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Pan
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do Pana pisma z 16 grudnia 2020 r. nr VII.716.26.2020.MAW
w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
z siedzibą w Płocku kontroli nad Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pragnę
wyjaśnić, co następuje:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dalej „Prezes Urzędu” lub
„organ antymonopolowy”, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086), dalej
„ustawa”, ocenia każdą koncentrację pod kątem zachowania warunków konkurencji na rynku
działania uczestników koncentracji. Ocena dopuszczalności dokonania koncentracji wymaga
wyznaczenia rynku właściwego w sprawie, a następnie ustalenia, czy na tak wyznaczonym
rynku w wyniku zrealizowania zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia
konkurencji, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej, przez
którą rozumie się zgodnie z art. 4 pkt 10 ww. ustawy pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia
mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu
możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz
konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział
w rynku przekracza 40%. Przy ocenie tej brane są pod uwagę w szczególności takie czynniki,
jak udział uczestników koncentracji w rynku właściwym, struktura tego rynku po dokonaniu
koncentracji, bariery wejścia na rynek oraz wpływ koncentracji na rynek (rynki) w układzie
horyzontalnym, wertykalnym i konglomeratowym.
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Ocena dopuszczalności koncentracji wymaga zatem wyznaczenia rynku właściwego
w sprawie (lub szeregu rynków), a następnie ustalenia, czy na wyznaczonym rynku w wyniku
zrealizowania zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji,
w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej.
Ustawa jednoznacznie określa kompetencje Prezesa Urzędu przy ocenie zamiaru
koncentracji, która to ocena może zakończyć się zgodą bezwarunkową lub warunkową na
dokonanie koncentracji albo jej zakazaniem, przy czym rodzaj decyzji zależy od tego, czy
w wyniku koncentracji dochodzi do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku właściwym.
Jeżeli w toku postępowania antymonopolowego okaże się, że konkurencja na rynku
właściwym nie zostanie istotnie ograniczona, zgodnie z art. 18 ustawy Prezes Urzędu kończy
postępowanie decyzją wyrażającą zgodę na dokonanie koncentracji.
Zgoda warunkowa, w myśl art. 19 ustawy, wydawana jest wówczas, gdy do istotnego
ograniczenia konkurencji nie dochodzi w wyniku spełnienia przez przedsiębiorcę określonych
warunków. Warunkami tymi, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy, są w szczególności:
-

zbycie całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,

-

wyzbycie się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami,
w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania
z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku
przedsiębiorców,

-

udzielenie licencji praw wyłącznych konkurentowi.
Wskazane wyżej czynności mają na celu przede wszystkim zredukowanie siły

rynkowej przedsiębiorców objętych koncentracją i przez to utrzymanie efektywnej
konkurencji, która byłaby zakłócona w wyniku koncentracji dokonanej bez wprowadzenia
i wykonania warunków modyfikujących. Warunki, które mogą być nałożone na
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców w decyzji wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji,
nie są w treści art. 19 ustawy wymienione w sposób wyczerpujący, co wyraźnie wynika
z użytego przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności”. Wskazane w tym przepisie warunki
są jedynie przykładowe, co oznacza, że stosownie do okoliczności mogą one przyjmować
różną treść. W każdym jednak przypadku realizacja ich powinna doprowadzić do stanu,
w którym koncentracja nie będzie źródłem istotnego ograniczenia konkurencji na rynku.
Nadmienić w tym miejscu również należy, że jeśli w wyniku zamierzonej koncentracji nie
dochodzi do istotnego ograniczenia konkurencji, Prezes Urzędu nie ma podstaw do nałożenia
warunków, o których mowa powyżej.
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Trzecim możliwym rozstrzygnięciem jest zakazanie dokonania koncentracji, które
następuje w przypadku stwierdzenia, że jej zrealizowanie spowodowałoby istotne
ograniczenie konkurencji, a nie ma możliwości nałożenia odpowiednich warunków lub
warunki takie nie zostają zaakceptowane przez zgłaszającego (art. 20 ust. 1 ustawy).
Wyjątkiem od zasady, zgodnie z którą Prezes Urzędu wydaje decyzję zakazującą dokonania
koncentracji w przypadku uznania, że konkurencja na rynku właściwym zostanie istotnie
ograniczona, jest przepis art. 20 ust 2 ustawy. Warunkiem zastosowania tego wyjątku jest
wystąpienie okoliczności uzasadniających odstąpienie od zakazu, w tym przyczynienie się
koncentracji do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego, możliwość wywarcia
pozytywnego wpływu na gospodarkę narodową.
Wskazać zatem należy, iż decyzje organu antymonopolowego w sprawach
dotyczących koncentracji mają na celu ocenę planowanych koncentracji wyłącznie pod kątem
zachowania warunków konkurencji, bowiem tylko takie uprawnienia ustawa przyznaje
Prezesowi Urzędu. Oznacza to, że Prezes Urzędu nie ma możliwości oceny innych aspektów
projektowanej transakcji w tym np. oceny wpływu koncentracji na pluralizm mediów.
Zgłoszenie zamiaru koncentracji, polegającej na przejęciu przez Polski Koncern
Naftowy ORLEN S. A. z siedzibą w Płocku kontroli nad Polska Press sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, wpłynęło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 10 grudnia
2020 r.
Jednocześnie chciałbym zapewnić, że postępowanie w tej sprawie, podobnie jak
w każdej innej, toczy się z zachowaniem obowiązującej procedury, a decyzja zostanie podjęta
po przeprowadzeniu gruntownej analizy w zakresie skutków, jakie koncentracja może
spowodować dla stanu konkurencji. Prezes Urzędu oceniając każdą koncentrację w zakresie
jej wpływu na rynek opiera się wyłącznie na kryteriach merytorycznych wyznaczonych
przepisami ustawy i przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych stosowanych w prawie
konkurencji, nie ulegając w swoich działaniach jakiejkolwiek presji politycznej, społecznej
czy emocjom.
Ufam, że powyższe wyjaśnienia okażą się pomocne oraz wystarczające.
Z poważaniem,
Tomasz Chróstny
Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

tel. +48 22 826 34 14 < faks +48 22 826 61 25
sp@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

342592.894526.833327

3

/podpisano elektronicznie/
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