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przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

1. Imię i nazwisko

Daria Kostęcka-Jurczyk

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe

W 2005 r. uzyskałam dyplom doktora nauk prawnych na podstawie obrony pracy

doktorskiej pt. ,,Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego" na Wydziale Prawa,

Administracj i i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Promotor: prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic

Recenzęnci: Prof. dr hab. Leon Kieres

Prof. dr hab. Michał du Vall

Praca zostŃa wyrózniona przez Radę Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersltetu Wrocławskiego.

W latach 1993-1998 odbyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu

Wrocławskiego ukończone z wynikiem bardzo dobrym obroną pracy magisterskiej

pt. ,,Narodowy Bank Polski w sferze nadzorJ",

3. Informacja o doĘchcza§owym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

- od 01 .12.2005 do chwili obecnej adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i

Ekonomii



- 01.10.2006-30.09,2012 - adiunkt w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu

- 17 .02.2003-30.1 I.2005 - asystent na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

4, Wskazanie osiągnięcia wynikając ego z art.16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003

r. o stopniach naukowych i Ętule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie

sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U, z 2016 r. poz. 1311,)

Jako osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę do ubiegania się o nadanie stoPnia

doktora habilitowanego przedkładam monografię pt. ,,Koncentracja w formię wspólnego

przedsiębiorstwa aryzyko konkurencyjne w świetle prawa antymonopolowego", C. H. Beck,

Warszawa 2017, ss. 366 (ISBN: 978-83-255-9730-6).Ptzędłożona monografia jest pierwszym

w polskiej doktrynie prawa antymonopolowego opracowaniem dotyczącym wsPÓlnego

przedsiębiorstwa, którego utworzenie stanowi stan faktyczny koncentracji w rozumieniu Prawa

antymonopolowego.

podjęcie badań nad problematykąwspólnego przedsiębiorstwa (dalej też joint venture)

będącą przedmiotem wskazanej dysertacji uzasadniają |iczne problemy powstające W

przypadku koncentracji w formie wspólnego przedsiębiorstwa tak na gruncie prawa polskiego,

jak i europejskiego, a zagadnienie to nie zostało dotychczas kompleksowo opracowane nie

tylko literaturze polskoj ęzycznej, ale i angloj ęzycznej.

Enigmatyczność tęj konstrukcji współdziałania gospodarczego budzi szeleg

wątpliwości szczegolnię w zakresie oceny ryzyka zakJócęnia konkurencji, jakie generuje

wspólne przedsiębiorstwoo a także właściwej oceny przesłanek pozwalających kwalifikowaĆ

jego utworzenie jako stan faktyczny koncentracji.

Powazne trudności rodzi już sama próba zdefiniowania wspólnego przedsiębiorstwa.

W europejskim prawie konkurencji ani przepisy Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

(dalej: TFUE), ani przepisy prawa wtórnego nie zawierają definicji wspÓlnego

przedsiębiorstwa. W polskiej ustawie z dnia I7 .0ż.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów

(tj.Dz.IJ.2017,poz.229, dalej: OKiKU) rownież nie zostało zdefiniowane pojęcie wspólnego

przedsiębiorcy. Dla porównania w prawie konkurencji Stanow Zjednoczonych pod pojęciem

joint venture tozum:rę się związek dwóch lub więcej osób, które jako wspołwłaŚciciele

wspólnego przedsiębiorstwa zawierĄą rożnę transakcje na rynku. Na ogoł pojęcia wsPÓlne

przedsiębiorstwo używa się dla określenia spółki, która jest kontrolowana przęz

wspołzałożycieli. Nie zawsze jednak współpraca w formie wspólnego przedsiębiorstwa



przyjmuję postaó sformalizowaną, ujętą w odrębnej strukturze organizacyjno-prawnej i nie

zawszę stanowi odrębny byt prawny (spółka, spółdzielnia). W szerokim ujęciu wspólne

przedsiębiorstwo jest utozsamianę ze swego rodzaju porozumieniem kooperacyjnym,

dotyczącym m.in. organizacji procesu produkcji, dystrybucji lub działalności badawczo-

rozwojowej. Natomiast w wąskim ujęciu, wspólne przedsiębiorstwo moze oznaczac integrację

działalności przez co najmniej dwa przedsiębiorstwa (pojęcie przedsiębiorstwa będzie tutaj

uzywane w znaazeniu podmiotowym, ponieważ ustawodawca unijny nie posługuje się

pojęciem przedsiębiorcy. W miejscu, gdy będą omawiane wyłącznie przepisy prawa polskiego

będę posługiwńa się pojęciem wspolny przedsiębiorca).

Wspólne przedsiębiorstwo możebyć zorganizowane w róznych formach prawnych, ale

stanowi ono podmiot zależny zńożycieli. Mozę być ono utworzone w formię wspólnie

kontrolowanej spółki za|eżnej lub wspólnej agencji decydującej o planach rozwoju, cenacho

strategiach ryŃowych lub projektach bada-wczo-rozwojowych. W Polsce najczęŚciej

wykorzystywana jest forma spółki prawa handlowego lub społdzie|ni. Za joint venture uznaje

się utworzenie nowej spółki przezjednego przedsiębiorcę a następnie nabycie lub objęcie w

niej akcji (udziałów) przezinnych przedsiębiorców; utworzenie nowej spółki pTzęz co najmniej

dwóch przedsiębiorców, zmianę lub poszerzęnię działalności ptzęz istniejące juz wspólne

przedsiębiorstwo.

Praktyka tworzenia wspólnych przedsiębiorstw obejmuje zatem wiele rożnych sytuacji

prawnych, w których powstają wątpliwości, czy dochodzi wówczas do koncentracji w

rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 13912004 z 20 stycznia 2004 w sprawie

kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.IJtz.UE2004,L24, s.1, dalej jako: RKK) lub art.

13 ust. 2 pkt.3 OKiKU. Przede wszystkim dotyczy to zmiany struktury kontroli nad wspólnym

przedsiębiorstwem, poszerzenia zakresu działalności, czy przekształcenia niepełnofunkcyjnego

wspólnego przedsiębiorstwa w pełnofuŃcyjne. Z tego względu w monografii uwzględniłam

rożnę aspekty kontroli koncentracji w formie wspólnego przedsiębiorstwa na gruncie

przepisów RKK, w tym problem przĄęcia kontroli nad wspólnym przedsiębiorstwem.

Przędmiotęm rczważai podjętych w monografii jest takze koncentracja w formie wspólnego

przedsiębiorcy na gruncie polskiej ustawy o ochronie koŃurencji i konsumentów, przy czym

zagadnienia te uj ęto w kontekś ci e porównaw czym.

Celem monografii jest analiza róznych obszarów ryzyka ograniczenia konkurencji

poprzez koncentrację w formie wspólnego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

antymonopolowych, Dlatego też obejmuje ona wyłącznte wspólne przedsiębiorstwa będące

formą koncentracj i (tzw. pełnofuŃcyjne). Nie uwzględnia natomiast innych typów wspólnego



przedsiębiorstwa, podlegających odrębnym regulacjom. Realizacja tak postawionego celu

badawczego wymagała podjęcia próby udzięlęnia odpowiedzi na następujące py,tania: kiedy

utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa spełnia przesłanki stanu faktycznego koncentracji w

rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art,3 ust, 4 RKK atakże art, 13 ust. 2 OKiKU? Jaki jest stosunek

art. 3 ust. 1 lit. b) do art. 2 ust 4 RKK i czy drugi z wymienionych przepisów nie ogtanicza

pierwszego? Czy pojęcie utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa jest tozsame z pojęciem jego

powstania przykładowo w wyniku restrukturyzacji o charakterze organizacyjnym, której

skutkiem jest nabycie atrybutów pełnofunkcyjności? Czy umowa zńożycielska wspólnego

przedsiębiorstwa spełnia przesłanki stanu faktycznego porozumienia w rozumieniu art. 101

TFUE lub art. 6 OKiKU? Czy w świętle OKiKU można wykluczyć obowiązek notyfikacji

wspólnych przedsiębiorców nię spełniających przesłanek koncentracji bowiem zakres

przedmiotov\ry art. 13 OKiKU obejmuje wyłącznie koncentrację przedsiębiorców? Czy można

vłyznaczyć granicę między oligopolistyczną dominacją w rozumieniu art. 2 ust. 3 RKK i

koordynacj ą zachowań rynkowych przęz zilsżycieli wspólnego przedsiębiorstwa w

rozumieniu art. 2 ust. 4 RKK? Jakie są przesłanki kwalifikacji ograniczeń akcesoryjnych jako

niezbędnych dla dokonania koncentracji i czy na gruncie OKiKU Prezes UOKiK powinien je

uwzględniać w toku postępowania koncentracyjnego?

Poszukiwanie odpowiedzi na powyższe pytania wymusiło zastosowanie kilku metod

badawczych, W pracy wykorzystano przede wszystkim metodę formalno-dogmatyczną. W celu

zbadania rozbiężności między przepisami prawa krajowego i europejskiego w zakresie

ustalenia stanu faktycznego koncentracji w przypadku utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa

lub zmian organizacyjno-prawnych następujących w toku jego działalności zastosowano

metodę prawnoporównawczą. Niezbędne byłotakże zastosowanie metody historyczno-prawnej

obejmującej przepisy pierwszego rozporządzenia w sprawie kontroli koncentracji

(rozporządzenie Rady (WE) z dnta 21.12.1989 Nr 4064/89 w sprawie kontroli łączenia

przedsiębiorstw, Dz. Urz. WE 1990,L25, s. 13, dalej też jako: pierwsze rczporządzęnie w

sprawie kontroli koncentracji) orazjuż nie obowiązujących wytycznych Komisji Europejskiej

(dalej: Komisja) dotyczących m.in. pojęcia koncentracji oraz wyodrębnienia kooperacyjnych

i koncentracyjnych wspólnych przedsiębiorstw a takze polskiej ustawy antymonopolowej

z 2000 r. ZaWęśIęnie róznych obszarów ryzyka zakłocenia konkurencji przez wspólne

przedsiębiorstwo wymagało odwołania się do wykładni funkcjonalnej, którą uzupełniła

ekonomicz na analtza prawa,

Ryzyko ograniczenia konkurencji, jakie powstaje w związku z utworzeniem wspólnego

przedsiębiorstwa jest oceniane w toku postępowania koncentracyjnego ex ante. Główne jego



obszary obejmuje art.2 ust, 3-5 RKK, atakże art, 18 OKiKU. Należy do nich zaliczYÓ a)

koordynację zachowań rynkowych zńożycieli wspólnego przedsiębiorstwa, b) koordYnację

zaęhowańrynkowych założycieli i wspolnego przedsiębiorstwa, c) wykluczenie konkurentów

wspólnego przedsiębiorstwa z rynku (aktualnych lub potencjalnych), d) efekty skoordYnowane

i nieskoordynowane.

W celu poprawnej weryfikacji tyzyka ograniczenia efektywnej konkurencji na rynku

właściwym (ryzyka koŃurencyjnego) przez wspólne przedsiębiorstwo najpierw

zdefiniowałam pojęcie wspólnego przedsiębiorstwa oraz określiłam przesłanki powstania stanu

faktycznego koncentracji w formi e joint venture. JednoczeŚnię zwróciłam uwagę, Że tworzeniu

wspólnych przedsiębiorstw sprzyja oligopolistycznastruktura rynku. Ztego teżwzg|ędu jużna

początku pracy ukazałam związki między strukturą rynku a ryzykiem zniekształcenia

efektywnej koŃurencj i. Z prawnego punktu widzęnia niezbędne było ustalenie, w jakich

sltuacjach i ktore wspólne przedsiębiorstwa mają charakter pełnofunkcyjny, oraz kiedy

utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa stanowi stan faktyczny koncentracji w rozumieniu art,

3 ust. 4 RKK. przepisom o kontroli koncentracji w prawie antymonopolowYm Unii

Europejskiej (UE) podlegają bowięm (inaczej niż w Polsce) wyłącznie wspólne

przedsiębiorstwa pełnofuŃcyjne. Natomiast niepełnofuŃcyjne co do zasady wchodzą w

zakres przepisów regulujących zawieranię antykonkurencyjnych porozumień między

przedsiębiorstwami. Na gruncie pierwszego rozporządzenia w sprawie kontroli koncentracji

(rozporządzenie Rady (EWG) z dnia 21,.12,1989 nr 4064189 w sprawie kontroli łączenia

przedsiębiorstw) stosowano inny podział. Mianowicie wyodrębniano tzw. kooPeracYjne

(koordynacyjne) i koncentracyjne wspolne przedsiębiorstwa. W pracy przyjęłamhipotezę,że

w praktyce podziŃtaki utrzymuje się nadal, pomimo ze aktualnie obowiązujące PrzePisY RKK

posługują się wyłącznie pojęciem pełno- i niepełnofunkcyjnego wspólnego przedsiębiorstwa,

Jednoczęśnię wykazałam, że chociaż trudno jest wyodrębnić typowe kooperacyjne

(koordynacyjne) i koncęntracyjne wspólne przedsiębiorstwa, gdyż często mają one charakter

mieszany, to pierwotny podział jest bardziej użyteczny. Ukazuje on bowiem kluczowe

elementy ana|izy prawnej wspólnych przedsiębiorstw. Aktualnie stosowany podział na Pełno-

i niepełnofunkcyjne wspólne przedsiębiorstwa Wymaga weryfikacji wielu czynników o

charaktętzę jakościowym, aby ustalić czy wspólne przedsiębiorstwo jest (lub nie)

pełnofuŃcyjne a granica między rcżnymi typami wspólnych przedsiębiorstw jest raczej

płynna. Ztegowzględu konieczne było skonstruowanie katalogu narzędzi wYkorzYstYwanYch

do rozróżnięnia wspólnych przedsiębiorstw stanowiących koncentrację od wsPÓlnYch

przedsiębiorstw będących porozumienięm ograniczającym konkurencję, Jednym z nich jest



niezalęzność wspólnego przedsiębiorstwa od założycieli. Analiza relacji pomiędzy tymi

podmiotami potwierdziła pierwotną hipotezę, że istnieje sprzeczność między założęniem

samodzielności operacyjnej i wspólną kontrolą założycieli wspólnego przedsiębiorstwa.

Oznacza to, że kryterium weryfikacji pełnofunkcyjnego (lub nie) charakteru wspólnego

przedsiębiorstwa na|eżŃoby wyeliminować. Hipotęza ta była weryfikowana vłyłącznie na

gruncie przepisów RKK, poniewaz na gruncie polskiej OKiKU przyjęto zupełnie inne

rozwiązania niż w prawie unijnym. W świetle OKiKU nie wyodrębnia się poszczególnych

typów wspólnych przedsiębiorców. Utworzenie każdego wspólnego przedsiębiorcy, bez

względu na jego charakter prawny i gospodarczy podlega prewencyjnemu nadzorowi Prezesa

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezęs UOKiK), jeżeli spełnione jest

ilościowe kryterium określone w art. 13 ust. 1 i nie zachodząwyjątki z art. 14 OKiKU.

W świętle przepisów RKK pojęcie koncentracji obejmuje wyłącznie działanta

przynoszące trwałą zmianę w kontroli uczestniczących przedsiębiorstw a tym samym w

strukturze ryŃu. W praktyce w przypadku utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa trudno jest

jednak ustalić, kiedy następuje zmianaw strukturze kontroli wspólnego przedsiębiorstwa, którą

na|eży notyfikować. Art. 3 ust. 4 RKK stanowi, że utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa

stanowi koncentrację w lozumieniu art. 3 ust, 1 lit. b) RKK. Z tego względu, aby określić

obowiązek notyfikacji koncentracji w formie wspólnego przedsiębiorstwa kluczowe było

zbadanie stosunku między ań. 3 ust. 4 i art. 3 ust. 1 lit. b) RKK. Należało tutaj rozstrzygnąĆ,

czy art.3 ust. 4 RKK stanowi środek ograniczenia art. 3 ust. 1 lit. b) RKK do wspolnych

przedsiębiorstw, czy niezalężnię określa zakres przedmiotowy art. 3 ust, 1 lit. b) RKK, jeśli

zostanie utworzone pełnofunkcyjne wspolne przedsiębiorstwo. Art. 3 ust. 4 RKK wyjaśnia, że

utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa skutkuje wspólną kontrolą założycie|i, ale dla

zastosowania przepisów tego rozporządzenia musi mieć ono charakter pełnofunkcyjny, Z kolei

na gruncie art, 3 ust. 1 lit. b) RKK każda zmiana struktury kontroli wymaga notyfikacji, Badanie

relacji między tymi przepisami skłania do wniosku, że art.3 ust. 4 nie ogranicza art.3 ust. 1 lit.

b) RKK, ponieważ oba te przepisy obejmują inny stan faktyczny, Art. 3 ust. 1 lit. b) RKK

dotyczy przejęciakontroli i wyklucza zasadność weryfikacji pełnego zakresu funkcji. Przejęcie

kontroli stanowi bowiem stan faktyczny koncenttacji bez względu na charakter wspólnego

przedsiębiorstwa.

Stan faktyczny koncentracji w formie wspólnego przedsiębiorstwa zachodzi talcże w

przypadku zmiany zakresu jego działalnośc: oraz przeksztńcenia niepełnofuŃcyjnego

wspólnego przedsiębiorstwa w pełnofuŃcyjne a takżę zmiany liczby lub tozsamoŚci

założycieliwe wspólnym przedsiębiorstwie poprzeznabycie (objęcie) akcji (udziałów) lub ich



sprzedażw związkuz wycofaniem się jednego zzałożycieli. Takie przypadki skutkują zmianą

jakości kontroli wymagającą notyfikacji. Dochodzi wówczas z jednej strony do zmianY jakoŚci

dotychczasowej kontroli, a z drugiej do przejęcia po raz pierwszy kontroli przez innego

akcjonariusza(udzińowca).Należy zalważyc,żewprzypadkuzbyciaprawudziałowYchPrzez

jednego lub kilku założycie|i nię zavłszę następuje zmiana struktury rynku. W takiej sytuacji

nie ma obowiązku notyfikacji koncentracji. Obowiązek taki mogłby powstaĆ, jeŚli Po

zmniejszeniu liczby założycieltbędą zacho dzic przesłaŃi zmiany jakoŚci kontroli.

InaczĄnalezy jednak ocenić sytuację, gdy obok zmiany zakresu działalnoŚci wsPolnego

przedsiębiorstwa zostaną wniesione dodatkowe składniki mienia, W rozumieniu PrzePisów

RKK stanowi to zamiar koncentracji podlegaj ący zgłoszeniu. Nie maprzy tym znaczenia, czY

dodatkowe składniki wnosi założyciel, czy osoba trzęcia. JęŚli nowe materialne lub

niematęrialne składniki przedsiębiorstwa w znaęzeniu przedmiotowym wnosi jeden z

zńożycieli. wówczas pozostali zńożyciele uzyskują kontrolę nad tymi składnikami majątku

stosownie do art. 3 ust. 1 lit. b) RKK. Zkolei zŃożyciele wnoszący te składniki Przestają bYÓ

jedynymi kontrolującymi je podmiotami, Jeśli dodatkowe składniki mienia wnosi strona

trzecia, wówczas wszyscy zŃożyciele przejmują po raz pierwszy wsPÓlną kontrolę nad

dodatkowymi składnikami mięnia. W każdym z tych przypadkow następuje stan faktycznY

koncentracji w rozumieniu przepisów RKK.

Istotną część badania stanowiło poszukiwanie odpowiedzi na pltanie, czy przesłaŃą

obowiązku notyfikacji jest utworz enie, czy powstanie wspólnego przedsiębiorstwa. TręŚÓ art.

3 ust. 4 RKK obejmuje wyłącznie utworzenie joint venture, ktore musi trwale wypełniaĆ

funkcje samodzielnego przedsiębiorstwa. W monografii wykazilam, ze Komisja szeroko

rozumie pojęcie utworzenia i traktuje je jako tozsame z pojęciem powstania. Potwierdza to

m.in. fakt, że wykładniajęzykowaart.3 ust.4 RKK skłania do wniosku,tżprzepisten Powinien

objąć nowe utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa, które nie wchodziło w zakres art, 3 ust. 1

lit. b) RKK, poniewaz przejęcie kontroli dotyczy już istniejącego przedsiębiorstwa. Cel i treŚĆ

RKK wskazuje, że kontrolą na|eży objąć jak najszerszy zakres transakcji, ktore wYkazują

potencjalni e znaczne skutki z punktu widzenia prawa konkurencji. Dlatego, naleŻY

zmodyfikowaó pojęcie utworzenia pod tym względem, jak również objąÓ nim przekształcenie

niepełnofuŃcyjnego w pełnofunkcyjne wspólne przedsiębiorstwo bowiem wtaz Zę zmtaną

istniejącego niepełnofunkcyjnego wspólnego przedsiębiorstwa w pełnofunkcYjne - to drugie

powstaje po razpierwszy. Komisja wymieniła następujące grupy przypadkow, przy ktorych

przeksztńcenie niepełnofunkcyjnego w pełnofunkcyjne wspólne przedsiębiorstwo stanowi stan

faktyczny koncentracji, Obejmują one zmlanę struktury organizacyjnej, wejŚcie na rYnek,



wystąpienie dotychczas niepewnego zdarzenia umozliwiające podjęcie działalności

gospodarczej przez wspólne przedsiębiorstwo (przykładowo wynik postępowania

przetargowego). W praktyce zmiana struktury organizacyjnej moze wymagaĆ zmiany umowy

zńożycieIskiej wspolnego przedsiębiorstwa, jeżeli skutkuje ona uzyskaniemprzezeń większej

niezalezności decyzyjnej od zŃożyciell. W efekcię wspólne przedsiębiorstwo staje się

samodzielnym podmiotem gospodarczym i ma mozliwość niezależnego zarządzania, które

obejmuje dziŃalnośó operacyjną. Taka zmiana niewątpliwie generuje obowiązek notyfikacji

wspólnego przedsiębiorstwa do Komisji. Trudno jednak znalężc odpowiedz na pl'tanie, czy

Komisja za\icza do powyzszej grupy przypadków równiez sytuacje, gdy wspólne

przedsiębiorstwo osiąga uzyskuje faktycznie większą swobodę podejmowania decyzji w

zakresie zakupu lub sprzedaży,ktora nię ma odzwierciedlenia w umowie zŃożycielskiej, w

wyniku czego osiągnie ono charaktęr pełnofuŃcyjny. W monografii wykazałam, że

ptzekształcenie niepełnofunkcyjnego wspólnego przedsiębiorstwa w pełnofunkcyjne wspólne

przedsiębiorstwo jest tozsame z powstaniem nowego wspólnego przedsiębiorstwa o pełnYm

zakresie funkcji przy wykorzystaniu już istniejącego niepełnofuŃcyjnego joint venture.

Przększtil,cęnie w pełnofuŃcyjne wspólne przedsiębiorstwo stanowi bowiem sfluację, ktorą

należy ocenić jako powstanie nowego przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu już istniejącego

niepełnofuŃcyjnego wspólnego przedsiębiorstwa. Zatęmdochodzi wówczas do utworzenia po

taz pierwszy pełnofunkcyjnego wspólnego przedsiębiorstwa, co otwiera możliwość

zastosowania przepisów RKK.

Odrębnym problemem jest charakter umowy zńożycielskiej wspólnego przedsiębiorstwa,

poniewaz istnieją wątpliwości, czy stanowi ona stan faktyczny porozumienia ograniczającego

koŃurencję. W monografii wykazałam, ze umowa założycie|ska wspólnego przedsiębiorstwa

nie stanowi stanu faktycznego porozumienia ograniczającego konkurencję. Przedmiotem

takiego porozumienia musi być zachowanie konkurencyjne założycieli. Umowa założycielska

reguluje sposób organizacji i przedmiot działalności wspólnego przedsiębiorstwa a nie zakres

koordynacjizachowańryŃowych założycieli. Nie możnazatemuznac umowy założycielskiej

za stanfaktyczny porozumienia ograniczĄącego konkurencję, choó jej zawarcie możę sprzyjać

koordynacji zachowań konkurencyjnych przez założycie|i joint venture. Oznacza too że

wspólne przedsiębiorstwo możę rodzię ryzyko zakłoęęnta efektywnej konkurencji na rynku.

Między utworzęniem i koordynacjązachowań koŃurencyjnych musi jednak istnieĆ pewna

kauzalność, w braku której wspólne przedsiębiorstwo nie moze zostaó uznane za wywołujące

skutki antykoŃurencyjne. ZaWęs prawnej oceny ryzyka ograniczenia koŃurencji

następujące go poprzęzkoordynację zachowań rynkowych założycieli Wznaaza treść art. 2 ust.



4 RKK. W monografii wykazałam, że art, 2 ust. 4 RKK niepotrzebnie komplikuje system

nadzoru nad tworzeniem wspólnych przedsiębiorstw, poniewaz obejmuje on wyłącznie ryzyko

koordynacji zachowań rynkowych między zŃożycielami, Nie uwzględnia natomiast ryzyka

koordynacji między wspólnym przedsiębiorstwęm i co najmniej jednym z założycieli. Skoro

zńożycie|e nię kontrolują się wzajemnie i nie stanowią jednego organizmu gospodarczego w

rozumieniu prawa konkurencji, porozumienia między nimi wchodzą w zakręs art. 101 TFUE i

nie ma potrzeby uwzględniania tego w treści art. 2 ust. 4 RKK. Jeżeli załoĘciel (-e) i wsPÓlne

przedsiębiorstwo (spółka zależna) nie są niezależnymt przedsiębiorstwami, nie mozna

stwierdzić ograniczenia koŃurencji w rozumieniu powyzszych przepisów, bowiem

przedmiotem postępowania organów antymonopolowych jest ograniczenie konkurencji międzY

niezależnymi przedsiębiorstwami. Art. 101 ust. 1 TFUE nie jest właściwy, gdy

przedsiębiorstwo na|eży do grupy kapitałowej, w ramach ktorej spółka zależna nie moze

rzeczywtście zostaó uznana za autonomicznąw stosunku do spółki dominującej, gdyż musi

dostosowaó się do wskazówek kontrolującej ją spółki dominującej. Powyższe rozwńania

skłoniły do sformułowania poglądu, że art.2 ust. 4 można wykreślić z treŚci RKK.

Argumentem potwierdzającympovłyższy wniosek sątakże trudności z ustaleniem czy art,

2 ust. 4 tego rozpotządzenia obejmuje koordynację wertykalną między zńożycielami. Raczej

na|eży przyjąć, żę wchodzi ona w zakręs art. 2 ust. 3 RKK, który szeroko ujmuje ryzyko

zakłócęniakonkurencj i poprzez utworzęnie wspólnego przedsiębiorstwa i uwzględnia również

relacje wertykalne.

Skutki utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa na ryŃu mogą prowadziĆ do powstania

efektów skoordynowanych (zbiorowa pozycja dominująca) lub nieskoordynowanych

(indywidualna presja koŃurencyjna). Oligopolistyczną wspoŁza\eżność przedsiębiorstw na

rynku właściwym uwzględnia tręść art. 2 ust. 3 RKK. Dotyczy to sytuacji, gdy kilka

przedsiębiorstw razem (w tym także wspólne przedsiębiorstwo) jednolicie wykorzystuje siłę

ryŃową sprzecznie z zasadami konkurencji (zbiorowa pozycja dominująca). Rodzi to ryzyko

nadużyciapozycji dominującej w rozumieniu art. 2 ust. 3 RKK i ryzyko koordynacji zachowań

rynkowych pozostałych przedsiębiorstw w związku z v,ryk|uczeniem konkurencji na ryŃu

właściwym i wzrostem jego przejrzystości, Komisja bada tę kwestie niejednolicie - pod kątem

koordynacji w świetle ań. 2 ust. 4 RKK,lub pod kątem wspólnej dominacji w Świetlę art, 2 ust.

3 RKK, Należy tutaj podkreślić, że praktycznie nie ma ani prawnej, ani ekonomicznej rożntcy

między oligopolistyczną dominacją i koordynacjąw świetle art. 2 ust. 4 RKK. Obie koncePcje

sąbardzo zbliżonę do siebię. Z prawnego punktu widzenia powstaje tutaj powazny problem

sprowadzający się do pytania, gdzie ptzebiega linia demarkacyjna między zbiorową dominacją



w świetle art. 2 ust. 3 RKK ttyzykiem efektów skoordynowanych w świętle art. 2 ust. 4 RKK.

Ustawodawca przewidział dwie (rożne w treści) nonny. Art.2 ust. 3 RKK obejmuje ryzyko

zachowań paralelnych tylko na rynku właściwym, na którym będzie obecne takze nowe

przedsiębiorstwo i na którym dochodzi do zmiany struktury rynkowej. Zkolei art. 2 ust. 4 RKK

dotyczy koordynacji między zŃożycielami. To jednak nie uzasadnia zastosowanla art.2 ust. 4

RKK we wszystkich przypadkach. Przykładowo jeśli założyciele koordynują swoje

zachowania rynkowe poza wspólnym przedsiębiorstwem będzie miał zastosowanie ań, 10l

TFUE w ramach rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2001 w sprawie

wprowadzenia w życie rcguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu [art.. 101 i102

TFUE] (Dz.Urz. WE 2003, L 1, s. 1, dalej jako:rozporządzenie Rady (WE)Nr 1/2003).Ztego

względu postuluję także rewizję wytycznych w sprawie koncentracji horyzontalnych oraz

wykreślenie art.2 ust. 4 i 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 13912004 i jednocześnie objęcie

ryzykakoordynacji między zńożycielamiptaz art. 2 ust. 3 Rady (WE) nr 13912004.

Odrębnym obszarem ryzyka, jakie związane jest z utworzeniem wspólnego

przedsiębiorstwa są ograniczenia akcesoryjne (dodatkowe ograniczenia umowne). Należą do

nich takię ograniczenia konkurencji, ktore są bezpośrednio związane zrca|izacją koncentracji i

są dla niej niezbędne, Utworzeniu wspólnego przedsiębiorstwa często towarzyszą zakazy

konkurencji, porozumienia licencyjne, umowy dostawy i zbytu stanowiące integralną częśó

koncentracji. Zostały onewytażnie wymienione w art. 6 ust. 1 lit. b) zd.2, art. 8 ust. I zd,2,

art. 8 ust. 2 zd. 3 RKK. Za ograniczenia akcesoryjne uznaje się kazdą klauzulę lub

porozumienie, które w sposób odczuwalny zakłócakoŃurencję, ale nie wchodzi w zakres art.

101 ust. 1 TFUE, Zatem ograniczenia te nie są normatywnie objęte przęz zakaz określony w

art. 101 ust. 1 TFUE. Są one uzasadniane ich niezbędnością dla przeniesienia aktywów w

określonych rodzajach transakcji. W rezultacię oznacza to, że jeśli porozumienie spełnia

podrzędne fuŃcje w stosunku do głównego środka (np. utworzenia wspólnego

przedsiębiorstwa) i nie jest niezbędne dla jego utworzęnia oraz działalności, nie wchodzi w

zakres zakazu zawartego w art. 101 ust. 1 TFUE, o ile przepis ten nie ma zastosowania do

głównego działania. Jeśli w świetle art. 101 ust. 3 TFUE główne dzińanie jest wyłączone spod

zakazu zautierania porozumień ograniczających koŃurencję, dodatkowę ograniczenia

umowne równięż są objęte tym wyłączenięm, W przypadku wspólnego przedsiębiorstwa za

niezbędne, a|e też za bezpośrednio powiązane z jego utworzeniem, uznaje się ograniczenia

uzasadniane koniecznością działania w dobrej wierze. Mogą one polegać na przekazaniu

wspólnemu przedsiębiorstwu know-how i umozliwieniu ochrony interesów poszczęgólnych

zaŁo ży cteli we wsp ó lnym prze d s i ęb i o rstwi e pr ze d działaniami ko nkurencj i .
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Od ograniczeń akcęsoryjnych należy rozrożnic tzw, ,,odrębne porozumienia". Są one

definiowane negatywnie, tzn. obejmują takie klauzule, które nie są ograniczeniami

akcesoryjnymi. Jeśli brakuje bezpośredniego związku z koncentracją i nie jest spełniony

lvymóg konieczności dla dokonania koncentracji, takie uzgodnienia należy traktowaó jako

odrębne porozumienia. Nie są one objęte ani bezpośrednio przęztreść art. 2 ust. 4 i 5 RKK, ani

przęzart.6ust. 1lit. b) zd.Z,art.8 ust. Izd.2 i art.8 ust.2zd.3 RKK.Tym samymniebędą

oceniane w ramach postępowania w świętle RKK. Wobec tego powstaje pytanie , czy odnoszący

się do nich art. 2 ust, 4 RKK należy szerzej interpretować i tym samym wszystkie rodzaje

kooperacyjnych aspektów powinny być badanę na podstawie przepisów prawa MÓmego w

ramach RKK, czy może takie odrębne porozumięnia rzęczywiście należy badać w oparciu o

art, 101 TFUE pozareżimem RKK, Jeśli wystąpi ostatni ztychprzypadków nadal mozna mieĆ

wątpliwości prawnoprocesowę co do możliwości badania ich w oparciu o art.2I ust. l RKK w

świetle rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2003. To jest szczególnie z;naczącę dla ustalęnia, na

ile możliwa jest kontrola zachowań w świetle art. 101 TFUE w ramach postępowania

określonego w rozpotządzentu Rady (WE) nr 112003 przy jednoczesnym istnieniu stanu

faktycznego koncentracji w rozumięniu art. 3 ust. 4 RKK o wymiarze unijnym. W monografii

vrrykazałam, że odrębne porozumienia powinny być badanę w ramach postępowania

koncentracyjnego RKK na podstawie art. 101 TFUE.

W Polsce na gruncie OKiKU postępowanie w sprawach koncentracji nie obejmuje

ograniczeń akcesoryjnych, ani odrębnych porozumień. Wchodzą one w zakręs art.6 t 8 OKiKU

i jeżeli są zawarle w umowie założycielskiej wspólnego przedsiębiorcy, są przedmiotem

odrębnego postępowania. W aktualnym stanie prawnym niezbędne jest wdrozenie przepisów

regulujących ten obszar nadzoru nad operacjami koncentracyjnymi. Pozwoliłoby to na

uporządkowanie sy.tuacji prawnej wspólnych przedsiębiorców. Obecny rężimprawny, któremu

podlegają wspolni przedsiębiorcy w Polsce, odbiega od rozwiązań dotyczących

funkcjonowaniajoint venture na gruncie prawa europejskiego i ich ekonomicznego znaczenia

dlazil,ożycieli.

Ana|iza polskiej OKiKU de lege lata skłoniła do sformułowania wniosku, że

konstrukcja wspólnego przedsiębiorcy w świętle OKiKU wydaje się być nadmiernie

uproszczona a jednocześnie zbyt szęroko ujmuje obowiązek notyfikacji wspólnego

przedsiębiorcy Prezesowi UOKiK. W świetlę Wyjaśnień w sprawie kryteriów i procedury

zgłaszania koncentracji wszystkie typy wspolnych przedsiębiorcow są traktowane jak forma

koncentracj i i jeże|i spełniają ustawowe progi ilościowe określone w art, 13 ust. 1 OKiKU,

muszą być notyfikowane Prezesowi UOKiK. Ana|iza decyzji Prezesa UOKiK w sprawach
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dotyczących utworzęnia wspólnego przedsiębiorcy potwierdza, że w wielu przypadkach

przedsiębiorcy notyfikują operacje nie stanowiące formy koncentracji, a raczej będące

porozumieniem kooperacyjnym, czy też niepełnofunkcyjnym (kooperacyjnym) wspólnym

przedsiębio rcą, który na gruncie unijnych przepisów w sprawie kontroli koncentracji nie jest

objęty obowiązkiem notyfikacji. Badania nad wspólnym przedsiębiolcą na gruncie Polskiej

okiku skłoniły do sformułowania kilku wniosków de legeferenda.

po pierwsze w oKiKU należy wyodrębnić wspolnych przedsiębiorców kooperacYjnYch i

koncentracyjnych (lub ewentualnie pełno- i niepełnofunkcyjnych na wzór aktualnie

obowiąującego RKK). To pozwoliłoby uniknąó kosztów i czasu przeznaczanYch Przez

przedsiębiorców na dopełnienie obowiązku notyfikacji i jednocześnie odciążYĆ UOKiK w

zakresie przeprowa dzóniapostępowania w sytuacji, gdy utworzenie wspÓlnego PrzedsiębiorcY

nie stanowi stanu faktycznego koncentracji.

W świętle Wyjaśnień Prezesa UOKiK wspólny przedsiębiorca nie jest ocenianY w

kategoriach przejęciakontroli. Dlatego równięz ztego względu należy ograniczyc Pojęcie stanu

faktycznego koncentracji w formie wspólnego przedsiębiorcy do przypadkow, gdy taki

przedsiębiorca podlega wspolnej kontroli. Dzięki temu powstałoby przejrzYste narzędzie

podziału wspólnych przedsiębiorców na te stanowiące koncentrację i te, które naleŻY oceniaĆ

w oparciu o art. 6 i 8 uokik.

W aktualnym stanię prawnym obowiązek zgłoszenia obejmuje nawet nabycie lub objęcie

mniejszościowego pakietu akcji (udziałów) joint ventltre,choĆ przepisy OKiKU nie Przewidują

kontroli nabywania pakietów mniejszościowych jako odrębnego stanu faktYcznego

koncentracji. Niewątpliwie takie zróżnicowane podejście w zakresie powstania obowiązku

notyfikacji nabycia praw udziałowych wymaga ujednolicenia i stanowi argument uzasadniającY

potrzebę rewizji OKiKU.
ponadto dyspozycja ań. 20 oKiKU powinna obejmowaĆ ograniczenia akcesoryjne

niezbędne d1area1izacji operacji koncentracyjnej.Należy jednak podkreŚliĆ, żę d|a uzYskania

optymalnej efektywności takich tozwiązań niezbędne jest jednoczesne wYodrębnienie

wspólnych przedsiębiorców o charakterze kooperacyjnym i koncentracyj nym,

5. Omówienie pozostałego dorobku i osiągnięć naukowych

obok omówionego powyzej osiągnięcia w postaci monografii, przedstawionej w

ramach niniejszego wniosku jako osiągnięcie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i ust. 2PktI

ustawy z dnia 14 marca 2003 r, o stopniach naukowych i tytule naukowym oTaZ o stoPniach i
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tytule w zakresie sztuki, efektęm moich zainteresowańbadawczych są publikacje wymienione

w załączniku nr 4. Jestem autorką lub współautorką 67 publikacji, z azego 38 powstało po

uzyskaniu stopnia doktora. Na mój dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora składają

się 3 monografie przy czym jedna z nich stanowi zmienioną i skróconą wersję praay

doktorskiej, 14 artykułów w pracach zbiorowych (w tym jeden w języku angielskim) a także

21 artykułów w czasopismach naukowych (w tym 3 w języku angielskim).

Moje zaintęresowarlia badavłczę po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych

koncentrowały się wokół zagadnień mieszczących się w zakresie pTawa publicznego

gospodarczego. Obejmują one kilka obszarów problemowych, wśród których należy wskazać

materialnoprawne aspekty nadzoru nad operacjami koncentracyjnymi; zagadnienia na styku

prawa konkurencji i regulacji sektorowych na przykładzie telekomunikacji; materialnoprawne

przesłanki kwalifikacji zachowania przedsiębiorcy jako nadużycia pozycji dominującej;

zawieranie przęz przedsiębiorców porozumień ograniczających konkurencję a także

przekształcenia własnościowe w gospodarce. Mój dorobek obejmuje również publikacje nie

powiązane w szersze cykle. Poniżej pokrótce scharakteryzuję osiągnięcia badawoze w podziale

na wspomniane obszary moich zainteręsowań naukowych.

a) Pierwszy obszar badawcry obejmuje publikacje doĘczące materialnoprawnych

aspektów nadzoru nad operacjami koncentracyjnymi. W opracowaniach tychanalizowałam

głównie przewidziane w prawie konkurencji narzędzia oceny transakcji koncęntracyjnych

przez organy antymonopolowe oraz wskazywałam niespójnośc rozstrzygnięć organów

antymonopolowych (Prezesa UOKiK oraz Komisji Europejskiej). W artykule Kryterium

pełnego zal<resu funkcji w analizie koncentracji w formie joint venture (Finanse, RyŃi

Finansowe, Ubezpieęzęnia 2016, Vol. 82 (4)) dokonałam przeglądu decyzji Komisji

Europejskiej dotyczących koncentracji w formie joint venture i na tej podstawie

skonstruowałam listę kryteriów stosowanych przy ocenie pełnofunkcyjnego charakteru

wspólnego przedsiębiorstwa. Następnie dokonałam weryfikacji zastosowania tego kryterium w

praktyce. Na podstawie and.izy decyĄi Komisji Wkazńam, ze kryterium pełnego zakresu

fuŃcji ma ograniczonę znaazenie praktyczne, gdyż głównym czynnikiem przesądzĄącym o

konieczności kwalifikacji utworzenia joint venture jako stanu faktycznego koncentracji jest

przejęcie kontroli. W artykule Środki zaradcze w procesie konsolidacji H3G-Orange, H3G-o2

i Teleftnica-E-Plus przeciwdziałajqce monopolizacji na rynku telefonii mobilnej (iKAR 2014,

Nr 8 (3)) badałam decyzje Komisji w sprawie przecięcia Orange przęz H3G w Austrii, o2 przez

H3G w Irlandii i E-Plus przęz Telefonica w Niemczech, Cęlem opracowaniabyła proba oceny
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skuteczności środków zaradczych w przypadku koncentracji w sektorze telefonii mobilnej.

Wykazałam tutaj problem nakładania się kompetencji krajowych organów regulujących rynek

telekomunikacyjny oraz organów ochrony koŃurencji, a także niską skutecznoŚĆ Środków

zar adczy ch w przyp adku konso lidacj i na ryŃu tel ekomunikacyj nym.

W ten nurt badń wpisuje się takze opracowanię Kontrola koncentracji a nabywanie

pakietów mniejszościowych (PPH 2015, Nr 12). Celem ańykułu była krytyczna analtza

proponowanęgo przez Komisję Europejską objęcia nadzorem organów antymonoPolowYch

nabywania pakietów mniejszościowych i wbudowania go w system kontroli koncentracji.

Jednocześnie wyodrębniłam tutaj narzędzia, któtę mogą być stosowanę ex post Po Przejęciu

pakietów mniej szościowych w celu zapewnienia skutecznej konkurencj i.

W artykul e (Jnilateral Effects in the EU Merger Control (Economic and Social

Development, The legal Challęnges of Modern World, Z.Radic, A. Roncevic, Li Yongqiang

(red.) żO17 (ISSN 1849-7535)) zweryfikowałam hipotezę, że ocena operacji koncentracyjnych

ptzez organy antymonopolowe przy lżyciu testu SSNIP (test niewielkiego, ale trwałego (nie

przejściowego) wzrostu cen po koncentracji) ma ograniczone znaczenie z punktu widzęnia

oszacowania ex ante ryzyka zakłócęnia konkurencji, jakie nastąpi po transakCji. Test ten

ogranicza się bowiem do zbadania potencjalnego wzrostu cen po koncentracji. Hipotezę tę

potwierdziłam w oparciu o praktykę decyzyjnąKomisji Europejskiej.

W opracowaniu Problem efeką,wności w kontroli koncentracji Unii EuroPejskie7 ([w:]

Gospodarka społeczna w Europie, (red.) E. Pancer-Cybulska, WSH 2008) v,rykazałam,że ocena

koncentracji oparta na tzw. bardziej ekonomicznym podejściu z zńożenia Powinna

uwzględniać czynniki proefektywnościowe. W artykule tym pokazałam, że w praktyce trudno

zna|eżc decyĄe w sprawach koncentracji, które potwierdzałyby pierwotne założęnta

pro ekonom cznę go po dej ścia organów o chrony konkurencj i.

W obszarze badań dotyczących nadzoru nad operacjami koncentracyjnymi mieŚci się

równięż opracowantę Autonomia wspólnego przedsiębiorstwa w stosunkach z założycielami, w

którym wykazńam, że zńożenie o autonomii operacyjnej wspólnego przedsiębiorstwa jest

sprzęczne z przesłanką wspólnej kontroli założycieli i nie stanowt narzędzia ułatwiającego

rozróżnienie wspólnych przedsiębiorstw stanowiących stan faktyczny koncentracji od tych,

które stanowią porozumięnię ograniczające koŃurencję w rozumięniu art. 101 TFUE,

b) odrębny obszar badań obejmuje problemy prawa konkurencji w kontekŚcie

regulacji sektorowych. Badania w tym obszarze koncentrują się na sektorze

telekomunikacyjnym. W artykule Regulacje sektorowe a prąwo konkurencji na przYkładzie
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telekomunikacji (LKAR 2015 Nr 6(a)) badałam istotę prawa koŃurencji w kontekŚcie

obowiązków regulacyjnych nakładanych na operatorów telekomunikacyjnych, zarządzania

częstotliwościami radiowymi i podziału sieci. Prawo konkurencji często uzupełnia nadzót

regulacyjny, ale taka dualna struktura normatywna w sektorach infrastrukturalnych budzi

ryzyko konfliktów natury instytucjonalnej i materialnej. Wykazałam tutaj, że prawo

koŃurencji służy wzmocnieniu systemu rynkowego, natomiast regulacje sektorowę mogą

realizację tego celu utrudnić, Obejmują one główni e trzy kluczowe elementy funkcjonowania

ryŃu: ceny, wielkość podazy i wejście lub wyjście z ryŃu. Często majątakże wpływ na inne

aspekty. Przykładowo wymog zapewnienia obligatoryjnego dostępu do infrastruktury (zwykle

wynikający z regulacji sektorowych) wymusza uruchomienie narzędzi mieszczących się w

obrębie prawa antymonopolowego, gdyżprzedsiębiorcy mogą podejmować próby ograniczenia

dostępu, np. poprzeznadmiernie wygórowane cęny zakorzystanię z sieci. W opracowaniu tYm

potwierdziłam pierwotną hipotezę badawczą, że prawo antymonopolowe nie zapewnia

odpowiednich warunków rozwoju konkurencji na ryŃu tęlekomunikacyjnym. Stanowi ono

niejako dodatkowe narzędzie regulacji ryŃu, bądź niwelowania problemów wynikających z

funkcjonowania regulacji sektorowych, ale im nie zapobiega.

W artykule NoĄce kosztowo-cenowe jako nadużycie pozycji dominujqcej-glosa do

wyroku TSUE z 17.02.20Il w sprawie C-52/09 Konkurrensverket przeciwko TeliaSonera

Sverige lB (iKAR żOI2, Nr 5) dowiodłam, ze jeśli na dominuj ącym przedsiębiorcy nie ciąży

ustawowy obowiązek zapewnienia dostępu do określonych dóbr lub świadczęnia określonych

usług konkuręntom lub jeśli te produkty lub usługi nie są niezbędne dla prowadzeniaprzezntch

działalności gospodarczej, wówczas nie ma podstaw do sformułowania zarzutu naduzycia w

formie nożyckosztowo-cenowych. Problem nożyc kosztowo-cenowych byłtakZe przedmiotem

opracowania Test równie efektywnego konkurenta a test hipotetycznie doŚĆ efektywnego

konkurenta w ocenie nożyc kosztowo-cenowych na rynku telekomunikacyjnym, (iKAR 2013, Nr

8), w którym wykazał arrl rożnicę między tymi dwom a narzędziami wykorzystywanymi przez

organy antymonopolowe w cęlu weryfikacji nadużycia ptzęz przedsiębiorcę pozycji

dominującej w formie nożyc kosztowo-cenowych, Jednocześnie pokazałam, że ani praktyka

decyzyjnaKomisji Europejskiej, ani orzęcznictwo TSUE nie wypracowało dotychczas metodY,

która powinna być stosowana w ocenie nadużycia pozycji dominującej w formie nożyc

kosztowo-cenowych.

W kolejnym artykule dotyczącym nadużycl,a pozycji dominującej przęZ

przedsiębiorców w formię nożyc kosztowo-cenowych Nożyce kosztowo-cenowe jako stan

faktyczny nadużycia pozycji dominujqcej, a inne praktyki eksploatujqce i wykluczajqce (PUG
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20I6,Nr 8) wyznaczyłam linię demarkacyjną między nozycami kosztowo-cenowymi a innymi

praktykami cenowymi dominatów o charakterze wykluczającym. W tym opracowaniu

zweryfikowałam hipotezę, że nożyce kosztowo-cenowe stanowią formę konstruktywnej

odmowy dostawy (dostępu). Analiza porównawcza rożnych praktyk wykluczających o

charaktęrze cenowym skłoniła mnie do sformułowania wniosku, iż w przypadku, gdy dostęp

do określonych dóbr lub usług nie jest konieczny i odmowa dostępu nie wywiera skutków

wykluczających, nie są spełnione przesłaŃi nadużycia dominacji. Zatęm nie mozna wówczas

stwierdzić stanu faktycznego, o którym mowa w art. 102 TFUE lub art. 9 OKiKU.

c) Kolejny nurt prowadzonych przeze mnie badań doĘczy materialnoprawnych

przesłanek kwalifikacji zachowania przedsiębiorcy jako nadużycia dominacji. W ten nurt

badawczy wpisują się opracowania: Determination of the relevant market as a criterion of

assessment of concentration fficts in the practice of antitrust authorities, (WRLAE 2012, Nr

2); Nadużycie pozycji dominujqcej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

i Sqdu Pierwszej Instancji ([w:] Zawodność państwa. Zawodność rynku, G. Wrzęszcz-

Kamińska (red.), WSH, Wrocław 2010); Nowa gospodarka a polityka konkurencji w Unii

Europejskiej (Zeszyty Naukowe SGH Nr 17-1812009). W niniejszych opracowaniach analizie

poddałam przesłaŃi nadużycia dominacji, przedstawiłam także najczęściej spotykane w

praktyce gospodarczej stany faktyczne naduzywania pozycji dominującej oraz podejście

organów ochrony koŃurencji a w szczególności ETS i SPI do problemu dominacji. W

opracowaniach tych wykazŃarrl, że praktyka organów antymonopolowych w zakresie

stosowania art. 102 TFUE (i art. 9 OKiKU) wykazuje zbyt daleko posunięty stopień

formalizacji. Dotyczy to zarówno seklorów tradycyjnych, jak też sektorów nowej ekonomii,

które charakteryzuje zespół szczególnych cech jak np. korzyści skali, efekty sieciowe, umowy

,,na wyłącznośó", wysoki współczynnik innowacyjności. W ostatnim z wymienionych

opracowań pokazałam, ze proces ekonomizaĄi polityki konkurencji nie objął dotychczas

sektora nowej gospodarki.

W glosie do wyroku Sądu Generalnego z dnia 01.07,2010 w sprawie T-321l05

AstraZeneca przeciwko Komisji Europejskiej (Prawo 2013, T. 315/1), v,ykazńam, silną

tendencję do wąskiego Wzfiaczania rynku właściwego przez organy ochrony konkurencji i

jednocześnie zvróciłam uwagę, że nię są one vrrystarczająco wrazliwe na specyfikę sektora

farmaceutycznęgo, szczególnie w odniesieniu do praw własności intelektualnej, ktore chronią

(i zapewniają) zyski z innowacji.
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d) odrębnym obszarem badawczym są zawierane pyzez przedsiębiorców Porozumienia

ograniczające konkurencję. w tym obszarze badań mieści się przede wszystkim monografia

porozumienia kooperacyjne w polskim i europejskim prawie konkurencjz, (Wrocław 2014), W

opracowaniu tym skoncentrowałam się na analizie materialnoprawnych przesłanek oceny

porozumień ogtaniczających koŃurencję dokonywanej zarówno przęz przedsiębiorców jak i

przęzorgany ochrony konkurencji. Problęm oceny porozumieh został ukazanY z PersPektYwY

podejścia formalnego itzw.podejścia bardziej ekonomicznego uwzględniającego gospodarcze

skutki antykoŃurencyjnych zachowań przedsiębiorstw na ryŃu. Analizę tych podejść

uzupełniły dane dotyczące saŃcji nakładanych na przedsiębiorców przęz organy

antymonopolowe. przyjęłam tutaj hipote zę, że pomimo dotkliwości sankcji administracYjnYch

nakładanych na przedsiębiorców pIzęz organy ochrony koŃurencji, skutecznoŚĆ narzędzi

zwalczania porozumień ograniczających konkurencję jest raczej ograniczona, WYkazałam

tutaj, żeorgany antymonopolowe nie posiadają dobrych natzędzi zapobiegających zawieraniu

przęz przedsiębiorców porozumień ograniczĄących konkurencję. zagadnienie skuteczności

administracyjnych narzędzi zwalczanta zakazanychprzezplawo konkurencji Porozumień bYło

także przedmiotem artykułu Postępowanie ugodowe w sprawach kartelowYch (ArbitraŻ i

Mediacje, 2012, Nr 2), którego celem było poszukiwanie odpowiedzi pytanie na ile

postępowanie ugodowe stanowi atrakcyjną formę rozstrzygania sporów w sprawach

kartelowych dla przedsiębiorców ) a na ile dla organów antymonopolowych. ProblematYce tej

poświęciłam równiez artykuł Postępowanie ugodowe a leniency w prawie konkurencji

(Arbttraż i Mediacje }OI3,Nr 3), w którym poszukiwałam odpowiedzi na pytanie, czy nowę

narzędziaprawa konkurencji, jakimi są postępowanie ugodowe i leniency uzuPełniają się czY

możę są konkurencyjne względem siebie. Problematyka porozumień ograniczającYch

konkurencję z puŃtu widzenia procesowego była takze treścią artykułu Decentralizacja

organów ochrony konkurencji Unii Europejskiej w świetle przepisów roz7orzqdzenia RadY

(vyE) nr 1/2003 ([w:] płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, M. Tabernacka, R,

Raszewska_Skałecka (red.), Wolters Kluwer 2010). Wskazałam tutaj, żę pomimo

dęcentralizacji, tytułow e rozporuądzenie (tzw, modernizacyjne) wyposaża Komisję w szerokie

kompetencje decyzyjne i pozwala uznaó, iż nadal pozostaje ona w centrum organów Ścigania

naruszeń europejskiego prawa koŃurencji. Problematyka ta była również treŚcią artYkułu

Rozporzqdzenie Rady (WE) nr 1/2003 a konflikt kompetencyjny w Świetle orzeczenia SPI w

sprawie France Tćlócom, ([w:] Płaszazyzny konfliktów w administracji Publicznej, M,

Tabęrnacka, R. Raszewska-Skałęcka (red.), Wolters Kluwer 2010), w którym omówiłam

problemy, jakie zrodziła reforma prawa koŃurencji z 2004 r. w aspekcie procesowym,
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Wdrozono wówczas m.in. rozporządzenie Rady (WE) nr 112003 z dnia 16 grudnia 2002 w

sprawie wprowadzenia w życie reguł konkuręncji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu

[aktualnie art. 101 i 102 TFUE], na podstawie którego zdecentralizowano system ścigania i

sankcjonowania porozumień ograniczających konkurencję, w który włączone zostńy krajowe

organy ochrony koŃurencji wszystkich pństw członkowskich oraz sądy krajowe. Poszerzęnię

organów egzekwujących europejskie prawo konkurencji miało przede wszystkim uprościć i

przyspieszyć procedurę postępowania w splawach dotyczących naruszenia przepisów o

ochronie konkurencji. Jednakze w praktyce okazuje się, ze włączenie krajowych organów oraz

sądów krajowych w system europejskich organów ochrony koŃurencji moze rodzió konflikty

kompetencyjne. W opracowaniu tym Wkazałam także, że rozporządzenie Il2003 dopuszcza

mozliwość paralelnych postępowań * Komisji i organu krajowego w zakresie stosowania art.

101 i 1b2 TFUE przy azym Komisja ma prawo w kazdej wszaząc postępowanie obok organu

krajowego lub przejąó sprawę. To z kolei rodzi niepewność przedsiębiorców i stanowi

podstawę licznych postępowań skargowych. Jednocześnie zv"roctłam uwagę, że

rozpotządzenie Il2003 nie przewiduje zadnych środków pozwalających na wykluczenie

sprzecznych decyzji wydawanych przez różne organy w tej samej sprawie, co rodzi powazne

problemy praktyczne.

Do publikacji poświęconych porozumieniom ograniczającym konkurencję w aspekcie

materialnym należy opracowanie lYymiana informacji między przedsiębiorcami w świetle reguł

konkurencji UE, (Ekonomia 2010, nr 18). Celem tego opracowania była analiza przesłanek

pozwalających kwalifikować wymianę informacji handlowych przez przedsiębiorców za

naruszenie prawa konkurencj i.

e) Ostatni z wymienionych nurtów badawczych obejmuje problema§kę

przekształceń własnościowych w gospodarce. Zagadnienia prawnych aspektów

przekształceń własnościowych interesowały mnie jeszcze ptzed obroną doktoratu. Po obronie

pracy doktorskiej problemowi temu poświęciłam m.in. monografię Komercjalizacja

przedsiębiorstwa państwowego (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2006), która

stanowi zmodyfikowaną wersję rozpTawy. Do podjęcia badań nad tym zagadnieniem skłoniło

mnie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o celowość i skuteczność czynności prawnych

dokonanych przez Skarb Państwa wobec państwowej osoby prawnej polegających na

odebraniu jej mienia iprzekazaniu spółce, w której l))%praw udziałowych należałado Skarbu

Państwa. Centralną hipotezą rozprary było twierdzenie, że skutkiem komercjalizacji jest

koncentracj a przejętej z przedsiębiorstwa państwowego własności w rękach administracji
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publicznej przy wykorzystaniu konstrukcji jednoosobowej społki Skarbu Państwa, będącej

specyficzną, niedostosowaną do wymogów rynku, prawno-organizacyjną formą pełnienia

p:zez państwo roli przedsiębiorcy. W monografii wykazałam, żę do istotnych skutków

komercjalizacji należŃ.o przede wszystkim zastąpienie systemu nadzoru zńożycielskiego -
nadzoręm właścicielskim co oznaczało zmianę pozycji prawnej organów administracji

publicznej w stosunku do przedsiębiorstwa w znaczeniu podmiotowym. Miało to wpływ na

tworzenie specyficznychza\ężności organów jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, powstałej

po komercj a|izacji od walnego zgromadzenia (był nim minister Skarbu Państwa a aktualnie

ministrowie różnych resortów zgodnie zrozpolządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia

2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż

Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe

osoby prawne, Dz.IJ. Z0I7, poz. 10), W monografii tej wykazńam" ze konstrukcja prawno-

orgarizacyjnajednoosobowej społki Skarbu Państwa przyczyniała się do powstania pionowego

układu decyzyjnego w przeciwięństwie do przedsiębiorstwa państwowego, gdzie miał on

charakter poziomy. Jednocześnie dowiodłarfl, że komercjalizacja powoduje większy stopień

bezpośredniej ingerencji administracji publicznej w sprawy spółki w porównaniu z

przedsiębiorstwem państwowym.

B ad ani a nad zagadni eni e m pr zekształce ń wł asno ś c i owyc h zo stały o p ub 1 ikowane takze w

artykułach: Kitka uwag o komercjalizacji (Polityka Gospodarcza w Teorii i Praktyce 2006, Nr

13); Nadzor założycielski a właścicielski w procesie komercjalizacji przedsiębiorstwa

państwowego (PPiA 2005, nr 7I); Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych w procesie

przekształceń własnościowych (PPiA 2005, nr 69).

W ten obszar badawczy wpisuje się równiez opracowanie Usługi w ogólnym interesie

gospodarczym a wspólnotowe reguły konkurencji (Ekonomia 2009, nr 17), w którym

wkazńam. ze dostarczanię usług w ogólnym intęresie ekonomicznym wymaga odejŚcia od

logiki rynkowej. Badania nad tyułowym zagadnteniem potwierdziły pierwotną hipotezę, że

liberalizacja ryŃów chronionych wcześniej ptzez państwo powoduje konflikt pomiędzy

wdtażaniem prawa konkurencji z jednej strony a zapewnieniem dostępu do podstawowych

usług publicznych z drugiej.

Mój dorobek obejmuje także publikacje niepowiązane w szęIsze cykle. W atykule The

EU financial sector regulatory reform as an instrument of crisis prevention (|w:] Globalizacja,

europejska integracja, kryzys gospodarczy (red.) J. Kundera, Wrocław 20II), badałam iStOtę

regulacji sektora finansowego ptzęz Komisję Europejską oraz przez Komisję Nadzoru

Finansowego w kontekście kryzysu zż007 r. W artykule Konsolidacja na rynku OFE a reguły

].9



konkurencjl, (PPiA 2014, Tom XCIX), zwróciłam uwagę na istotę przepisów

antymonopolowych w procesie konsolidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). KNF

nie ma bowiem obowiązku ich uwzględniania w toku postępowania. Wśród ustawowych

przesłanek wydania zgody napołączenie (lub przejęcie) OFE brak jest kryterium ograniczenia

konkurencji, Wprawdzie do zadań KNF nalezy m.in, podejmowanie dziŃań mających na celu

rozwoj rynku finansowego i wspieranie jego konkurencyjności, jednak nie jest ona

zobligowana do przeprowadzenia ,,analizy antymonopolowej". Tymczasem konsolidacja na

oligopolistyQznym, silnie skoncentrowanym rynku, budzi ryzyko powstania ęfektów

skoordynowanych lub jednostronnych, które mogą powodować negatywne skutki dla człoŃów

funduszy. W artykule Competition in the capital part of the pension scheme in Poland (EES

2015,Vol. 15 (1)) wykazałam brak rywalizacji między funduszami tak w obszarzę konkurencji

ceno*ej jak ijakościowej. Jednoczęśnię zwrociłam uwagę, że nataką sytuację, obok struktury

rynku miały wpływ także regulacje ustawowe, zwłaszaza limity inwestycyjne, ale błędne

byłoby twierdzenie, że wyłącznie prawne uwarunkowania działalności inwestycyjnej OFE

przyczyniły się do eliminacji presji koŃurencyjnej między funduszami.

6. Udział w projektach badawcrych

W latach ż015-2017 byłam kierownikiem projektu badawczego Koncentracja w formie

wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle przepisow antymonopolowych,

w związku z realizacją grantu przyznanęgo przez Narodowe Centrum Nauki w konkursię

OPUS. Mój udział w realizacji tego projektu wynosił 100%.

7. Członkostwo w komitetach redakcyjnych

Jestem Zastępcą Redaktora Naczelnego czasopisma ,,Studenckie Prace Prawnicze,

Administratywistyczne i Ekonomiczne".

8. Recenzowanie publikacji w czasopismach

Po uzyskaniu stopnia doktora recenzowałam publikacje w następujących czasopismach:

1. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies

2. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny

3. ZesąĄy Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy

Aktywnie biorę udział w konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim

i międzynarodowym, na których wygłaszam referaty. Byłam tęż człoŃiem zespołu (w ramach



Stowarzyszenia Prawa KoŃurencji) przygotowującego projekt nowelizacji ustawy o ochronie

konkurencji i konsumentów. Efekty mojej działalności organizacyjnej, dydaktycznej

i popularyzującej naukę zostały przedstawione w zńączntkuw 5.
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