kontroli.
2.3. W przypadku gdy koncentracja ma dokonać się w formie utworzenia wspólnego
przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy należy wskazać:
2.3.1. nazwę (firmę) oraz adres siedziby tworzonego przedsiębiorcy,
2.3.2. zakres jego zamierzonej działalności,
2.3.3. planowany termin rozpoczęcia działalności przez tworzonego przedsiębiorcę,
2.3.4. czy tworzony przedsiębiorca będzie nowym przedsiębiorcą czy będzie prowadził
działalność na bazie istniejącego podmiotu.

2.4. W przypadku gdy koncentracja ma dokonać się w formie nabycia przez przedsiębiorcę
części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), o którym
mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy - należy podać:
2.4.1. czy przedmiotem koncentracji jest całość, czy część przedsiębiorstwa,
2.4.2. charakterystykę nabywanego mienia,
2.4.3. plany dotyczące wykorzystania nabywanego mienia
2.5. Należy ponadto wskazać:
2.5.1. przyczyny i cele koncentracji,
2.5.2. przewidywane skutki koncentracji dla przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji,
konkurencji i konsumentów oraz opis wpływu koncentracji na rynek właściwy, koszty
produkcji, ceny produktu oraz efekt skali rynku,
2.5.3. informacje o pozytywnych skutkach koncentracji równoważących jej negatywne skutki
dla konkurencji, których występowanie może pozwolić na podjęcie decyzji, o której
mowa w art. 20 ust. 2 ustawy, w szczególności, że zamierzona koncentracja przyczyni
się do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego, wywrze pozytywny wpływ
na gospodarkę narodową lub wywrze inne pozytywne skutki,
2.5.4. planowany harmonogram koncentracji,
2.5.5. planowaną strukturę własności i kontroli po dokonaniu koncentracji,
2.5.6. rodzaje oraz wielkość pomocy publicznej mającej związek ze zgłaszaną koncentracją,

Rozdział III
Obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji
3.1. Należy wykazać, że łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w
roku poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza wielkości określone w art. 13 ust. 1
ustawy oraz że do zamierzonej koncentracji nie ma zastosowania wyłączenie zgłoszenia
przewidziane w art. 13 ust. 2 pkt 4, art. 14 pkt 1, art. 13 ust. 2 pkt 4, art. 14 pkt 1a lub
art. 14 pkt 1b ustawy.
3.2. Należy wskazać obrót uzyskiwany oddzielnie przez grupę kapitałową każdego z
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.
Przy obliczaniu obrotu na potrzeby ustawy należy uwzględnić zasady określone w art. 16
ustawy oraz rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 17 ustawy. Przeliczenia walut należy
dokonać na podstawie art. 5 ustawy.
3.3. Należy wykazać, iż obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji nie
przekracza wielkości określonych w art. 1 rozporządzenia Rady WE nr 139/2004 w
sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (z uwzględnieniem zasad liczenia obrotu
w nim przewidzianych). Jeżeli wielkości te zostały przekroczone należy wskazać
przyczyny dla których koncentracja nie podlega zgłoszeniu do Komisji Europejskiej.
Rozdział IV
Informacje dotyczące własności i kontroli w ramach grupy kapitałowej
Dla każdego z przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji należy podać
zestawienie wszystkich przedsiębiorców należących do jego grupy kapitałowej w rozumieniu
art. 4 pkt 14 ustawy (z wyodrębnieniem przedsiębiorców realizujących obrót na terenie

Komentarz [A2]: Art. 13 ust. 2 pkt 4
ustawy także zawiera wyłączenie spod
obowiązku zgłoszenia oparte na progu
obrotu. Zasadne jest zatem dodanie w tym
miejscu również art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy
w celu wykazania przez przedsiębiorcę - w
przypadku zgłoszenia koncentracji
polegającej na przejęciu mienia – że
przekroczony jest próg 10 mln euro obrotu
generowanego przez to mienie.

Polski), przedmiot faktycznej działalności tych przedsiębiorców oraz wskazać formalne i
faktyczne podstawy bezpośredniej lub pośredniej kontroli, jaką sprawuje on nad innymi
przedsiębiorcami albo jaka jest sprawowana nad nim, z przedstawieniem charakterystyki grup
kapitałowych. Informacje takie należy przedstawić również w stosunku do przedsiębiorców,
którzy wspólnie kontrolują grupę kapitałową, do której należy przedsiębiorca bezpośrednio
uczestniczący w koncentracji lub są przez któregokolwiek z przedsiębiorców należących do
tej grupy kapitałowej współkontrolowani.
Informacje wymagane w tym rozdziale powinny być przedstawione zarówno w formie
opisowej jaki i w formie wykresów, schematów graficznych lub tabel.

Rozdział V
Informacje dotyczące zgłoszenia koncentracji
Należy podać:
5.1. czy zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu w innym narodowym lub ponadnarodowym
organie ochrony konkurencji,
5.2. nazwy organów i daty zgłoszeń, jeżeli zostały one już dokonane,
5.3 daty i sentencje stanowisk tych organów, jeżeli zostały już przez nie zajęte.
Rozdział VI
Dokumenty potwierdzające informacje zawarte w rozdziałach I-V
Przedsiębiorcy dokonujący zgłoszenia są zobowiązani załączyć do niniejszego wykazu:
6.1. Kopie ostatecznych lub najbardziej aktualnych wersji umów lub dokumentów
identyfikujących czynności, na podstawie których ma dokonać się koncentracja.
6.2. W przypadku połączenia spółek - kopie planu połączenia, o którym mowa w art. 499 i
518 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.
6.3. W przypadku publicznej oferty przejęcia - prospekt emisyjny lub kopię oferty w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
6.4. Kopie rocznych zatwierdzonych sprawozdań finansowych przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji z ostatniego roku obrotowego poprzedzającego
zgłoszenie zamiaru koncentracji (w szczególności bilans, rachunek zysków i strat,
sprawozdanie z przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym).
6.5. Przedsiębiorcy dysponujący skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi
wypełniają powyższy obowiązek, załączając do wniosku zatwierdzone sprawozdanie
skonsolidowane.
6.6. W przypadku zgłoszenia zamiaru koncentracji w terminie uniemożliwiającym
przedłożenie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy przedsiębiorca
obowiązany jest przedstawić wiarygodne dane szacunkowe w zakresie wyników
finansowych za ten rok, wskazując przyczynę nieprzedłożenia pełnej dokumentacji w
tym zakresie.

Komentarz [A3]: Przedstawienie
wyczerpującej listy przedsiębiorców
należących do grup kapitałowych, do
których należą przedsiębiorcy bezpośrednio
uczestniczący w koncentracji, jest
utrudnione, tym bardziej przedstawienie
informacji dotyczących przedmiotu
faktycznie prowadzonej działalności i
szczegółowych podstaw kontroli.
Informacje te nie są niezbędne dla pełnej
oceny zgłaszanej koncentracji przez Prezesa
UOKiK, a w praktyce przedsiębiorcy często
zwracają się z wnioskiem o uznanie
kompletności zgłoszenia pomimo braku
przedstawienia szczegółowych informacji
w rozdziale IV WID.
Proponujemy więc zawężenie ww.
obowiązku do przedstawienia uproszczonej
struktury i ogólnej charakterystyki całej
grupy kapitałowej (uwzględniając podmioty
współkontrolujące i współkontrolowane),
natomiast tylko w odniesieniu do
przedsiębiorców realizujących obrót w
Polsce - przedstawienie szczegółowych
informacji o przedmiocie działalności i
powiązaniach kontrolnych.

Rozdział VII
Rynki właściwe, na których prowadzą działalność przedsiębiorcy uczestniczący w
koncentracji
Informacje wymagane w tym rozdziale nie dotyczą:
- w przypadku koncentracji, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 pozostałych
przedsiębiorców, należących do grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy, do
której należy przedsiębiorca, nad którym jest przejmowana kontrola oraz tych
przedsiębiorców którzy ich współkontrolują lub są przez nich współkontrolowani, z
wyłączeniem przedsiębiorcy nad którym jest przejmowana kontrola i jego przedsiębiorców
zależnych oraz współkontrolowanych. Wyłączenie to nie ma zastosowania do koncentracji
polegającej na zmianie kontroli z wyłącznej na sprawowaną wspólnie z dotychczasowym
przedsiębiorcą.
- w przypadku koncentracji, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 pozostałych
przedsiębiorców, należących do grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy, do
której należy przedsiębiorca, którego mienie jest nabywane oraz tych przedsiębiorców którzy
ich współkontrolują lub są przez nich współkontrolowani, z wyłączeniem tego przedsiębiorcy,
którego mienie jest nabywane.
7.1. Identyfikacja właściwych rynków produktowych, na których działają przedsiębiorcy
uczestniczący w koncentracji (odrębnie dla każdego z przedsiębiorców uczestniczących
w koncentracji), dla których właściwy rynek geograficzny obejmuje terytorium Polski
lub jego część według poniższego wzoru:
L.p.

Rynek produktowy

Rynek geograficzny

1.
2.
3.
7.2. Identyfikacja rynków wspólnych dla przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji
według poniższego wzoru:

L.p.

Rynek produktowy

Rynek geograficzny

Szacowane udziały w rynku
(w %) w roku
poprzedzającym1

1.
2.
3.
Należy wskazać uzasadnienie takiego określenia rynków mając na względzie definicje
wskazane w art. 4 pkt 9 ustawy oraz orzecznictwo Prezesa Urzędu i Komisji Europejskiej.
Uzasadnienie powinno uwzględniać w szczególności zastosowanie oraz właściwości towarów
oferowanych przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji i zaliczonych do rynków
właściwych w ujęciu produktowym wraz ze wskazaniem ich substytutów oraz odległość, na
jaką opłacalna jest sprzedaż towarów (wskazanie maksymalnego opłacalnego oraz typowego
1

oddzielnie dla każdego z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji

Komentarz [A4]: Pozytywnie oceniamy
ograniczenie obowiązku udzielania
informacji dotyczących pozostałych
przedsiębiorców z grupy zbywcy.
Informacje dotyczące tych przedsiębiorców
nie miały wpływu na ocenę koncentracji
przez Prezesa UOKiK, a ich przekazywanie
stanowiło dodatkowe obciążenie dla
przedsiębiorców.

dystansu, na który towar jest przewożony) W odniesieniu do rynku geograficznego należy
wskazać czynniki istotne dla przyjętej definicji właściwego rynku geograficznego, w
szczególności pozwalające na odróżnienie warunków konkurencji na danym rynku od
sąsiednich obszarów geograficznych. Przykładowo za taki czynnik może być uznany wpływ
kosztów transportu na opłacalność dostaw towarów oferowanych przez przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji, które i zaliczonoych do rynków właściwych w ujęciu
produktowym, do odbiorców z określonych obszarów geograficznych..
7.2.1. Konkurenci przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji2 według poniższego
wzoru:

L.p.

Nazwa

Adres

Szacowany udział w
rynku (w %) w roku
poprzedzającym

1.
2.
3.
7.3.Identyfikacja rynków, na których występują powiązania wertykalne pomiędzy
przedsiębiorcami uczestniczącymi w koncentracji według poniższego wzoru:

L.p.

Rynek produktowy

Rynek geograficzny

Szacowany udział w
rynku (w %) w roku
poprzedzającym

1.
2.
3.
Należy wskazać uzasadnienie takiego określenia rynków mając na względzie definicje
wskazane w art. 4 pkt 9 ustawy oraz orzecznictwo Prezesa Urzędu i Komisji Europejskiej.
Uzasadnienie powinno uwzględniać w szczególności zastosowanie oraz właściwości towarów
oferowanych przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji i zaliczonych do rynków
właściwych w ujęciu produktowym wraz ze wskazaniem ich substytutów oraz odległość, na
jaką opłacalna jest sprzedaż towarów (wskazanie maksymalnego opłacalnego oraz typowego
dystansu, na który towar jest przewożony) W odniesieniu do rynku geograficznego należy
wskazać czynniki istotne dla przyjętej definicji właściwego rynku geograficznego, w
szczególności pozwalające na odróżnienie warunków konkurencji na danym rynku od
sąsiednich obszarów geograficznych. Przykładowo za taki czynnik może być uznany wpływ
kosztów transportu na opłacalność dostaw towarów oferowanych przez przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji, które i zaliczonoych do rynków właściwych w ujęciu
produktowym, do odbiorców z określonych obszarów geograficznych.
7.3.1.

L.p.
2
3

Konkurenci przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji3 według poniższego
wzoru:
Nazwa

Adres

łącznie z importerami posiadający co najmniej 10 % udziału w rynku właściwym,
łącznie z importerami posiadający co najmniej 10 % udziału w rynku właściwym,

Szacowany udział w

Komentarz [A5]: Podejście zbyt
kazuistyczne. Może doprowadzić do
niepotrzebnego zbierania informacji w
sytuacji, w której odległość w kilometrach
nie będzie miała znaczenia dla zakreślenia
danego rynku geograficznego. (np. w
sytuacji, gdy dany producent produkuje np.
makaron odbiorcami są firmy
dystrybucyjne, które zajmują się
transportem do odbiorców finalnych.
Podobnie będzie to informacja
niepotrzebna również w sytuacji, gdy
określona definicja rynku geograficznego
nie budzi wątpliwości, gdyż jest to
okoliczność niesporna i potwierdzona w
orzecznictwie (np. decyzja w sprawie rynku
sprzedaży wyrobów mleczarskich, w tym
mleka (DKK 22/2014). Dopiero w sytuacji,
w której będzie to informacja niezbędna dla
określenia rynku, wówczas może być w
razie wątpliwości przedmiotem zapytania
UOKIK
Komentarz [A6]: Jeżeli łączny udział w
rynku przedsiębiorców uczestniczących w
koncentracji, nie będzie prowadził do
powstania zagrożenie konkurencji (tj.
będzie mniejszy niż 20 % rynku), to nie ma
konieczności dokładanego badania czy:
 dana koncentracja doprowadzi do zmiany
struktury rynku lub
 czy konkurenci przedsiębiorstwa
powstałego mogliby stanowić przeciwwagę
dla nowego przedsiębiorcy.
Dlatego też ta analiza powinna zostać
przeniesiona do części II.
Ponadto należy wykreślić treść przypisu,
który jest zbyt kazuistyczny: w razie
bowiem ustalenia, że rynek jest europejski
albo np. lokalny obejmujący terytorium
powiatu, podawanie udziałów importerów
może wprowadzać niepotrzebne
zamieszanie.
Komentarz [A7]: Każdy z podmiotów
może występować z jednej z dwóch ról, tj.
dostawcy lub odbiorcy. Dlatego ze
względów praktycznych tabela powinna
zostać podzielona, aby oddzielnie móc
wskazywać udział w rynku: 1) zakupu, 2 )
sprzedaży.
Komentarz [A8]: Patrz odpowiednio
komentarz powyżej.
Komentarz [A9]: Jeżeli brak jest
wpływu danej koncentracji w układzie
wertykalnym (tj. występowania 30 %
udziału rynkowego na rynkach będących
kolejnymi w łańcuchu dostaw), to nie ma
konieczności badania konkurentów
przedsiębiorców na tych rynkach.

rynku (w %) w roku
poprzedzającym
1.
2.
3.
7.4. Identyfikacja rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie
konglomeratowym według poniższego wzoru:

L.p.

Rynek produktowy

Rynek geograficzny

Szacowany udział w
rynku (w %) w roku
poprzedzającym

1.
2.
3.

CZĘŚĆ II
INFORMACJE O RYNKACH WŁAŚCIWYCH, NA KTÓRE KONCENTRACJA
WYWIERA WPŁYW W UKŁADZIE HORYZONTALNYM LUB WERTYKALNYM
Rozdział VIII
Podstawowe informacje o rynkach właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w
układzie horyzontalnym lub wertykalnym
Poniższe informacje należy przedstawić za każde z ostatnich dwóch lat poprzedzających:
- odrębnie dla każdego z właściwych rynków produktowych, na które koncentracja
wywiera wpływ w układzie horyzontalnym lub wertykalnym;
- oddzielnie dla rynku polskiego (krajowego lub lokalnego) i dla rynku szerszego niż
rynek polski, jeżeli właściwym rynkiem geograficznym nie jest rynek polski (krajowy
lub lokalny).
8.1. Identyfikacja rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie
horyzontalnym i/lub wertykalnym.
8.1.1. Dla każdego z wyżej określonych rynków (oddzielnie dla rynku polskiego - krajowego
lub lokalnego - i dla rynku szerszego niż rynek polski, jeżeli właściwym rynkiem
geograficznym nie jest rynek polski - krajowy lub lokalny) należy przedstawić dane i
informacje według poniższego wzoru:
Wielkość rynku4
rok
4
5

w jednostkach naturalnych
w tysiącach złotych

Wartość rynku5
rok

rok

rok

Należy także podać metodologię szacowania przedmiotowych danych, w tym m.in. podać
wzór lub formułę na ich obliczenie wraz opisem, źródło danych na podstawie których
dokonano szacunków oraz przedstawić w załączeniu dokumenty potwierdzające te obliczenia
lub szacunki, jeżeli takie dokumenty są w posiadaniu zgłaszającego przedsiębiorcy.
8.1.2. Dla każdego z wyżej określonych rynków (oddzielnie dla rynku polskiego - krajowego
lub lokalnego - i dla rynku szerszego niż rynek polski, jeżeli właściwym rynkiem
geograficznym nie jest rynek polski - krajowy lub lokalny) należy przedstawić dane i
informacje oddzielnie dla każdego przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji według
poniższego wzoru:
Wielkość sprzedaży6
rok

rok

Udział w rynku
(w %)7
rok
rok

Wartość sprzedaży
rok

rok

Udział w rynku
(w %)
rok
rok

Należy także podać metodologię szacowania przedmiotowych danych, w tym m.in. podać
wzór lub formułę na ich obliczenie wraz opisem, źródło danych na podstawie których
dokonano szacunków oraz przedstawić w załączeniu dokumenty potwierdzające te obliczenia
lub szacunki.
Jeżeli koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym, to należy podać konkurentów
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji8 według poniższego wzoru:

L.p.

Nazwa

Adres

Szacowany udział w
rynku (w %) w roku
poprzedzającym

1.
2.
3.
Jeżeli koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym, to należy podać konkurentów
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji na rynkach wertykalnie 9 według poniższego
wzoru:

L.p.

Nazwa

Adres

1.
2.
3.
6

w jednostkach naturalnych
w tysiącach złotych
9
łącznie z importerami posiadający co najmniej 10 % udziału w rynku właściwym,
9
łącznie z importerami posiadający co najmniej 10 % udziału w rynku właściwym,
7

Szacowany udział w
rynku (w %) w roku
poprzedzającym

Komentarz [A10]: Zgodnie z
komentarzem do części I powyżej.

8.1.3.Wielkość produkcji (w tym na rzecz konkurentów i sieci handlowych) wyrażoną
ilościowo (w jednostkach naturalnych) każdego przedsiębiorcy uczestniczącego w
koncentracji.
8.2. Znaczenie handlu zagranicznego, przy czym należy:
8.2.1. podać szacunkową łączną wartość (w tysiącach złotych) i ilość (w jednostkach
naturalnych) oraz kierunki importu do Polski (rozumianego również jako handel
wewnątrzwspólnotowy),
8.2.2. określić wielkość importu, wyrażoną wartościowo (w tysiącach złotych) i ilościowo (w
jednostkach naturalnych) grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy
uczestniczący w koncentracji oraz wskazać udział tego importu w całkowitym imporcie
do Polski,
8.2.3. oszacować, w jakim stopniu na import ten wpływają jakiekolwiek bariery
kontyngentowe, taryfowe i inne bariery handlowe oraz koszty transportu,
8.2.4. podać szacunkową łączną wartość (w tysiącach złotych) i ilość (w jednostkach
naturalnych) oraz kierunki eksportu z Polski (rozumianego również jako handel
wewnątrzwspólnotowy),
8.2.5. określić wielkość eksportu, wyrażoną wartościowo (w tysiącach złotych) i ilościowo (w
jednostkach naturalnych) grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy
uczestniczący w koncentracji oraz wskazać udział tego eksportu w całkowitym
eksporcie z Polski,
8.2.6. oszacować, w jakim stopniu na eksport wpływają jakiekolwiek bariery kontyngentowe,
taryfowe i inne bariery handlowe oraz koszty transportu,
8.2.7. wskazać metodologię szacowania przedmiotowych wielkości, w tym m.in. podać wzór
lub formułę na jej obliczenie wraz opisem, źródło danych na podstawie których
dokonano szacunków oraz przedstawić w załączeniu dokumenty potwierdzające te
obliczenia lub szacunki.
8.3. Główni odbiorcy i dostawcy, przy czym należy:
8.3.1. podać nazwy i adresy głównych odbiorców (co najmniej trzech), niebędących
członkami grupy kapitałowej, do której należy przedsiębiorca uczestniczący w
koncentracji, oraz szacunkowe procentowe udziały ich zakupów w łącznej wartości
sprzedaży przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji,
8.3.2. podać nazwy i adresy głównych dostawców (co najmniej trzech), niebędących
członkami grupy kapitałowej, do której należy przedsiębiorca uczestniczący w
koncentracji, oraz szacunkowe procentowe udziały ich dostaw w łącznej wartości
zakupów przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji,
8.4. Analizy i raporty – należy załączyć: [uwaga redakcyjna SPK: pełna wersja komentarza
A12 znajduje się na końcu niniejszego dokumentu]
8.4.1. kopie wszystkich analiz, raportów, opracowań, studiów, badań, również w formie
prezentacji dotyczących rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ,
które zostały nabyte przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (zlecono ich
przeprowadzenie) w ciągu ostatnich trzech lat przed zgłoszeniem, z wyłączeniem opinii
prawnych przygotowanych przez adwokatów lub radców prawnych,
8.4.1.1. przed przekazaniem kopii dokumentów, o których mowa powyżej przedsiębiorca
może załączyć ich spis podając:
8.4.1.1.1. nazwę analiz, raportów, opracowań, studiów i badań,
8.4.1.1.2. datę sporządzenia,
8.4.1.1.3. podmiot który je wykonał,

Komentarz [A11]: Dotychczasowo nie
było tak szczegółowego wymogu
przedstawiania danych. Nawet w przypadku
produkcji na rzecz sieci handlowych jest to
produkcja sprzedana, więc siłę
przedsiębiorcy na rynku obrazują dane o
sprzedaży.
Komentarz [A12]: 1. Zbyt szeroki
zakres żądań, wykraczający np. poza zakres
wymagany w FORM CO, który przewiduje
dostarczenie raportów przygotowanych lub
otrzymanych przez organy spółek bądź ich
członków czyli de facto zakres wymagań
FORM CO ogranicza się do pkt. 8.4.3.
Ponadto Warto zaznaczyć, że wymóg nie
KE ma charakteru bezwzględnego, gdyż
KE zaznacza iż zakres przedstawionych
raportów może ulec ograniczeniu w trakcie
kontaktów prenotyfikacyjnych. W
przypadku obecnego WIDu
odpowiednikiem takiej możliwości jest
opcja przekazania jedynie spisu raportów, i
dostarczenia wybranych przez UOKiK
raportów w trakcie postępowania.
Rozwiązanie KE z wykorzystaniem
prenotyfikacji jest korzystniejsze, gdyż już
na etapie dokonania zgłoszenia strona ma
świadomość kompletności co do zasady
wniosku (odpadnie ryzyko przedłużenia
procedury, gdyż np. będzie wymagane
dokonanie tłumaczeń na polski raportów
przygotowanych w j. obcym.)
W porównaniu do zakresu czasowego za
który raporty maja być przedstawiane to w
przypadku WID jest on szerszy niż przy
FORM CO, bo WID obejmuje 3 a nie 2
lata.
2. Wymóg dostarczenia wszystkich
raportów przez wszystkie komórki
organizacyjne, a nie tylko tych
przekazywanych organom, może prowadzić
do przekazania raportów z którymi
przedsiębiorca się obecnie nie zgadza, gdyż
np. były przygotowane na poziomie
roboczych wstępnych opracowań, albo
opartych o niepełne dane albo o dane już
nieaktualne, w której analizy przedstawiają
stanowisko niezgodne ze stanowiskiem
zgłaszającego. Obowiązek dostarczania
tego typu raportów np. zewnętrznych,
zamówionych przez przedsiębiorcę 3 lata
temu, oznaczałby zmuszenie samego
przedsiębiorcy do przedstawiania UOKiK
dowodów przeciwko samemu sobie tj.
przeciwko swojemu stanowisku co do
oceny koncentracji zajmowanemu w
zgłoszeniu. Byłaby to sytuacja analogiczna
do samooskarżenia w postępowaniach dot.
praktyk ograniczajacych konkurencję.
Jednocześnie przerzucałoby to na
przedsiębiorcę ciężar gromadzenia
materiałów ekonomicznych dla UOKiK.
Regulacja KE to ryzyko ogranicza bowiem,
przedsiębiorca wie, że chodzi o raporty dla
członków organów spółki, czyli dokumenty
przygotowane na odpowiednio wysokim
poziomie, a nie o jakikolwiek dokumenty i
raporty. Proponowany maksymalnie szeroki
zakres będzie obejmował np. opracowania
przygotowane przez komórki organizacyjne
dotychczasowego właściciela
przedsiębiorcy, nad którym ma być przejęta
kontrola, co oznacza, że z dużym
prawdopodobieństwem mogą one
...

8.4.1.1 4. opis czego dotyczyły te analizy, raporty, opracowania, studia i badania,
w takim przypadku przedsiębiorca przekazuje kopie wszystkich lub wybranych
dokumentów na wezwanie Prezesa Urzędu;
8.4.2. kopie wszystkich analiz, raportów, opracowań, studiów, badań, również w formie
prezentacji dotyczących rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ,
które zostały wykonane przez wewnętrzne komórki organizacyjne przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji w ciągu ostatnich trzech lat przed zgłoszeniem.
8.4.2.1. przed przekazaniem kopii dokumentów, o których mowa powyżej przedsiębiorca
może załączyć ich spis podając:
8.4.2.1.1. nazwę analiz, raportów, opracowań, studiów i badań,
8.4.2.1.2. datę sporządzenia,
8.4.2.1.3. nazwę komórki wewnętrznej która je wykonała,
8.4.2.1.4. opis czego dotyczyły te analizy, raporty, opracowania, studia i badania,
w takim przypadku przedsiębiorca przekazuje kopie wszystkich lub wybranych dokumentów
na wezwanie Prezesa Urzędu;
8.4.3. kopie wszystkich analiz, raportów, opracowań, studiów, badań, również w formie
prezentacji, na podstawie których odpowiednie organy przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji (w tym Zarząd, Rada Nadzorcza) podjęły decyzję o
przedmiotowej koncentracji,
8.4.4. 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.
Rozdział IX
Szczegółowa charakterystyka rynków właściwych, na które koncentracja wywiera
wpływ w układzie horyzontalnym i wertykalnym
Odrębnie dla każdego z rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w
układzie horyzontalnym lub wertykalnym, należy przedstawić:
9.1. charakterystykę rynków, w tym:
9.1.1. zastosowanie oraz właściwości towarów oferowanych przez przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji i zaliczonych do rynków właściwych w ujęciu
produktowym wraz ze wskazaniem ich substytutów wraz z uzasadnieniem,
9.1.2. porównanie cen towarów oferowanych przez przedsiębiorców uczestniczących w
koncentracji z cenami towarów oferowanych przez ich konkurentów,
9.1.3. odległość, na jaką opłacalna jest sprzedaż towarów (wskazanie maksymalnego
opłacalnego oraz typowego dystansu, na który towar jest przewożony) oferowanych
przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji i zaliczonych do rynków
właściwych w ujęciu produktowym,
9.1.4. marki, pod którymi przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji oferują towary.
9.2. strukturę podaży, obejmującą:
9.2.1. opis kanałów dystrybucji i sieci serwisowe występujące na tych rynkach, w tym w
szczególności:
9.2.1.1. występujące na rynku systemy dystrybucji i ich znaczenie oraz zakres, w jakim
dystrybucja prowadzona jest przez przedsiębiorców niezależnych lub przedsiębiorców
należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należą przedsiębiorcy
uczestniczący w koncentracji,

Komentarz [A13]: W przypadku
większości rynków przedsiębiorcy nie
posiadają dokładnych informacji o cenach
stosowanych przez konkurentów,
umożliwiających przygotowanie
porównania cen zgodnie z żądaniem w pkt.
9.1.2. Posiadanie tego rodzaju informacji
wiązałoby się z naruszeniem prawa
konkurencji. Patrz komentarz poniżej dot.
znajomości planów biznesowych
potencjalnych konkurentów.

9.2.1.2. jednostki organizacyjne należące do przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji
(fabryki, centra dystrybucji, bazy, punkty sprzedaży itd.) służące do dystrybucji
towarów wraz z ich geograficznym rozmieszczeniem oraz opisaniem roli tych jednostek
w dystrybucji.
9.2.1.3. występujące sieci serwisowe (np. konserwacja i naprawa) i ich znaczenie oraz zakres,
w jakim usługi te świadczone są przez przedsiębiorców niezależnych lub
przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należą
przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji.
9.2.2. szacunkową wielkość całkowitych zdolności produkcyjnych w każdym z ostatnich
dwóch lat poprzedzających rok zgłoszenia oraz określić, jaka część tych zdolności
produkcyjnych przypada na każdego z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji
i jak wysokie były wskaźniki ich wykorzystania przez każdego z nich; przedstawić
materiały lub wskazać źródła, na podstawie których oszacowano wielkość całkowitych
zdolności produkcyjnych na tych rynkach.
9.2.3. wszelkie inne czynniki charakteryzujące strukturę podaży na rynkach, na które
koncentracja ma wpływ i które przedsiębiorcy dokonujący zgłoszenia uważają za
ważne.
9.3. strukturę i dynamikę popytu, wskazując:
9.3.1. fazy rozwoju rynków, np. faza początkowa, faza rozwoju, faza pełnego ukształtowania i
faza zaniku,
9.3.2. znaczenie i zmiany w preferencjach odbiorców w zakresie marek produktów (w tym
stopień przywiązania do marki), ich zróżnicowania oraz dostaw pełnej gamy
produktów,
9.3.3. stopień koncentracji lub rozproszenia odbiorców,
9.3.4. czy po stronie odbiorcy występują koszty zmiany towarów przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji na towary konkurencyjne,
9.3.5. podział odbiorców na różne grupy wraz z opisem każdej z grup, a następnie
przedstawić:
9.3. 5.1.grupy odbiorców, do których kierowane są towary przedsiębiorców uczestniczących
w koncentracji oraz ich konkurentów,
9.3.5.2. opis polityki cenowej w stosunku do poszczególnych grup odbiorców,
9.3.5.3.kanały dystrybucji z jakich korzystają poszczególne grupy odbiorców,
9.3.6. znaczenie umów o wyłączną dystrybucję i innych rodzajów umów długoterminowych,
9.3.7. stopień, w jakim popyt kreowany jest przez organy administracji publicznej, agencje
rządowe, przedsiębiorstwa państwowe oraz inne podobne jednostki,
9.3.8. inne czynniki charakteryzujące strukturę popytu, które przedsiębiorcy dokonujący
zgłoszenia uważają za ważne.
9.4. wejście na rynek i wyjście z rynku, wskazując:
9.4.1. czy według wiedzy przedsiębiorców dokonujących zgłoszenia, w okresie ostatnich
pięciu lat miały miejsce znaczące wejścia przedsiębiorców na którykolwiek z rynków
właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, oraz jakie były szacunkowe udziały
rynkowe tych przedsiębiorców w tym okresie,
9.4.2. czy według oceny przedsiębiorców dokonujących zgłoszenia istnieją przedsiębiorcy
(łącznie z tymi, którzy obecnie działają tylko poza Polską), którzy wejdą lub mogliby
wejść na rynek. Jeśli tak, należy wskazać nazwy i adresy takich przedsiębiorców oraz
lokalizację, w której prowadzona będzie działalność,
9.4.3. czy według wiedzy przedsiębiorców dokonujących zgłoszenia, istnieją producenci,
którzy w wyniku przestawienia swojej produkcji byliby w stanie zaoferować na rynku,

Komentarz [A14]: Zbyt daleko idące
żądanie. W większości koncentracji, w
których mimo przekroczenia progów i
wystąpienia affected markets, koncentracje
nie są problematyczne - nie prowadzą do
competition concern, informacje te nie będą
potrzebne do oceny zgłaszanej koncentracji.
Definiowanie polityki cenowej jest
obszarem szczególnie sensytywnym dla
przedsiębiorców, UOKiK co do zasady w
ramach badania koncentracji nie ma
kompetencji do ingerowania w taką
politykę cenową. Może to być ocenione
jako próba zbierania dodatkowych
informacji na temat danego przedsiębiorcy
niejako przy okazji koncentracji. Bez
wyraźnego powiązania z koniecznością
ustaleń na potrzeby testu IOK
przedsiębiorcy nie powinni być zmuszani
do przedstawiania tych informacji

w krótkim okresie czasu i bez ponoszenia znacznych kosztów, konkurencyjne produkty
względem przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. Jeśli tak, należy wskazać
nazwy i adresy takich przedsiębiorców.
9.4.4. inne występujące w danej sprawie czynniki, które mają wpływ na wejście na rynki, na
które koncentracja wywiera wpływ, rozpatrując możliwości wejścia na te rynki zarówno
z geograficznego, jak i produktowego punktu widzenia, w tym w szczególności
uwzględnić:
9.4.4.1.szacunkowy całkowity koszt wejścia na rynek (prace badawczo-rozwojowe,
stworzenie systemów dystrybucji, promocja, reklama, serwis itp.) mierzony
porównawczo do kosztów funkcjonowania liczącego się konkurenta, z określeniem
udziału rynkowego tego konkurenta; przedstawić materiały lub wskazać źródła, na
podstawie których oszacowano wielkość całkowitego kosztu wejścia na rynek i kosztu
funkcjonowania liczącego się konkurenta,
9.4.4.2.wszelkie prawne bariery wejścia na rynek, takie jak koncesje, zezwolenia czy
jakiekolwiek normy,
9.4.4.3.wszelkie ograniczenia wynikające z patentów, know-how oraz innych praw
wyłącznych w obszarze własności intelektualnej i przemysłowej na tych rynkach oraz
wszelkie ograniczenia w uzyskaniu licencji na te prawa,
9.4.4.4.zakres, w jakim każdy z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji jest
licencjodawcą lub licencjobiorcą patentów, know-how i innych praw wyłącznych na
rynkach właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ,
9.4.4.5. znaczenie korzyści skali dla produkcji wyrobów na rynkach, na które koncentracja
wywiera wpływ,
9.4.4.6.dostęp do źródeł zaopatrzenia, w tym np. dostępność surowców.
9.4.5. wszelkie inne czynniki charakteryzujące wejście na rynek, wyjście z rynku lub
obrazujące atrakcyjność działalności gospodarczej na rynkach właściwych, na które
koncentracja wywiera wpływ, a które przedsiębiorcy dokonujący zgłoszenia uważają za
ważne.
9.5. prace badawczo-rozwojowe, wskazując:
9.5.1. ocenę znaczenia prac badawczo-rozwojowych dla zdolności konkurowania firm
działających na rynkach właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w długim
okresie.
9.5.2. rodzaje prac badawczo-rozwojowych na rynkach właściwych, na które koncentracja
wywiera wpływ, prowadzonych przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.
9.5.3. kierunki i intensywność prac badawczo-rozwojowych prowadzonych na tych rynkach,
w tym przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji,
9.5.4.przebieg rozwoju technologicznego na tych rynkach w odpowiednio długim okresie (w
tym rozwój produktów lub usług, procesów produkcyjnych, systemów dystrybucji itp.),
9.5.5.znaczące innowacje wprowadzone na tych rynkach i przedsiębiorstwa wprowadzające te
innowacje,
9.5.6.cykl innowacyjny na tych rynkach oraz, fazę tego cyklu, w jakiej znajdują się
przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji.
9.6. porozumienia kooperacyjne, wskazując:
9.6.1. w jakim stopniu umowy kooperacyjne (poziome lub pionowe) występują na rynkach, na
które koncentracja wywiera wpływ,
9.6.2. informacje o najważniejszych porozumieniach kooperacyjnych zawartych przez
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji, dotyczących rynków, na które
koncentracja wywiera wpływ, takich jak: porozumienia badawczo-rozwojowe, umowy

Komentarz [A15]: Pytanie
wykraczające poza dotychczasowy zakres
WID. Nie w każdym przypadku konieczne
jest badanie potencjalnej substytutowości
po stronie podaży. Zakładane przez autorów
istnienie możliwości odpowiedzi na to
pytanie oznacza, że w danym sektorze
gospodarki istnieje duża transparentność w
zakresie informacji o planach biznesowych
i możliwościach, albo zakłada, istnienie
daleko idącej wymiany pomiędzy
potencjalnymi konkurentami, co może być
wątpliwe z punktu widzenia prawnego,
ewentualnie zakłada się, że dany
zgłaszający ma środki na skuteczny wywiad
gospodarczy, dzięki czemu takie informacje
mógłby uzyskać.

licencyjne, porozumienia o wspólnej produkcji, porozumienia specjalizacyjne,
porozumienia dystrybucyjne, porozumienia w sprawie dostaw długoterminowych oraz
porozumienia dotyczące wymiany informacji.
9.7. przynależność do związków przedsiębiorców wskazując nazwy i adresy związków
przedsiębiorców funkcjonujących na terytorium RP, których członkami są
przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji.

..............................................................
(miejsce i data sporządzenia WID)
..............................................................
(pieczęć i podpis osoby reprezentującej organ zarządzający
lub pełnomocnika przedsiębiorcy dokonującego (przedsiębiorców
dokonujących) zgłoszenia)

Pełna wersja komentarza nr A12:
1. Zbyt szeroki zakres żądań, wykraczający np. poza zakres wymagany w FORM CO, który przewiduje
dostarczenie raportów przygotowanych lub otrzymanych przez organy spółek bądź ich członków czyli de facto
zakres wymagań FORM CO ogranicza się do pkt. 8.4.3.
Ponadto Warto zaznaczyć, że wymóg nie KE ma charakteru bezwzględnego, gdyż KE zaznacza iż zakres
przedstawionych raportów może ulec ograniczeniu w trakcie kontaktów prenotyfikacyjnych. W przypadku
obecnego WIDu odpowiednikiem takiej możliwości jest opcja przekazania jedynie spisu raportów, i
dostarczenia wybranych przez UOKiK raportów w trakcie postępowania. Rozwiązanie KE z wykorzystaniem
prenotyfikacji jest korzystniejsze, gdyż już na etapie dokonania zgłoszenia strona ma świadomość kompletności
co do zasady wniosku (odpadnie ryzyko przedłużenia procedury, gdyż np. będzie wymagane dokonanie
tłumaczeń na polski raportów przygotowanych w j. obcym.)
W porównaniu do zakresu czasowego za który raporty maja być przedstawiane to w przypadku WID jest on
szerszy niż przy FORM CO, bo WID obejmuje 3 a nie 2 lata.
2. Wymóg dostarczenia wszystkich raportów przez wszystkie komórki organizacyjne, a nie tylko tych
przekazywanych organom, może prowadzić do przekazania raportów z którymi przedsiębiorca się obecnie nie
zgadza, gdyż np. były przygotowane na poziomie roboczych wstępnych opracowań, albo opartych o niepełne
dane albo o dane już nieaktualne, w której analizy przedstawiają stanowisko niezgodne ze stanowiskiem
zgłaszającego. Obowiązek dostarczania tego typu raportów np. zewnętrznych, zamówionych przez
przedsiębiorcę 3 lata temu, oznaczałby zmuszenie samego przedsiębiorcy do przedstawiania UOKiK dowodów
przeciwko samemu sobie tj. przeciwko swojemu stanowisku co do oceny koncentracji zajmowanemu w
zgłoszeniu. Byłaby to sytuacja analogiczna do samooskarżenia w postępowaniach dot. praktyk ograniczajacych
konkurencję. Jednocześnie przerzucałoby to na przedsiębiorcę ciężar gromadzenia materiałów ekonomicznych
dla UOKiK. Regulacja KE to ryzyko ogranicza bowiem, przedsiębiorca wie, że chodzi o raporty dla członków
organów spółki, czyli dokumenty przygotowane na odpowiednio wysokim poziomie, a nie o jakikolwiek
dokumenty i raporty. Proponowany maksymalnie szeroki zakres będzie obejmował np. opracowania
przygotowane przez komórki organizacyjne dotychczasowego właściciela przedsiębiorcy, nad którym ma być
przejęta kontrola, co oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem mogą one wyolbrzymiać skutki transakcji dla
rynku, klientów i konkurentów. Z tego względu zasadne jest albo pozostawienie dotychczasowego brzmienia
albo co najwyżej wprowadzenie zakresu takiego samego jak w przypadku Form CO do KE.
3. Nastąpiło istotne przedmiotowe rozszerzenie dotychczasowego zakresu obowiązku. Dotychczasowo
ograniczony on był do raportów "dotyczących oceny koncentracji" - obecnie tj wg nowego WID dotyczy to

wszystkich opracowań dotyczących danego rynku właściwego na który koncentracja wywiera wpływ.
Propozycja utrzymania w tym zakresie dotychczasowego brzmienia WID
4. Zakres przedmiotowy obowiązku wykraczający znacznie poza analizy sporządzone dla organów spółki, może
oznaczać, że również opinie prawne, jako "analizy dotyczące rynków właściwych " będą objęte również
wymogiem obligatoryjnego przekazania do UOKiK. Z tego względu proponujemy dodanie zastrzeżenia,
wyłączającego opinie prawne z zakresu WID. Dodatkowo, wyłączenie tych opinii będzie odzwierciedlało zasadę
ochrony tajemnicy porady prawnej.

Załącznik 4

Uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu
postępowania z wnioskiem złożonym do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej
lub jej obniżenie (RD 349)

Warsaw 3186904.1

PROJEKT
8.10.2014

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia…
w sprawie sposobu i trybu postępowania z wnioskiem złożonym do Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub
jej obniżenie
Na podstawie art. 113k ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb postępowania z wnioskiem złożonym przez
przedsiębiorcę lub osobę zarządzającą w przypadku wystąpienia tego przedsiębiorcy lub tej
osoby zarządzającej do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej
„Prezesem Urzędu", o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie kary pieniężnej, o której
mowa w art. 106 ust. 1 pkt 1 lub 2 lub art. 106a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, zwanej dalej „ustawą".
§ 2. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 113a, 113e oraz 113f ustawy, dalej zwany
„wnioskiem”, wraz z informacjami i dowodami, o których mowa w art. 113b pkt 2 lub art.
113c ust. 1 ustawy, może zostać złożony pisemnie lub ustnie w Centrali albo w Delegaturze
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Urzędem”.
2. Wniosek może zostać złożony osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem.
3. Wniosek przesłany pocztą elektroniczną lub faksem na wskazany na stronie internetowej
Urzędu, adres poczty elektronicznej lub numer faksu uznaje się za złożony w dniu i o
godzinie jego wpływu do Urzędu, jeżeli oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona w
sposób określony w art. 51 ustawy zostanie przekazana Prezesowi Urzędu w terminie 5 dni od
dnia wpływu wniosku drogą elektroniczną lub faksem.
4.Wniosek ustny jest utrwalany (nagrywany) za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.
Pracownik Urzędu sporządza protokół z przystąpienia przedsiębiorcy do złożenia wniosku
ustnego oraz z zakończenia jego składania.
5. W przypadku wniosku ustnego przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia dowodów
odnoszących się bezpośrednio do istnienia praktyki w terminie określonym przez Prezesa
Urzędu.
6. Datą wpływu wniosku ustnego jest data i godzina stawienia się wnioskodawcy w Urzędzie
w celu złożenia tego wniosku.
§ 3. 1. Prezes Urzędu może w uzasadnionych przypadkach w ramach kontaktów z
przedsiębiorcą składającym wniosek określić termin zakończenia udziału w porozumieniu.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206, z 2008
r. Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2014 r., poz. 945

Komentarz [A1]: Propozycja zgodna
z pkt. 28 Modelowego Programu
Leniency.
[http://ec.europa.eu/competition/ecn/m
mdel_leniency_en.pdf]
Komentarz [A2]: Zgodnie ze
stanowiskiem Prezesa UOKiK
wyrażonym w trakcie konsultacji nad
projektem nowelizacji ustawy, art.
113a ust. 5 "nie wyklucza możliwości
uzgodnienia przez wnioskodawcę i
UOKiK, w ramach ich kontaktu po
złożeniu przez przedsiębiorcę
wniosku, terminu zakończenia udziału
w porozumieniu". [Zestawienie uwag,
Część I, s. 10-11,
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/8531
4/85318/85322/dokument64622.pdf]
Dla uniknięcia wątpliwości w
stosowaniu art. 113a ust. 5,
proponujemy wyraźne wprowadzenie
do rozporządzenia leniency
możliwości uzgodnienia przez
wnioskodawcę i Prezesa UOKiK
terminu zakończenia udziału w
porozumieniu. Rozwiązanie to będzie
korzystne nie tylko z perspektywy
przedsiębiorcy, ale również Prezesa
UOKiK. Z oczywistych względów,
przepis ten nie może jednak
przyznawać Prezesowi UOKiK
kompetencji do zobowiązania
przedsiębiorcy do kontynuowania
udziału w porozumieniu w celu
pozyskiwania informacji i dowodów.
Propozycja zgodna z pkt V. 13 (1)
Modelowego Programu Leniency oraz
pkt. 29 Noty Wyjaśniającej do
Modelowego Programu Leniency

2. Obowiązek nieujawniania faktu niezłożenia wniosku bez zgody Prezesa Urzędu, o którym
mowa w art. 113a ust. 5 pkt 4., nie dotyczy innych organów ochrony konkurencji oraz
doradców zewnętrznych w celu uzyskania porady prawnej. Na żądanie Prezesa Urzędu
przedsiębiorca przedstawia podmioty, którym została ujawniona informacja o złożeniu
wniosku.
§ 4. Prezes Urzędu w momencie złożenia wniosku potwierdza datę i godzinę złożenia oraz
informuje przedsiębiorcę o kolejności wpływu wniosku.
§ 35.1. Prezes Urzędu pisemnie informuje przedsiębiorcę, który jako pierwszy złoży wniosek,
o którym mowa w art. 113f, o dacie, godzinie oraz kolejności wpływu wniosku.
2. Pozostali przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek, o którym mowa w art. 113f, dotyczący tego
samego porozumienia co wniosek, o którym mowa w ust.1, są informowani o dacie, godzinie
wpływu wniosku oraz o fakcie wpłynięcia do Prezesa Urzędu wniosku, o którym mowa w ust.
1.
3. Wniosek, o którym mowa w art. 113f, złożony w języku angielskim, uznaje się za złożony
w dniu i o godzinie jego wpływu do Urzędu, jeżeli w terminie 30 dni od dnia jego wpływu
Prezesowi Urzędu zostanie przekazana jego wersja w języku polskim..
4. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożony ustnie,
wnioskodawca przedstawia Prezesowi Urzędu, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia, jego
ustną wersję w języku polskim. Przepis § 2 ust. 4 stosuje się.
5. Prezes Urzędu wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku, o którym mowa a art. 113f
tylko w razie wszczęcia postępowania w sprawie, której dotyczy wniosek.
§ 46. 1. Jeżeli Prezes Urzędu stwierdzi, że wniosek, o którym mowa w art. 113a, jest
niekompletny lub zawiera braki formalne, niezwłocznie wzywa przedsiębiorcę do
uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie.
2. Termin na uzupełnienie wniosków wyznaczany przez Prezesa Urzędu w każdym
przypadku powinien uwzględniać okoliczności danej sprawy oraz zakresu informacji
niezbędnych do uzupełnienia.
2. W razie nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie lub w przypadku, o którym
mowa w art. 113e ust. 4 ustawy, Prezes Urzędu nie uwzględnia wniosku, o czym
niezwłocznie zawiadamia pisemnie przedsiębiorcę, wskazując przyczyny jego
nieuwzględnienia.
§ 57. Jeżeli na podstawie analizy wniosku, informacji lub dowodów, Prezes Urzędu uzna, że
przedsiębiorca nie spełnia warunków określonych w art. 113a ust. 1-3 i 6, 113b lub113c ust. 1
pkt 3 ustawy, niezwłocznie zawiadamia pisemnie przedsiębiorcę o nieuwzględnieniu
wniosku, wskazując przyczyny jego nieuwzględnienia.
§ 68. 1. Prezes Urzędu ocenia wnioski w kolejności ich złożenia.
2. W przypadku nieuwzględnienia wniosku w sytuacjach wskazanych w § 4 ust. 2 lub § 5,
wniosek ten nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu kolejności złożonych wniosków.
§ 79. 1. Jeżeli na podstawie analizy wniosku, informacji lub dowodów, Prezes Urzędu uzna,
że przedsiębiorca może spełniać warunki określone w art. 113a-113c ustawy, niezwłocznie
zawiadamia o tym pisemnie przedsiębiorcę, wskazując, które z warunków uznaje za
spełnione.
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Komentarz [A3]: Propozycja zgodna
z pkt. 31 Noty Wyjaśniającej do
Modelowego Programu Leniency.
Komentarz [A4]: Postulat
podnoszony w trakcie konsultacji
projektu ustawy. Proponujemy, aby już
w momencie składania wniosku
przedsiębiorcy byli informowani o
kolejności złożonego wniosku
(zarówno wniosku pełnego, jak i
wniosku skróconego).
Komentarz [A5]: W związku z
postulatem przedstawionym powyżej,
aby wszyscy przedsiębiorcy byli
informowani o dacie, godzinie i
kolejności złożenia wniosku, ten pkt
jest zbędny.

Komentarz [A6]: Dotychczas w
Wyjaśnieniach Prezesa UOKiK w
sprawie leniency.

Komentarz [A7]: Postulat
podnoszony w trakcie konsultacji
projektu ustawy, ostatecznie
nieuwzględniony w ustawie przez
UOKiK (ze względu na konieczność
zapewnienia elastyczności w każdej
sprawie). Uważamy, że dla
zapewnienia pewności prawnej
przedsiębiorców rozporządzenie
leniency powinno zawierać dyrektywy
w zakresie wyznaczania przez Prezesa
UOKiK terminu na uzupełnienie
wniosku.
Komentarz [A8]: Postulat zgodny z
pkt 15 zd. 2 Modelowego Programu
Leniency.

2. W zawiadomieniu Prezes Urzędu informuje jednocześnie, że uznanie spełnienia
powyższych warunków ma charakter wstępny i będzie podlegać weryfikacji w toku
postępowaniu antymonopolowego oraz poucza o skutkach prawnych braku lub niewłaściwej
współpracy z Prezesem Urzędu.
3. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu informuje ponadto o
kolejności, w jakiej wniosek wpłynął do Prezesa Urzędu.
§ 810. 1. Jeżeli istnieją podstawy do uznania, że przedsiębiorca:
1) od złożenia wniosku, o którym mowa w art. 113a lub 113e ustawy nie współpracuje
w pełnym zakresie z Prezesem Urzędu
2) nie spełnia pozostałych warunków określonych w art. 113a, 113b lub 113c ust. 1 pkt 3
ustawy,
Prezes Urzędu informuje o tym pisemnie tego przedsiębiorcę wskazując jednocześnie, że
może to skutkować w decyzji kończącej postępowanie antymonopolowe brakiem odstąpienia
przez Prezesa Urzędu od wymierzenia kary lub jej obniżenia, w stosunku do tego
przedsiębiorcy.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera uzasadnienie.
§ 911. Przedsiębiorca może cofnąć wniosek w każdej chwili przed wydaniem przez Prezesa
Urzędu decyzji w sprawie porozumienia, którego wniosek dotyczy.
§ 1012. Cofnięcie wniosku lub jego nieuwzględnienie po przesłaniu zawiadomienia, o którym
mowa w § 7 ust. 1, nie ma wpływu na zmianę kolejności pozostałych złożonych wniosków.
§ 13. 1. W przypadku nieuwzględnienia wniosku lub jego wycofania przez przedsiębiorcę
zwrotowi podlega wniosek wraz z dowodami przedłożonymi przez przedsiębiorcę wraz z
wnioskiem.
2. W przypadku nieuwzględnienia wniosku lub jego wycofania przez przedsiębiorcę
informacje i dowody zgromadzone w związku ze złożonym wnioskiem nie mogą być
wykorzystane przez Prezesa UOKiK przeciwko stronom postępowania jako dowody w
postępowaniu.
§ 14. 1. Kolejność wniosków składanych przez osoby zarządzające jest klasyfikowana
odrębnie od wniosków składanych przez przedsiębiorców.
§ 1115. Przepisy § 2, § 4-10 stosuje się odpowiednio do osób zarządzających, podlegających
odpowiedzialności na podstawie art. 106a ustawy.
§ 1216. 1. W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku, o którym mowa w art. 113j
ust. 1 ustawy, Prezes Urzędu informuje o tym pisemnie objętą tym wnioskiem osobę
zarządzającą, która nie złożyła uprzednio wniosku, nie później niż w dniu wszczęcia
postępowania,
w
którym
stroną
jest
ta
osoba.
2. W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku, o którym mowa w art. 113j ust. 1
ustawy, po wszczęciu postępowania, w którym stroną jest objęta tym wnioskiem osoba
zarządzająca, która nie złożyła uprzednio wniosku, Prezes Urzędu przekazuje tej osobie
informację, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po złożeniu tego wniosku.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Prezes Urzędu informuje ponadto o
3

Komentarz [A9]: Uważamy, że
informacja o kolejności wniosku
powinna być udzielania przedsiębiorcy
już w momencie złożenia wniosku.
Patrz komentarz powyżej.
Komentarz [A10]: Propozycja ma na
celu doprecyzowanie art. 113g o
obowiązku Prezesa UOKiK zwrotu
wniosku w przypadku jego
nieuwzględnienia przez Prezesa
UOKiK lub wycofania przez
przedsiębiorcę.
Po pierwsze, należy doprecyzować, że
dowody (dokumenty, materiały)
przedłożone przez wnioskodawcę
stanowią integralną część wniosku i w
przypadku nieuwzględnienia wniosku
lub jego wycofania przez
przedsiębiorcę także podlegają
zwrotowi.
Po drugie, niezbędnymi elementami
procedury leniency są mechanizmy
gwarantujące, że informacje i dowody
dobrowolnie dostarczone przez
przedsiębiorcę w przypadku zwrotu
lub wycofania wniosku nie będą
przeciwko niemu wykorzystywane,
zgodnie z zasadami wolności od
samooskarżania się, zaufania
obywateli do organów administracji
publicznej i ochroną uzasadnionych
oczekiwań.
Prezes UOKiK dysponuje
rozbudowanymi kompetencjami i
instrumentami pozwalającymi na
zdobywanie informacji o zakazanych
porozumieniach funkcjonujących na
rynku. Przeciwwagą do tych
kompetencji powinny być
rozbudowane mechanizmy
gwarancyjne dla przedsiębiorców.
Postulat ten jest tym bardziej
uzasadniony, że przepisy dotyczące
wniosków przedsiębiorców stosuje się
odpowiednio do wniosków osób
zarządzających. Standardy ochrony
praw powinny być zatem odpowiednio
podwyższone.
Komentarz [A11]: Postulat
podnoszony przez SPK w trakcie
konsultacji projektu ustawy. Z uwagi
na fakt, że osoba zarządzająca ponosi
odpowiedzialność "obok"
przedsiębiorcy (odpowiedzialność
następczą), a wnioski leniency osób
zarządzających nie obejmują
przedsiębiorców, uzasadniona jest
odrębna ich klasyfikacja.

konieczności spełnienia przez osobę zarządzającą warunków, o których mowa w art. 113j ust.
2 ustawy.
§ 1317. Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 1418. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie trybu
postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie
(Dz. U. Nr 20, poz. 109).
§ 1519. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2015 r.
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Komentarz [A12]: Oczekiwane
również uaktualnienie / wydanie
nowych wyjaśnień Prezesa UOKiK w
sprawie wniosków leniency, w
szczególności zawierających
informacje o możliwości kontaktu z
pracownikami UOKiK, zasadach
procedury umawiania spotkań,
ewentualnie również wydanie
formularza wniosku leniency
(podobnie jak w KE).

