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33
Wyjaśnienia
w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję
Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych przez organ
antymonopolowy, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów1
przyjmuje niniejsze Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych w sprawach związanych z naruszeniem art. 6 lub 9
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów2 lub art. 81 lub 82 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty
Europejskiej.
1
2

dalej Prezes Urzędu.
dalej ustawa, publikowana: Dz.U. Nr 50, poz 331 z późn. zm.
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Celem Wyjaśnień jest zwiększenie transparentności w zakresie metodologii ustalania wysokości kar na podstawie ustawy za
naruszenia, o których mowa powyżej. Wyjaśnienia pozwolą na dokonanie przez przedsiębiorcę wstępnego oszacowania kary, którą
mogłoby być zagrożone działanie niezgodne z przepisami ustawy.
Wyjaśnienia nie mają na celu, ani nie mogą regulować materii karania w sposób szerszy, ani tym bardziej sprzeczny z przepisami
ustawy. Wskazują one wyłącznie sposoby ustalania wysokości kar przewidzianych ustawą.
Wyjaśnienia nie mają charakteru prawnie wiążącego, niemniej jednak fakt ich opublikowania należy interpretować w ten sposób,
iż Prezes Urzędu będzie ustalał kary pieniężne w oparciu o zamieszczone w Wyjaśnieniach kryteria.
Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
Wyjaśnienia stosuje się od 1 stycznia 2009 r.
1. Przychód
Podstawą obliczenia wysokości kary pieniężnej jest przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę w roku rozliczeniowym
poprzedzającym rok nałożenia kary.
2. Szkodliwość naruszenia
O szkodliwości naruszenia decydują dwie grupy okoliczności: dotyczące natury naruszenia i czynników związanych ze specyfiką
rynku oraz działalnością przedsiębiorcy. W wyniku zastosowania kryteriów zawartych w niniejszym punkcie ustalana będzie kwota
bazowa kary.
2.1 Natura naruszenia
Prezes Urzędu wyróżnia trzy rodzaje naruszeń:
a) naruszenia bardzo poważne, do których należą przede wszystkim szczególnie szkodliwe horyzontalne ograniczenia
konkurencji (w tym porozumienia cenowe, zmowy przetargowe, podział rynku oraz kolektywne bojkoty), jak również przypadki
nadużywania pozycji dominującej mające na celu lub prowadzące do eliminacji konkurencji na rynku.
b) naruszenia poważne, do których należą przede wszystkim porozumienia horyzontalne niezaliczane do najpoważniejszych
3
naruszeń, porozumienia pionowe wpływające na cenę lub warunki oferowania produktu (np. ustalanie ceny odsprzedaży ),
przypadki nadużywania pozycji dominującej mające na celu lub prowadzące do istotnego ograniczenia konkurencji lub dotkliwej
eksploatacji kontrahentów lub konsumentów.
c) naruszenia pozostałe, do których należą m.in. porozumienia wertykalne, które nie dotyczą ceny lub możliwości odsprzedaży
towaru, jak również przypadki nadużywania pozycji dominującej o mniejszej wadze.
Natura naruszenia znajduje odzwierciedlenie w wysokości kary w ten sposób, że wyjściowa kwota jest podstawą do dalszych
obliczeń dla poszczególnego rodzaju naruszeń i kształtuje się następująco:
- powyżej 1%, jednak nie więcej niż 3% przychodu dla naruszeń bardzo poważnych,
- powyżej 0,2%, jednak nie więcej niż 1% przychodu dla naruszeń poważnych,
- powyżej 0,01%, jednak nie więcej niż 0,2% przychodu dla naruszeń pozostałych.
Prezes Urzędu, kierując się oceną okoliczności sprawy, może zadecydować, iż natura konkretnego naruszenia pozwala na
zakwalifikowanie go jako innego rodzaju naruszenia, niż wynikałoby to z prostego zastosowania powyższych reguł.
2.2 Specyfika rynku oraz działalności przedsiębiorcy
Wymiar kary pieniężnej uzależniany jest od wpływu naruszenia na rynek: im większe natężenie negatywnych efektów związanych
z naruszeniem lub im wyższe korzyści czerpie z niego przedsiębiorca, tym wyższa kara. Kierując się oceną wpływu naruszenia na rynek,
Prezes Urzędu może zwiększyć lub zmniejszyć kwotę ustaloną na podstawie pkt 2.1 maksymalnie o 80%. Przy ocenie powyższego
czynnika pod uwagę bierze się w szczególności następujące okoliczności:
a) charakterystyka produktu oraz jego odbiorców,
Prezes Urzędu bierze pod uwagę, czy produkt jest nadzwyczaj istotny dla szczególnie wrażliwych odbiorców, jak również
znaczenie produktu dla innych sektorów gospodarki.
b) charakterystyka rynku: struktura, bariery wejścia oraz potencjał ekonomiczny przedsiębiorcy dopuszczającego się naruszenia,
Prezes Urzędu uwzględnia okoliczność, że im bardziej rynek skoncentrowany i oddzielony wysokimi barierami wejścia, tym
większe prawdopodobieństwo, że dana praktyka ograniczająca konkurencję będzie miała negatywny wpływ na uczestników
rynku.
c) negatywne skutki dla uczestników rynku będące konsekwencją naruszenia,
d) nieodwracalność lub trudna odwracalność skutków naruszenia,
Prezes Urzędu bierze pod uwagę, że jeśli dane naruszenie ma nieodwracalne lub trudno odwracalne konsekwencje (np. trwałą
i niekorzystną zmianę struktury rynkowej), to korzyści z naruszenia mogą być czerpane przez przedsiębiorcę również przez
pewien okres po jego zaprzestaniu.
e) faktyczne wprowadzenie naruszenia w życie,
Jeśli zostanie udowodnione, iż dane naruszenie nie zostało wprowadzone w życie, może to stanowić podstawę dla istotnego
obniżenia kary.
f) niewielki zasięg geograficzny praktyki w stosunku do zasięgu działania przedsiębiorcy,
g) niewielki udział przychodów z towarów należących do rynku właściwego w przychodzie przedsiębiorcy.
Kwota ustalona w oparciu o kryteria określone w pkt 2 stanowi kwotę bazową służącą do dalszego ustalania wysokości kary
według kryteriów wskazanych poniżej.
3

Niektóre porozumienia ustalające ceny odsprzedaży funkcjonują de facto jako kartele, w których producent pełni rolę „nadzorcy” zapewniającego
stabilność porozumienia. Porozumienia tego typu są traktowane jako najpoważniejsze naruszenia prawa konkurencji.
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3. Długotrwałość naruszenia
Uwzględniając okres trwania naruszenia, Prezes Urzędu może zwiększyć kwotę bazową jeśli długotrwałość stosowania praktyki
ograniczającej konkurencję prowadzi do zwielokrotnienia jej negatywnych skutków, w szczególności, gdy wpływa na wysokość
korzyści uzyskiwanych przez przedsiębiorcę dopuszczającego się naruszenia lub szkody ponoszone przez innych uczestników rynku.
Jako długotrwałe traktowane będą naruszenia trwające dłużej niż rok.
Biorąc powyższe pod uwagę, dla odzwierciedlenia wpływu długotrwałości naruszenia na wysokość kary Prezes Urzędu może
zwiększyć kwotę bazową maksymalnie o 200% kwoty bazowej w przypadku porozumień ograniczających konkurencję oraz o 100%
w przypadku nadużywania pozycji dominującej. Różnica powyższa jest konsekwencją faktu, iż porozumienia ograniczające konkurencję
często mają charakter niejawny, w związku z czym prawdopodobieństwo, że ich szczególnie szkodliwe formy będą utrzymywane na
rynku przez dłuższy okres jest wyższe niż w przypadku szczególnie szkodliwych form nadużywania pozycji dominującej.
4. Okoliczności łagodzące i obciążające
Okoliczności łagodzące i obciążające są oceniane łącznie, indywidualnie dla każdej sprawy oraz dla każdego przedsiębiorcy.
Poszczególne okoliczności łagodzące lub obciążające mogą mieć różną wagę. Ustalona na wcześniejszym etapie wysokość kary może
ulec zwiększeniu/zmniejszeniu maksymalnie o 50%.
4.1. Okoliczności łagodzące
Jako okoliczności łagodzące traktowane są w szczególności:
a) bierna rola w naruszeniu, w tym unikanie przez przedsiębiorcę wprowadzenia w życie postanowień porozumienia
ograniczającego konkurencję,
b) działanie pod przymusem,
c) dobrowolne usunięcie skutków naruszenia,
d) zaniechanie przez przedsiębiorcę stosowania praktyki ograniczającej konkurencję przed wszczęciem postępowania
antymonopolowego, bądź niezwłocznie po jego wszczęciu,
Jako okoliczność łagodząca, jakkolwiek o mniejszej wadze, traktowane będzie również podjęcie działań mających na celu
zaprzestanie praktyki, lecz pełnego zaprzestania nie stanowiących (np. rozpoczęcie wycofywania z obrotu umów zawierających
klauzule naruszające prawo konkurencji).
e) współpraca z Prezesem Urzędu w toku postępowania, w szczególności przyczynienie się do szybkiego i sprawnego
przeprowadzenia postępowania.
4.2. Okoliczności obciążające
Jako okoliczności obciążające traktowane są w szczególności:
a) rola lidera lub inicjatora praktyki ograniczającej konkurencję,
b) przymuszanie, wywieranie presji lub stosowanie środków odwetowych w stosunku do innych przedsiębiorców, mające na celu
wprowadzenie w życie lub kontynuowanie naruszenia,
c) uprzednie naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję,
d) umyślność naruszenia.
5. Maksymalna wysokość kary
Nałożona kara nie może przekraczać 10% przychodów przedsiębiorcy w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Jeżeli wysokość
kary ustalona na podstawie Wyjaśnień przekracza tę wartość, karę nakłada się w maksymalnej wysokości.
6. Kara w szczególnie niskiej wysokości
Prezes Urzędu może nałożyć karę w szczególnie niskiej wysokości, jeśli wystąpią okoliczności, które w ocenie Prezesa Urzędu
zapewnią, iż kara w niższej wysokości spełni swoje cele.
34
DECYZJA
z dnia 8 września 2008 r.
w sprawie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów przez Politechnikę Warszawską w Warszawie
(Nr RWA-29/2008)
I. Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz
stosownie do treści art. 33 ust. 6 tej ustawy i §7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie
właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
przeciwko Politechnice Warszawskiej w Warszawie, uznaje się, że stosowanie przez tego przedsiębiorcę wzorca umownego
Umowa o warunkach odpłatności za studia, który wbrew dyspozycji art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym nie określa warunków odpłatności za studia w zakresie opłat pobieranych na podstawie art. 99 ust. 1 Prawa
o szkolnictwie wyższym, za powtarzanie zajęć, semestru lub roku z powodu niezadowalających wyników w nauce, za zajęcia
nieobjęte planem studiów oraz opłat, pobieranych na podstawie §20 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, za wydanie legitymacji studenckiej i jej duplikatu, indeksu i jego
duplikatu, dyplomu ukończenia studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, stanowi
praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, określoną w art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
i nakazuje się zaniechanie jej stosowania.
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II. Na podstawie art. 105 §1 Kpa w zw. z art. 83 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosownie
do art. 33 ust. 6 tej ustawy i §7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej
i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
umarza się jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie stosowania przez Politechnikę Warszawską w Warszawie praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów, polegających na stosowaniu wzorca umownego Umowa o warunkach odpłatności
za studia, który wbrew dyspozycji art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym nie określa
warunków odpłatności za studia w zakresie opłat za kursy dokształcające, pobieranych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy - Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz opłat za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych i jego duplikatu,
pobieranych na podstawie §20 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie
dokumentacji przebiegu studiów.
III. Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz
stosownie do treści art. 33 ust. 6 tej ustawy i §7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie
właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
przeciwko Politechnice Warszawskiej w Warszawie, uznaje się, że stosowanie przez tego przedsiębiorcę postanowień wzorców
45
umów wpisanych do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 479 Kpc, poprzez
zawarcie:
A. w §4 ust. 1 Umowy o warunkach odpłatności za studia postanowienia, zgodnie z którym „Opłaty za studia określane są, zgodnie
z art. 99 ust. 2 ustawy, na każdy rok akademicki decyzją Rektora Uczelni na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku
akademickiego”,
B. w §5 ust. 2 Umowy o warunkach odpłatności za studia postanowienia, zgodnie z którym „Student ma prawo do rozwiązania
niniejszej umowy za pisemnym wypowiedzeniem na koniec semestru danego roku akademickiego: wypowiedzenie umowy jest
równoznaczne ze złożeniem podania o skreślenie Studenta z listy studentów”,
C. w §5 ust. 3 Umowy o warunkach odpłatności za studia postanowienia, zgodnie z którym „Złożenie przez studenta podania
o skreślenie z listy studentów jest równoznaczne z wypowiedzeniem niniejszej umowy na koniec semestru, w którym podanie
zostało złożone”,
D. w §5 ust. 5 lit. c Umowy o warunkach odpłatności za studia postanowienia, zgodnie z którym w przypadku rozwiązania umowy na
podstawie §5 ust. 1-4, jeżeli Student wniósł semestralną opłatę za studia, uczelnia pobiera po upływie pierwszych 2 tygodni zajęć
z planem tygodniowym lub po upływie drugiego zjazdu 100% opłaty semestralnej, stanowi praktykę naruszającą zbiorowe
interesy konsumentów, określoną w art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i nakazuje się zaniechanie
jej stosowania.
IV. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosownie do treści
art. 33 ust. 6 tej ustawy i §7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej
i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów przeciwko Politechnice Warszawskiej w Warszawie w imieniu Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nakłada się na Politechnikę Warszawską w Warszawie karę pieniężną w wysokości 53.400 zł
(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych), płatną do budżetu państwa, z tytułu naruszenia zakazu, o jakim mowa w art. 24
ust. 2 ww. ustawy w zakresie opisanym w punkcie I i III sentencji niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatura w Warszawie przeprowadził analizę treści wykorzystywanego
przez Politechnikę Warszawską w Warszawie (dalej: Politechnika lub Uczelnia) przy zawieraniu ze studentami umów o świadczenie
usług edukacyjnych wzorca umowy zatytułowanego Umowa o warunkach odpłatności za studia, stanowiącego załącznik do
Zarządzenia nr 27 Rektora PW z dnia 5 września 2006 r. Wyniki kontroli treści warunków zawartych w tym dokumencie dały podstawę
do sformułowania zarzutów stosowania przez Politechnikę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, o których mowa
w art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Mając na uwadze powyższe ustalenia, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatura w Warszawie
postanowieniem z dnia 8 października 2007 r. wszczął postępowanie w związku z podejrzeniem stosowania przez Politechnikę
Warszawską w Warszawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, polegających na: stosowaniu wzorca umownego
Umowa o warunkach odpłatności za studia, który wbrew dyspozycji art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym nie określa warunków odpłatności za studia w zakresie opłat, pobieranych na podstawie art. 99 ust. 1 Prawa o szkolnictwie
wyższym, za powtarzanie zajęć, semestru lub roku z powodu niezadowalających wyników w nauce, za zajęcia nieobjęte planem
studiów, kursy dokształcające oraz opłat, pobieranych na podstawie §20 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, za wydanie legitymacji studenckiej i jej duplikatu, indeksu i jego
duplikatu, dyplomu ukończenia studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, dokumentu
stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych i jego duplikatu, co może stanowić praktykę, określoną w art. 24 ust. 2 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, stosowaniu postanowień wzorców umów wpisanych do rejestru postanowień wzorców
45
umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 479 Kpc, poprzez zawarcie:
A. w §4 ust. 1 Umowy o warunkach odpłatności za studia postanowienia, zgodnie z którym „Opłaty za studia określane są, zgodnie
z art. 99 ust. 2 ustawy, na każdy rok akademicki decyzją Rektora Uczelni na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku
akademickiego”,
B. w §5 ust. 2 postanowienia, zgodnie z którym „Student ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy za pisemnym
wypowiedzeniem na koniec semestru danego roku akademickiego: wypowiedzenie umowy jest równoznaczne ze złożeniem
podania o skreślenie Studenta z listy studentów”,
C. w §5 ust. 3 postanowienia, zgodnie z którym „Złożenie przez studenta podania o skreślenie z listy studentów jest równoznaczne
z wypowiedzeniem niniejszej umowy na koniec semestru, w którym podanie zostało złożone”,
D. w §5 ust. 5 lit. c postanowienia, zgodnie z którym w przypadku rozwiązania umowy na podstawie §5 ust. 1-4, jeżeli Student
wniósł semestralną opłatę za studia, uczelnia pobiera po upływie pierwszych 2 tygodni zajęć z planem tygodniowym lub po
upływie drugiego zjazdu 100% opłaty semestralnej, co może stanowić praktykę określoną w art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów. […]
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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił, co następuje.
Politechnika Warszawska w Warszawie jest uczelnią publiczną, działającą na podstawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
i wydanych do niej przepisów wykonawczych. Jednym z podstawowych zadań uczelni jest kształcenie studentów w celu ich
przygotowania do pracy zawodowej. Kształcenie to odbywa się w formie nieodpłatnych studiów stacjonarnych i odpłatnych studiów
niestacjonarnych. Stosownie bowiem do treści art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnia publiczna może
pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne m.in. związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych. Zgodnie
z art. 160 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta między uczelnią
a studentem w formie pisemnej.
Politechnika zawiera ze studentami studiów niestacjonarnych umowy określające warunki odpłatności za studia w formie
pisemnej. Przy zawieraniu takich umów Uczelnia od 5 września 2006 r. posługuje się wzorcem umownym w rozumieniu art. 384 Kc,
zatytułowanym Umowa o warunkach odpłatności za studia. Jak wskazuje §1 tego wzorca, przedmiotem umowy jest określenie na
podstawie art. 160 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym warunków odpłatności za studia, przy czym jak wynika z §3 umowa ta
zawierana jest ze studentami wyższych studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia inżynierskich, pierwszego stopnia licencjackich
i drugiego stopnia magisterskich.
Prezes Urzędu ustalił, iż stosowana przez Uczelnię Umowa o warunkach odpłatności za studia nie precyzuje wysokości opłat
pobieranych przez tę Uczelnię w toku studiów. W §4 ust. 5 umowa ta nakłada jedynie na studenta obowiązek wnoszenia opłat
administracyjnych i innych, związanych z obsługą toku studiów, o ile przewidują je odpowiednie przepisy. Umowa stosowana przez
Uczelnię przewiduje zatem konieczność ponoszenia przez studenta oprócz opłaty semestralnej również innych opłat za usługi
edukacyjne i inne czynności wykonywane na rzecz studenta, nie określa jednak warunków odpłatności za nie.
Ponadto, Prezes UOKiK ustalił, iż Politechnika w wykorzystywanym przez siebie wzorcu umownym stosuje postanowienia,
których treść jest zbieżna z klauzulami wpisanymi do prowadzonego przez Prezesa Urzędu rejestru postanowień wzorców umowy
uznanych za niedozwolone. W §4 Umowy o warunkach odpłatności za studia Uczelnia zawarła bowiem postanowienie, zgodnie
z którym „Opłaty za studia określane są, zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy, na każdy rok akademicki decyzją Rektora Uczelni na trzy
miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego”.
W rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone znajdują się natomiast następujące klauzule abuzywne:
- „Uczelnia zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wysokości opłat” - uznane za niedozwolone postanowienie umowne
wyrokiem SOKiK z dnia 20 października 2005 r., sygn. akt XVII Amc 78/05 i wpisane do rejestru pod pozycją 624,
- „Wysokość czesnego może ulegać zmianom w zależności od inflacji i aktualnych kosztów kształcenia” - uznane za
niedozwolone postanowienie umowne wyrokiem SOKiK z dnia 5 października 2005 r., sygn. akt XVII Amc 20/05 i wpisane do
rejestru pod pozycją 643,
- „Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości czesnego po uchwaleniu zmian przez Senat, zgodnie ze statutem Wyższej
Szkoły Zarządzania w Słupsku” - uznane za niedozwolone postanowienie umowne wyrokiem SOKiK z dnia 26 października 2005 r.,
sygn. akt XVII Amc 1/05 i wpisane do rejestru pod pozycją 613,
- „Wysokość czesnego może ulec zmianie, jednak nie wcześniej niż przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego” - uznane
za niedozwolone postanowienie umowne wyrokiem SOKiK z dnia 27 lutego 2006 r., sygn. akt XVII Amc 105/04 i wpisane do
rejestru pod pozycją 728.
W §5 ust. 2 stosowanego wzorca umowy Politechnika zamieściła postanowienie o treści: „Student ma prawo do rozwiązania
niniejszej umowy za pisemnym wypowiedzeniem na koniec semestru danego roku akademickiego: wypowiedzenie umowy jest
równoznaczne ze złożeniem podania o skreślenie Studenta z listy studentów”, w §5 ust. 3 zaś postanowienie w brzmieniu: „Złożenie
przez studenta podania o skreślenie z listy studentów jest równoznaczne z wypowiedzeniem niniejszej umowy na koniec semestru,
w którym podanie zostało złożone”.
W prowadzonym przez Prezesa UOKiK rejestrze klauzul abuzywnych pod pozycją 647 znajduje się natomiast postanowienie o treści:
„Z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i 3 Student ma prawo do rozwiązania umowy z końcem danego semestru tj. z dniem 28 lutego w semestrze
zimowym i z dniem 30 września w semestrze letnim (...)”, uznane za niedozwolone wyrokiem SOKiK z dnia 28 września 2005 r.,
sygn. akt XVII Amc 18/05.
Prezes Urzędu ustalił również, że Uczelnia w swoim wzorcu umownym stosuje postanowienie o treści „W przypadku rozwiązania
umowy na podstawie ust. 1-4, jeżeli Student wniósł semestralną opłatę za studia, uczelnia pobiera w zależności od terminu złożenia
rezygnacji: c) po upływie terminu wymienionego w pkt b [b: po upływie pierwszych 2 tygodni zajęć z planem tygodniowym lub po
upływie drugiego zjazdu] - 100% opłaty semestralnej”.
W rejestrze klauzul abuzywnych pod pozycją 579 wpisana została natomiast klauzula w brzmieniu: „Przed upływem 30 dni od dnia
rozpoczęcia zajęć pierwszego semestru na pisemny wniosek studenta składającego rezygnację ze studiów przysługuje mu zwrot 80%
wniesionej opłaty czesnego za semestr. Po upływie tego terminu zwrot nie przysługuje”. Postanowienie to zostało uznane za
niedozwolone wyrokiem SOKiK z dnia 25 sierpnia 2005 r., sygn. akt XVII Amc 99/04 i wpisane do rejestru w dniu 2 grudnia 2005 r.
Ponadto w rejestrze znajduje się szereg postanowień umownych wyłączających możliwość zwrotu studentowi wniesionych przez
niego opłat w przypadku odstąpienia od umowy w trakcie trwania semestru lub nakładających na niego w takiej sytuacji obowiązek
uiszczenia opłat wymaganych za okres pełnego semestru. Przykładowo wskazać tu należy następujące postanowienia:
- „W przypadku rezygnacji studenta z nauki w trakcie semestru, wpłacone w całości czesne za cały semestr nie podlega zwrotowi”
- uznane za niedozwolone postanowienie umowne wyrokiem SOKiK z dnia 20 października 2005 r., sygn. akt XVII Amc 78/05
i wpisane do rejestru pod numerem 625,
- „Skreślenie z listy studentów nie rodzi prawa do roszczenia o zwrot którejkolwiek z wcześniej dokonanych opłat” - uznane za
niedozwolone postanowienie umowne wyrokiem SOKiK z dnia 7 sierpnia 2006 r., sygn. akt XVII Amc 45/05 i wpisane do rejestru
pod numerem 903.
W trakcie postępowania Politechnika przedstawiła swoje stanowisko wobec stawianych jej zarzutów. […]
Uczelnia w toku postępowania prezentowała liczne argumenty, ustosunkowując się do postawionych zarzutów, podjęła jednak
w toku postępowania działania w celu zmiany treści wskazanych postanowień umowy.
W dniu 23 stycznia 2008 r. Senat Politechniki Warszawskiej podjął uchwałę nr 276/XLVI/2008 zmieniającą dotychczas
obowiązującą uchwałę nr 85/XLVI/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne
oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat, nadając §2 ust. 14 „Zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunki
i tryb zwalniania z tych opłat” brzmienie: „W przypadku rezygnacji ze studiów lub formy kształcenia dłuższej niż semestr zwrotowi
podlega kwota stanowiąca: a) 100% opłaty semestralnej - w przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, b) część
opłaty semestralnej, proporcjonalna do okresu zajęć dydaktycznych w danym semestrze, następującego po dniu rozwiązania umowy
określającej warunki odpłatności za studia”. Zmiana ta weszła w życie z dniem 1 lutego 2008 r.
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W dniu 29 stycznia 2008 r. Rektor Politechniki Warszawskiej wydał zarządzenie nr 5/2008 zmieniające zarządzenie nr 27 z dnia
5 września 2006 r. w sprawie umowy o warunkach odpłatności za studia. Na mocy tego zarządzenia wprowadzono zmiany do treści
§5 ust. 2, 3 i 5 Umowy o warunkach odpłatności za studia. Postanowienie §5 ust. 2 otrzymało brzmienie: „Student ma prawo do
rozwiązania niniejszej umowy za pisemnym wypowiedzeniem na koniec miesiąca danego roku akademickiego; wypowiedzenie
umowy jest równoznaczne ze złożeniem podania o skreślenie z końcem miesiąca”. Analogiczną zmianę wprowadzono do treści
§5 ust. 3 umowy, nadając mu treść: „Złożenie przez Studenta podania o skreślenie z listy studentów jest równoznaczne
z wypowiedzeniem niniejszej umowy na koniec miesiąca, w którym podanie zostało złożone”. Postanowienie §5 ust. 5 otrzymało
natomiast brzmienie: „W przypadku rezygnacji ze studiów lub formy kształcenia dłuższej niż semestr zwrotowi podlega kwota
stanowiąca: a) 100% opłaty semestralnej - w przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, b) część opłaty
semestralnej, proporcjonalna do okresu zajęć dydaktycznych w danym semestrze, następującego po dniu rozwiązania umowy
określającej warunki odpłatności za studia”. […]
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył, co następuje.
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zakazane jest stosowanie praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów. Przepis art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów definiuje praktyki naruszające
zbiorowe interesy konsumentów jako godzące w te interesy bezprawne działania przedsiębiorcy. Nie ulega wątpliwości, iż studenci,
z którymi uczelnia zawiera umowy o odpłatną naukę na studiach niestacjonarnych, są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kc,
tj. osobami fizycznymi dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością zawodową lub gospodarczą,
a zatem, stosownie do przepisu art. 4 ust. 12 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, są także konsumentami w rozumieniu tej
ustawy. Wszelkie działania wymierzone w interesy tej grupy podmiotów mogą być więc oceniane w aspekcie naruszania przepisu
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. […] Aby określone zachowanie mogło zostać uznane za praktykę
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów konieczne jest łączne spełnienie trzech przesłanek, mianowicie zaistnieć musi - po
pierwsze - działanie przedsiębiorcy, które - po drugie - jest bezprawne oraz - po trzecie - narusza zbiorowe interesy konsumentów.
Uczelnia jako podmiot świadczący odpłatnie usługi edukacyjne spełnia przesłanki uznania jej za przedsiębiorcę. […] W ocenie Prezesa
Urzędu, Uczelnia w zakresie, w jakim świadczy odpłatnie usługi edukacyjne na rzecz studentów studiów niestacjonarnych, ma status
przedsiębiorcy na gruncie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.).
Stosownie do przepisu art. 4 pkt 1 w zw. z art. 2 ww. ustawy, przedsiębiorcą w rozumieniu tej ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna
i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym
imieniu działalność gospodarczą, tj. zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. […]
Stosownie natomiast do treści art. 99 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, opłaty pobierane przez uczelnię za świadczone
usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów
doktoranckich oraz powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu
niezadowalających wyników w nauce nie mogą przekraczać kosztów ponoszonych przez Uczelnię w zakresie niezbędnym do
uruchomienia i prowadzenia tych studiów oraz zajęć na studiach z uwzględnieniem kosztów amortyzacji i remontów. Wysokość opłat
za te usługi edukacyjne nie powinna zatem uwzględniać jakiegokolwiek zysku uczelni publicznej.
Niemniej okoliczność, czy Uczelnia z prowadzonej działalności dydaktycznej na rzecz studentów studiów niestacjonarnych
generuje zysk, nie ma przesądzającego znaczenia dla uznania, czy prowadzona przez nią działalność ma charakter działalności
gospodarczej. Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie i piśmiennictwie. Należy zauważyć, że w wyroku dotyczącym szkół
wyższych Trybunał Konstytucyjny expressis verbis stwierdza, iż definicja przedsiębiorcy w obowiązującym prawie abstrahuje od
kategorii zysku (por. wyrok TK z dnia 5 października 2005 r., sygn. akt SK 39/05, OTK-A 2005/9/99). Również doktryna wypracowana na
gruncie ustawy o działalności gospodarczej potwierdza, iż działanie bez zamiaru osiągnięcia zysku nie pozbawia automatycznie
prowadzonej działalności charakteru działalności gospodarczej. Wymienionego w art. 2 tej ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej zarobkowego celu działalności nie należy bowiem kojarzyć z osiąganiem dochodów z tej działalności (tak C. Kosikowski
„Prawo działalności gospodarczej. Komentarz.” Warszawa 2001, s. 22). W literaturze rozróżnia się pojęcie zysku od zarobku,
wskazując, iż wyłącznie z tym drugim mamy do czynienia w przypadku działalności non for profit. Jest to działalność podmiotu, z której
zarobek w całości jest przeznaczany na pokrycie kosztów jego funkcjonowania oraz/lub realizacje celów statutowych (W. J. Katner
„Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo” Warszawa 2003, s. 25). Przychody uzyskiwane przez
uczelnię publiczną zarówno z prowadzonej działalności dydaktycznej, badawczej, jak z wyodrębnionej działalności gospodarczej mogą
służyć jedynie realizacji celów, dla których uczelnia została powołana. Takie ustawowe ograniczenie możliwości dysponowania
przychodem uzyskiwanym przez uczelnię zbliża ją do działalności gospodarczej prowadzonej przez fundacje i stowarzyszenia,
w przypadku których ustawa również ogranicza możliwości w zakresie dysponowania dochodem uzyskanym z prowadzonej
działalności. Powyższe pozwala przyjąć, iż uczelnia ma charakter instytucji non for profit. W stosunkach zewnętrznych wspomniana
działalność w zasadzie niczym nie będzie odbiegać od działalności innych podmiotów prowadzących ją w celu osiągnięcia zysku (a nie
„tylko” zarobku). Wspomniane rozróżnienie na pojęcia „zarobku” oraz „zysku” ma zatem znaczenie jedynie w stosunkach
„wewnętrznych” danego podmiotu, jako że przesądza o celach przeznaczenia wypracowanego dochodu (zarobku).
Również w orzecznictwie Sądu Najwyższego za utrwalone należy uznać stanowisko, zgodnie z którym o gospodarczym
charakterze działalności nie decyduje ukierunkowanie na osiąganie zysku (tak m.in. w uchwale SN z dnia 14 maja 1998 r., sygn. akt III
CZP 12/98, opubl. w OSNC 1998, nr 10, poz. 151, uchwale SN z dnia 26 kwietnia 2002 r., sygn. akt III CZP 21/02 opubl. OSNC 1002,
nr 12, poz. 149, wyroku SN z 6 grudnia 2007 r., sygn. akt III SK 16/07 opubl. W Dz. Urz. UOKiK 2008 nr 2 poz. 21). Każda bowiem
działalność gospodarcza zmierza do realizacji konkretnego celu i podlega określonym regułom ekonomicznym. Podstawową zasadą,
której podporządkowana powinna być wszelka działalność gospodarcza, jest zasada racjonalnego gospodarowania, nazywana w skrócie
zasadą gospodarności. Zawsze więc działalność powinna być prowadzona racjonalnie, ale nie zawsze jej celem jest osiągnięcie zysku.
Prowadzący tę działalność może jedynie zmierzać do pokrywania wydatków związanych z dążeniem do osiągnięcia celu swojej
działalności z przychodów z niej osiąganych. Z tego względu za podmiot prowadzący działalność gospodarczą uznano spółdzielnie
mieszkaniowe, których podstawowym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin, a prowadzona przez nie
działalność gospodarcza nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku (tak SN w uchwale z dnia 6 grudnia 1991 r., sygn. akt III CZP 117/91,
opubl. W OSNCP 1992, nr 5, poz. 65 i uchwale z dnia 26 kwietnia 2002 r., sygn. akt III CZP 21/02, opubl. W OSNC 2002, nr 12, poz. 149).
Kwestię, czy działalność gospodarcza powinna zawsze być nastawiona na zysk SN rozważał również w uchwale z dnia 11 maja 2005 r.
(III CZP 11/05, OSNC 2006/3/48) w odniesieniu do działalności prowadzonej przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
SN uznał, iż chociaż motywem działalności takich zakładów nie jest osiąganie zysku, lecz zaspokajanie potrzeb ludności w dziedzinie
zdrowia, niewątpliwie jednak działalność leczniczą zakładów charakteryzuje dążenie do jej racjonalizacji według rachunku
ekonomicznego. Jest to zatem - a przynajmniej w założeniu powinna być - działalność prowadzona według zasad racjonalnego
gospodarowania, co - jak uznał SN - jest wystarczającym kryterium dla uznania jej za działalność gospodarczą (podobnie R. Trzaskowski
„Działalność gospodarcza w rozumienie przepisów prawa cywilnego na tle orzecznictwa” Glosa 2006 nr 2, poz. 29).
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Stosownie do art. 100 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnia publiczna prowadzi samodzielną gospodarkę
finansową na podstawie opracowywanego planu rzeczowo-finansowego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych i o rachunkowości,
co pozwala stwierdzić, że jej działalność podporządkowana jest zasadzie racjonalnego gospodarowania. Uczelnia spełnia także drugi
z warunków uznania prowadzonej przez nią działalności jako działalności gospodarczej, tj. warunek prowadzenia jej w sposób
zorganizowany. W literaturze zorganizowanie działalności utożsamia się z dokonaniem wyboru formy organizacyjno-prawnej. Uczelnia
ma osobowość prawną z mocy prawa, a przepisy ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym w sposób szczegółowy określają ustrój
i sposób funkcjonowania Uczelni. Działalność ta ma zatem charakter zorganizowany.
Nie ulega również wątpliwości, że działalność Uczelni realizuje także trzecią przesłankę konieczną dla zakwalifikowania danej
działalności jako działalności gospodarczej, tj. przesłankę ciągłości działania. Przesłankę tę powszechnie rozumie się jako istnienie
zamiaru powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu. Funkcjonowanie uczelni zakłada podejmowanie
określonych czynności w ramach ustalonych z góry cyklów - lat i semestrów akademickich, co przesądza o zamiarze powtarzalności
tych działań i dowodzi istnienia cechy ciągłości działania.
Mając na względzie wskazane powyżej cechy działalności gospodarczej, uznać należy, że uczelnia publiczna świadcząc odpłatne
usługi edukacyjne, taką działalność gospodarczą prowadzi.
Należy również zauważyć, iż przymiotu przedsiębiorcy nie odbiera uczelni przepis art. 106 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym,
zgodnie z którym prowadzenie przez uczelnię działalności dydaktycznej, naukowej, badawczej, doświadczalnej, artystycznej,
sportowej, diagnostycznej, rehabilitacyjnej lub leczniczej nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej. Przepis ten ma bowiem tylko to znaczenie, że wskazuje, iż do tej kategorii podmiotów nie
stosuje się wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej rygorów regulujących zasady prowadzenia działalności
gospodarczej (uczelnie nie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców).
W tym miejscu warto także przytoczyć fragment uzasadnienia wyroku TK z dnia 5 października 2005 r., sygn. akt SK 39/05 (OTK-A
2005/9/99), w którym Trybunał prowadząc rozważania nad statusem uczelni niepaństwowej, stwierdził, iż „zarówno Kc, jak i ustawa
o swobodzie działalności gospodarczej do kręgu „przedsiębiorców” zaliczają wszystkie podmioty, które we własnym imieniu
prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową. W tak szerokim pojęciu można, jak się wydaje, pomieścić także uczelnie
niepaństwowe. Nie sposób bowiem zaprzeczyć, że prowadzą one wysoko kwalifikowaną działalność zawodową.” Stanowisko TK
potwierdza zatem możliwość kwalifikowania szkół wyższych jako przedsiębiorców z uwagi na zawodowy charakter prowadzonej przez
nie działalności. Z ostrożności procesowej wskazać też należy, że nawet gdyby uznać, że Politechnika nie spełnia przesłanek uznania jej
za przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. nie wypełnia definicji przedsiębiorcy
w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to niewątpliwie można przyjąć, iż spełnia ona kryteria definicji
przedsiębiorcy z art. 4 pkt 1 lit. a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Stosownie do przywołanego przepisu ustawy,
przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością
gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Niewątpliwym jest bowiem, iż Politechnika świadcząc
usługi edukacyjne, prowadzi działalność w sferze użyteczności publicznej. W prawie polskim brak jest definicji „użyteczności
publicznej”, dla wyjaśnienia tego zjawiska powszechnie przyjmuje się jednak za punkt wyjścia pojęcie „dóbr lub usług zbiorowych”.
Ze względu na rolę społeczną, jaką dobra takie i usługi odgrywają, gwarantem ich dostępności jest państwo, które świadczy je lub
organizuje, stwarzając specyficzne warunki funkcjonowania ich dostarczycieli, m.in. poprzez udzielanie im wsparcia finansowego
(por. E. Modzelewska-Wąchal „Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz” Twigger Warszawa 2002, s. 32-33).
W uchwale z dnia 12 marca 1997 r. (TK W 8/96), Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zadania mające charakter użyteczności
publicznej należy rozumieć możliwie najszerzej. Do zadań użyteczności publicznej Trybunał zaliczył m.in. rozwój nauki i zapewnienie
oświaty. Zważyć należy, że zapewnienie edukacji należy do władz publicznych. Na poziomie szkolnictwa wyższego zadanie to realizują
publiczne oraz niepubliczne szkoły wyższe. Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, władze
publiczne, na zasadach określonych w tej ustawie, zapewniają uczelniom publicznym środki finansowe niezbędne do wykonywania ich
zadań oraz udzielają pomocy uczelniom niepublicznym w zakresie i formach określonych w ustawie.
W tym miejscu należy nadmienić, że w wyroku z dnia 7 kwietnia 2004 r. (sygn. akt SK 22/04) Sąd Najwyższy jednoznacznie orzekł, iż
świadczenie usług edukacyjnych jest działalnością w sferze użyteczności publicznej. Wyrok wprawdzie dotyczył szkół niepublicznych,
mając jednak na względzie, że takie same zadania władzy publicznej w zakresie zapewnienia edukacji jak niepubliczne szkoły wyższe
realizują uczelnie publiczne, przywołane powyżej stanowisko Sądu należy także odnosić do tej kategorii podmiotów.
Mając na względzie powyższe, stwierdzić należy, że również Politechnika w zakresie swojej działalności świadczy usługi
o charakterze użyteczności publicznej, co oznacza, że posiada status przedsiębiorcy na gruncie art. 4 pkt 1 lit. a ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
Reasumując, uznać należy, że Politechnika podlega podmiotowemu zakresowi ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów co
najmniej według definicji przedsiębiorcy z art. 4 pkt 1 lit. a ustawy.
Zbiorowe interesy konsumentów podlegają ochronie przed wymierzonymi w nie bezprawnymi działaniami przedsiębiorców.
Same przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów co do zasady nie regulują konstrukcji bezprawności działań
przedsiębiorcy. Przepisy regulujące postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w większości
mają charakter procesowy. Materialnoprawne przesłanki, istotne z punktu widzenia wydania decyzji, znajdują się w innych niż ustawa
o ochronie konkurencji i konsumentów aktach prawa powszechnie obowiązującego. Prezes Urzędu oceniając zachowanie
przedsiębiorcy pod kątem ewentualnego naruszenia przepisów zakazujących stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów, co do zasady musi zatem stosować inne akty prawa powszechnie obowiązującego i na ich podstawie stwierdzić, czy
działanie przedsiębiorcy jest bezprawne. Bezprawność w rozumieniu przepisów z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów jest
taką cechą działania, która polega nie tylko na jego sprzeczności z normami prawa, ale także z zasadami współżycia społecznego bądź
dobrych obyczajów bez względu na winę, a nawet świadomość sprawcy. Dla ustalenia bezprawności działania wystarczy zatem
ustalenie, że określone zachowanie koliduje z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego czy dobrymi obyczajami.
Bezprawność działań przedsiębiorcy co do zasady wynika z naruszenia innych niż ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
przepisów powszechnie obowiązujących, niemniej należy wskazać, iż ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w jednym
przypadku identyfikuje wprost jako bezprawne działanie przedsiębiorcy, a mianowicie działanie polegające na stosowaniu postanowień
wzorców umownych uznanych za niedozwolone i wpisanych do rejestru, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Jak wskazał SOKiK w wyroku z dnia 25 marca 2004 r. (sygn. akt XVII Ama 51/03), w oparciu o art. 23a ust. 2 (obecnie:
art. 24 ust. 2) można sformułować samoistną przesłankę bezprawności, jeżeli ustali się, że przedsiębiorca stosował postanowienia
45
wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 479
§2 Kpc. A zatem wykazanie, że przedsiębiorca wprowadził do obrotu wzorzec umowny zawierający postanowienia o treści już wpisanej
do rejestru klauzul abuzywnych stanowi wystarczającą przesłankę do uznania bezprawności działania tego przedsiębiorcy.
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Należy bowiem podnieść, że stosowanie postanowienia, które po uznaniu go przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone zostało wpisane do rejestru niedozwolonych postanowień umownych, jest prawnie
zakazane. Prawomocny wyrok SOKiK, wydany po przeprowadzeniu kontroli abstrakcyjnej wzorca umowy, wskazujący treść
postanowień wzorca umowy uznanych za niedozwolone i zakazujący ich wykorzystywania ma od chwili wpisania uznanego za
niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru klauzul abuzywnych skutek wobec osób trzecich (art. 47943 Kpc). Przepis tego
artykułu rozszerza zatem prawomocność wyroku wydanego w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone na
osoby trzecie. Przepis art. 47943 Kpc stanowiąc, iż wyrok ma skutek wobec osób trzecich, nie ogranicza w żaden sposób kategorii tych
podmiotów. Lege non distinguente, wyrok ma skutek wobec wszystkich, tzn. zarówno wobec przedsiębiorcy, który klauzulę
wprowadził do swoich wzorców umów, jak i do każdego innego przedsiębiorcy, stosującego własne warunki umów. Należy zatem
przyjąć, że wyrok SOKiK od chwili wpisania klauzuli do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK wywiera skutek względem
wszystkich uczestników obrotu, co oznacza, że żaden z podmiotów uczestniczących w obrocie prawnym nie może posługiwać się
przedmiotowym postanowieniem.
Należy przy tym podkreślić, że dla uznania, iż klauzula wpisana do rejestru i klauzula z nią porównywana są tożsame w treści nie jest
konieczna dokładna literalna identyczność tych postanowień. Rozbieżność użytych wyrażeń, zmiana szyku zdania czy zastosowanie
synonimów nie eliminuje abuzywnego charakteru ocenianego postanowienia. By zaistniała możliwość uznania dwóch postanowień za
tożsame wystarczy, by hipoteza zapisu kwestionowanego w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów mieściła się w hipotezie klauzuli wpisanej do rejestru. „Nie jest konieczna literalna zgodność porównywalnych klauzul.
Głównym czynnikiem przesądzającym powinien być, zdaniem Sądu, zamiar, cel jakiemu ma służyć kwestionowana klauzula. Jeśli jest on
zgodny z celem utworzenia klauzuli uznanej za niedozwoloną, można uznać, iż obie są tożsame” (wyrok SOKiK z dnia 25 maja 2005 r.,
sygn. akt XVII Ama 46/04). Stanowisko to znalazło również potwierdzenie w uchwale SN z dnia 13 lipca 2006 r., sygn. akt III SZP 3/06,
w której Sąd ten argumentował, iż „stosowanie klauzuli o zbliżonej treści do klauzuli wpisanej do rejestru, która wywołuje takie same
skutki, godzi przecież tak samo w interesy konsumentów, jak stosowanie klauzuli identycznej co wpisana do rejestru”.
Dla stwierdzenia przez Prezesa Urzędu stosowania przez przedsiębiorcę praktyki określonej w art. 24 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów konieczne jest także wykazanie, że w wyniku jej stosowania przez przedsiębiorcę naruszony został
zbiorowy interes konsumentów. Zbiorowy interes konsumentów oznacza interes dotyczący ogółu, a naruszenie tego interesu może
mieć miejsce, gdy skutkami działań sprzecznych z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów dotknięty jest szerszy krąg
uczestników rynku, jak i wtedy, gdy działania te wywołują inne niekorzystne zjawiska. Do naruszenia zbiorowych interesów
konsumentów konieczne jest, by działanie przedsiębiorcy zostało skierowane nie do konkretnego adresata, lecz do adresata, którego
nie da się z góry oznaczyć indywidualnie. Wobec tego działanie to jest w stanie wywołać niekorzystne następstwa w odniesieniu do
każdego z konsumentów (a nie jedynie wobec określonego konsumenta) i zagraża ono, przynajmniej potencjalnie, interesom każdego
z członków zbiorowości konsumentów.
Prezes Urzędu odniósł ww. przesłanki do poszczególnych zachowań Politechniki kwestionowanych w toku niniejszego
postępowania, oceniając odrębnie stosowany przez nią wzorzec umowny Umowa o warunkach odpłatności za studia w odniesieniu do
opłat ponoszonych w toku studiów niestacjonarnych (ad I sentencji decyzji), w odniesieniu do opłat ponoszonych w trakcie kursów
dokształcających i studiów podyplomowych (ad II sentencji decyzji) oraz zamieszczonych w treści tego wzorca postanowień
wpisanych do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone (ad III sentencji decyzji).
Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta między
uczelnią a studentem w formie pisemnej. Przepisy ustawy nie precyzują zakresu uregulowania, jaki winien zostać zawarty w treści
umowy zawieranej ze studentem. Przywołany przepis ustawy wskazuje jedynie, iż umowa ta ma „określać warunki odpłatności za
studia”. Nie daje to jednak podstaw do przyjęcia, iż fragmentaryczne uregulowanie tych kwestii w umowie jest wystarczające.
Przesłanki określenia w umowie warunków odpłatności za studia nie spełnia samo wskazanie w treści wzorca, iż Uczelnia pobiera
opłaty, „o ile przewidują je odrębne przepisy”. Takie sformułowanie nie tylko nie wskazuje wysokości opłat, ale także nie określa,
z jakiego tytułu i na jakiej podstawie są one pobierane. Należy w tym miejscu podkreślić, że wzorzec umowy wykorzystywany przez
Politechnikę odsyła w tym zakresie do „odrębnych przepisów”, nie precyzując, o jakich przepisach jest tutaj mowa. Z umowy
stosowanej przez Uczelnię wynika zatem jedynie, że student jest zobowiązany do ponoszenia opłat w toku studiów. Umowa ta, oprócz
opłaty semestralnej, nie wymienia jednak innych opłat, do uiszczenia których student jest zobowiązany w toku studiów, jak również nie
wskazuje ich wysokości.
W ocenie Prezesa Urzędu, zawarcie w treści umowy zobowiązania studenta do uiszczania „opłat administracyjnych i innych,
związanych z obsługą toku studiów, o ile przewidują je odpowiednie przepisy” w żaden sposób nie stanowi wypełnienia obowiązku
„określenia” w umowie warunków odpłatności za studia, co jednoznacznie wskazuje na naruszenie przez Politechnikę dyspozycji
art. 160 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.
Odnosząc się do zakresu regulacji, jaki winien zostać zawarty w umowie miedzy uczelnią a studentem, zważyć należy, że skoro
ustawa posługuje się szerokim pojęciem „warunków odpłatności za studia”, oczywistym jest, że zakresu znaczeniowego tego pojęcia
nie można dowolnie ograniczać. Nie można zatem podzielić stanowiska Uczelni, iż „odpłatność”, o jakiej mowa w art. 160 ust. 3
ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, z uwagi na treść art. 70 ust. 2 Konstytucji RP, ogranicza się wyłącznie do odpłatności za usługi
edukacyjne. Okoliczność, że Konstytucja posługuje się pojęciem „odpłatności” w odniesieniu do usług edukacyjnych, nie oznacza, że
w takim tylko kontekście należy odczytywać znaczenie „odpłatności za studia” użyte w art. 160 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie
wyższym. Jak trafnie zauważyła Politechnika, ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym określa zakres odpłatności za studia w odniesieniu
zarówno do usług edukacyjnych (art. 99 ust. 1), jak i innych czynności, w związku z czym ograniczenie zakresu regulacji umowy jedynie
do opłat pobieranych za świadczone usługi edukacyjne nie znajduje uzasadnienia.
Po pierwsze, ograniczenie takie nie wynika z treści art. 160 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ani też nie znajduje
jakiegokolwiek uzasadnienia w przepisach tej ustawy. Po drugie, zważyć należy, że Ustawodawca przewidując konieczność zawierania
w formie pisemnej umowy między Uczelnią a studentem, przesądził jednocześnie, że relacja miedzy tymi podmiotami co najmniej
w odniesieniu do odpłatności za studia ma charakter cywilnoprawny. Gdy zatem chodzi o świadczenia pieniężne ze strony studenta,
podlegają one zasadom prawa cywilnego. Jedną z fundamentalnych zasad prawa cywilnego jest natomiast prawo do pełnej informacji
o warunkach zawieranego kontraktu. Student, który w pełni ponosi ciężar finansowy pobieranej nauki i w związku z tym zawiera
z uczelnią stosowną umowę, musi na etapie zawierania tej umowy mieć zapewnione prawo do korzystania z podstawowych praw
kontraktowych. „Obowiązek informowania partnera o istotnych (z jego punktu widzenia) okolicznościach dotyczących kontraktu, jego
przedmiotu i treści, przedmiotu świadczenia, a także powinność czynienia tego w sposób prawdziwy, rzeczowy i kompletny - jest
cechą generalną prawa umów i wypływa z obowiązku lojalnego kontraktowanie” (E. Łętowska „Prawo umów konsumenckich”
Wydanie 2, Wydawnictwo C.H. Beck 2002, s. 216-217). Biorąc pod uwagę powyższe, uznać należy, że ustawodawca wprowadzając
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obowiązek zawierania przez uczelnie umów cywilnoprawnych ze studentami niewątpliwie zmierzał do tego, by już na etapie zapisu
na studia konsument otrzymywał pełne i rzetelne informacje na temat płatności, jakie będzie zobowiązany ponosić pobierając naukę
w Uczelni, a także warunków wnoszenia tych płatności.
W tym miejscu podnieść należy, że umowa wykorzystywana przez Politechnikę nie reguluje w pełni warunków odpłatności nawet
za świadczenia, będące usługami edukacyjnymi. Usługi edukacyjne, za które Uczelnia publiczna może pobierać opłaty, zostały
wymienione w art. 99 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. […] Nie ulega wątpliwości, iż charakter usług edukacyjnych mają
zatem usługi polegające na prowadzeniu dla studentów studiów niestacjonarnych zajęć nieobjętych planem studiów, jak również
usługi związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach niestacjonarnych. Tych drugich przywołany przepis ustawy nie
wymienia wprost, niewątpliwie jednak mieszczą się one w zakresie usług związanych z kształceniem studentów na studiach
niestacjonarnych, wskazanych w art. 99 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. A zatem Politechnika, wbrew ciążącemu na niej obowiązkowi, nie
uregulowała w umowie warunków odpłatności za powtarzanie zajęć, semestru lub roku na studiach niestacjonarnych z powodu
niezadowalających wyników w nauce i prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, co narusza dyspozycję art. 160 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i świadczy o bezprawności działania Uczelni. Bezzasadna jest bowiem argumentacja Uczelni
wskazująca, iż uregulowanie, o jakim mowa w art. 160 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, nie może obejmować swoim
zakresem warunków odpłatności za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za odbywanie zajęć
nieobjętych programem studiów, gdyż usługi te są również świadczone względem studentów studiów stacjonarnych, co oznaczałoby,
iż stosowną umowę należało by zawierać także ze studentami studiów nieodpłatnych. Okoliczność, iż usługi te są również świadczone
za odpłatnością względem studentów studiów stacjonarnych, wbrew twierdzeniom Uczelni, nie może mieć wpływu na zakres
obowiązków Uczelni w odniesieniu do studentów studiów niestacjonarnych. Z przepisu ustawy jasno wynika, że kwestia warunków
odpłatności za studia powinna być określona w umowie. Argumentacja podnoszona przez Politechnikę w żaden sposób nie podważa
obowiązku Uczelni jednoznacznie sformułowanego w treści przepisów ustawowych.
Wbrew twierdzeniom Uczelni, charakter bezprawny ma także nieuregulowanie w treści umowy zawieranej ze studentem
wysokości opłat pobieranych na podstawie §20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r.
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1364). Stosownie do wymienionego przepisu rozporządzenia Uczelnia
pobiera opłaty za wydanie: 1) legitymacji studenckiej i jej duplikatu; 2) indeksu i jego duplikatu; 3) dyplomu ukończenia studiów, jego
duplikatu oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy; 4) dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów
podyplomowych i jego duplikatu.
Politechnika w treści wykorzystywanej umowy nie zawarła jakichkolwiek postanowień, które regulowałyby obowiązki studenta
w tym zakresie. W treści Umowy o warunkach odpłatności za studia znajduje się jedynie zobowiązanie studenta do uiszczania opłat
administracyjnych i innych, o ile przewidują je odrębne przepisy. Jak jednak wskazano powyżej, samo odesłanie do opłat przewidzianych
przez odrębne przepisy nie spełnia wymogu uregulowania w umowie warunków odpłatności za wydanie przez uczelnię dokumentów
wskazanych w §20 ww. rozporządzenia. Brak postanowień umownych określających wysokość opłat pobieranych z tego tytułu
przez Uczelnię jednoznacznie dowodzi faktu, że naruszony został przez nią obowiązek przewidziany w art. 160 ust. 3 ustawy - Prawo
o szkolnictwie wyższym.
Z powyższych rozważań wynika, iż nieuregulowanie przez Politechnikę w treści „Umowy o warunkach odpłatności za studia”
warunków odpłatności za studia w zakresie opłat, pobieranych na podstawie art. 99 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym, za
powtarzanie zajęć, semestru lub roku z powodu niezadowalających wyników w nauce, za zajęcia nieobjęte planem studiów oraz opłat,
pobieranych na podstawie §20 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów za
wydanie legitymacji studenckiej i jej duplikatu, indeksu i jego duplikatu, dyplomu ukończenia studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego
odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy uzasadnia zarzut bezprawnego zachowania Uczelni. Takiej oceny działań Politechniki nie
zmienia podnoszona przez nią argumentacja, iż niepełne uregulowanie w umowie warunków odpłatności za studia wynika z potrzeby
respektowania kompetencji rektora i senatu uczelni w zakresie określania wysokości opłat pobieranych od studentów. Wyposażenie
przez ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym ww. organów uczelni w uprawnienia do ustalania wysokości opłat i określania
warunków ich pobierania nie prowadzi do zwolnienia uczelni z obowiązku określenia w umowie zawieranej ze studentem warunków
odpłatności za podejmowane przez niego studia. Okoliczność, że ustawa określa w sposób szczegółowy uprawnienia rektora i senatu
ma tylko to znaczenie, że wprowadza jasny rozdział kompetencji tych organów i reguluje tryb decyzyjny w tym zakresie. Zawarcie takiej
regulacji w ustawie nie ma jednak żadnego wpływu na obowiązek Uczelni uregulowania w umowie zawieranej ze studentem
warunków odpłatności za studia.
Na ocenę działania Politechniki nie ma również wpływu podnoszona przez nią okoliczność, że umowa zawierana ze studentem nie
jest jedynym aktem regulującym wzajemne relacje uczelni i studenta. Fakt, iż w trakcie studiów Uczelnia wydaje szereg aktów
wewnętrznych, które dotyczą również odpłatności za studia, nie pozbawia umowy zawieranej ze studentem na podstawie art. 160 ust. 3
ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym jej znaczenia i charakteru prawnego. Błędne jest bowiem stanowisko Politechniki, że
wzajemne relacje Uczelni i studenta mają charakter wyłącznie administracyjnoprawny, a nie cywilnoprawny. Zgodnie z treścią art. 160
ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta między uczelnią a studentem
w formie pisemnej. Przepis ten jednoznacznie wskazuje, że pomiędzy uczelnią a studentem powstają relacje mające cechy stosunku
cywilnoprawnego. Ze sformułowania treści tego przepisu wynika, iż intencją ustawodawcy było podporządkowanie stosunków
uczelnia - student tym samym rygorom, które - zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego - obowiązują innych profesjonalistów
zawierających umowy z konsumentami. Gdyby celem ustawodawcy nie było przesądzenie, iż pomiędzy uczelnią a studentem
nawiązuje się relacja cywilnoprawna, nie posłużyłby się on pojęciem „umowy” typowym dla prawa cywilnego.
Wzajemna relacja, jaka nawiązuje się między studentem a uczelnią w zakresie odpłatności za studia, cechuje się podstawowymi
cechami stosunku cywilnoprawnego. Charakterystyczną cechą stosunku cywilnoprawnego jest fakt, że zawiązuje się on z woli stron,
które według własnego uznania mogą do niego przystąpić lub też nie. Nie ma zaś wątpliwości, że student nie może być przymuszony
przez jakikolwiek organ Państwa do korzystania z usług edukacyjnych konkretnej uczelni, jak również, że uczelnia nie ma obowiązku
pobierania opłat od studenta. Uczelnia, zgodnie z art. 99 ust. 1 u.s.w. może w zakresie określonym ustawą pobierać opłaty za
świadczone usługi edukacyjne, ale na podstawie art. 99 ust. 3 u.s.w. może również w całości lub w części zwalniać studentów z tych
opłat. Zważyć przy tym również należy, że opłata za studia nie ma charakteru daniny publicznej. Nie stanowi ona przychodu budżetu
państwa, jest przychodem uczelni, a jej wysokość jest powiązana z ekwiwalentem w postaci określonych świadczeń edukacyjnych
(wykładów, ćwiczeń, egzaminów itp.), na co wskazuje chociażby, powszechnie znany fakt różnicowania opłat na różnych kierunkach
studiów. Fakt, że umowa między uczelnią a studentem powstaje z woli samych stron, brak tu przymusu ze strony Państwa, a strony
pozostają w tym zakresie względem siebie autonomiczne, świadczą o nawiązaniu między uczelnią a studentem, przynajmniej
w odniesieniu do odpłatności za studia, relacji cywilnoprawnej.
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Powyższego nie zmienia podnoszona przez uczelnię okoliczność, że przyjęcie na studia następuje w formie decyzji administracyjnej.
Administracyjny sposób nawiązania stosunku prawnego nie przesądza o jego charakterze, a powstanie stosunku cywilnoprawnego w drodze
decyzji administracyjnej nie stanowi osobliwości w systemie prawa polskiego (tak m.in. SOKiK w wyroku z dnia 27 lutego 2006 r.,
sygn. akt XVII Amc 105/04 oraz w wyroku z dnia 7 sierpnia 2006 r. sygn. akt XVII Amc 45/05). Jak wskazał Sąd Najwyższy, powstanie
stosunku cywilnoprawnego zależy od istnienia stanu faktycznego, z którym norma prawa cywilnego łączy taki stosunek. Prawo
cywilne wiąże powstanie stosunku cywilnoprawnego ze zdarzeniami prawnymi, wśród których wyróżnia się działania i zaniechania.
Są nimi zarówno zdarzenia cywilnoprawne uregulowane w Kodeksie cywilnym, takie jak czynności prawne i czyny niedozwolone,
a także akty administracyjne wywołujące skutki w zakresie prawa cywilnego (postanowienie SN z dnia 21 listopada 2000 r., sygn. akt
III CKN 1048/2000).
Dla oceny działań Politechniki, określonych w pkt I sentencji niniejszej decyzji, nie ma również żadnego znaczenia, iż - jak wskazuje
Uczelnia - przedstawiciele studentów na zasadzie praw samorządowych mają wpływ na tworzenie aktów wewnętrznych Uczelni,
w tym również dotyczących odpłatności za studia. Okoliczność, że studenci poprzez swoich przedstawicieli biorą udział w tworzeniu
aktów prawnych Uczelni, nie pozbawia Prezesa Urzędu kompetencji do ingerowania w treść tych aktów i ich weryfikację z punktu
widzenia zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Fakt pośredniego wyrażania przez studentów akceptacji aktów
prawnych obowiązujących w Politechnice nie legalizuje kwestionowanych w przedmiotowym postępowaniu zachowań Uczelni,
polegających na niepełnym uregulowaniu w treści jednego z tych aktów warunków odpłatności za studia. Relacje, jakie w zakresie
tworzenia przepisów wewnętrznych Uczelni, zachodzą między samą Uczelnią a studentami, nie mają wpływu na ocenę prawną
opisanych wyżej praktyk Politechniki. W dalszym ciągu mamy bowiem do czynienia z odpłatnym świadczeniem przez Uczelnię usług
na rzecz studentów.
Analogiczne stanowisko Sąd Najwyższy przyjął, oceniając wpływ relacji, jakie zachodzą między stowarzyszeniem a jego
członkami, na możliwość kwestionowania działań tego stowarzyszenia z punktu widzenia przepisów o ochronie konkurencji
i konsumentów. Sąd stwierdził, że okoliczność, iż określone działania podejmowane są przez stowarzyszenie względem swoich członków,
a zatem względem podmiotów, które upoważniły je do działania, nie wyłącza tych działań spod kognicji organu antymonopolowego,
w szczególności jeżeli działania te są podejmowane w zakresie odpłatnego świadczenia usług dla członków stowarzyszenia
(por. wyrok SN z 6 grudnia 2007 r., sygn. akt II SK 16/07, opubl. w Dz. Urz. UOKiK 2008/2/21). Bez znaczenia pozostaje również
podnoszona przez Politechnikę okoliczność, że kształtowana wysokość opłat musi mieć swoje uzasadnienie w faktycznych kosztach
prowadzenia studiów. Prezes Urzędu nie kwestionuje bowiem wysokości pobieranych opłat ani faktu dostosowywania tych opłat do
ponoszonych kosztów, ale okoliczność, iż Uczelnia nie zamieszcza odpowiedniej regulacji w tym zakresie w treści umów ze studentami.
Nie można również zgodzić się ze stanowiskiem Politechniki, iż jej zachowanie polegające na niepełnym uregulowaniu w umowie
zawieranej ze studentem warunków odpłatności za studia nie prowadzi do pozostawiania studenta w niewiedzy co do faktycznych
kosztów studiów, jako że Uczelnia przekazuje stosowne informacje studentom w trybie ogłoszeń. Należy podkreślić, iż działanie
Uczelni przede wszystkim godzi w interesy konsumentów rozumiane jako prawo do ukształtowania umowy z Uczelnią o pobieranie
nauki na studiach niestacjonarnych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz otrzymania pełnej, wyczerpującej
i prawdziwej informacji na temat wszystkich warunków umowy tak, aby konsumenci mogli w pełni korzystać ze swoich praw,
wykonywać obowiązki bez narażania się na sankcje. Przekazywanie informacji na temat praw i obowiązków studentów w inny
zwyczajowo przyjęty w Uczelni sposób nie rodzi gwarancji, że te informacje do studentów dotrą, w szczególności na etapie
rozpoczynania nauki na Uczelni. Prowadzi to do niepewności po ich stronie co do warunków zawieranego kontraktu. Uzasadnione jest
zatem twierdzenie, że brak uregulowania w umowie warunków odpłatności za studia pozostawiać może studenta w niewiedzy co do
faktycznych kosztów, jakie zobligowany on będzie ponieść w ramach stosunku umownego łączącego go z Uczelnią.
Umowy zawierane przez Uczelnię powinny w sposób prawidłowy regulować warunki odpłatności za studia. Przejawiać się to
powinno przede wszystkim w ukształtowaniu wzajemnych relacji w sposób pełny, tj. bez pominięcia jakichkolwiek kwestii
wymagających regulacji. Zaniechanie wprowadzenia do umów obligatoryjnych, tj. wymaganych z mocy art. 160 ust. 3 ustawy - Prawo
o szkolnictwie wyższym regulacji sytuuje umowę jako godzącą w interesy najsłabszych uczestników rynku, jakimi są konsumenci.
Należy podkreślić, że z faktu istnienia utrudnień w zapoznaniu się z całokształtem uprawnień i obowiązków studenta wynika, iż
z powodu niepełnej ich znajomości uciążliwe, a nawet niemożliwe może okazać się prawidłowe wykonywanie jego zobowiązań.
W przedmiotowej sprawie opisane zachowanie Politechniki dotyczy zbiorowego interesu konsumentów, gdyż skierowane jest do
nieokreślonego kręgu konsumentów, których nie sposób jednoznacznie zidentyfikować. Antykonsumenckie ostrze stosowanych
praktyk wymierzone jest bowiem we wszystkich studentów, z którymi Politechnika zawarła umowę o naukę na studiach niestacjonarnych
o treści zakwestionowanej w toku niniejszego postępowania, jak również w jej potencjalnych studentów, będących konsumentami
w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Powyższe wskazuje na naruszenie w przedmiotowej sprawie
zbiorowego interesu konsumentów, przez który należy rozumieć prawo wszystkich studentów (konsumentów) do ukształtowania
umowy o naukę na studiach niestacjonarnych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Stąd należało orzec, jak w punkcie I sentencji decyzji.
Przedmiotem postawionego Politechnice zarzutu było także niezawarcie w stosowanym wzorze umowy, wbrew dyspozycji
art. 160 ust. 3 ustawy - Prawo szkolnictwie wyższym, postanowień określających warunki odpłatności za studia w zakresie opłat
pobieranych na podstawie art. 99 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym za kursy dokształcające oraz opłat pobieranych na podstawie
§20 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
(Dz. U. Nr 224, poz. 1364), za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych i jego duplikatu, co może
stanowić praktykę określoną w art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Jednak, jak stwierdzono w trakcie prowadzonego postępowania, przepis art. 160 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym,
wprowadzający obowiązek zawarcia umowy o warunkach odpłatności za studia nie odnosi się do studiów podyplomowych ani kursów
dokształcających. Przepis ten używa bowiem terminu „studia”. Stosownie natomiast do treści art. 2 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, ilekroć w
ustawie jest mowa o studiach bez bliższego określenia - rozumie się przez to studia wyższe, tj. studia prowadzone przez uczelnię
posiadającą uprawnienia do ich prowadzenia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego, jakim - w świetle
art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy - jest tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny. Z powyższego wynika zatem, że przepis
art. 160 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym nie ma zastosowania do form kształcenia, nie będących studiami wyższymi
w rozumieniu ustawy, tj. studiów podyplomowych czy kursów dokształcających. Ponadto, jak ustalono w toku przedmiotowego
postępowania, wzorzec umowny, będący przedmiotem stawianych Uczelni zarzutów, nie jest wykorzystywany względem studentów
studiów podyplomowych czy uczestników kursów dokształcających.
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Powyższe ustalenia czynią - zdaniem Prezesa Urzędu - bezprzedmiotowym postępowanie dotyczące omawianego zarzutu.
Oczywistym jest bowiem, iż Uczelnia nie miała obowiązku regulować we wzorcu umownym Umowa o warunkach odpłatności za
studia warunków odpłatności za studia w zakresie opłat pobieranych za kursy dokształcające oraz opłat pobieranych za wydanie
dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych i jego duplikatu.
Zgodnie z art. 105 §1 Kpa, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej
wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. […]
W związku z powyższym należało orzec, jak w pkt II sentencji decyzji.
W celu wykazania bezprawności działań Uczelni wskazanych w pkt III sentencji decyzji koniecznym jest ustalenie, że treść
postanowień stosowanych przez nią we wzorcu umownym mieści się w hipotezie klauzul wpisanych do rejestru.
Ad A.
W §4 ust. 1 wykorzystywanego w obrocie z konsumentami wzorca umownego Umowa o warunkach odpłatności za studia
Politechnika zawarła zapis o treści: „Opłaty za studia określane są, zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy, na każdy rok akademicki decyzją
Rektora Uczelni na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego”. Prezes Urzędu uznał, że zapis ten jest zbieżny w swej
treści i skutkach z następującymi postanowieniami umownymi, które po uznaniu prawomocnymi wyrokami Sądu Okręgowego
w Warszawie - Sądu Ochrony konkurencji i Konsumentów za niedozwolone postanowienia umowne zostały wpisane do rejestru
postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone:
- „Uczelnia zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wysokości opłat” - uznane za niedozwolone postanowienie umowne
wyrokiem SOKiK z dnia 20 października 2005 r., sygn. akt XVII Amc 78/05 i wpisane do rejestru pod pozycją 624,
- „Wysokość czesnego może ulegać zmianom w zależności od inflacji i aktualnych kosztów kształcenia” - uznane za niedozwolone
postanowienie umowne wyrokiem SOKiK z dnia 5 października 2005 r., sygn. akt XVII Amc 20/05 i wpisane do rejestru pod pozycją
643,
- „Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości czesnego po uchwaleniu zmian przez Senat, zgodnie ze statutem Wyższej
Szkoły Zarządzania w Słupsku” - uznane za niedozwolone postanowienie umowne wyrokiem SOKiK z dnia 26 października 2005 r.,
sygn. akt XVII Amc 1/05 i wpisane do rejestru pod pozycją 613,
- „Wysokość czesnego może ulec zmianie, jednak nie wcześniej niż przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego” - uznane
za niedozwolone postanowienie umowne wyrokiem SOKiK z dnia 27 lutego 2006 r., sygn. akt XVII Amc 105/04 i wpisane do
rejestru pod pozycją 728.
Powyższe klauzule zostały przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznane za abuzywne z uwagi na brak zapewnienia
słuchaczom, w przypadku zmiany wysokości opłat, prawa do odstąpienia od zawartej umowy. Jak podkreślił bowiem SOKiK, o ile
uczelnia ma prawo podwyższać opłatę za swoje świadczenia, o tyle konsument powinien mieć zagwarantowane prawo do odstąpienia
od umowy, gdy nie jest w stanie ponieść kosztów podwyżki (por. wyrok z dnia 5 października 2005 r., sygn. akt XVII Amc 20/05 i wyrok
z dnia 20 października 2005 r., sygn. akt XVII Amc 78/05).
Postanowienie stosowane przez Politechnikę przewiduje, iż opłaty za studia będą ustalane corocznie przez Rektora Uczelni na trzy
miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego. Oznacza to, że wysokość tych opłat będzie podlegać corocznym zmianom.
Jednocześnie Umowa o warunkach odpłatności za studia stosowana przez Uczelnię nie zapewnia studentowi prawa do odstąpienia od
umowy w związku ze zmianą wysokości opłat, uznać zatem należy, że postanowienie §4 wzorca jest tożsame z przywołanymi powyżej
klauzulami wpisanymi do rejestru niedozwolonych postanowień umownych.
Ustosunkowując się do argumentacji podniesionej przez Uczelnię, wskazać należy, że Prezes Urzędu nie kwestionuje samego
faktu wprowadzania przez Uczelnię zmian do wysokości opłat w toku trwania studiów, jak również nie neguje zasadności określania
tych opłat jedynie na okres roku akademickiego. Abuzywność analizowanego postanowienia wzorca nie wynika bowiem z faktu
przyznania sobie przez Uczelnię prawa do określania wysokości tych opłat w toku studiów, ale z braku zapewnienia studentom w takiej
sytuacji prawa do odstąpienia od umowy.
Dla powyższej oceny nie ma również znaczenia, jakie przesłanki decydują o podwyżce opłat. Jak słusznie podkreśliła Uczelnia,
zmiany wysokości opłat za studia mogą, stosownie do ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, być uzasadnione jedynie zmianami
wysokości kosztów prowadzenia tych studiów, co nie zmienia jednak faktu, że każda modyfikacja wysokości opłat wiązać się powinna
z przyznaniem studentowi prawa do odstąpienia od zawartej umowy. Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym w doktrynie, „Zmiana ceny
przez kontrahenta konsumenta dopuszczalna jest tylko wówczas, gdy konsumentowi służy odpowiednik w postaci prawa odstąpienia
od umowy” (E. Łętowska „Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów - komentarz”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
2000, s. 108). Postanowienia wzorca umowy, które przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia
ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy, stanowią w świetle
3
art. 385 pkt 20 Kc niedozwolone postanowienia umowne.
Ad B. i C.
W §5 ust. 2 wzorca umowy Politechnika zamieściła postanowienie o treści: „Student ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy
za pisemnym wypowiedzeniem na koniec semestru danego roku akademickiego: wypowiedzenie umowy jest równoznaczne ze
złożeniem podania o skreślenie Studenta z listy studentów”, w §5 ust. 3 zaś postanowienie w brzmieniu: „Złożenie przez studenta
podania o skreślenie z listy studentów jest równoznaczne z wypowiedzeniem niniejszej umowy na koniec semestru, w którym podanie
zostało złożone”.
Prezes Urzędu uznał, że treść tych postanowień jest tożsama z treścią klauzuli „Z zastrzeżeniem §4 ust. 2 i 3 Student ma prawo do
rozwiązania umowy z końcem danego semestru, tj. z dniem 28 lutego w semestrze zimowym, i z dniem 30 września w semestrze
letnim (...)” wpisanej na mocy wyroku SOKiK z dnia 28 września 2005 r. (sygn. akt XVII Amc 18/05) do rejestru klauzul abuzywnych pod
pozycją 647. Wskazać bowiem należy, że umowa o odpłatne świadczenie usług edukacyjnych ma charakter umowy zlecenia. Zgodnie
z art. 746 §1 Kc dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie, licząc się oczywiście z konsekwencjami, jakie się z tym wiążą.
Zgodnie z §3 tego przepisu, nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. Wypowiedzenie
umowy wiąże się z określonymi skutkami, które są zróżnicowane w zależności od tego, która ze stron wypowiada umowę. Jeżeli czyni
to dający zlecenie, powinien przyjmującemu zlecenie zwrócić uzasadnione wydatki, przy odpłatnym zleceniu uiścić ponadto
odpowiednią część umówionego wynagrodzenia, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien naprawić także
ewentualną szkodę. Jeżeli umowę zlecenia wypowiada przyjmujący, powinien rozliczyć się z otrzymanych zaliczek, a jeżeli wypowiada
umowę bez ważnego powodu - jest także odpowiedzialny za ewentualną szkodę powstałą z tego tytułu. Zatem, jak wynika
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z powyższego, nie można ograniczać - stronom umowy zlecenia - prawa do wypowiedzenia jej w każdym czasie. Postanowienie
wzorca umowy stosowanego przez Uczelnię przewiduje wprawdzie prawo wypowiedzenia umowy, jednak wyłącznie ze skutkiem na
koniec semestru. W efekcie student do końca semestru, w którym została wypowiedziana umowa, związany jest jej postanowieniami,
co oznacza m.in. obowiązek uiszczania wszelkich świadczeń z niej wynikających, czyli przede wszystkim czesnego. Jak uznał Sąd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w uzasadnieniu wyroku z dnia 28 września 2005 r. (sygn. akt XVII Amc 18/05), zapis taki „narusza
dobre obyczaje, jak rzetelność i uczciwość kupiecką i rażąco narusza interesy konsumenta/studenta, który jest zmuszony do
poniesienia dodatkowych kosztów w postaci naliczenia czesnego za semestr nauki, z której nie korzysta, w sytuacji, gdy z ważnych
powodów wypowiedział umowę”.
Klauzula umowna wpisana do rejestru pod nr 647 ogranicza uprawnienie studenta do rozwiązania umowy. Przewiduje bowiem
możliwość rozwiązania umowy jedynie w ściśle określonych terminach. Terminy te przypadają na koniec semestru zimowego i letniego.
Uznać zatem należy, że zarówno przywołana klauzula wpisana do rejestru, jak i klauzule stosowane przez stronę niniejszego
postępowania kreują jednakowe uprawnienia studenta w zakresie możliwości wypowiedzenia zawartej z Uczelnią umowy. Obie klauzule
ograniczają prawo konsumenta do wypowiedzenia umowy w każdym czasie, przewidując możliwość rozwiązania umowy za
wypowiedzeniem jedynie ze skutkiem na koniec semestru. Zbieżność tych postanowień, tj. wpisanego do rejestru i stosowanych
przez Politechnikę, jest więc oczywista.
Ad D.
W §5 ust. 5 c wzorca umownego Politechnika zamieściła postanowienie o treści „W przypadku rozwiązania umowy na podstawie
ust. 1-4, jeżeli Student wniósł semestralną opłatę za studia, uczelnia pobiera w zależności od terminu złożenia rezygnacji: c) po upływie
terminu wymienionego w pkt b [b: po upływie pierwszych 2 tygodni zajęć z planem tygodniowym lub po upływie drugiego zjazdu]
- 100% opłaty semestralnej”.
W rejestrze klauzul abuzywnych pod pozycją 579 wpisana została natomiast klauzula w brzmieniu: „Przed upływem 30 dni od dnia
rozpoczęcia zajęć pierwszego semestru na pisemny wniosek studenta składającego rezygnację ze studiów przysługuje mu zwrot 80%
wniesionej opłaty czesnego za semestr. Po upływie tego terminu zwrot nie przysługuje”. Postanowienie to zostało uznane za
niedozwolone wyrokiem SOKiK z dnia 25 sierpnia 2005 r., sygn. akt XVII Amc 99/04 i wpisane do rejestru w dniu 2 grudnia 2005 r.
Ponadto w rejestrze znajduje się szereg postanowień umownych wyłączających możliwość zwrotu studentowi wniesionych przez
niego opłat w przypadku odstąpienia od umowy w trakcie trwania semestru lub nakładających na niego w takiej sytuacji obowiązek
uiszczenia opłat wymaganych za okres pełnego semestru. Przykładowo wskazać tu należy następujące postanowienia: „Skreślenie
z listy studentów nie rodzi prawa do roszczenia o zwrot którejkolwiek z wcześniej dokonanych opłat” - uznane za niedozwolone
postanowienie umowne wyrokiem SOKiK z dnia 7 sierpnia 2006 r., sygn. akt XVII Amc 45/05 i wpisane do rejestru pod numerem 903,
„W przypadku rezygnacji studenta z nauki w trakcie semestru, wpłacone w całości czesne za cały semestr nie podlega zwrotowi” uznane za niedozwolone postanowienie umowne wyrokiem SOKiK z dnia 20 października 2005 r., sygn. akt XVII Amc 78/05 i wpisane
do rejestru pod numerem 625.
W uzasadnieniu wyroku z dnia 20 października 2005 r., sygn. akt XVII Amc 78/05, w którym SOKiK uznał wskazaną klauzulę za
niedozwolone postanowienie umowne, Sąd wskazał, iż postanowienie to jest niedozwolone w świetle art. 3853 pkt 12 Kc, gdyż
przewiduje w przypadku rezygnacji z umowy przez studenta w trakcie semestru, brak zwrotu czesnego za cały semestr, nawet za okres
kiedy nie korzystał on z nauki. W tym miejscu należy wskazać, iż postanowienie stosowane przez Uczelnię, jak również powyżej
przywołane postanowienie wpisane do rejestru klauzul abuzywnych, zawierają regulacje niezgodne z określonymi w Kc konsekwencjami
wypowiedzenia umowy zlecenia (opisanymi w części ad III B i C niniejszej decyzji), której przepisy, na mocy art. 750 Kc, stosować
należy odpowiednio do umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Stwierdzenie, że Szkoła nie zwraca studentowi opłat za studia,
pomimo wypowiedzenia umowy i faktycznego niekorzystania ze świadczonych przez nią usług, nie mieści się zatem w dyspozycji
art. 746 §1 Kc. Skoro bowiem umowa o odpłatne świadczenie usług została wypowiedziana i student nie korzysta już z tych usług,
odpada konieczność uiszczania wynagrodzenia przyjmującemu zlecenie, tj. Uczelni. Postanowienie stosowane przez Uczelnię stanowi
zatem naruszenie istoty umowy wzajemnej, w której świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia drugiej.
Analiza porównawcza postanowienia stosowanego przez Politechnikę i wskazanych postanowień wpisanych do rejestru pozwala
stwierdzić, że wszystkie te postanowienia wyłączają możliwość zwrotu studentowi opłat uiszczonych przez niego za cały semestr,
w przypadku gdy rezygnuje on z nauki w trakcie trwania tego semestru. Nie ulega zatem wątpliwości, że postanowienia te wywierają
identyczne skutki w sferze interesów studentów odstępujących od umowy z Uczelnią w trakcie trwania semestru. Tym samym uznać
należy, że postanowienie stosowane przez przedsiębiorcę, będącego stroną niniejszego postępowania, jest tożsame z treścią
postanowień wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych pod numerami 579, 625 i 903, i jako takie zakazane.
Mając na względzie analogiczność skutków wynikających dla studentów ze stosowania przywołanych powyżej klauzul - zdaniem
Prezesa Urzędu - przyjąć można, iż mamy do czynienia z klauzulami tożsamymi. Powyższe uzasadnia podejrzenie, iż Politechnika
Warszawska zamieszczając w swoim wzorcu umownym postanowienie §5 ust. 5 lit. c dopuściła się stosowania postanowienia
wpisanego już do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.
Uznanie, iż ww. postanowienia umowne stosowane w obrocie konsumenckim przez Politechnikę są tożsame z postanowieniami
wpisanymi do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone przesądza o bezprawności działania Uczelni. Jak
wskazano bowiem powyżej, art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów formułuje samoistną przesłankę
bezprawności działań polegających na stosowaniu przez przedsiębiorcę postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do
45
rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 479 Kpc.
Dla uznania, iż działanie to stanowi praktykę określoną w art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów konieczne jest
także wykazanie, że w wyniku jego stosowania naruszony został zbiorowy interes konsumentów. Fakt godzenia tych działań w sferę
interesów konsumentów nie budzi wątpliwości. Na skutek zamieszczenia przez Uczelnię we wzorcu umownym wskazanych
w sentencji decyzji postanowień abuzywnych, tj. postanowień, które - w ocenie Sądu - kształtują prawa i obowiązki konsumentów
w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy, dochodzi bowiem do uszczuplenia zakresu uprawnień
konsumentów i obarczenia ich nadmiernymi obciążeniami natury finansowej. Jednocześnie jest oczywistym, iż działanie Uczelni jest
skierowane do nieoznaczonego kręgu odbiorców - dotyczy wszystkich obecnych i potencjalnych odbiorców usług edukacyjnych
świadczonych przez Szkołę. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż kwestionowane przez Prezesa Urzędu działanie Uczelni
narusza zbiorowy interes konsumentów.
Wykazanie, iż działanie Politechniki ma charakter bezprawny i narusza zbiorowy interes konsumentów przesądza, iż działanie to
ma charakter praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
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Rozstrzygając niniejsze postępowanie w zakresie pkt III sentencji zarzutu, Prezes UOKiK rozważył także zakres i skutki czynności
podjętych przez Uczelnię zmierzających do zaniechania stosowania praktyki. Należy mieć bowiem na względzie, iż stosownie do
uregulowań zawartych w art. 27 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie wydaje się decyzji o uznaniu praktyki za
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazującej zaniechanie jej stosowania, jeżeli przedsiębiorca zaprzestał stosowania
praktyki. W takim przypadku Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
i stwierdzającą zaniechanie jej stosowania. Decyzja, o której mowa w art. 27 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
wydawana jest w przypadku, gdy zachowanie przedsiębiorcy nie narusza już w dacie orzekania przepisu art. 24 ww. ustawy. Należy
jednak wyjaśnić, iż przesłanką do stwierdzenia zaniechania praktyki polegającej na stosowaniu w umowach z konsumentami postanowień
naruszających ich zbiorowe interesy jest opracowanie nowego wzorca umowy w połączeniu z zakończeniem aneksowania wcześniej
zawartych umów, prowadzącego do zgodności tych umów z obowiązującym prawem. Dla stwierdzenia zaniechania stosowania
praktyki istotne jest, by przedsiębiorca przedstawił nowo opracowany wzorzec umowy i wykazał, że wszystkie umowy zostały
faktycznie aneksowane. Przyjęcie odmiennego stanowiska, tj. uznanie za wystarczającą przesłankę stwierdzenia zaniechania praktyki
zawieranie przez przedsiębiorcę na nowych zasadach umów z nowymi kontrahentami, przy jednoczesnym pozostawieniu bez zmiany
choćby części umów zawartych wcześniej na starych zasadach prowadziłoby do swoistego usankcjonowania nierównoprawnego
traktowania konsumentów, z którymi zawarto umowy na nowych i starych zasadach. Pozostawienie tym konsumentom, z którymi
wcześniej przedsiębiorca zawarł umowy na starych zasadach, a które nie zostały aneksowane, jako jedynej możliwości dochodzenia
swych praw na drodze cywilnoprawnej czyniłoby ochronę, jaka zapewnia ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, iluzoryczną.
Prowadziłoby to do zniweczenia funkcji, jaką mają do spełnienia uregulowania zawarte w tej ustawie. Należy przy tym podkreślić,
iż stosownie do art. 27 ust. 3 ww. ustawy, ciężar udowodnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 (a więc sytuacji, w której
przedsiębiorca zaprzestał stosowania praktyki, o której mowa w art. 24 ww. ustawy) spoczywa na przedsiębiorcy. Zatem, stosownie do
powołanego przepisu, to przedsiębiorca obarczony jest ciężarem udowodnienia okoliczności, iż jego zachowanie przestało naruszać
zakazy praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a więc uzasadniających wydanie decyzji na podstawie art. 27
w miejsce art. 26 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, Politechnika poinformowała, iż w związku ze wszczęciem przez Prezesa
Urzędu postępowania w przedmiotowej sprawie wprowadziła zmiany do treści obowiązujących w Uczelni „Zasad pobierania opłat za
świadczone usługi edukacyjne oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat” oraz treści stosowanej Umowy o warunkach odpłatności za
studia. Zmiany te dotyczą treści §5 ust. 2, 3 i 5 wzorca umowy, z zatem nie dotyczą treści kwestionowanego postanowienia §4 ust. 1
tego wzorca. W zakresie, w jakim dokonano modyfikacji postanowień wykorzystywanego wzorca umowy, doprowadzono do
wyeliminowania z treści wzorca klauzul umownych uznanych przez SOKiK za abuzywne i wpisanych do rejestru postanowień wzorców
umów uznanych za niedozwolone. Umowa o warunkach odpłatności za studia w nowym brzmieniu nie zawiera zatem już postanowień
wskazanych w pkt III B, C i D sentencji decyzji. Niemniej, podjęte przez Politechnikę czynności nie są wystarczające do stwierdzenia
zaniechania stosowania praktyki w rozumieniu art. 27 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. […] Politechnika nie zaniechała
w pełni zarzucanych jej praktyk. Wprowadziła jedynie zmiany na przyszłość, pozostawiając status quo w odniesieniu do zobowiązań
studentów, które już powstały, ale nie zostały w pełni zrealizowane.
W tym miejscu podnieść należy, że stosownie do przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów to na przedsiębiorcy
spoczywał obowiązek wykazania, że praktyka została w pełni zaniechana, co - jak wynika z przytoczonych okoliczności - w przedmiotowej
sprawie nie miało miejsca. Uczelnia nie przedstawiła dowodów na potwierdzenie faktu pełnego zaniechania praktyki polegającej na
stosowaniu postanowień wzorców umów wpisanych do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym
45
mowa w art. 479 Kpc. W związku z powyższym, brak jest podstaw prawnych do wydania na podstawie art. 27 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzającą jej zaniechanie.
Stąd należało orzec jak w pkt III sentencji decyzji.
Zgodnie z art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu może w drodze decyzji nałożyć na
przedsiębiorcę, który choćby nieumyślnie dopuścił się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu
art. 24 tej ustawy, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym
rok nałożenia kary. Kara nakładana przez Prezesa Urzędu na przedsiębiorcę, który dopuścił się naruszenia zakazu stosowania praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów ma charakter fakultatywny. Przywołany przepis ustawy określa górną granicę
wysokości kary dla przedsiębiorcy, wyznaczając ją na 10% przychodu osiągniętego przez tego przedsiębiorcę w roku rozliczeniowym
poprzedzającym rok nałożenia kary. Stosownie do art. 111 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przy ustalaniu wysokości kar
pieniężnych, w tym kar określonych w art. 106 tej ustawy, należy uwzględnić w szczególności okres, stopień oraz okoliczności
naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów ustawy.
Analizując zasadność nałożenia na Politechnikę kary pieniężnej, o której mowa w art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy, jak również ustalając
jej wysokość Prezes Urzędu wziął pod uwagę: po pierwsze, charakter i okoliczności naruszenia, jakiego dopuściła się Uczelnia oraz jego
skutki dla konsumentów, po drugie zaś cele, jakie winny zostać osiągnięte na skutek wydania przedmiotowej decyzji.
Praktyki stosowane przez Uczelnię polegają na wykorzystywaniu przy zawieraniu z konsumentami umów o naukę wzorca
umownego, który - wbrew art. 160 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym - nie w pełni reguluje „warunki odpłatności za studia”
oraz zawiera postanowienia o treści tożsamej z postanowieniami uznanymi przez SOKiK za niedozwolone i wpisanymi do rejestru
klauzul abuzywnych. Na skutek stosowania praktyk stwierdzonych niniejszą decyzją konsumenci nie tylko nie otrzymują pełnej
informacji o warunkach zawieranego kontraktu, co prowadzić może do stanu niewiedzy o pełnych kosztach pobierania nauki na
studiach niestacjonarnych na tej Uczelni, ale ponoszą także konsekwencje stosowania względem nich postanowień niedozwolonych.
Zważyć przy tym należy, że trzy z czterech stosowanych przez Uczelnię klauzul abuzywnych wpisanych do rejestru (§5 ust. 2 i §5 ust. 3
wzorca umowy, przewidujące możliwość wypowiedzenia umowy jedynie ze skutkiem na koniec semestru, §5 ust. 5 c wzorca umowy,
statuujący uprawnienie uczelni do pobrania 100% opłaty semestralnej) stwarza istotne zagrożenie dla interesów ekonomicznych
konsumentów. Przyjąć zatem należy, że skutkiem stosowania tej praktyki mogło być również uzyskiwanie przez Uczelnię
nieuzasadnionych korzyści finansowych. Fakt, że opisane praktyki są związane ze stosowaniem wzorca umownego, którym Uczelnia
posługuje się przy zawieraniu umów, wskazuje na ustalony i długotrwały charakter ocenianego zachowania. Jak bowiem ustalono
w toku postępowania, kwestionowany wzorzec umowny był wykorzystywany przez Politechnikę od września 2006 r.
W tym miejscu należy podkreślić, że na profesjonalnych uczestnikach obrotu rynkowego zawsze spoczywa obowiązek
dochowania należytej staranności przy ocenie zgodności ich działań z obowiązującymi przepisami prawa. Uczelnia winna posiadać
zatem świadomość konieczności konstruowania wzorców umownych z uwzględnieniem przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie
wyższym, jak i art. 3851 i nast. Kc. Uczelnia jako podmiot profesjonalny, mający dostęp do prowadzonego przez Prezesa Urzędu
rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone jest zobligowana dostosowywania wykorzystywanych przez siebie
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wzorców umownych do treści wpisów zamieszczanych w rejestrze. Zauważyć bowiem należy, że rejestr postanowień wzorców
umownych uznanych za niedozwolone jest jawny, powszechnie dostępny, publikowany na stronie internetowej Urzędu. Abuzywność
postanowień wpisanych do tego rejestru jest jednoznaczna, a zakaz stosowania w obrocie postanowień w nim zamieszczonych nie
powinien budzić jakichkolwiek wątpliwości. Co istotne, postanowienia wykorzystywane przez Politechnikę, którym Prezes Urzędu
zarzucił zbieżność z postanowieniami wpisanymi do rejestru, były sformułowane niemal identycznie jak przywołane w niniejszej
decyzji postanowienia wpisane do rejestru, co świadczy co najmniej o nieumyślności zachowania Politechniki. […]
Ustalając wysokość kary pieniężnej nakładanej na Uczelnię Prezes Urzędu miał m.in. na względzie, że wśród klauzul, których
stosowanie uznano niniejszą decyzją za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, znajdują się klauzule, które szczególnie
mocno i bezpośrednio godzą w ekonomiczne interesy konsumentów. Stosowanie tych klauzul uznać należy za poważne naruszenia
interesów konsumentów, bowiem narażają one konsumentów na poniesienie dotkliwej szkody wymiernej ekonomicznie. Należy przy
tym zauważyć, że Politechnika prowadzi działalność o stosunkowo rozległym zakresie, wobec czego stosowane przez nią praktyki
mają zasadniczo szeroki zakres oddziaływania. Z uwagi na renomę uczelni publicznej Politechnika wzbudza duży poziom zaufania
wśród konsumentów. Niemniej, miarkując wysokość nakładanej kary Prezes Urzędu wziął pod uwagę, iż było to pierwsze naruszenie
przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez Politechnikę oraz, że w toku niniejszego postępowania Uczelnia
w stosunku do części zarzucanych jej praktyk (pkt III B, C i D sentencji decyzji) podjęła czynności zmierzające do zaniechania ich
stosowania. Mimo iż nie doprowadziło to do zaniechania stosowania praktyk w rozumieniu art. 27 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów i dotyczyło jedynie części praktyk zarzucanych Uczelni, Prezes UOKiK, wydając niniejszą decyzję miał na względzie fakt
podjęcia przez Uczelnię działań opisanych w treści niniejszej decyzji.
Kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów mają: po pierwsze - charakter represyjny
(nakładane są za naruszenie ustawowych zakazów), po drugie - prewencyjny (mają zapobiegać podobnym naruszeniom w przyszłości
i zniechęcać do naruszania prawa), zaś zagrożenie nimi, czyli potencjalna możliwość nałożenia kary przez Prezesa Urzędu - nadaje im
charakter dyscyplinujący. Biorąc pod uwagę wszystkie podniesione wyżej okoliczności - zdaniem Prezesa Urzędu - karze nakładanej
niniejszą decyzją należy, z uwagi na konieczność podkreślenia naganności podejmowanych przez Uczelnię działań, nadać charakter
represyjny, ze względu natomiast na potrzebę zapobiegnięcia zaistnienia podobnych sytuacji w przyszłości - charakter prewencyjny.
Poza wymiarem indywidualnym, przedmiotowa kara powinna mieć również wymiar ogólny, tj. winna pełnić funkcję odstraszającą
i wychowawczą w stosunku do innych uczestników rynku. […]
Wymierzona kara jest adekwatna do stopnia naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W ocenie
Prezesa Urzędu, kara ta stanowi wystarczającą dolegliwość dla strony tego postępowania, a jednocześnie nie jest, biorąc pod uwagę
charakter i okoliczności naruszeń i ich skutki dla konsumentów, karą nadmiernie wysoką.
Wobec powyższego, orzeka się jak w pkt IV sentencji.
28
Stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w związku z art. 479 §2 Kpc - od niniejszej decyzji
przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym
od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatury w Warszawie.
35
DECYZJA
z dnia 15 września 2008 r.
w sprawie stosowania praktyki ograniczającej konkurencję i stwierdzenia zaniechania jej stosowania,
w sprawie dotyczącej porozumienia zawartego pomiędzy Plannja Sp. z o.o. w Warszawie a następującymi przedsiębiorcami:
Tomasz Cholewiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,QUEST” w Bilczy,
Elżbieta Samsel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ,,SAMSEL SERWIS” w Myszyńcu,
,,DACH PROFIL” Sp. z o.o. w Warszawie, ,,HI - HO” Sp. j. Tomasz Zapolski, Danuta Zapolska w Warszawie, Ewa Kołodziejczyk
i Witold Kołodziejczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo - Usługowa ,,KIM - BUD” w Pucku,
Bogdan Sierota prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą B.S. ,,TRANS - DACH” Sierota Bogdan w Kobyłce,
Firma Handlowa ,,BAT” Sp. z o.o. w Sierakowicach, Barbara Jagielska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ,,B.G.J.”
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Barbara Jagielska w Zgierzu, ,,INWESTOR” Sp. j. J. Pawelec, J. Socha w Lublinie
(Nr RWR-42/2008)
I. Na podstawie art. 11 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosownie
do art. 33 ust. 6 tej ustawy i §7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej
i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego
wszczętego z urzędu, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za praktykę ograniczającą konkurencję
i naruszającą zakaz określony w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
porozumienie zawarte pomiędzy Plannja Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie a następującymi przedsiębiorcami: Tomasz Cholewiński
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,QUEST” z siedzibą w Bilczy, Elżbieta
Samsel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ,,SAMSEL SERWIS” z siedzibą w Myszyńcu, ,,DACH PROFIL” Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ,,HI - HO” Sp. j. Tomasz Zapolski, Danuta Zapolska z siedzibą w Warszawie, Ewa Kołodziejczyk i Witold
Kołodziejczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa ,,KIM - BUD” z siedzibą w Pucku,
Bogdan Sierota prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą B.S. ,,TRANS DACH” Sierota Bogdan z siedzibą w Kobyłce, Firma
Handlowa ,,BAT” Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach, Barbara Jagielska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ,,B.G.J.”
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Barbara Jagielska z siedzibą w Zgierzu, ,,INWESTOR” Sp. j. J. Pawelec, J. Socha z siedzibą
w Lublinie, na krajowym rynku sprzedaży pokryć dachowych typu blachodachówka, polegające na ustaleniu w umowach
współpracy partnerskiej lub dystrybutorskiej, zawartych pomiędzy Plannja Sp. z o.o. a wyszczególnionymi powyżej przedsiębiorcami,
cen odsprzedaży blachodachówki firmy Plannja AB odbiorcom końcowym i stwierdza zaniechanie jej stosowania z dniem
5 listopada 2007 r.
II. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosownie do art. 33
ust. 6 tej ustawy w związku z §7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej
i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 134 poz. 939), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów nakłada, z tytułu naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, w zakresie opisanym
w punkcie I sentencji niniejszej decyzji, kary pieniężne na poniżej wskazanych przedsiębiorców w następującej wysokości:
1. Plannja Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, karę pieniężną w wysokości 80.364,45 zł,
2. Tomasza Cholewińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,QUEST”
z siedzibą w Bilczy, karę pieniężną w wysokości 1.000 zł,
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3. ,,DACH PROFIL” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 1.000 zł,
4. Elżbietę Samsel prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ,,SAMSEL SERWIS” z siedzibą w Myszyńcu karę pieniężną w
wysokości 1.000 zł,
5. ,,HI - HO” Sp. j. Tomasz Zapolski, Danuta Zapolska z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 1.000 zł,
6. solidarnie na Ewę Kołodziejczyk i Witolda Kołodziejczyka prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Firma HandlowoUsługowa ,,KIM - BUD” z siedzibą w Pucku karę pieniężną w wysokości 1.000 zł,
7. Bogdana Sierotę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą B.S. ,,TRANS - DACH” Sierota Bogdan z siedzibą w Kobyłce
karę pieniężną w wysokości 1.000 zł,
8. Firma Handlowa ,,BAT” Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach karę pieniężną w wysokości 1.000 zł,
9. Barbarę Jagielską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ,,B.G.J.” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Barbara
Jagielska z siedzibą w Zgierzu karę pieniężną w wysokości 1.000 zł,
10.,,INWESTOR” Sp. j. J. Pawelec, J. Socha z siedzibą w Lublinie karę pieniężną w wysokości 1.000 zł.
UZASADNIENIE
W dniu 21 maja 2007 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Departament Analiz Rynku w Centrali Urzędu
w Warszawie wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie badania rynku pokryć dachowych. W ramach prowadzonego
postępowania zwrócono się m.in. do Plannja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z prośbą o przekazanie informacji dotyczących
prowadzonej przez nią działalności na polskim rynku pokryć dachowych, w tym o dostarczenie 10 umów z największymi
dystrybutorami. Analiza przedstawionych przez ww. Spółkę umów dystrybucyjnych wykazała, iż niektóre zapisy budzą wątpliwości co
do ich zgodności z prawem konkurencji. W szczególności par. 7 pkt 7 umowy współpracy partnerskiej lub dystrybutorskiej zawartej
pomiędzy spółką Plannja a jej największymi partnerami handlowymi i dystrybutorami mógł wskazywać, iż ww. Spółka ustala ceny
odsprzedaży blachodachówki odbiorcom końcowych dla swoich pośredników (dystrybutorów i partnerów handlowych) w procesie
dystrybucji. Powyższy zapis znajdował się w 9 z 10 ww. umów współpracy partnerskiej lub dystrybutorskiej. […]
W dniu 12 marca 2008 r. organ antymonopolowy wszczął - Postanowieniem Nr 66/2008 - postępowanie antymonopolowe
w sprawie zawarcia pomiędzy Plannja Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie a następującymi przedsiębiorcami: Tomasz Cholewiński
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,QUEST” z siedzibą w Bilczy, Elżbieta
Samsel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ,,SAMSEL SERWIS” z siedzibą w Myszyńcu, ,,DACH PROFIL” Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ,,HI - HO” Sp. j. Tomasz Zapolski, Danuta Zapolska z siedzibą w Warszawie, Ewa Kołodziejczyk i Witold
Kołodziejczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa ,,KIM - BUD” z siedzibą w Pucku, Bogdan
Sierota prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą B.S. ,,TRANS - DACH” Sierota Bogdan z siedzibą w Kobyłce, Firma Handlowa
,,BAT” Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach, Barbara Jagielska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ,,B.G.J.”
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Barbara Jagielska z siedzibą w Zgierzu, ,,INWESTOR” Sp. j. J. Pawelec, J. Socha z siedzibą
w Lublinie, porozumienia ograniczającego konkurencję na krajowym rynku sprzedaży pokryć dachowych typu blachodachówka,
polegającego na ustaleniu w umowach współpracy partnerskiej lub dystrybutorskiej zawartych pomiędzy Plannja Sp. z o.o.
a wyszczególnionymi powyżej przedsiębiorcami cen odsprzedaży blachodachówki firmy Plannja AB odbiorcom końcowym (cen
detalicznych), co narusza zakaz określony w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Organ antymonopolowy ustalił, co następuje.
Plannja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana również ,,Plannja”) należy do szwedzkiego producenta wyrobów stalowych
dla budownictwa Plannja AB, wchodzącego w skład światowego koncernu stalowego SSAB. Produkty Plannja AB obecne są na
polskim rynku od 1994 r. W 2000 r. na bazie przejętej firmy Sova Profil Sp. z o.o. powstała Plannja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
W ciągu kilku lat Plannja zorganizowała sieć dystrybucji pokrywająca swym zasięgiem obszar całej Polski. W ofercie Spółki znajdują się:
blachodachówki, blachy trapezowe i płaskie, stalowe systemy orynnowania oraz akcesoria dachowe. Plannja sprzedaje na terenie
Polski blachodachówki pod markami: Regola, Royal, Rapid, Regent i Smart. Spółka prowadzi sprzedaż swoich wyrobów poprzez sieć
odbiorców hurtowych - rozmieszczonych na terenie całego kraju - prowadzących działalność głównie w zakresie sprzedaży materiałów
budowlanych. Z każdym takim odbiorcą spółka Plannja jest związana umową współpracy partnerskiej lub dystrybutorskiej.
[…]
W toku postępowania strony złożyły następujące wyjaśnienia.
W odpowiedzi na zawiadomienie Prezesa Urzędu o wszczęciu postępowania antymonopolowego, spółka Plannja wskazała, iż
zarzut naruszenia przez Spółkę art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest bezzasadny. Niemniej jednak
Plannja przyznała, iż faktem jest istnienie w niektórych umowach z Partnerami Handlowymi (zwanych dalej również ,,dystrybutorami”)
zapisu o zobowiązaniu się dystrybutora do stosowania cen detalicznych Plannja (par. 7 ust. 7 umowy). Zdaniem Spółki treść ww. umów
był wzorowany na jakieś umowie zagranicznej i zapis ten został prawdopodobnie źle przetłumaczony. Jednocześnie Plannja
podkreśliła, że zapis ten był systematycznie usuwany z umów podpisywanych z ,,nowymi” Partnerami i praktycznie w żadnej umowie
podpisanej od 2006 r. zapisu takiego nie ma. Plannja zaznaczyła, iż ,,nieszczęściem” całej sprawy jest okoliczność, że najwięksi
Partnerzy Handlowi Spółki to firmy od wielu lat współpracujące z Plannja i nie było wcześniej ,,okazji” do nanoszenia zmian w umowie,
czy sporządzenia stosownego aneksu. W ocenie Spółki najistotniejszym jest fakt, że zapis par. 7 ust. 7 umowy od początku był zapisem
,,martwym”, tzn. zapis ten nigdy faktycznie nie był wykonywany bowiem spółka Plannja nigdy nie narzucała cen detalicznych
stosowanych przez Partnerów Handlowych, nigdy nie kontrolowała cen detalicznych stosowanych przez Partnerów Handlowych,
Partnerzy handlowi nie stosowali cen detalicznych Plannja, a Plannja nigdy nie wyciągała jakichkolwiek konsekwencji z powodu
niestosowania przedmiotowego zapisu przez Partnerów Handlowych. Zdaniem spółki Plannja cenniki detaliczne przekazywane były do
wiadomości Partnerom Handlowym wyłącznie w celu ustalenia dla Partnerów Handlowych ich cen zakupu w Plannja. Cena zakupu
blachodachówki każdego Partnera Handlowego ww. Spółki była bowiem ustalana z uwzględnieniem cen detalicznych stosowanych
przez Plannja. Powyższy sposób ustalania ceny zakupu dla Partnera Handlowego był stosowany wyłącznie do czterech rodzajów
blachodachówek (Regola, Royal, Regent i Rapid). W pozostałych przypadkach (tj. m.in. blachodachówka Smart, blachy trapezowe,
blachy płaskie oraz akcesoria) dla Partnerów Handlowych ustalane są przez spółkę Plannja ceny zaopatrzeniowe (zakupu).
W odpowiedzi na zawiadomienie Prezesa Urzędu o wszczęciu postępowania antymonopolowego przedsiębiorca Tomasz
Cholewiński - ,,QUEST” wskazał, iż par. 7 ust 7 umowy był w jego przypadku zapisem martwym i nie respektowanym. Stwierdził on
również, iż jakikolwiek ograniczenie udzielania rabatów dla klientów końcowych przez spółkę Plannja spowodowałoby zmniejszenie
konkurencyjności firmy QUEST i spadek jej obrotów. Na dowód nierespektowania ww. zapisu przedsiębiorca załączył kopie faktur
sprzedaży blachodachówki Plannja odbiorcom detalicznym. Jednocześnie stwierdził on, iż przedmiotowy zapis został podpisany przez
niego nieświadomie.
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Firma SAMSEL SERWIS stwierdziła, iż zapis par. 7 ust. 7 umowy o współpracy Partnerskiej jest zapisem martwym i ww.
przedsiębiorca nawet nie wiedział, że taki zapis istniał (,,umowa leżała w biurku, nie zaglądałam do niej”). Przedsiębiorca stwierdził,
iż ceny blachodachówek dla odbiorców końcowych są w firmie ustalane indywidualnie i uzależnione są od wartości inwestycji oraz
popytu na rynku. Firma podniosła ponadto, iż nigdy nie było kontroli stosowanych przez SAMSEL SERWIS cen detalicznych ze strony
spółki Plannja. Dla przedstawienia zróżnicowanych cen sprzedaży przedsiębiorca przedłożył faktury sprzedaży blachodachówek
Plannja odbiorcom końcowym.
Przedsiębiorca DACH PROFIL Sp. z o.o. wskazał, że w spółce DACH PROFIL ceny detaliczne blachodachówki Plannja są ustalane
przez Spółkę samodzielnie. Sugerowana przez Plannję cena detaliczna jest - zdaniem przedsiębiorcy - wyłącznie informacją wstępną do
negocjacji z klientem. Ostateczna cena sprzedaży zależy od wielu czynników, m.in. od wielkości dachu i ofert firm konkurencyjnych.
Spółka stwierdziła również, iż zapis par. 7 ust.7 umowy współpracy partnerskiej był od początku martwy, nie stosowany przez DACH
PROFIL i nie kontrolowany przez spółkę Plannja. Dla przedstawienia różnych cen sprzedaży przedsiębiorca przedstawił faktury
sprzedaży blachodachówek Plannja odbiorcom końcowym.
Spółka ,,HI - HO” Sp. j. Tomasz Zapolski, Danuta Zapolska stwierdziła, iż spółka Plannja nigdy nie miała wpływu na ustalanie przez
,,HI - HO” końcowych cen blachodachówek. Spółka podniosła, iż umowę dystrybucyjną przygotowała Plannja i ,,HI - HO” jako
niewielka firma nie miała możliwości zmian jej treści. Niemniej jednak, przedsiębiorca stwierdził, iż zawsze ustalał ceny sprzedaży
blachodachówek Plannja indywidualnie. Dla przedstawienia zróżnicowanych cen sprzedaży Spółka przedstawiła faktury sprzedaży
ww. blachodachówek odbiorcom końcowym.
Firma ,,KIM - BUD” wskazała, iż umowa dystrybucyjna ze spółką Plannja jest pierwszą umową jaką ww. firma podpisała po
rozpoczęciu działalności w branży pokryć dachowych w 2000 r. Spółka Plannja nie ma - zdaniem ,,KIM - BUD” żadnego wpływu na
końcowe ceny detaliczne i wysokość udzielonych przez ,,KIM - BUD” rabatów. Firma ,,KIM - BUD” podniosła, iż cała umowa dotycząca
współpracy dystrybucyjnej ze spółką Plannja została sporządzona przez Plannję. Przedsiębiorca stwierdził również, iż zapis par. 7 ust. 7
ww. umowy został przez ,,KIM - BUD” w chwili jej podpisywania przeoczony, a spółka Plannja nigdy nie stosowała żadnych
konsekwencji ekonomiczno-prawnych za niestosowanie ustalonych przez nią cen detalicznych. Firma przedłożyła jednocześnie
faktury sprzedaży ww. blachodachówek odbiorcom końcowym jako dowód na różnorodność stosowanych przez ,,KIM - BUD” cen
detalicznych blachodachówek Plannja.
Przedsiębiorca Bogdan Sierota - TRANS - DACH wskazał, iż treść umowy dystrybucyjnej sformułowała spółka Plannja i firma
TRANS - DACH nie miała żadnego wpływu na jej treść. Według ww. firmy zapis par. 7 ust. 7 przedmiotowej umowy jest martwy i nigdy
nie był przestrzegany. Potwierdzeniem tego są załączone kopie faktur sprzedaży blachodachówek Plannja z których wynika, że każdy
klient miał indywidualnie ustalane ceny detaliczne. Przedsiębiorca stwierdził również, iż nigdy nie było żadnych konsekwencji
(prawnych, ekonomicznych i innych) za nieprzestrzeganie przez niego cen detalicznych na blachodachówki Plannja.
Przedsiębiorca Firma Handlowa ,,BAT” Sp. z o. o. poinformował, iż ceny detaliczne na sprzedaż blachodachówek Plannja spółka BAT
zawsze ustala samodzielnie. W załączeniu Spółka przedłożyła kopie faktur sprzedaży detalicznej ww. blachodachówek obrazujących
zróżnicowany poziom rabatów. Zdaniem Spółki, mechanizm ustalania wszystkich cen sprzedaży w firmie BAT ma związek m.in.
z ilością i rodzajem zamawianych towarów, powtarzalnością zakupów i sposobem płatności. W dodatkowych wyjaśnieniach przedsiębiorca
wskazał, iż treść umowy dystrybucyjnej zaproponowała spółka Plannja. Jednocześnie podniósł on, iż stosowanie indywidualnych
(różnych) cen sprzedaży detalicznej przez firmę BAT nie stanowiło nigdy naruszenia przepisów umowy uprawniającego spółkę Plannja
do jej jednostronnego rozwiązania.
Barbara Jagielska - PHU „B.G.J.” wskazała, iż nigdy nie uczestniczyła i nie brała udziału we wspólnym ustalaniu cen detalicznych
ze spółką Plannja. Zapis par. 7 ust. 7 zawarty w umowie o współpracy handlowej pomiędzy Plannja a ,,B.G.J.” był zapisem martwym,
nigdy nie respektowanym. Plannja nie wyciągała żadnych konsekwencji w stosunku do ,,B.G.J.” za nieprzestrzeganie cen detalicznych
ustalonych przez spółkę Plannja. Przedsiębiorca przedłożył kopie faktur sprzedaży blachodachówek Plannja obrazujących zróżnicowany
poziom ich cen detalicznych. Treść umowy dystrybucyjnej - zdaniem przedsiębiorcy - sformułowała spółka Plannja, a ,,B.G.J.” otrzymała
ją gotową jedynie do podpisu.
Spółka ,,INWESTOR” Sp. j. J. Pawelec, J. Socha wskazała, iż projekt treści umowy o współpracy dystrybutorskiej został
przedstawiony przez Plannję i zaakceptowany przez firmę INWESTOR. Zdaniem przedsiębiorcy, treść par. 7 ust. 7 ww. umowy nie była
kwestionowana przez firmę INWESTOR, gdyż od początku współpracy pomiędzy stronami umowy zapis ten nie funkcjonował
w praktyce, zaś ceny detaliczne blachodachówek Plannja firma INWESTOR ustalała zawsze samodzielnie. Jednocześnie przedsiębiorca
podniósł, iż spółka Plannja nie kontrolowała nigdy cen detalicznych stosowanych przez firmę INWESTOR i nie ingerowała w politykę
cenową ww. firmy w zakresie sprzedaży blachodachówki Plannja. Według firmy INWESTOR powyższy zapis był pomijany przez strony
umowy. Jednocześnie przedsiębiorca wskazał, iż aneksem z dnia 5 listopada 2007 r. do ww. umowy zawartym pomiędzy spółką Plannja
a firmą INWESTOR dokonano wykreślenia treści par. 7 ust. 7 przedmiotowej umowy. Dla przedstawienia zróżnicowanych cen sprzedaży
detalicznej blachodachówek Plannja firma INWESTOR przedstawiła faktury sprzedaży ww. blachodachówek odbiorcom końcowym.
W toku postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu ustalił, iż spółka Plannja w zawartych z pozostałymi Uczestnikami
postępowania umowach współpracy partnerskiej lub dystrybutorskiej (zwanych dalej również ,,umowami dystrybucyjnymi”) stosowała
do dnia 5 listopada 2007 r. zapis par. 7 ust. 7 umowy, zgodnie z którym:
- ,,Dystrybutor zobowiązuje się do sprzedaży towarów w cenach detalicznych zgodnych z oficjalnymi cennikami ustalonymi przez
dostawcę dla całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej” (dotyczy Umów współpracy dystrybutorskiej zawartych z firmami:
INWESTOR i ,,B.G.J.”), lub
- ,,Partner Handlowy zobowiązuje się do sprzedaży towarów w cenach detalicznych ustalonych przez Dostawcę dla całego obszaru
Rzeczypospolitej Polskiej” (dotyczy Umów współpracy partnerskiej zawartych z firmami: DACH PROFIL, HI - HO, TRANS - DACH,
SAMSEL SERWIS, QUEST), lub
- ,,Partner Handlowy zobowiązuje się do sprzedaży towarów w cenach detalicznych zgodnych z oficjalnymi cennikami ustalonymi
przez Dostawcę dla całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej” (dotyczy Umów współpracy partnerskiej zawartych z firmami: BAT
i KIM - BUD).
Jednocześnie w par. 14 ust. 3 wszystkich ww. umów znajdował się do dnia 5 listopada 2007 r. zapis, w myśl którego Partner
Handlowy (Dystrybutor) ,,wyraża zgodę na wgląd Dostawcy w swoje faktury sprzedaży detalicznej w zakresie produktów Plannja,
w celu kontroli odchyleń od cen zalecanych w oficjalnych cennikach Plannja Sp. z o.o. na każde jego wezwanie”.
[…] Umowy dystrybucyjne zawarte przez spółkę Plannja z siedmioma pozostałymi Uczestnikami niniejszego postępowania
(tj. DACH PROFIL, HI-HO, TRANS-DACH, BAT i KIM-BUD, INWESTOR i ,,B.G.J.”) zostały zawarte w latach 2000 - 2001, natomiast
umowy z dwiema firmami (tj. ,,SAMSEL SERWIS” i ,,QUEST”) zostały podpisane w 2004 r.
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Spółka Plannja wyjaśniła, iż nie ma różnicy pomiędzy ,,Dystrybutorem” a ,,Partnerem Handlowym”. Z punktu widzenia historii firmy,
kiedyś dystrybutorami nazywano partnerów handlowych, którzy tworzyli własne kanały dalszej odsprzedaży. Nie występują jednakże
żadne kryteria rozróżniające status tych dwóch określeń. Obecnie pojęć tych używa się zamiennie, chociaż Plannja częściej stara się
używać pojęcia ,,Partnera Handlowego”.
Dystrybutorzy blachodachówek Plannja stosowali wobec odbiorców detalicznych zróżnicowane ceny detaliczne sprzedaży
ww. blachodachówek. Z zebranego materiału dowodowego, a w szczególności z dostarczonych przez dystrybutorów faktur sprzedaży
detalicznej wynika, iż często stosowali oni rabaty od cen detalicznych zalecanych przez spółkę Plannja. Wysokość udzielanych upustów
była u poszczególnych dystrybutorów różna […].
W dniu 5 listopada 2007 r. spółka Plannja podpisała ze wszystkimi dziewięcioma pozostałymi Uczestnikami postępowania aneks
do zawartych z nimi umów dystrybucyjnych. Zgodnie z par. 1 ww. aneksu dokonano wykreślenia w całości treści par. 7 ust. 7
przedmiotowej umowy. Natomiast na podstawie par. 2 ww. aneksu skreślono również treść par. 14 ust. 3 umów dystrybucyjnych,
który zezwalał spółce Plannja na wgląd w faktury sprzedaży detalicznej swoich dystrybutorów w celu kontroli odchyleń od cen
zalecanych w oficjalnych cennikach Plannja. Spółka stwierdziła, iż ww. zapisy znajdowały się jedynie w umowach zawartych przed 2006 r.,
natomiast w umowach zawieranych z nowymi dystrybutorami (tj. od 2006 r.) kwestionowanego przez organ antymonopolowego zapisu
par. 7 ust. 7 już nie było. […] Jednocześnie Spółka - pismem z dnia 30 kwietnia 2008 r. - poinformowała organ antymonopolowy, iż
według stanu na dzień 22 kwietnia 2008 r. w żadnej z umów zawartych przez Plannję ze swoimi dystrybutorami nie ma już ww. zapisu
(podpisane zostały stosowne aneksy).
Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, stroną inicjującą zawarcie przedmiotowego porozumienia była spółka
Plannja. Spółka ta sformułowała treść umowy dystrybucyjnej zawierającej m.in. zapis par. 7 ust. 7 zobowiązujący dystrybutorów do
stosowania ustalonych przez spółkę Plannja cen odsprzedaży blachodachówki ww. firmy odbiorcom końcowym (cen detalicznych)
oraz par. 14 ust. 3 zezwalający spółce Plannja na wgląd w faktury sprzedaży detalicznej swoich dystrybutorów w celu kontroli odchyleń
od cen zalecanych w oficjalnych cennikach Plannja.
Uczestnicy postępowania działają na krajowym rynku sprzedaży pokryć dachowych typu blachodachówka. Blachodachówki stanowią
- obok dachówek ceramicznych i cementowych - jeden z głównych rodzajów pokryć dachowych. Na polskim rynku pokryć dachowych
można wyróżnić cztery następujące grupy produktów: dachówkę ceramiczną, dachówkę betonową, pokrycia z blachy (w tym
blachodachówkę), papę. Należy uznać, iż dachówki ceramiczne, betonowe i papa nie tworzą z pokryciami z blachy jednej grupy
produktowej. Wyroby te różnią się bowiem między sobą ceną, właściwościami (w tym właściwościami fizycznymi), jakością,
możliwościami uznania ich przez nabywców za substytuty. […]
Zestawienie cen blachodachówek, blach trapezowych oraz blach płaskich różnych producentów (dostawców) wskazuje, iż cena
blachodachówki jest średnio ok. 35% wyższa od ceny blachy płaskiej i ok. 45% wyższa od ceny blachy trapezowej. Ceny blach falistych
są zbliżone do cen blach trapezowych, a więc również są znacznie niższe od cen blachodachówki. Dodatkowo należy zauważyć,
iż w przypadku blachodachówek - w przeciwieństwie do innych pokryć z blach - istnieje możliwość dodania powłok, które imitują
fakturę ,,normalnych” dachówek (tj. ceramicznych lub betonowych). Rozwiązanie to dodatkowo zapewnia większą izolację
akustyczną, co w przypadku dachów z blachy jest znaczącą zaletą dla konsumenta. […]
Ponadto, blachy trapezowe, faliste i płaskie mają szersze zastosowanie od blachodachówki i są wykorzystywane także do innych
celów niż pokrycie dachów (np. budowa hal przemysłowych, magazynów, centrów handlowych, terminali lotnisk, garażów itd.).
Co prawda spółka Plannja prezentuje stanowisko, iż inne pokrycia dachowe są substytutami blachodachówki, ponieważ ich wspólnym
przeznaczeniem jest krycie dachów, to jednak większość pozostałych Uczestników postępowania (dystrybutorów) uważa, iż
blachodachówka ma nieco inne właściwości i nie może być traktowana jako bliski substytut dachówek ceramicznych i betonowych
oraz papy. […]
Z wyników przeprowadzonego przez organ antymonopolowy badań rynku wynika, iż liderami na rynku sprzedaży blachodachówek
na terenie Polski są: Rukki Polska Sp. z o.o., HMB Budmat, Pruszyński Sp. z o.o. Plannja Sp. z o.o., PPUH Regamet, Blachotrapez Sp.j.
i Balex Metal Sp. z o.o. Powyższe firmy posiadają łącznie ponad 50% udziału w przedmiotowym rynku, na którym działa kilkadziesiąt
podmiotów (rynek rozdrobniony). […] W przypadku poszerzenia rynku w zakresie przedmiotowym do rynku wszystkich pokryć z blachy
jego struktura nie ulegnie istotnej zmianie, bowiem działają na nim te same podmioty co na rynku blachodachówki. Niemniej jednak
należy zaznaczyć, iż udział spółki Plannja w segmencie pozostałych pokryć z blachy (tj. blach trapezowych, falistych, płaskich i innych)
jest mniejszy niż w segmencie blachodachówki […]. Należy wskazać, iż blachodachówka stanowi niemal połowę całego rynku pokryć
z blachy (ok. 44% w 2006 r.).
Stronom niniejszego postępowania antymonopolowego został postawiony zarzut stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na ustalaniu cen
odsprzedaży blachodachówki firmy Plannja AB odbiorcom końcowym.
Przede wszystkim rozważenia wymaga, czy w sprawie niniejszej naruszony został interes publicznoprawny. Zgodnie z opisanym
w art. 1 ust. 1 celem ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, „ustawa określa warunki rozwoju i ochrony
konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów”. Tak określony
cel ustawy pozwala przyjąć, iż ma ona charakter publiczny i służy ochronie interesu ogólnospołecznego. […]
W niniejszej sprawie postępowanie dotyczy porozumienia przedsiębiorców w zakresie ustalenia cen odsprzedaży blachodachówki
Plannja odbiorcom końcowym. Praktyka tego rodzaju ogranicza lub eliminuje konkurencje cenową wewnątrzmarkową, a zatem
wszczęcie postępowania antymonopolowego przeciwko Uczestnikom tego porozumienia przez Prezesa Urzędu ze względów
społecznych było w pełni uzasadnione. […]
Praktyki ograniczające konkurencję ujawniają się na rynku właściwym. […] Aby wyznaczyć rynek właściwy określoną działalność
poddaje się analizie z punktu widzenia produktowego (asortymentowego), a także geograficznego. Podstawowym kryterium
wyznaczania rynku właściwego produktowo jest substytucyjność określonych dóbr czy usług, z punktu widzenia nabywcy, którego
potrzeby mają one zaspakajać. Jeżeli chodzi o wyznaczanie rynku produktowego podstawową zasadą w postępowaniu
antymonopolowym jest stosowanie wąskich kryteriów segmentacji takiego rynku. Kryteria te muszą wynikać z obiektywnych
parametrów produktu, mających zasadniczy wpływ na ich zakup przez nabywców. W danej sprawie są nimi przede wszystkim
przeznaczenie, cena i parametry użytkowe. Cechy te pozwalają nabywcom łatwo identyfikować produkty, odróżniać od siebie
i ewentualnie traktować jako bliskie substytuty. Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, należy dążyć do możliwie wąskiej segmentacji rynku. Im węziej, bardziej szczegółowo, jak
wskazuje Sąd Antymonopolowy w orzeczeniu z dnia 4 października 1993 r. (sygn. akt XVII Amr 29/93, Wokanda 1994 r. Nr 3), uda się
wyodrębnić rynek, tak w ujęciu produktowym (przedmiotowym), jak i terytorialnym, tym większy w nim udział może mieć określony
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przedsiębiorca, co wyznacza poziom jego dominacji i zarazem wskazuje ograniczenia, jakie stwarza mu ustawa antymonopolowa.
W przeciwnym bowiem przypadku trudno byłoby znaleźć podmiot o pozycji dominującej, co powodowałoby, iż ograniczenia
antymonopolowe straciłyby sens. Oczywiście, korzystanie z tej dyrektywy powinno być jednak na tyle rozważne i wyważone, by nie
dopuścić do sytuacji, w której rynek właściwy obejmowałby, po delimitacji, wyłącznie towar (usługę) jednego rodzaju, wytwarzane
(świadczone) przez jednego producenta (usługodawcę), bowiem, jak podnosi się w piśmiennictwie, „w rzeczywistości nie chodzi
jednak o wyodrębnienie możliwie wąsko zakreślonych rynków, lecz o wyznaczenie tego jednego, właściwego w prowadzonej
sprawie” (T. Skoczny, Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym w świetle orzecznictwa, Warszawa 1994, s. 81).
Taki sposób wyznaczania rynku właściwego przyjęty został w ślad za orzecznictwem Komisji Europejskiej i Trybunału
Sprawiedliwości, które wykazują, iż rynki produktowe należy wyznaczać jak najbardziej wąsko, sprowadzając je jedynie do bliskich
substytutów. Za samodzielne rynki produktowe w sprawie Michelin ETS uznał nowe opony oryginalne i nowe opony zamienne,
z powodu różnej struktury popytu. W powszechnie znanej sprawie United Brands Company ETS, określając rynek produktu jako rynek
bananów, wyodrębnił go z powodu specyficznych cech i właściwości bananów, odróżniających go od innych świeżych owoców.
Zakreślenie rynku produktu tylko do bananów wynikało z tego, że wzajemna substytucja bananów z innymi owocami jest ograniczona.
(zob. Barbara Majewska-Jurczyk, ,,Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej”, Wrocław 1998, s. 43-45).
Biorąc pod uwag powyższe kryteria organ antymonopolowy stanął na stanowisku, iż rynkiem produktowym w niniejszej sprawie
są pokrycia dachowe typu blachodachówka. […]
W szczególności należy wskazać, iż dachówki ceramiczne i betonowe oraz papa nie tworzą z blachodachówką jednej grupy
produktowej. Wyroby te różnią się bowiem między sobą: ceną, właściwościami (w tym właściwościami fizycznymi), jakością,
możliwościami uznania ich przez nabywców za substytuty. Najbardziej zbliżoną do blachodachówek grupą produktów z zakresu pokryć
dachowych są inne pokrycia z blachy, w szczególności blacha trapezowa i blacha płaska. Niemniej jednak zebrany w trakcie
postępowania materiał dowodowy wskazuje, iż nawet blachy trapezowe i blachy płaskie nie stanowią bliskich substytutów
blachodachówki. […] Ponadto, blachy trapezowe, faliste i płaskie mają szersze zastosowanie od blachodachówki i są wykorzystywane
także do innych celów niż pokrycie dachów (np. budowa hal, magazynów, garażów itd.). Co prawda spółka Plannja prezentuje
stanowisko, iż inne pokrycia dachowe są substytutami blachodachówki, ponieważ ich wspólnym przeznaczeniem jest krycie dachów,
to jednak nawet większość pozostałych Uczestników postępowania (dystrybutorów) uważa, iż blachodachówka ma inne właściwości
i nie może być traktowana jako bliski substytut dachówek ceramicznych i betonowych oraz papy. […]
Rynkiem geograficznym jest obszar, na którym warunki konkurencji, dotyczące danego towaru, są dostatecznie jednorodne i który
można odróżnić od obszarów sąsiadujących. Na wielkość rynku geograficznego mają przede wszystkim wpływ naturalne cechy
badanego towaru. Te bowiem bezpośrednio oddziałują na charakter jego transportu oraz udział kosztów transportu w jego cenie
końcowej. Na granice rynku geograficznego mogą mieć także wpływ czynniki natury prawnej, w szczególności wszelkiego rodzaju
bariery dostępu do rynku, takie jak monopol prawny na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, cła, istotne różnice
podatkowe, czy bariery pozataryfowe w postaci różnego rodzaju atestów lub świadectw bezpieczeństwa, mających istotne znaczenie
w obrocie międzynarodowym. Biorąc pod uwagę, iż odbiorcy detaliczni blachodachówek pochodzą z całej Polski, nie występują istotne
różnice warunków konkurencji na różnych obszarach kraju, a właściwości produktu nie ograniczają możliwości transportu, rynek
właściwy w ujęciu geograficznym jest nie szerszy niż krajowy.
Za przyjęciem, iż rynek krajowy jest rynkiem właściwym w ujęciu geograficznym przemawiają dodatkowo m.in. następujące
argumenty: rozbudowana sieć sprzedaży blachodachówek na terenie całego kraju, prowadzenie jednolitej polityki cenowej oraz akcji
reklamowych właściwych dla rynku krajowego - cenniki, materiały informacyjne, foldery są jednakowe dla całego kraju (i w języku
danego kraju), dystrybutorzy materiałów budowlanych również obsługują rynki lokalne nie będące tylko i wyłącznie ich rynkami
wynikającymi z lokalizacji punktu sprzedaży lub siedziby, jest to możliwe poprzez prowadzenie sieci podhurtu oraz poprzez udział w różnych
przetargach bądź inwestycjach zlokalizowanych z dala od punktu sprzedaży, nieistotność kosztów transportu na terenie kraju.
Tak więc w wymiarze produktowym Uczestnicy postępowania operują na rynku sprzedaży blachodachówek, a w wymiarze
geograficznym na obszarze Polski. Rynkiem właściwym w niniejszej sprawie jest więc krajowy rynek sprzedaży blachodachówek.
Liderami na rynku sprzedaży blachodachówek na terenie Polski są: Rukki Polska Sp. z o.o., HMB Budmat, Pruszyński Sp. z o.o.
Plannja Sp. z o.o., PPUH Regamet, Blachotrapez Sp.j. i Balex Metal Sp. z o.o. Powyższe firmy posiadają łącznie ponad 50% udziału
w przedmiotowym rynku, na którym działa kilkadziesiąt podmiotów (rynek rozdrobniony). […]
Nadmienić należy, iż w ocenie Prezesa Urzędu, przy analizie niniejszej sprawy, szersza lub węższa definicja rynku - zarówno
w aspekcie produktowym jak i geograficznym - nie będzie miała dla sprawy istotnego znaczenia. Zgodnie z polskimi i wspólnotowymi
przepisami dotyczącymi porozumień ograniczających konkurencję, porozumienia w zakresie ustalania cen, co do zasady, nie korzystają
z żadnych wyłączeń spod zakazu. Są one traktowane bardzo restrykcyjnie i są niedozwolone niezależnie od wielkości udziału w rynku
przedsiębiorców uczestniczących w porozumieniu.
Na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów praktyki ograniczające konkurencję można podzielić na praktyki
indywidualne oraz porozumienia, w zależności od tego, czy uczestnikiem zakazanego ustawą zachowania jest jeden podmiot
gospodarczy, czy też grupa takich podmiotów, współdziałająca ze sobą z zamiarem osiągnięcia celu zakazanego ustawą. Przedmiotem
porozumień ograniczających konkurencję może być obrót towarami na tym samym poziomie rynku (porozumienia horyzontalne), bądź
różnych poziomach rynku (porozumienia wertykalne). Porozumienia mogą być zawierane przez konkurentów (porozumienia poziome),
reprezentujących zarówno stronę popytową, jak i podażową, lecz również przez podmioty ze sobą nie konkurujące (porozumienia
pionowe), tj. działające na różnych poziomach łańcucha gospodarczego. Z powyższego wynika, że porozumienie, objęte zarzutem
postępowania, ma charakter pionowy (wertykalny).
Przepisy art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowią, że zakazane są porozumienia, których celem lub
skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności
na ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towaru. Porozumienia tego rodzaju są w całości
lub w odpowiedniej części nieważne, z zastrzeżeniem art. 7 ustawy, tzn. że zakazu, o którym mowa w art. 6, nie stosuje się do
porozumień zawieranych między przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu (porozumienia wertykalne), których
łączny udział w rynku w roku kalendarzowym poprzedzającym zawarcie porozumienia nie przekracza 10% oraz do porozumień
zawieranych między konkurentami, kiedy łączny udział w rynku w roku kalendarzowym poprzedzającym zawarcie porozumienia nie
przekracza 5%. Niemniej jednak, zgodnie z ust. 2 art. 7 ww. ustawy wyżej wskazane wyłączenia nie mają zastosowania do porozumień
cenowych (art. 6 ust. 1 pkt 1), co jest przypadkiem rozpatrywanym w niniejszej decyzji.
Do analizowanego porozumienia odnoszą się również przepisy §7 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję
(Dz. U. Nr 230, poz. 1691 ze zm.) które stanowią, że wyłączenia nie stosuje się do porozumień wertykalnych, które bezpośrednio
lub pośrednio, samodzielnie lub w powiązaniu z innymi okolicznościami, zależnymi od stron porozumienia, mają na celu lub powodują
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ograniczenie prawa nabywcy do ustalania ceny sprzedaży, przez narzucenie przez dostawcę minimalnych lub określonej wysokości
(sztywnych) cen sprzedaży towarów objętych porozumieniem. Tego typu postanowienia zwane są klauzulami niedozwolonymi
(„klauzule czarne”). Ustalanie zatem pomiędzy producentem danych towarów (dostawcą) a dystrybutorami cen minimalnych, czyli
cen, poniżej których dany produkt nie może być odsprzedawany lub też cen sztywnych, czyli cen o ustalonej wysokości, jest z mocy
prawa zakazane i stanowi jedno z najcięższych naruszeń prawa konkurencji. Jak zauważył Europejski Trybunał Sprawiedliwości
w wyroku w sprawie Metro v. Komisja „swoboda w kształtowaniu cen na rynku jest jednym z najistotniejszych aspektów konkurencji
niezakłóconej, a każde niedozwolone wywieranie wpływu na sposób ustalania cen podlega zakazowi.” (Sprawa 26/76 Metro v. Komisja
[1977] ECR 1875).
W związku z poczynionymi powyżej uwagami, dla prawnego bytu praktyki ograniczającej konkurencję opisanej w art. 6 ust. 1 pkt 1
niezbędne jest więc w rozpatrywanym przypadku łączne wystąpienie następujących przesłanek: 1) zawiązanie się porozumienia
według zasad określonych w art. 4 pkt 5 i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 2) nielegalny charakter
porozumienia w postaci kwalifikowanego celu lub skutku porozumienia, którym jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie
w inny sposób konkurencji na rynku właściwym poprzez ustalenie bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub
sprzedaży towarów. […]
Definicja porozumienia zawarta w art. 4 pkt 5 ustawy jest definicją szeroką, pozwalającą na objęcie zakazami wynikającymi z art. 6
ustawy wszelkich form skoordynowanych zachowań niezależnie działających przedsiębiorców lub ich związków, których celem lub
skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie konkurencji na rynku właściwym. Warunkiem uznania określonych
skoordynowanych działań przedsiębiorców za porozumienie jest ich dobrowolność u wszystkich uczestników. Podkreślić należy, iż
zgodnie z obowiązujący orzecznictwem zakazane ustawą porozumienie nie musi mieć wyłącznie formy umowy pisemnej. Może nim
być również każde, podjęte w jakiejkolwiek formie uzgodnienie przedsiębiorców lub związków przedsiębiorców skierowane przeciwko
osobom trzecim, nie będącymi stronami porozumienia. Efektem takich uzgodnień jest skoordynowanie zachowań rynkowych
konkurentów, zaś celem wyeliminowanie lub ograniczenie konkurencji, czyli wyeliminowanie niepewności co do przebiegu procesów
rynkowych i warunków działania członków porozumienia (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2005 r.,
sygn. akt VI ACa 1146/04).
Dla uznania działań podmiotów za sprzeczne z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów wystarczy stwierdzenie, że ograniczyły
one swoją swobodę w stosunkach z osobami trzecimi na podstawie wspólnego uzgodnienia. Stwierdzenie praktyki ograniczającej
konkurencję następuje wówczas przez wykazanie zaistnienia określonych, wspólnych tym podmiotom zachowań. Zakaz porozumień
ograniczających konkurencję obejmuje zatem wszelkie formy koordynacji działań między przedsiębiorcami, które w sposób celowy
prowadzą, w wyniku praktycznej współpracy, do wyeliminowania konkurencji oraz ryzyka gospodarczego i które powodują
powstawanie warunków rynkowych sprzecznych z regułami wolnej konkurencji.
Wprowadzenie do ustawy antymonopolowej pojęcia uzgodnienia jako formy zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję
ma na celu objęcie zakazem art. 6 tej ustawy takich form celowej i świadomej współpracy, którym przedsiębiorcy nie zamierzali nadać
wiążącego charakteru, a w szczególności form współpracy faktycznej. Praktyki uzgodnione to zatem takie „formy koordynacji między
przedsiębiorstwami, które nie doprowadziły do zawarcia umowy, ale świadomie pozwalają praktycznej kooperacji między nimi zająć
miejsce konkurencji powiązanej z ryzykiem” (wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1972 r. w sprawie
Imperial Chemical Industries Ltd przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zb. Wyr. ETS 1972, s. 619 za: Zakaz porozumień
ograniczających konkurencję I, Urząd Antymonopolowy, Warszawa 1996, s. 28). Innymi słowy, są to wszelkie działania, których celem
jest wpływ na zachowania rynkowe, a w szczególności usunięcie niepewności co do postępowań innych przedsiębiorców albo
utrzymanie lub zmiana w specjalny sposób polityki handlowej jakiegoś przedsiębiorstwa, gdy nie jest ona zależna od gry sił rynkowych.
Porozumienie może dojść do skutku w jakiejkolwiek formie. Przykładem porozumień może być np. nawet sama wymiana informacji
pomiędzy przedsiębiorcami co do cen lub kosztów, skutkiem czego może dojść na rynku do ujednolicenia cen. Z powyższego zatem
jednoznacznie wynika, że antykonkurencyjne porozumienie nie musi przybierać formy pisemnej umowy. Często porozumienie
zawierane jest ustnie, a o jego obowiązywaniu świadczą jedynie określone działania rynkowe jego uczestników.
W celu udowodnienia, że doszło do praktyki ograniczającej konkurencję, nie jest konieczne wykazanie, że przedsiębiorstwo
w formalny sposób zobowiązało się, wobec jednego lub wielu innych podmiotów, przyjąć określony sposób postępowania lub że
przedsiębiorstwa uzgodniły, jakie będzie ich przyszłe zachowanie na rynku. Wystarczy już samo stwierdzenie zamiaru, że
przedsiębiorstwo wykluczyło lub, przynajmniej, w istotny sposób zmniejszyło niepewność co do zachowania, jakiego można się
spodziewać na rynku z jego strony (por. wyrok SPI z dnia 14 maja 1998 r. w sprawie T-347/94 Mayr-Melnho Kartongesellshaft GmbH
v. Komisja Wspólnot Europejskich, Zb. orz. 1998, II-1751, Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej, Orzecznictwo, Tom II Część 1).
Bez znaczenia, w ocenie Prezesa Urzędu, jest więc czy strony przedmiotowego postępowania uważały się za związane - prawnie,
faktycznie lub moralnie - do podjęcia uzgodnionych działań (analogiczne stanowisko przyjął Prezes Urzędu w decyzji Nr RPZ-23/2006
z dnia 25 sierpnia 2006 r., za: wyrok SPI z dnia 14 maja 1998 r. w sprawie T-347/94 Mayr-Melnho Kartongesellshaft GmbH v. Komisja).
Porozumienie może zatem przybrać formę umowy dwustronnej lub wielostronnej, ustnej lub pisemnej, wyraźnej bądź też dorozumianej.
Często jednakże stosunki handlowe łączące kontrahentów mogą nadawać charakter porozumienia antykonkurencyjnego aktom
jednostronnym. Jest tak w przypadku okólników, informacji, czy ofert handlowych lub promocyjnych nakłaniających do sprzedawania
określonych produktów po ustalonej cenie. Sugestie zawarte w takich dokumentach często przyjmowane są przez adresatów
w drodze milczącej zgody lub pełnią też funkcję „środka nacisku” (podobne stanowisko przyjęła Komisja Europejska w decyzjach:
98/273/WE Volkswagen, 2006/431/WE SEP i inni v. Automobiles Peugeot SA.).
Jak zostało już wykazane powyżej, aby uznać dane zachowanie za porozumienie nie jest konieczne zawarcie pisemnej,
sformalizowanej umowy. Za niezgodne z prawem konkurencji uważane są również porozumienia nieformalne. Niemniej jednak
w przedmiotowej sprawie zostały zgromadzone dowody bezpośrednie wskazujące na istnienie porozumienia cenowego - w formie
pisemnej umowy - pomiędzy spółką Plannja a jej dystrybutorami (pozostałymi Uczestnikami postępowania).
W toku postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu ustalił bezspornie, iż spółka Plannja w zawartych z pozostałymi
Uczestnikami postępowania umowach współpracy partnerskiej lub dystrybutorskiej (umowach dystrybucyjnych) stosowała do dnia
5 listopada 2007 r. zapis par. 7 ust. 7 umowy zgodnie z którym:
- ,,Dystrybutor zobowiązuje się do sprzedaży towarów w cenach detalicznych zgodnych z oficjalnymi cennikami ustalonymi przez
dostawcę dla całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej” (dotyczy Umów współpracy dystrybutorskiej zawartych z firmami:
INWESTOR i ,,B.G.J.”), lub
- ,,Partner Handlowy zobowiązuje się do sprzedaży towarów w cenach detalicznych ustalonych przez Dostawcę dla całego obszaru
Rzeczypospolitej Polskiej” (dotyczy Umów współpracy partnerskiej zawartych z firmami: DACH PROFIL, HI - HO, TRANS - DACH,
SAMSEL SERWIS, QUEST), lub
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,,Partner Handlowy zobowiązuje się do sprzedaży towarów w cenach detalicznych zgodnych z oficjalnymi cennikami ustalonymi
przez Dostawcę dla całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej” (dotyczy Umów współpracy partnerskiej zawartych z firmami: BAT
i KIM-BUD).
Jednocześnie w par. 14 ust. 3 wszystkich ww. umów znajdował się do dnia 5 listopada 2007 r. zapis, w myśl którego Partner
Handlowy (Dystrybutor) ,,wyraża zgodę na wgląd Dostawcy w swoje faktury sprzedaży detalicznej w zakresie produktów Plannja,
w celu kontroli odchyleń od cen zalecanych w oficjalnych cennikach Plannja Sp. z o.o. na każde jego wezwanie”.
Jak trafnie zauważył Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 5 października 2005 r.: „istotą porozumień cenowych jest koordynacja zachowań
przedsiębiorców nie w drodze nałożenia prawnie wiążącego obowiązku, lecz przez świadome wskazanie sposobu współdziałania, którego
celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji. Takie zachowanie przedsiębiorców pozwala na wyeliminowanie ich niepewności co do
przebiegu procesów rynkowych i warunków działania konkurentów, która to niepewność jest podstawą działania konkurencji.
Do wykazania istnienia porozumienia ograniczającego konkurencję nie jest konieczne istnienie sformalizowanej umowy, wystarczające
jest ustalenie, że nastąpiła świadoma koordynacja zachowań przedsiębiorców i przyjęcie sposobu współdziałania, którego skutkiem jest
ograniczenie konkurencji.” (wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 5 października 2005 r., sygn. akt VI ACa 1146/04).
W opinii Prezesa Urzędu przyzwolenie na zawarcie porozumienia może mieć również charakter milczący. Przedsiębiorca, który
ewidentnie nie uczestniczy w niezgodnym z prawem porozumieniu powinien dowieść, że otwarcie zdystansował się od owego
porozumienia. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 10 maja 2006 r. stwierdził, że „porozumieniem jest także
faktyczne stosowanie się do reguł określonych przez inne podmioty. Postępujące w ten sposób podmioty działają w sposób
uzgodniony, a nie wynikający z rynkowej konieczności. Przedsiębiorca który nie tylko otwarcie nie dystansuje się od porozumienia,
które ma na celu zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji, ale wręcz stosuje się do jego treści, staje się jego
rzeczywistym uczestnikiem. Stwarza w ten sposób przynajmniej wrażenie, że jego nastawienie jest analogiczne jak konkurentów.”
(wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 maja 2006 r., sygn. akt XVII Ama 13/05).
Konkludując, należy stwierdzić bezspornie, iż na krajowym rynku sprzedaży pokryć dachowych typu blachodachówka doszło do
zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję pomiędzy spółką Plannja a jej dystrybutorami (pozostałymi Uczestnikami
postępowania) w formie umowy, o którym mówi art. 4 pkt 5 lit. a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Tym samym spełniona
została pierwsza przesłanka zastosowania art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, polegająca na zawiązaniu się porozumienia według zasad
określonych w art. 4 pkt 5 i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy zakazane są porozumienia, których celem lub
skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające m.in. na
ustalaniu bezpośrednio lub pośrednio cen sprzedaży towarów. Niezbędnym zatem dla stwierdzenia nielegalności porozumienia jest
określenie jego celu lub skutku, tzn., czy celem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku
właściwym, lub gdy cel porozumienia nie został sformułowany, antykonkurencyjne są skutki porozumienia w postaci wyeliminowania,
ograniczenia lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym.
Zauważyć należy, iż Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznał, że „stosownie do treści art. 5 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów (obecnie art. 6), zakazane jest samo porozumienie, którego celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub
naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym. Cel antykonkurencyjny i skutek antykonkurencyjny porozumienia nie
muszą zatem wystąpić łącznie. Dla stwierdzenia naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 1 (obecnie art. 6 ust. 1 pkt 1) nie ma zatem istotnego
znaczenia czy doszło do ograniczenia czy eliminacji konkurencji, skoro już sam cel może stanowić o nielegalności porozumienia”
(wyrok SOKiK z dnia 24 marca 2004 r., sygn. akt XVII Ama 40/02).
Cel porozumienia można określić jako wolę jego uczestników wyrażoną w treści określonego dokumentu, jak również to, czego
strony porozumienia wyraźnie nie określiły w umowie, ale zamierzają osiągnąć. Należy podkreślić, że cel ten powinien zakładać
eliminację, ograniczenie lub zniekształcenie konkurencji, aby porozumienie, któremu towarzyszy zostało uznane za niezgodne
z prawem. Warto zauważyć, iż dla określenia celu porozumienia podstawowe znaczenie ma obiektywny cel, a nie subiektywne
wyobrażenia jego stron o zamiarach czy motywach działania. Cel porozumienia wynika zatem wprost z całokształtu albo przynajmniej
z części postanowień umowy, przy czym dla jego oceny należy także uwzględnić okoliczności jego realizacji (Skoczny, W. Szpringer
Zakaz Porozumień Ograniczających Konkurencję I , Urząd Antymonopolowy, Warszawa 1996). W opinii Prezesa Urzędu do uznania
porozumienia za naruszające zakaz określony w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wystarczające jest
wykazanie, że strony porozumienia stawiają sobie za cel ograniczenie konkurencji i nie ma znaczenia, czy cel ten został osiągnięty. Takie
stanowisko potwierdza również orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (wyrok SOKiK
z dnia 7 lipca 2004 r., sygn. akt XVII Ama 65/03) „nie jest konieczne udowodnienie faktycznego stosowania przez przedsiębiorcę
praktyki monopolistycznej (…). Z treści art. 1 ust. 2 ustawy wynika bowiem, że jej reżimowi podlegają nie tylko praktyki
monopolistyczne ograniczające konkurencję, które wywołały bądź aktualnie wywołują skutki na terenie Polski, ale również praktyki,
które choćby tylko hipotetycznie, mogą wywoływać takie skutki”. Ponadto Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że
„(…) dla uznania konkretnego działania albo zaniechania za przejaw praktyki monopolistycznej nie jest wcale konieczne, aby owo
zachowanie wywoływało skutki na rynku. Dla bytu praktyki monopolistycznej wystarczająca jest już bowiem sama możliwość
wystąpienia na rynku negatywnych skutków będących przejawem ograniczenia konkurencji” (wyrok SOKiK z dnia 15 lipca 1998 r.,
sygn. akt XVII Ama 32/98). Natomiast Europejski Trybunał Sprawiedliwości konsekwentnie podnosił, że nie ma potrzeby brać pod
uwagę rzeczywistych skutków porozumienia, jeżeli jego celem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji (wyrok
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych 56 i 58/64 Consten and Grundig [1966], ECR 429; zob. też: wyrok
ETS w sprawie C-235/92 P Montecatini [1999], ECR I-4539, par. 122; wyrok ETS w sprawie C-277/87 Sandoz Prodotti Farmaceutici v
Commission [1990] ECR I-45; wyrok w sprawie C-219/95 P Ferriere Nord v Commission [1997] ECR I-4411, par. 14 i 15).
W przedmiotowej sprawie celem porozumienia zawartego pomiędzy spółką Plannja a pozostałymi uczestnikami przedmiotowego
postępowania było ujednolicenie poziomu cen sprzedaży detalicznej na blachodachówkę Plannja. Ustalone przez strony porozumienia
ceny detaliczne na wskazany powyżej produkt były z założenia cenami sztywnymi. Powyższe wynika bezpośrednio z treści par. 7 ust. 7
umów dystrybucyjnych zawartych przez spółkę Plannja z pozostałymi uczestnikami postępowania zobowiązującego dystrybutorów do
stosowania ustalonych przez spółkę Plannja cen odsprzedaży blachodachówki ww. firmy odbiorcom końcowym (cen detalicznych)
oraz z treści par. 14 ust. 3 zezwalającego spółce Plannja na wgląd w faktury sprzedaży detalicznej swoich dystrybutorów w celu kontroli
odchyleń od cen zalecanych w oficjalnych cennikach Plannja.
W opinii Prezesa Urzędu, w wyniku zawartego porozumienia doszło do zmniejszenia konkurencji cenowej pomiędzy
sprzedawcami blachodachówek wytwarzanych przez inicjatora porozumienia - spółkę Plannja, a zwiększona przejrzystość cen na
objęte postępowaniem blachodachówki Plannja spowodowała, że ww. sprzedawcy mogli przestać prowadzić autonomiczną politykę
cenową w sposób w pełni niezależny, jak to miałoby miejsce w sytuacji, gdyby nie wzięli udziału w zakazanym prawnie porozumieniu.
Rynek jest bowiem konkurencyjny jeśli posiada co najmniej trzy główne charakterystyki: decyzje cenowe są decyzjami
indywidualnymi, żaden uczestnik rynku nie jest pewien decyzji swoich konkurentów, nie istnieją istotne bariery wejścia na rynek.
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Z tego punktu widzenia praktyka ustalania cen odsprzedaży przez spółkę Plannja i jej dystrybutorów sprzeniewierza się dwóm
pierwszym cechom chronionej w prawie antymonopolowym efektywnej konkurencji. Sztywne ceny odsprzedaży pozbawiają bowiem
jednego z uczestników rynku, tj. dystrybutora (dealera) zdolności do bezpośredniego kształtowania w relacji z nabywcą cen
sprzedawanych przez siebie produktów. Tym samym producent pozbawiając samodzielności cenowej swoich dystrybutorów
(dealerów) sprawia, że ceny nie mogą być zróżnicowane. Eliminuje też niepewność co do wzajemnego zachowania się cenowego,
dealerów pracujących w sieci dystrybucyjnej. Skutkiem tego jest wyeliminowanie cenowej konkurencji między dealerami. Innymi
słowy, stosowanie cen odsprzedaży doprowadza do zaniku wewnątrzmarkowej konkurencji cenowej (Z. Jurczyk, Wybrane zagadnienia
polityki konkurencji, UOKiK, Warszawa 2004, s. 12). Również zgodnie z orzecznictwem Sądu Antymonopolowego (wyrok z 31 maja 2000 r.,
sygn. akt XVII Ama 49/99) praktykę narzucenia dystrybutorowi ceny odsprzedaży towarów ściśle według ceny z cennika należy uznać
za niedozwoloną ingerencję w te decyzje uczestnika sieci, które muszą pozostać w sferze jego swobodnego wyboru. Tylko w takim
przypadku, gdy żaden z uczestników rynku nie jest pewien decyzji cenowych swoich konkurentów można mówić o regulacyjnej roli
rynku i swobodzie konkurencji. Zgodnie z powołanym wyrokiem Sądu, na samą istotę omawianej praktyki nie ma nawet wpływu
okoliczność niekarania przez producenta swoich dystrybutorów za nieprzestrzeganie narzuconych cen odsprzedaży.
Także w innym wyroku Sądu Antymonopolowego (wyrok z 25 czerwca 1997 r., sygn. akt XVII Ama 19/97) stwierdza się, iż narusza
prawo porozumienie tworzące sieć handlową, jeżeli zawiera po stronie odsprzedawcy klauzule restrykcyjne, a w szczególności
stosowania ściśle określonych cen. Dodać należy, iż podobne stanowisko w zakresie stosowania w ramach porozumień wertykalnych
cen sztywnych zajął również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 stycznia 2003 r. (sygn. akt I CKN 1200/00). We wskazanym wyroku SN
stwierdził, iż „narzucanie (…) ceny odsprzedaży (…) ściśle według cennika (…) jest niedozwoloną ingerencją w ich (dystrybutorów)
samodzielność handlową, która usprawiedliwia uznanie jej za praktykę monopolistyczną, wymienioną w art. 5 ust. 1 pkt 1 (obecnie
art. 6 ust. 1 pkt 1) cytowanej ustawy. Należy ona do grupy praktyk, określanych w piśmiennictwie mianem porozumień wertykalnych,
na podstawie których producent zapewnia sobie kontrolę rynku poprzez wyznaczenie sprzedawcy ceny, po jakiej ten ma sprzedawać
jego wyroby. Prowadzi to do zakłócenia naturalnych mechanizmów rynkowych, kształtowanych prawami podaży i popytu, pozbawiając
sprzedawcę możliwości indywidualizacji cen. Antykonkurencyjne ostrze takich praktyk jest więc oczywiste (…)”.
W świetle ustawy antymonopolowej zakazane jest już samo zawarcie (istnienie) porozumienia ukierunkowanego na ograniczenie
konkurencji, nie zaś osiągnięcie takiego skutku, a sam efekt ograniczenia konkurencji wcale nie musi wystąpić. Doświadczenie uczy, iż
profesjonalni uczestnicy rynku - jakimi niewątpliwie są Uczestnicy postępowania, zawiązujący porozumienie ograniczające konkurencję,
dobrze znają rynek i swoje możliwości wpływania na niego. Toteż już samo udowodnienie zawarcia porozumienia ograniczającego
konkurencję winno powodować uznanie tej czynności za bezprawną.
W toku prowadzonego postępowania podniesiono argument, że ceny zaproponowane przez spółkę Plannja były jedynie
rekomendacjami (cenami sugerowanymi), które nie miały mocy wiążącej, a spółka Plannja nie kontrolowała w praktyce cen
stosowanych w obrocie jej blachodachówkami. W tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości: „ustalenie ceny, nawet takiej, która ma jedynie charakter rekomendacji ogranicza konkurencję, ponieważ umożliwia
wszystkim uczestnikom rynku przewidzieć z dużym stopniem prawdopodobieństwa, jaka będzie polityka cenowa ich konkurentów,
zwłaszcza jeśli istnieje możliwość przeprowadzania kontroli i pociągnięcia do odpowiedzialności za ich niestosowanie” (wyrok
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 8/72 Vereeniging van Cementhandelaren [1972] ECR 977, par. 21).
Jak zauważyła Komisja w decyzji w sprawie Yamaha, niestosowanie się dystrybutorów do cen „rekomendowanych”, które faktycznie
są cenami minimalnymi (lub sztywnymi) nie oznacza, że w danym przypadku nie ma naruszenia reguł konkurencji. Fakt istnienia w danym
dokumencie klauzuli ograniczającej bezpośrednio lub pośrednio swobodę dystrybutora do ustalania cen odsprzedaży już samo w sobie
jest naruszeniem konkurencji. (Decyzja w sprawie Yamacha, COMP/37.975/PO).
Wypada podkreślić, iż nawet, gdyby intencje Uczestników postępowania nie były wprost wyrażone, jest oczywiste - co wynika
z teorii ekonomii - iż celem przyjęcia do wspólnego stosowania przez przedsiębiorców cen sztywnych na tego samego rodzaju produkty
jest wyeliminowanie konkurencji cenowej. W sprawie niniejszej cel antykonkurencyjny jest widoczny w samej treści zapisu par. 7
ust. 7 umowy, zgodnie z którym Dystrybutor zobowiązuje się do sprzedaży towarów w cenach detalicznych zgodnych z oficjalnymi
cennikami ustalonymi przez spółkę Plannja. Treść powyższego zapisu wraz z jej akceptacją przez wszystkich pozostałych Uczestników
postępowania stanowi dowód bezpośredni na zawarcie antykonkurencyjnej zmowy cenowej pomiędzy spółką Plannja a każdym
z pozostałych Uczestników postępowania. Jak już zaznaczono wcześniej, bez znaczenia dla oceny faktu zawarcia tego porozumienia
jest okoliczność, czy w efekcie doszło do ujednolicenia cen u dystrybutorów. Tak więc, dla stwierdzenia zarzucanej praktyki decydujące
znaczenie ma sam fakt ustalenia cen, nie zaś to, czy były one rzeczywiście stosowane przez przedsiębiorców działających na rynku.
Stanowisko takie znajduje oparcie m.in. w wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 246/86 Belasco [1989] ECR 2117,
w którym orzekł on, że nawet w przypadku, gdy uprzednio ustalone ceny nie są przestrzegane w praktyce uznać należy, że decyzja
wprowadzająca te ceny ma na celu ograniczenie konkurencji.
Również Sąd Pierwszej Instancji w orzeczeniu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie Dr Hans Heubach GmbH & Co. KG v.
Commission wskazał, iż z faktu, że przedsiębiorstwa dokonywały sprzedaży poniżej cen odniesienia, nie można wywieść, że
porozumienie nie wywołało negatywnych skutków. Korzyść uczestników zmowy wynikała z wzajemnej wiedzy o stanowisku w przedmiocie
cen, co niemalże w całości zlikwidowało wzajemną niepewność w relacjach handlowych. (wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia
29 listopada 2005 r. w sprawie Dr Hans Heubach GmbH v. Commission, T-64/02).
Prezes Urzędu podziela w całości powyższe stanowisko orzecznictwa.
W ocenie organu antymonopolowego nie można również uznać, iż Dystrybutorzy przystępując do porozumienia cenowego działali
w stanie tzw. „wyższej konieczności”. Należy mieć na uwadze, iż przedsiębiorcy ci nie musieli wcale przystępować do tego
porozumienia i zgadzać się na warunki umowy zaproponowane im przez spółkę Plannja. Przystąpienie do tego porozumienia przez
Dystrybutorów było dobrowolne, spowodowane głównie zamiarem posiadania w swojej ofercie wyrobów ww. Spółki. Tym samym
spełniona została druga przesłanka zastosowania art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy polegająca na celu lub skutku porozumienia, którym jest
wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym.
W związku z tym, iż w dniu 5 listopada 2007 r. spółka Plannja podpisała ze wszystkimi dziewięcioma pozostałymi Uczestnikami
postępowania aneks do zawartych z nimi umów dystrybucyjnych i zgodnie z par. 1 tego aneksu dokonano wykreślenia w całości treści
par. 7 ust. 7 oraz zgodnie z par. 2 ww. aneksu skreślono par. 14 ust. 3 przedmiotowych umów, niniejsza decyzja została wydana
w oparciu o art. 11 ust 1 i 2 ustawy antymonopolowej, zgodnie z którym nie wydaje się decyzji o której mowa w art. 10, jeżeli
zachowanie rynkowe przedsiębiorcy przestało naruszać zakazy określone w art. 6. W ww. przypadku organ antymonopolowy wydaje
decyzję o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzającą zaniechanie jej stosowania.
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W związku z powyższym należało orzec, jak w pkt I sentencji.
Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji,
karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary,
jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dopuścił się naruszenia zakazu określonego m.in. w art. 6 w zakresie niewyłączonym na
podstawie art. 7 i art. 8 ustawy o ochronie konkurencji.
Ustawa o ochronie konkurencji wprowadziła zasadę fakultatywności kar nakładanych przez Prezesa Urzędu na przedsiębiorców,
którzy dopuścili się naruszenia zakazu stosowania praktyk ograniczających konkurencję.
Prezes Urzędu wydając decyzję o nałożeniu kary pieniężnej działa zatem w ramach uznania administracyjnego, co oczywiście nie
jest równoznaczne z dowolnością. W tym zakresie kieruje się on zasadą równości i proporcjonalności. Rozważając kwestię nałożenia
kary organ antymonopolowy musi wziąć pod uwagę, czy w danych okolicznościach sprawy konieczne albo celowe jest jej nałożenie,
a jeżeli tak, to w jakiej wysokości kara spełni założone funkcje. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 106-108
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu powinien wziąć pod uwagę w szczególności okres, stopień oraz
okoliczność uprzedniego naruszenia przepisów ustawy (art. 111 ww. ustawy). W ocenie Prezesa Urzędu na wysokość kary musi mieć
także wpływ stopień zagrożenia lub naruszenia interesu publicznoprawnego stosowanymi praktykami ograniczającymi konkurencję.
Producent pozbawiając samodzielności cenowej swoich dystrybutorów sprawia, że ceny nie mogą być zróżnicowane. Innymi słowy,
stosowanie cen odsprzedaży doprowadza do zaniku wewnątrzmarkowej konkurencji cenowej. Ponadto w judykaturze wskazuje się,
że w przypadku kar za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję przesłankami, które należy brać pod uwagę, są: potencjał
ekonomiczny przedsiębiorcy, skutki praktyki dla konkurencji lub kontrahentów, dopuszczalny poziom kary wynikający z przepisów
ustawy oraz cele jakie kara ma osiągnąć.
Za udowodnione należy uznać, iż doszło do zawarcia pomiędzy spółką Plannja a pozostałymi Uczestnikami niniejszego postępowania
porozumienia na krajowym rynku sprzedaży pokryć dachowych typu blachodachówka, którego założeniem było ustalenie cen odsprzedaży,
z zamiarem ograniczeniem konkurencji. Przedsiębiorcy ci zatem dopuścili się bezsprzecznie naruszenia zakazu, o których mowa w art. 6
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który nie został wyłączony na podstawie art. 7 i 8 ww. ustawy.
Stwierdzone niniejszą decyzją porozumienie dotyczy ustalania cen obowiązujących na rynku. Zarówno w ustawodawstwie
antymonopolowym, jak i orzecznictwie, takie porozumienia traktowane są w sposób surowy. Przedmiotowe porozumienie zamierzało
wprowadzić do stosowania ceny detaliczne sprzedaży poprzez ustalenie ceny sztywnej. Porozumienia polegające na ustalaniu cen
sztywnych lub minimalnych cen odsprzedaży nie korzystają z wyłączenia spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.
Zdaniem Prezesa Urzędu okoliczności niniejszej sprawy, a w szczególności antykonkurencyjny charakter stwierdzonej praktyki
ograniczającej konkurencję, w pełni uzasadniają nałożenie kary pieniężnej na przedsiębiorcę będącego inicjatorem porozumienia,
tj. spółkę Plannja.
Oceniając stopień zawinienia spółki Plannja w niniejszej sprawie Prezes Urzędu wziął pod uwagę fakt, iż ww. Spółka prowadzi
działalność na dość dużą skalę oraz działa na przedmiotowym rynku od wielu lat (dysponuje zatem odpowiednim doświadczeniem).
Organ antymonopolowy wziął również pod uwagę fakt, że duże przedsiębiorstwo, działające w ramach międzynarodowej grupy
kapitałowej, posiadać powinno odpowiednią wiedzę prawniczą i ekonomiczną, która umożliwia mu łatwiejsze rozpoznanie, czy jego
zachowanie stanowi naruszenie prawa konkurencji, mogące powodować określone skutki na rynku. Podkreślić należy, iż wymiar kary
dla spółkę Plannja uzasadnia działanie producenta, które organ antymonopolowy ocenia jako umyślne, podjęte z pełną świadomością.
Należy mieć na uwadze również fakt, iż stwierdzona niniejszą decyzją praktyka ograniczająca konkurencję obejmowała praktycznie całe
terytorium Polski, bowiem w porozumieniu tym brali udział dystrybutorzy prowadzący działalność w różnych regionach kraju. Na wymiar
kary pieniężnej miał również wpływ relatywnie długi okres uczestnictwa spółki Plannja w antykonkurencyjnym porozumieniu.
Wszystkie powyższe fakty stanowią okoliczności obciążające spółkę Plannja.
Ważąc wysokość nałożonej kary pieniężnej Prezes Urzędu uwzględnił nie tylko charakter praktyki ograniczającej konkurencję
i przedstawione powyżej okoliczności obciążające, ale również okoliczności łagodzące, mające również wpływ na ocenę czynu
każdego przedsiębiorcy. Do okoliczności łagodzących, zgodnie z ustalonym orzecznictwem antymonopolowym, należy zaliczyć
fakt zaniechania przez przedsiębiorcę zarzucanej mu praktyki ograniczającej konkurencję (wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia
16 listopada 1994 r., sygn. akt XVII Amr 31/94). W związku z tym, przy ważeniu wysokości kary pieniężnej w niniejszej sprawie, Prezes
Urzędu uwzględnił fakt, iż w dniu 5 listopada 2007 r. - a więc jeszcze przed wszczęciem postępowania antymonopolowego - spółka
Plannja podpisała ze wszystkimi dziewięcioma pozostałymi Uczestnikami postępowania aneks do zawartych z nimi umów
dystrybucyjnych i zgodnie z par. 1 tego aneksu wykreślono w całości treść par. 7 ust. 7 przedmiotowej umowy. Ponadto, spółka Plannja
nie wyciągała prawnych lub ekonomicznych konsekwencji wobec swoich dystrybutorów stosujących inne - niż wskazane przez spółkę
Plannja - ceny odsprzedaży blachodachówki. Zawarte porozumienie nie powodowało więc negatywnych skutków rynkowych,
ponieważ wszyscy dystrybutorzy stosowali w rzeczywistości różne ceny detaliczne blachodachówek Plannja.
Wśród okoliczności łagodzących wymienić należy dodatkowo: aktywną współpracę spółki Plannja z Urzędem w trakcie toczącego
się postępowania, w tym dostarczanie dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, stosunkowo niewielki udział Spółki w rynku
właściwym oraz brak wcześniejszego karania za naruszenie przepisów ustawy antymonopolowej.
Mając na uwadze wszystkie powyższe okoliczności, Prezes Urzędu uznał, że waga stwierdzonego niniejszą decyzją naruszenia
ustawy o ochronie konkurencji oraz wskazane wyżej okoliczności obciążające i łagodzące przesądzają o zasadności nałożenia na spółkę
Plannja kary pieniężnej w wysokości 80.364,45 zł. (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery 45/100). […]
Prezes Urzędu, ustalając wysokość kary pieniężnej w niniejszej sprawie, miał także na względzie pogląd wyrażony przez Sąd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 listopada 2004 r., którego zdaniem przy przesadnym uwzględnieniu
w uzasadnieniach decyzji Prezesa Urzędu okoliczności łagodzących nakładane na przedsiębiorców kary pieniężne mogą nie osiągnąć
skutku prewencyjnego, zwłaszcza w zakresie prewencji ogólnej (wyrok SOKiK z dnia 8 listopada 2004 r., sygn. akt XVII Ama 81/03).
Wobec powyższego kara pieniężna w niniejszej sprawie powinna być na tyle dolegliwa, by spółka Plannja odczuła ją w sposób
wymierny. W ocenie Prezesa Urzędu ustalona kara pełni rolę represyjno-wychowawczą i jest niezbędna do wymuszenia
przestrzegania obowiązującego porządku prawnego, a także pozostaje w proporcji do możliwości finansowych spółki Plannja. […]
Organ antymonopolowy podejmując decyzję o nałożeniu kary pieniężnej na poszczególnych dystrybutorów spółki Plannja
(pozostałych Uczestników postępowania) wziął pod uwagę fakt, iż uczestniczyli oni w porozumieniu ograniczającym konkurencję
mającym na celu ustalanie cen odsprzedaży blachodachówek Plannja, która to praktyka jest uznawana za jedno z najpoważniejszych
naruszeń prawa konkurencji. Na wymiar kary pieniężnej miał również wpływ relatywnie długi okres uczestnictwa dystrybutorów
w antykonkurencyjnym porozumieniu. Nakładając karę pieniężną określoną w art. 106 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, na dystrybutorów spółki
Plannja organ antymonopolowy uwzględnił również fakt, iż niektórzy z nich mogli uczestniczyć w tym zakazanym porozumieniu nie
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posiadając świadomości, iż działania polegające na ustalaniu cen odsprzedaży są bezprawne. Jednakże należy mieć na uwadze, iż zgodnie
z art. 83 Konstytucji RP każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek znajomości i przestrzegania
prawa ciąży tym bardziej na profesjonalnych uczestnikach obrotu rynkowego, takich jak uczestnicy niniejszego postępowania.
Podmioty profesjonalnie działające na rynku powinny były przewidzieć, że podejmowane przez nie działania mogą być uznane przez
organ antymonopolowy za niezgodne z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Miarkując wysokość kar
pieniężnych dla poszczególnych dystrybutorów organ antymonopolowy oprócz powyższych przesłanek wziął również pod uwagę
następujące okoliczności łagodzące:
1. Inicjatorem zawarcia stwierdzonego porozumienia była spółka Plannja - zebrany w toku tego postępowania materiał dowodowy,
w tym stanowisko dystrybutorów, potwierdza jednoznacznie, iż faktycznym inicjatorem zawarcia porozumienia była spółka
Plannja,
2. Dystrybutorzy stosowali w rzeczywistości zróżnicowane ceny detaliczne sprzedaży blachodachówek Plannja, w większości
przypadków znacznie niższe od cen wynikających z cenników detalicznych spółki Plannja (zapis par. 7 ust. 7 umowy dystrybucyjnej
był więc zapisem ,,martwym” w praktyce wcale nie stosowanym przez dystrybutorów),
3. Fakt zaniechania stosowania przedmiotowego porozumienia przed dniem wszczęcia postępowania antymonopolowego,
4. Dystrybutorzy w znacznej części to małe przedsiębiorstwa rodzinne prowadzone w formie działalności gospodarczej na własny
rachunek lub spółki jawnej,
5. Brak wcześniejszego karania za naruszenie przepisów ustawy antymonopolowej.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia i przesłanki organ antymonopolowy postanowił nałożyć na poszczególnych dystrybutorów
kary pieniężne w następującej wysokości [jak w sentencji].
[W odniesieniu do wszystkich dystrybutorów] organ antymonopolowy podejmując decyzję o nałożeniu kary pieniężnej wziął pod
uwagę fakt, iż uczestniczyli oni w porozumieniu ograniczającym konkurencję mającym na celu ustalanie cen sprzedaży
blachodachówek Plannja, która to praktyka jest uznawana za jedno z najpoważniejszych naruszeń prawa konkurencji. Na wymiar kary
pieniężnej miał również wpływ relatywnie długi okres uczestnictwa w antykonkurencyjnym porozumieniu. Przy wymierzaniu
nakładanej kary pieniężnej organ antymonopolowy uwzględnił także przesłanki łagodzące mające wpływ na jej wysokość a przede
wszystkim to, iż przedsiębiorcy ci nie byli inicjatorem tego porozumienia. Ponadto do okoliczności łagodzących zaliczono fakt
zaniechania stosowania tego porozumienia przed dniem wszczęcia tego postępowania oraz fakt, iż przedsiębiorcy ci naruszyli przepisy
ustawy po raz pierwszy. Organ antymonopolowy uwzględnił również fakt braku realizacji w praktyce zawartego porozumienia (brak
skutków rynkowych).
Prezes UOKiK nakładając na poszczególnych dystrybutorów kary pieniężne w wysokości 1.000 zł wziął pod uwagę również fakt,
iż kara winna być orzekana na poziomie wystarczającym do osiągnięcia zamierzonego celu, ale równocześnie pozwalającym
przedsiębiorcom (dystrybutorom) na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż absolutna
wielkość kary dla dystrybutorów jest bardzo niska, w związku z czym nie było celowe jej dalsze różnicowanie, ponieważ w przypadku
każdego przedsiębiorcy (dystrybutora) spełni ona właściwie swoją rolę, bez nakładania na niego nadmiernych, nieuzasadnionych
okolicznościami sprawy ciężarów finansowych. […]
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Decyzja z dnia 1.07.2008 r. (Nr RPZ-20/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania, oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu
Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu „Perfexim Ltd.” Sp. z o.o. w Poznaniu.
Decyzja z dnia 1.07.2008 r. (Nr RWA-21/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania, oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Krzysztofowi
Turniakowi, prowadzącemu działalność gospodarcza pod nazwą Nova Centrum Edukacyjne w Warszawie.
Decyzja z dnia 2.07.2008 r. (Nr DNR-47/2008) o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów Nr DNR-2/2008 z dnia 6 maja 2008 r., dotyczącej wprowadzenia na rynek przez Arkus & Romet Group Sp. z o.o.
w Podgrodziu produktów niespełniających ogólnych wymagań bezpieczeństwa - rowerów dziecięcych 16” Diana.
Decyzja z dnia 3.07.2008 r. (Nr DKK-52/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Richter
Gedeon Nyrt. w Budapeszcie, Węgry, kontroli nad Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim.
Decyzja z dnia 3.07.2008 r. (Nr RLU-25/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcom w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorców Elżbiecie Chareckiej
i Darii Kowalczyk, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Prywatne Przedszkole Artystyczno-Językowe Niezapominajka
w Lublinie.
Decyzja z dnia 3.07.2008 r. (Nr RPZ-21/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Małgorzacie DubiszPiotrowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczne Przedszkole „Skrzaty” w Borówcu.
Decyzja z dnia 04.07.2008 r. (Nr DOK-3/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorców w sprawie z urzędu przeciwko Xella Polska Spółka z o.o. w Warszawie oraz BIST Białobrzeski,
Stykowski Sp. j. w Warszawie, Centrum Zaopatrzenia Budowlanego „Hadex” Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju, „GEN-BUD” S.A.
w Warszawie, Grupa Polskie Składy Budowlane S.A. w Wełeczu, Materiały Budowlane „Wesołek” Spółka z o.o. w Chociczy,
„PEAMCO” Materiały Budowlane Jędrzej i Beata Tomczak Sp. J. w Lesznie, Pani Agnieszce Zych - wspólnikowi PHU
i B Sambud II s.c. w Ostrołęce, Panu Sławomirowi Zych - wspólnikowi PHU i B Sambud II s.c. w Ostrołęce, Pani Ewie Żur
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „Tęcza” Hurtownia Artykułów Budowlanych Ewa Żur w Koszalinie,
Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „MATEX” Z.M.P. Rogoziński Spółka Jawna w Wolsztynie, Saint-Gobain Dystrybucja
Budowlana Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Decyzja z dnia 4.07.2008 r. (Nr DOK-4/2008) o umorzeniu wobec Cementowni Chełm S.A. w Chełmie, postępowania w sprawie
podejrzenia stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko Lafarage Cement S.A. w Małogoszczy,
Górażdże Cement S.A. w Choruli, Kocem Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, Grupie Ożarów S.A w Karsach, Cementowni Rejowiec S.A.
w Rejowcu Fabrycznym, Cemex Polska Sp. z o.o. w Warszawie, Cementowni Chełm S.A. w Chełmie, Dyckrehoff Polska Sp. z o.o.
w Sitkówce-Nowiny, Cementowni Warta S.A. w Trębaczowie, Cementowni Nowa Huta S.A. w Krakowie i Cementowni Odra S.A.
w Opolu.
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Decyzja z dnia 4.07.2008 r. (Nr DNR-48/2008) o zakazaniu dalszego wprowadzania na rynek i nakazaniu natychmiastowego
wycofania z rynku preparatu do rozpalania węgla drzewnego o nazwie „Grill rozpalacz”, wprowadzonego na polski rynek przez
przedsiębiorców Jadwigę Langer oraz Weronikę Piszczan, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą „JLJ” s.c.
w Świętochłowicach.
Decyzja z dnia 4.07.2008 r. (Nr DNR-49/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SOPHIE-Z” Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa nosidła
TRAPER.
Decyzja z dnia 4.07.2008 r. (Nr RKT-17/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania, oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Mariuszowi Parze,
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Mar-Gips” w Świerklańcu.
Decyzja z dnia 4.07.2008 r. (Nr RPZ-22/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Wandzie Chęcińskiej,
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Prywatne Przedszkole „Fistaszki” w Poznaniu.
Decyzja z dnia 4.07.2008 r. (Nr RWR-27/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. w Piasecznie kontroli nad TECO Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Decyzja z dnia 4.07.2008 r. (Nr RWR-28/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania, oraz o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko NEO24.PL Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Decyzja z dnia 7.07.2008 r. (Nr DOK-5/2008) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję oraz umorzeniu
postępowania w sprawie z wniosku PCC Petro Carbo Chem GmbH z siedzibą w Duisburgu przeciwko PSE Operator S.A.
z siedzibą w Warszawie.
Decyzja z dnia 7.07.2008 r. (Nr DKK-53/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Polkomtel S.A. w Warszawie kontroli nad Liberty Poland S.A. w Bytomiu.
Decyzja z dnia 7.07.2008 r. (Nr DNR-51/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Katarzynie
Koreń, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PPHU „GOUST” Import-Export w Gdańsku w sprawie ogólnego
bezpieczeństwa zapalniczki DORA z latarką.
Decyzja z dnia 8.07.2008 r. (Nr DNR-50/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcom Marii
Krawczyk i Wojciechowi Krawczyk, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-UsługowoHandlowe „WOMAR” Maria i Wojciech Krawczykowie w Częstochowie, w sprawie ogólnego bezpieczeństwa nosideł
niemowlęcych: N 2 „CHAMPION” Baby Carrier, N 4 „BODY GUARD” Baby Carrier, N 6 „KANGAROO” Baby Carrier, N 7
„GLOBE_TROTTER” Baby Carrier.
Decyzja z dnia 9.07.2008 r. (Nr DNR-52/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy „MARS
STAR” Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa kompletów dziewczęcych (kurtka + spodnie).
Decyzja z dnia 9.07.2008 r. (Nr DNR-53/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy „MARS
STAR” Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa kompletów chłopięcych (kurtka + spodnie).
Decyzja z dnia 9.07.2008 r. (Nr DNR-54/2008) o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko
TOYA S.A. we Wrocławiu, w sprawie wprowadzenia na rynek produktów niespełniających ogólnych warunków bezpieczeństwa
- toporków 600g.
Decyzja z dnia 9.07.2008 r. (Nr DNR-55/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Edwardowi
Marciniakowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „CHEMIA-BOMAR”
Edward Marciniak w Brzegu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa zimowego zapachowego płynu do spryskiwaczy
samochodowych „SCHEIBEN DEFROSTER”.
Decyzja z dnia 9.07.2008 r. (Nr DNR-56/2008) o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie wszczętej z urzędu dotyczącej
nieudzielania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez przedsiębiorcę Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. we
Wrocławiu informacji niezbędnych do stwierdzenia czy toporki 600g są bezpieczne.
Decyzja z dnia 9.07.2008 r. (Nr RPZ-23/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Elżbiecie Tenderowicz,
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczne Przedszkole „Pyza Wędrowniczka” w Poznaniu.
Decyzja z dnia 10.07.2008 r. (Nr RKT-18/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania, o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania, oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Łukaszowi Kucierskiemu, prowadzącemu
działalność gospodarczą pod nazwą „Steja Travel” w Jastrzębie Zdroju.
Decyzja z dnia 14.07.2008 r. (Nr RKR-12/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcom: Zofii Zwolińskiej i Ewie Cichońskiej, prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą Prywatne „Tęczowe” Przedszkole s.c. w Przemyślu.
Decyzja z dnia 15.07.2008 r. (Nr RWR-29/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Wodociągów
i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu.
Decyzja z dnia 15.07.2008 r. (Nr RWR-30/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Tomaszowi Filipiakowi,
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa TM Tomasz Filipiak we Wrocławiu.
Decyzja z dnia 16.07.2008 r. (Nr DKK-54/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm Lublin” S.A. w Lublinie kontroli nad GCF Sp. z o.o. w Warszawie.
Decyzja z dnia 16.07.2008 r. (Nr RKR-13/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania, oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Hotel Lipsk Sp. z o.o.
w Krakowie.
Decyzja z dnia 17.07.2008 r. (Nr DKK-55/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na polegającej na
przejęciu przez Otwartą Spółkę Akcyjną Koleje Rosyjskie w Moskwie, Federacja Rosyjska, kontroli nad The Breakers Investment
B.V. w Amsterdamie, Holandia, która będzie sprawowana wspólnie z Iskandarem Kakhramonovichem Makhmudovem
zamieszkałym w Moskwie, Federacja Rosyjska oraz Andreyem Removichem Bokarevem zamieszkałym w Moskwie, Federacja
Rosyjska.
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31. Decyzja z dnia 17.07.2008 r. (Nr DKK-56/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na połączeniu Spółdzielni
Mleczarskiej „Mlekpol” w Grajewie i Rolniczej Spółdzielni Mleczarskiej „Rolmlecz” w Radomiu.
32. Decyzja z dnia 17.07.2008 r. (Nr RKT-19/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie podejrzenia stosowania praktyki naruszającej
zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Media Markt Polska Sp. z o.o. Czeladź sp. k. w Warszawie.
33. Decyzja z dnia 17.07.2008 r. (Nr RKT-20/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania, oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko „City-Sat Gordzielik”
Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.
34. Decyzja z dnia 18.07.2008 r. (Nr DKK-58/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
MINOVA EKOCHEM S.A. w Siemianowicach Śląskich kontroli nad ARNALL POLAND Sp. z o. o. w Golcach.
35. Decyzja z dnia 18.07.2008 r. (Nr RKT-21/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie podejrzenia stosowania praktyki naruszającej
zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Media Markt Polska Sp. z o.o. Opole sp. k. w Warszawie.
36. Decyzja z dnia 18.07.2008 r. (Nr RKT-22/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie podejrzenia stosowania praktyki naruszającej
zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzędu przeciwko Media Markt Polska Sp. z o.o. Chorzów sp. k. w Warszawie.
37. Decyzja z dnia 18.07.2008 r. (Nr RWR-31/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie podejrzenia stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcom Marii Kramarz i Kazimierzowi Kramarz, prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą „Centrum Pogrzebowe” s.c. Maria Kramarz Kazimierz Kramarz w Dzierżoniowie.
38. Decyzja z dnia 18.07.2008 r. (Nr RKT-23/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie.
39. Decyzja z dnia 21.07.2008 r. (Nr RBG-17/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej konkurencję i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę, w sprawie z urzędu przeciwko Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie.
40. Decyzja z dnia 21.07.2008 r. (Nr RBG-18/2008) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję w sprawie
z wniosku Łuczany Sp. z o.o. w Giżycku przeciwko Gminie Giżycko.
41. Decyzja z dnia 21.07.2008 r. (Nr RPZ-24/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Agnieszce Mikołajewskiej,
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek” w Swarzędzu.
42. Decyzja z dnia 21.07.2008 r. (Nr RPZ-25/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Marii Gołkowskiej Drabik, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczne Przedszkole „Buratino” w Poznaniu.
43. Decyzja z dnia 21.07.2008 r. (Nr RPZ-26/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Marii Baraniak, prowadzącej
działalność gospodarczą pod nazwą Prywatne Przedszkole „Piraciki” w Suchym Lesie.
44. Decyzja z dnia 22.07.2008 r. (Nr RKT-24/2008) o nałożeniu kary pieniężnej na Gminę Lubliniec z tytułu zwłoki w wykonaniu
prawomocnej Decyzji Prezesa Urzędu Nr RKT-43/2006 z dnia 10 lipca 2006 r.
45. Decyzja z dnia 23.07.2008 r. (Nr RKT-25/2008) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję w sprawie
z wniosku Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach przeciwko „A. Weber” Sp. z o.o. w Żorach, „Minova Ekochem” S.A.
w Siemianowicach Śląskich oraz „CarboTech-Polonia” Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich.
46. Decyzja z dnia 23.07.2008 r. (Nr RKT-26/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Maciejowi Killmanowi
i Ryszardowi Różańskiemu, wspólnikom spółki cywilnej, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą TRACO-SAT
w Kędzierzynie-Koźlu.
47. Decyzja z dnia 23.07.2008 r. (Nr RKR-14/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle.
48. Decyzja z dnia 23.07.2008 r. (Nr RLU-26/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania, oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie.
49. Decyzja z dnia 24.07.2008 r. (Nr RLU-27/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Ewie Bogaj, prowadzącej
działalność gospodarcza pod nazwą Agencja Nieruchomości i Turystyki „Posesja” w Lublinie.
50. Decyzja z dnia 25.07.2008 r. (Nr DKK-59/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez IAWS
Group plc. w Dublinie (Irlandia) kontroli nad Hiestand Holding AG w Lupfig (Szwajcaria).
51. Decyzja z dnia 25.07.2008 r. (Nr DKK-60/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Beatrice Investments Sp. z o. o. w Warszawie kontroli nad Centrum Medycznym LIM Sp. z o. o. w Warszawie.
52. Decyzja z dnia 25.07.2008 r. (Nr RBG-19/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Wiesławie Oskwarek,
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” w Bydgoszczy.
53. Decyzja z dnia 25.07.2008 r. (Nr RBG-20/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Aleksandrze Bejmie,
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki” w Elblągu.
54. Decyzja z dnia 28.07.2008 r. (Nr DDK-8/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę, oraz o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Polskiej
Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
55. Decyzja z dnia 28.07.2008 r. (Nr RKT-27/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania, oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Aleksandrze Kiełbasie,
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „SIGMA-NET” w Tychach.
56. Decyzja z dnia 28.07.2008 r. (Nr RKT-28/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania, oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Miejskim Wodociągom
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu.
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57. Decyzja z dnia 28.07.2008 r. (Nr RKR-15/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Witoldowi Ligęzie
i Weronice Piotrowskiej, prowadzącym działalność gospodarczą pod Ośrodek Twórczej Edukacji „Kangur” s.c., prowadzącym
Kangurowe Przedszkole w Krakowie.
58. Decyzja z dnia 28.07.2008 r. (Nr RKR-16/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania, w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcom Agnieszce Krzywdzik oraz Jadwidze Krzywdzik
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Rzeszowie.
59. Decyzja z dnia 28.07.2008 r. (Nr RŁO-32/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-Bałuty
w Łodzi.
60. Decyzja z dnia 29.07.2008 r. (Nr RŁO-33/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę, w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Wioletcie Zdeb,
prowadzącej działalność gospodarcza pod nazwą Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kielcach.
61. Decyzja z dnia 29.07.2008 r. (Nr DKK-61/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Berger
Paints India Limited w Kalkucie, Indie, kontroli nad Bolix S.A. w Żywcu.
62. Decyzja z dnia 29.07.2008 r. (Nr DDK-9/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania, o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania, w sprawie z urzędu przeciwko Polskie Media S.A. w Warszawie.
63. Decyzja z dnia 29.07.2008 r. (Nr RGD-26/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Polish
Alpha Group Sarl w Luksemburgu kontroli nad WEMA S.A. w Rumi.
64. Decyzja z dnia 29.07.2008 r. (Nr RWA-22/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez BBI
Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie kontroli nad Elekomp Sp. z o.o. w Warszawie.
65. Decyzja z dnia 29.07.2008 r. (Nr RWR-32/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę, oraz o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko
Konsorcjum Sieci Multimedialnych KSM Sp. z o.o. we Wrocławiu.
66. Decyzja z dnia 29.07.2008 r. (Nr RWR-33/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania, o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko LUKAS BANK S.A. we Wrocławiu.
67. Decyzja z dnia 30.07.2008 r. (Nr DKK-62/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Lactalis Polska Sp. z o.o. w Warszawie kontroli nad Obory Sp. z o.o. w Kozienicach.
68. Decyzja z dnia 31.07.2008 r. (Nr DDK-10/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania, o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania, nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę oraz umorzeniu podstępowania w sprawie z urzędu przeciwko
APS POLAND S.A. we Wrocławiu.
69. Decyzja z dnia 31.07.2008 r. (Nr DDK-11/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania, w sprawie z urzędu przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie.
70. Decyzja z dnia 31.07.2008 r. (Nr DDK-11/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania, w sprawie z urzędu przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie.
71. Decyzja z dnia 31.07.2008 r. (Nr DNR-57/2008) o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko
Wojciechowi Bartolewskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „HURT-ROWER”
w Częstochowie w sprawie wprowadzenia na rynek produktów niespełniających ogólnych warunków bezpieczeństwa - rowerów
dziecięcych MBK Funny Bike 12”.
72. Decyzja z dnia 31.07.2008 r. (Nr DNR-58/2008) o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko
Wojciechowi Bartolewskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „HURT-ROWER”
w Częstochowie w sprawie wprowadzenia na rynek produktów niespełniających ogólnych warunków bezpieczeństwa - rowerów
dziecięcych MBK Drobiec FS 16.
73. Decyzja z dnia 31.07.2008 r. (Nr RLU-28/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Pawłowi Romańczukowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod
nazwą „INTER GAZPOL” Detektory Gazowe Paweł Romańczuk w Czarnej Białostockiej.
74. Decyzja z dnia 1.08.2008 r. (Nr DKK-63/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez YIT
Building Systems Oy w Helsinkach (Finlandia) kontroli nad MCE Gebäudetechnik Holding GmbH & Co KG w Wiedniu (Austria) oraz
MCE Gebäudetechnik Holding GmbH w Linz (Austria).
75. Decyzja z dnia 1.08.2008 r. (Nr RKT-29/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania, oraz o nałożeniu kary pieniężnej w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Rybniku.
76. Decyzja z dnia 1.08.2008 r. (Nr RKT-30/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania, oraz o nałożeniu kary pieniężnej w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.
77. Decyzja z dnia 4.08.2008 r. (Nr DDK-64/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
ML Cayman Positions Limited w George Town (Wyspy Kajmana) oraz Omega Funds IV Limited w St Heller (Jersey) wspólnej
kontroli nad Euromedic International Holdings B.V. w Amsterdamie (Holandia).
78. Decyzja z dnia 4.08.2008 r. (Nr RLU-29/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania, oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Krystynie Łuczka,
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Turystycznych „Krystyna” w Chełmie.
79. Decyzja z dnia 4.08.2008 r. (Nr RPZ-27/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Evialis
Polska Sp. z o.o. w Iłowo-Osadzie bezpośredniej kontroli nad Neorol Sp. z o.o. w Chrzanie.
80. Decyzja z dnia 5.08.2008 r. (Nr RKR-17/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania, oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie przeciwko Uniwersyteckiej Szkole
Kształcenia Indywidualnego Sp. z o.o. w Krakowie.
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81. Decyzja z dnia 5.08.2008 r. (Nr RPZ-28/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Małgorzacie S. - K. prowadzącej
Prywatne Przedszkole Montessori „Bambini” w Poznaniu.
82. Decyzja z dnia 6.08.2008 r. (Nr DNR-28/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy DE
MOLEN TRADE Sp. z o.o. w Baranowie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa lampy olejowej butelki 22 cm.
83. Decyzja z dnia 6.08.2008 r. (RGD-27/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania, oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko WGN Nieruchomości
Spółka z o.o. we Wrocławiu.
84. Decyzja z dnia 6.08.2008 r. (Nr RKR-18/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorców w sprawie z urzędu przeciwko Elżbiecie Sobusiak oraz Katarzynie
Chmielińskiej prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”
w Rzeszowie.
85. Decyzja z dnia 6.08.2008 r. (Nr RKR-19/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Marcie Derkowskiej prowadzącej
Przedszkole Montessori w Krakowie.
86. Decyzja z dnia 7.08.2008 r. (Nr DDK-12/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Telewizji Polsat S.A. w Warszawie.
87. Decyzja z dnia 7.08.2008 r. (Nr DDK-13/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Getin Bank S.A. w Katowicach.
88. Decyzja z dnia 7.08.2008 r. (Nr RŁO-34/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązku na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Urszuli D. prowadzącej Przedszkole
Prywatne im. Kornela Makuszyńskiego „KORNELÓWKA” w Łodzi.
89. Decyzja z dnia 7.08.2008 r. (Nr RŁO-35/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązku na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Łukaszowi G. prowadzącemu Niepubliczne
Przedszkole dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu i Opóźnieniami Psychoruchowymi w Łodzi.
90. Decyzja z dnia 8.08.2008 r. (Nr RŁO-36/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Pomocy „Słyszę Serce” w Łodzi,
prowadzącemu Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Słyszę Serce” w Łodzi.
91. Decyzja z dnia 11.08.2008 r. (Nr DKK-65/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
INVOPTIC S.A.S. w Provins (Francja) kontroli nad JZO Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.
92. Decyzja z dnia 11.08.2008 r. (Nr RKT-31/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko „Inwest - Akord” S.A.
w Tychach.
93. Decyzja z dnia 11.08.2008 r. (Nr RPZ-29/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązku na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Marii J. - G. prowadzącej Przedszkole
Niepubliczne „Bursztynowy Zamek” w Kaliszu.
94. Decyzja z dnia 12.08.2008 r. (Nr RKT-32/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu kary
pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Beacie L. i Piotrowi L. prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą „Kursor” Firma Szkoleniowo-Usługowa s.c. w Rybniku.
95. Decyzja z dnia 14.08.2008 r. (Nr DNR-59/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Pentra Sp. z o.o. w Szczecinie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa „Zestawu na biurko”.
96. Decyzja z dnia 14.08.2008 r. (Nr DNR-60/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Fabryka
Rzeczy Ładnych „NEO-SPIRO” G.M. s.j. w Częstochowie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa szkła dekoracyjnego grupy D.
97. Decyzja z dnia 14.08.2008 r. (Nr DNR-61/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Henrykowi Czernickiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-UsługowoHandlowe „GALICJAN” w Tarnowcu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa lamp oliwnych 0402/230SR/I (oznaczenie na
etykiecie G114) oraz 0401/20SR/I (oznaczenie na etykiecie G018).
98. Decyzja z dnia 14.08.2008 r. (Nr DNR-62/2008) o stwierdzeniu nieważności decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Nr DNR-5/2008 z dnia 8 lutego 2008 r.
99. Decyzja z dnia 14.08.2008 r. (Nr RKR-20/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie przeciwko Ilonie Preiss-Borowicz prowadzącej Przedszkole Muzyczne „Scherzo” w Krakowie.
100.Decyzja z dnia 14.08.2008 r. (Nr RKR-21/2008) o nałożeniu na przedsiębiorcę Pawła Czekańskiego prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ROJAX” w Rzeszowie kary pieniężnej za nieudzielanie informacji.
101.Decyzja z dnia 18.08.2008 r. (Nr RBG-21/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Emperia Holding S. A. w Lublinie kontroli nad Związkiem Kupców i Producentów „Lewiatan 94” Holding S. A. we Włocławku.
102.Decyzja z dnia 18.08.2008 r. (Nr RBG-22/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Drozapol-Profil S. A. w Bydgoszczy kontroli nad Glob-Profil S. A. w Bydgoszczy.
103.Decyzja z dnia 18.08.2008 r. (Nr RWA-23/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej konkurencję i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę, oraz umorzeniu postępowania, w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Garwolinie.
104.Decyzja z dnia 18.08.2008 r. (Nr RWA-24/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Garwolinie.
105.Decyzja z dnia 18.08.2008 r. (Nr RWA-25/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Gospodarki
Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. w Żyrardowie.
106.Decyzja z dnia 18.08.2008 r. (Nr RWA-26/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej konkurencję i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.
w Żyrardowie.
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107.Decyzja z dnia 19.08.2008 r. (Nr DDK-14/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania, oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko PTK Centertel Sp. z o.o.
w Warszawie.
108.Decyzja z dnia 20.08.2008 r. (Nr RWR-34/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania, oraz o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorców w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Komunikacji
Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o. w Zielonej Górze oraz Władysławowi Dąbskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą
pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DA-MI Władysław Dąbski w Pierzwinie.
109.Decyzja z dnia 22.08.2008 r. (Nr DKK-68/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Marks
and Spencer Poland Sp. z o. o. w Warszawie całego przedsiębiorstwa MSF Poland Sp. z o. o. w Warszawie.
110.Decyzja z dnia 22.08.2008 r. (Nr RKR-22/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania, oraz o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu.
111.Decyzja z dnia 25.08.2008 r. (Nr DKK-69/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Total
Polska Sp. z o.o. w Warszawie części mienia BP Polska Sp. z o.o. w Krakowie.
112.Decyzja z dnia 25.08.2008 r. (Nr RPZ-30/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązku na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko „LEYLA POZNAŃ” Sp. z o.o. w Dąbrowie.
113.Decyzja z dnia 25.08.2008 r. (Nr RWR-35/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania, oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Ski Planet Kalemba,
Misztal Sp. j. w Świdnicy.
114.Decyzja z dnia 26.08.2008 r. (Nr DNR-65/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Markowi
Kutnikowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PARTNER”
Marek Kutnik w Elblągu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa nosidełka od 5-6-go do max. 12 miesiąca życia, ciężar max. 12 kg.
115.Decyzja z dnia 26.08.2008 r. (Nr RŁO-37/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Markowi K. prowadzącemu Prywatne
Przedszkole „Playschool” w Łodzi.
116.Decyzja z dnia 26.08.2008 r. (Nr RŁO-38/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorców w sprawie z urzędu przeciwko Kindze Wnuk-Żywólko oraz Andrzejowi
Żywólko prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Edukacja Spółka Cywilna w Ostrowcu Świętokrzyskim.
117.Decyzja z dnia 27.08.2008 r. (Nr DDK-16/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania, oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Dolcan Sp. z o.o.
w Warszawie.
118.Decyzja z dnia 27.08.2008 r. (Nr DKK-70/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Parexlanko S.A. w Issy les Moulineaux (Francja) kontroli nad Farby Kabe Polska Sp. z o. o. w Katowicach.
119.Decyzja z dnia 27.08.2008 r. (Nr DNR-63/2008) o zakazaniu dalszego wprowadzania na rynek i nakazaniu natychmiastowego
wycofania z rynku żelu pod prysznic - koktajlu TEQUILA SUNRISE Doccia Shiuma Tequila Sunrise oraz żelu pod prysznic - koktajlu
CAIPIROSCA Doccia Shiuma Caipirosca, wprowadzonych na polski rynek przez przedsiębiorcę „GLER” Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.
120.Decyzja z dnia 27.08.2008 r. (Nr DNR-64/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
„BENIAMIN” sp. j. Tomasz Gawrych, Waldemar Szulc w Brzozie Bydgoskiej w sprawie ogólnego bezpieczeństwa gumki Barbie
1126 D 48.
121.Decyzja z dnia 27.08.2008 r. (Nr DNR-66/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
„EM&EM” M. Pietrucha M. Deptuła Sp. j. w Warszawie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa lampek naftowych.
122.Decyzja z dnia 28.08.2008 r. (Nr DDK-17/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Tele2 Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
123.Decyzja z dnia 28.08.2008 r. (Nr DKK-67/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Goldcup S 3982 AB w Sudnsvall (Szwecja) kontroli nad Saferoad AS w Orsta (Norwegia).
124.Decyzja z dnia 28.08.2008 r. (Nr RKT-33/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko I. K.-S. prowadzącej działalność
gospodarczą pod nazwą Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sosnowcu.
125.Decyzja z dnia 28.08.2008 r. (Nr RKT-34/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko M. B. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedszkole
Niepubliczne „Kubusia Puchatka” w Tychach.
126.Decyzja z dnia 28.08.2008 r. (Nr RLU-30/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko MULTIMEDIA Polska S.A.
w Gdyni oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Dąbrowie Białostockiej.
127.Decyzja z dnia 28.08.2008 r. (Nr RWR-36/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Wrocławskiemu Stowarzyszeniu
Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Bajka” we Wrocławiu prowadzącemu Przedszkole Niepubliczne „Bajka” we Wrocławiu.
128.Decyzja z dnia 28.08.2008 r. (Nr RWR-37/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Hannie Płonka prowadzącej Przedszkole Niepubliczne „Agatka”
w Wałbrzychu.
129.Decyzja z dnia 28.08.2008 r. (Nr RWR-38/2008) o uznaniu za ograniczającą konkurencję praktyki, polegającej na nadużywaniu
pozycji dominującej, i nakazaniu zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary w sprawie przeciwko Gminie Miasto Zielona Góra.
130.Decyzja z dnia 29.08.2008 r. (Nr DOK-6/2008) o uznaniu za ograniczającą konkurencję praktyki, polegającej na zawarciu
porozumienia, i nakazaniu zaniechania jej stosowania w sprawie z wniosku Izby Wydawców Prasy w Warszawie przeciwko
Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS w Warszawie i Stowarzyszeniu Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie.
131.Decyzja z dnia 29.08.2008 r. (Nr RKT-35/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Stowarzyszeniu Wolna Szkoła Waldorfska prowadzącego Przedszkole
Waldorfskie w Bielsku-Białej.
132.Decyzja z dnia 29.08.2008 r. (Nr RKT-36/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Systemom
Informatycznym „Netis” Sp. z o.o. w Jastrzębie Zdroju.
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133.Decyzja z dnia 29.08.2008 r. (Nr RLU-31/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania, oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorców w sprawie z urzędu przeciwko Barbarze D.
i Bogusławowi Jerzemu D. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PH-U „E”. s.c. Biuro Podróży w B.
134.Decyzja z dnia 29.08.2008 r. (Nr RLU-32/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Lublindis Sp. z o.o. w Lublinie.
135.Decyzja z dnia 29.08.2008 r. (Nr RŁO-39/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania, oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko G. Koza, J. Żaczkiewicz
Biuro Podróży „OMEGA” Sp. j. w Skierniewicach.
136.Decyzja z dnia 29.08.2008 r. (Nr RŁO-40/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Magdalenie Ewie L. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą
MIXT w Kielcach.
137.Decyzja z dnia 29.08.2008 r. (Nr RŁO-41/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania, oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Teodozji T.
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Turystycznych „TETUR” Tatarska Teodozja w Końskich.
138.Decyzja z dnia 29.08.2008 r. (Nr RWA-27/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania, o umorzeniu postępowania, oraz o nałożeniu kary pieniężnej na Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
w Warszawie.
139.Decyzja z dnia 29.08.2008 r. (Nr RWR-39/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku NPN II Comfort S a r l
w Luksemburgu dotyczącego koncentracji polegającej na przejęciu przez NPN II Comfort S a r l w Luksemburgu kontroli nad
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Comfort Sp. z o. o. w Zgorzelcu.
140. Decyzja z dnia 1.09.2008 r. (Nr RBG-16/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko SelmaG Sp. z o.o.
w Morągu.
141.Decyzja z dnia 1.08.2008 r. (Nr RBG-23/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Annie Trepanowskiej,
prowadzącej Przedszkole Niepubliczne „Pinokio” w Bydgoszczy.
142.Decyzja z dnia 1.09.2008 r. (Nr RGD-28/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Ryszardowi Szczepańskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Turystyki Skandynawskiej Fregata
w Szczecinie.
143.Decyzja z dnia 1.09.2008 r. (Nr RGD-29/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Andrzejowi Stec, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Sportowo Turystyczna AS w Szczecinie.
144.Decyzja z dnia 1.09.2008 r. (Nr RKT-37/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy H. J., prowadzącej Przedszkole Niepubliczne „Jedynka”
w Tychach.
145.Decyzja z dnia 1.09.2008 r. (Nr RKT-38/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Katowickiej Fundacji Pomocy Dzieciom Kalekim/Niepełnosprawnym
w Katowicach, prowadzącej niepubliczne przedszkole o nazwie „Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno
-Rehabilitacyjne”.
146.Decyzja z dnia 1.09.2008 r. (Nr RKT-39/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Stowarzyszeniu Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży, prowadzącego
Przedszkole Niepubliczne "Pałacyk" w Katowicach.
147.Decyzja z dnia 1.09.2008 r. (Nr RKR-23/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
EKO HOLDING S. A. we Wrocławiu kontroli nad RO-MIR+ Sp. z o.o. w Krakowie.
148.Decyzja z dnia 1.09.2008 r. (Nr RLU-362008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Barbarze Toczydłowskiej, prowadzącej działalność
gospodarczą pod nazwą Przedszkole Niepubliczne Nr 3 „Promyczek” w Białymstoku.
149.Decyzja z dnia 1.09.2008 r. (Nr RŁO-42/2008) o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania ich stosowania, oraz o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę, w sprawie z urzędu przeciwko Spółdzielni
Turystycznej „TURYSTA” w Kielcach.
150.Decyzja z dnia 2.09.2008 r. (Nr RKT-40/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko „Prym” Sp. z o.o.
w Katowicach.
151.Decyzja z dnia 2.09.2008 r. (Nr RWA-28/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania, oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorców Małgorzatę Hudym i Józefa Ratajskiego - wspólników
spółki cywilnej, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą „RAJBM-IKARIA” s.c. w Warszawie.
152.Decyzja z dnia 4.09.2008 r. (Nr DNR-67/2008) o nakazaniu natychmiastowego wycofania z rynku lamp L-888 HG, wprowadzonych
na rynek przez „PERFEKT” Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie z urzędu dotyczącej ogólnego bezpieczeństwa produktów.
153.Decyzja z dnia 4.09.2008 r. (Nr DNR-68/2008) o nakazaniu natychmiastowego wycofania z rynku lamp KL-4 COLORS,
wprowadzonych na rynek przez „PERFEKT” Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie z urzędu dotyczącej ogólnego bezpieczeństwa
produktów.
154.Decyzja z dnia 4.09.2008 r. (Nr RKT-42/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania ich stosowania, o umorzeniu postępowania, oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu
przeciwko przedsiębiorcy przeciwko Katarzynie R. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „DOOR - BUD” w Tychach.
155.Decyzja z dnia 4.09.2008 r. (Nr RKT-43/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez NEWAG S.A.
w Nowym Sączu kontroli nad Zakładami Naprawczymi Lokomotyw Elektrycznych S.A. w Gliwicach.
156.Decyzja z dnia 4.09.2008 r. (Nr RWR-40/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania, oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę, w sprawie z urzędu przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie.
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157.Decyzja z dnia 4.09.2008 r. (Nr RWR-40/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie.
158.Decyzja z dnia 5.09.2008 r. (Nr DDK-18/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania, nakazaniu opublikowania decyzji w całości na koszt przedsiębiorcy na jego stronie internetowej oraz
na jednej z pierwszych pięciu stron dziennika o zasięgu ogólnopolskim, nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę oraz nadaniu
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w zakresie punktu II sentencji decyzji, w sprawie wszczętej z urzędu przeciwko
Polkomtel S.A. w Warszawie.
159.Decyzja z dnia 5.09.2008 r. (Nr DNR-70/2008) o zakazaniu dalszego wprowadzania na rynek i nakazaniu natychmiastowego
wycofania z rynku oraz ostrzeżenia konsumentów o zagrożeniach stwarzanych przez krzesełko do karmienia BOOM
(nr katalogowy 3715) poprzez umieszczenie odpowiedniej treści na stronie internetowej przedsiębiorcy Pawła Antczaka,
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ONO w Poznaniu, oraz nałożeniu kary pieniężnej, w sprawie wszczętej
z urzędu dotyczącej ogólnego bezpieczeństwa produktu przeciwko temu przedsiębiorcy.
160.Decyzja z dnia 8.09.2008 r. (Nr RWA-29/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania, o umorzeniu postępowania, oraz o nałożeniu kary pieniężnej na Politechnikę Warszawską w Warszawie
(publ. - poz. 34 w niniejszym numerze Dziennika).
161.Decyzja z dnia 9.09.2008 r. (Nr RKT-46/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Zakładowi Wodociągów i Usług
Komunalnych „Ekowod” Sp. z o.o. w Namysłowie.
162.Decyzja z dnia 8.09.2008 r. (Nr RLU-34/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na połączeniu Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy i Spółdzielni Mleczarskiej „Kurpie” w Baranowie.
163.Decyzja z dnia 8.09.2008 r. (Nr RŁO-43/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Przedsiębiorstwo Handlowe „ARKO” Sp. z o.o. w Komornikach kontroli nad przedsiębiorcą „SEDAL” Sp. z o.o. w Wieluniu.
164.Decyzja z dnia 9.09.2008 r. (Nr RLU-33/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcom
Marioli Suseł i Sławomirowi Suseł, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Garaż Top Serwis” Mariola Suseł
Sławomir Suseł w Chełmie.
165.Decyzja z dnia 9.09.2008 r. (Nr RPZ-31/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania, o umorzeniu postępowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu
przeciwko FUNCLUB Sp. z o.o. w Poznaniu.
166.Decyzja z dnia 10.09.2008 r. (Nr DNR-71/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Markowi
Kutnikowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PARTNER”
Marek Kutnik w Elblągu, w sprawie ogólnego bezpieczeństwa sukienki czarnej 100% bawełny.
167.Decyzja z dnia 10.09.2008 r. (Nr RBG-24/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Krzysztofowi
Łabędzkiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Turystyczne KRISTO w Bydgoszczy.
168.Decyzja z dnia 10.09.2008 r. (Nr RBG-25/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu
Turystycznemu GLOB Sp. z o.o. w Olsztynie.
169.Decyzja z dnia 10.09.2008 r. (Nr RGD-30/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania, w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Hannie Liss, prowadzącej działalność gospodarczą pod
nazwą Przedszkole Niepubliczne „Trzynastka” w Gdańsku.
170.Decyzja z dnia 10.09.2008 r. (Nr RGD-31/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Stefanii Myca prowadzącej działalność
gospodarczą pod nazwą Przedszkole Niepubliczne „Kransal” w Szczecinie.
171.Decyzja z dnia 10.09.2008 r. (Nr RWA-30/2008) o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania ich stosowania, o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na Miasto Zielonka.
172.Decyzja z dnia 10.09.2008 r. (Nr RWA-31/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
spółkę Hydrobudowa Polska S.A. w Wysogotowie kontroli nad spółką Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Metro Sp. z o.o.
w Warszawie.
173.Decyzja z dnia 11.09.2008 r. (Nr RKT-49/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania, oraz o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę, w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu
Usługowo-Handlowemu „A-Z” Sp. z o.o. w Katowicach.
174.Decyzja z dnia 11.09.2008 r. (Nr RKT-50/2008) o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania ich stosowania, o umorzeniu postępowania, oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę Wiesławę W.,
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAWIS” Wiesława W. w Częstochowie.
175.Decyzja z dnia 11.09.2008 r. (Nr RKR-26/2008) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję w sprawie
z wniosku Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych i Małych Przedsiębiorców w Krakowie przeciwko Powszechnemu Zakładowi
Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, Autodistribution Polska Sp. z o.o. w Dębicy, Andrzejowi Senkowskiemu, prowadzącemu
działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLCAR” w Warszawie, Monice Dankowskiej
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Handlowe BHMD w Warszawie.
176.Decyzja z dnia 12.09.2008 r. (Nr DKK-72/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Anthiarose Limited w Nikozji, Cypr, kontroli nad Zentiva N.V. w Amsterdamie, Holandia.
177.Decyzja z dnia 12.09.2008 r. (Nr DDK-19/2008) o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania ich stosowania, o nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę, oraz o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu
przeciwko Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie.
178.Decyzja z dnia 12.09.2008 r. (Nr DDK-20/2008) o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania ich stosowania, oraz o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A. we
Wrocławiu.
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179.Decyzja z dnia 12.09.2008 r. (Nr DNR-75/2008) o nakazaniu natychmiastowego wycofania z rynku lamp olejowych: ŚWIECZNIK +
KNOT nr 20-1223-0100-KOO; ŚWIECZNIK Z KNOTEM nr 20-2768-0130-KOO; ŚWIECZ/CANDLEHOLD nr 20-1145-0095-KOO
oraz ŚWIECZ/CANLDEHOLD nr 20-1145-0135-KOO, wprowadzonych na rynek przez Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.
w Krośnie, w sprawie wszczętej z urzędu dotyczącej ogólnego bezpieczeństwa produktu przeciwko temu przedsiębiorcy.
180.Decyzja z dnia 12.09.2008 r. (Nr DNR-76/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko IKEA - Retail Sp. z o.o.
w Jankach, w sprawie ogólnego bezpieczeństwa zegara ściennego „SKARP” 31 cm ze stali nierdzewnej.
181.Decyzja z dnia 12.09.2008 r. (Nr RKT-51/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie praktyki ograniczającej konkurencję
przeciwko Gminie Olszanka.
182.Decyzja z dnia 12.09.2008 r. (Nr RLU-35/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania ich stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Janowi
Dubowskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Podróży „Joanna” w Łomży.
183.Decyzja z dnia 12.09.2008 r. (Nr RPZ-32/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko ENEA S.A. w Poznaniu.
184.Decyzja z dnia 12.09.2008 r. (Nr RWA-32/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania, w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Małgorzacie Bartosiak i Jarosławowi Bartosiak,
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka” w Radomiu.
185.Decyzja z dnia 15.09.2008 r. (Nr DNR-69/2008) o nakazaniu natychmiastowego wycofania z rynku bluz dresowych dziewczęcych
o symbolach 4F1308 i 3F1307, bluz dresowych chłopięcych o symbolach 2F1301, 1F1303 i 1F1301 oraz bezrękawników
chłopięcych o symbolach 1B1305, 2 B1304 i 2B1305, wprowadzonych na rynek przez „KOMEX” Sp. z o.o. w Warszawie
w sprawie z urzędu dotyczącej ogólnego bezpieczeństwa produktów.
186.Decyzja z dnia 15.09.2008 r. (Nr DNR-73/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Jackowi
Mazurkiewiczowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą DELTAG P.H.U. w Tychach w sprawie ogólnego
bezpieczeństwa wózków dziecięcych BABY BUGGY 302B.
187.Decyzja z dnia 15.09.2008 r. (Nr DNR-74/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Jackowi
Mazurkiewiczowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą DELTAG P.H.U. w Tychach w sprawie ogólnego
bezpieczeństwa wózków dziecięcych BABY BUGGY 302B oraz w sprawie niewykonania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów Nr 5/2008 z dnia 8 lutego 2008 r.
188.Decyzja z dnia 15.09.2008 r. (Nr RGD-33/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Grażyny
Soboniak, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Podróży Sobtur w Szczecinie.
189.Decyzja z dnia 15.09.2008 r. (Nr RGD-34/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Dorocie
Katende, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Safari-Travel w Bieszkowicach.
190.Decyzja z dnia 15.09.2008 r. (Nr RWR-42/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania, w sprawie dotyczącej porozumienia zawartego pomiędzy Plannja Sp. z o.o. w Warszawie a następującymi
przedsiębiorcami: Tomasz Cholewiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
,,QUEST” w Bilczy, Elżbieta Samsel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ,,SAMSEL SERWIS” w Myszyńcu, ,,DACH
PROFIL” Sp. z o.o. w Warszawie, ,,HI - HO” Sp. j. Tomasz Zapolski, Danuta Zapolska w Warszawie, Ewa Kołodziejczyk i Witold
Kołodziejczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo - Usługowa ,,KIM - BUD” w Pucku, Bogdan
Sierota prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą B.S. ,,TRANS - DACH” Sierota Bogdan w Kobyłce, Firma Handlowa
,,BAT” Sp. z o.o. w Sierakowicach, Barbara Jagielska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ,,B.G.J.” Przedsiębiorstwo
Handlowo - Usługowe Barbara Jagielska w Zgierzu, ,,INWESTOR” Sp. j. J. Pawelec, J. Socha w Lublinie (publ. - poz. 35
w niniejszym numerze Dziennika).
191.Decyzja z dnia 17.09.2008 r. (Nr RGD-36/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzędu przeciwko przedsiębiorcy M. L. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Pielgrzymkowo - Turystyczne
M. - T. w R.
192.Decyzja z dnia 17.09.2008 r. (Nr RGD-37/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko D. W. prowadzącej
działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Turystyki Aktywnej B. - J.B. w S.
193.Decyzja z dnia 17.09.2008 r. (Nr RGD-38/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Małgorzacie Sz. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą
Niepubliczne Przedszkole im. prof. Klementyny Świcowej w Gdańsku.
194.Decyzja z dnia 17.09.2008 r. (Nr RŁO-44/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku TOYA Spółka z o.o. w Łodzi
przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły w Łodzi.
195.Decyzja z dnia 17.09.2008 r. (Nr RŁO-45/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Elżbiecie R. w Łodzi prowadzącej
działalność gospodarczą pod nazwą Przedszkole Prywatne w Łodzi.
196.Decyzja z dnia 17.09.2008 r. (Nr RPZ-33/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Iwonie B. prowadzącej działalność
gospodarczą pod nazwą Przedszkole Niepubliczne „W Kasztanowym Parku” w Poznaniu.
197.Decyzja z dnia 18.09.2008 r. (Nr RKR-27/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Halinie T. prowadzącą
działalność gospodarczą pod nazwą Halina T. Biuro Turystyczne „AXET TRAVEL” w Krakowie.
198.Decyzja z dnia 18.09.2008 r. (Nr DNR-77/2008) o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów Nr DNR- 58/2008 z dnia 31 lipca 2008 r., dotyczącej wprowadzenia na rynek przez przedsiębiorcę Wojciecha
Bartolewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo - Usługowa „HURT-ROWER” w Częstochowie
produktów niespełniających ogólnych wymagań bezpieczeństwa - rowerów dziecięcych MBK Drobiec FS 16.
199.Decyzja z dnia 18.09.2008 r. (Nr DNR-78/2008) o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów Nr DN57/2008 z dnia 31 lipca 2008 r., dotyczącej wprowadzenia na rynek przez przedsiębiorcę Wojciecha
Bartolewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo - Usługowa „HURT-ROWER” w Częstochowie
produktów niespełniających ogólnych wymagań bezpieczeństwa - rowerów dziecięcych MBK Funny Bike 12”.
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200.Decyzja z dnia 18.09.2008 r. (Nr RKT-52/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Halinie K. i Jarosławowi K. prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą Usługi Muzyczne „ESTON” s.c. w Tychach.
201.Decyzja z dnia 18.09.2008 r. (Nr RKT-53/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Bogusławie M. i Urszuli J. prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka” s.c. w Tychach.
202.Decyzja z dnia 19.09.2008 r. (Nr DKK-73/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na połączeniu Spółdzielni
Mleczarskiej „MLEKOVITA” w Wysokiem Mazowieckiem, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Pilicy oraz Spółdzielni
Mleczarskiej „OSTROŁĘKA” w Ostrołęce.
203.Decyzja z dnia 19.09.2008 r. (Nr DKK-74/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Zygmunta S.-Ż. kontroli nad Sferia S.A. w Warszawie.
204.Decyzja z dnia 19.08.2008 r. (Nr RBG-27/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Izabeli Ewie K. prowadzącej działalność
gospodarczą pod nazwą Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” w Elblągu.
205.Decyzja z dnia 19.09.2008 r. (Nr RKT-54/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko BIELSAT.COM Sp. z o.o.
w Bielsku-Białej.
206.Decyzja z dnia 19.09.2008 r. (Nr RKT-55/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Jolancie K. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Prywatne
Przedszkole "Przedszkole Domowe" w Katowicach.
207.Decyzja z dnia 22.09.2008 r. (Nr DNR-72/2008) o zakazaniu dalszego wprowadzania na rynek i nakazaniu natychmiastowego
wycofania z rynku sofy „Justyna”, wprowadzonej na rynek przez przedsiębiorcę Karola Stempina, prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą Zakład Wielobranżowy „KARSTEM”w Jankowy, w sprawie wszczętej z urzędu dotyczącej ogólnego
bezpieczeństwa produktu przeciwko temu przedsiębiorcy.
208.Decyzja z dnia 22.09.2008 r. (Nr DNR-79/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko „JYSK” Sp. z o.o.
w Gdańsku, w sprawie ogólnego bezpieczeństwa parasoli ogrodowych drewnianych, nr artykułu: 3711400, 3711439, 3711430
i 3711438.
209.Decyzja z dnia 22.09.2008 r. (Nr RGD-32/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Agnieszce A. prowadzącej działalność
gospodarczą pod nazwą Sopockie Przedszkole Niepubliczne w Sopocie.
210.Decyzja z dnia 22.09.2008 r. (Nr RGD-35/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Annie Ł. prowadzącej działalność
gospodarczą pod nazwą Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Sopocie.
211.Decyzja z dnia 22.09.2008 r. (Nr RGD-39/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Bożenie N. prowadzącej
działalność gospodarczą pod nazwą Przedszkole Niepubliczne „Twórczej Aktywności Dziecka” w Szczecinie.
212.Decyzja z dnia 22.09.2008 r. (Nr RGD-41/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Marcie Ś. Prowadzącej działalność
gospodarczą pod nazwą Przedszkole „Delfinek” z siedzibą w Gdańsku.
213.Decyzja z dnia 22.09.2008 r. (Nr RGD-42/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Wandzie K. prowadzącej działalność
gospodarczą pod nazwą Przedszkolak Punkt opieki nad dzieckiem w Gdyni.
214.Decyzja z dnia 22.09.2008 r. (Nr RLU-37/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Beacie R. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedszkole
Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Białej Podlaskiej.
215.Decyzja z dnia 22.09.2008 r. (Nr RWA-33/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Monice J.- B. i Markowi B. - wspólnikom spółki cywilnej, prowadzącym
działalność gospodarcza pod nazwą Niepubliczne Przedszkole Językowe „Leśne Ludki” s.c. w Warszawie.
216.Decyzja z dnia 23.09.2008 r. (Nr RGD-40/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Aleksandrze A. prowadzącej działalność
gospodarczą pod nazwą Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Delfinek” w Gdańsku.
217.Decyzja z dnia 23.09.2008 r. (Nr RWR-43/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Gminie Świebodzice.
218.Decyzja z dnia 23.09.2008 r. (Nr RWR-44/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki graniczącej konkurencję polegającej
na nadużywaniu pozycji dominującej i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu
Wodociągowo - Kanalizacyjnemu Sp. z o.o. w Chocianowie.
219.Decyzja z dnia 24.09.2008 r. (Nr DKK-75/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Gardner Denver, Inc. w Quincy (Stany Zjednoczone) kontroli nad CompAir Holdings Limited w Redditch (Wielka Brytania).
220.Decyzja z dnia 24.09.2008 r. (Nr DKK-76/2008) o wyrażeniu zgody warunkowej na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu
przez JMD S.A. w Kostrzynie kontroli nad Plus Discount Sp. z o. o. w Poznaniu.
221.Decyzja z dnia 24.09.2008 r. (Nr RKT-56/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku Exorigo Sp. z o.o. w Warszawie
dotyczącej koncentracji polegającej na przejęciu przez Exorigo Sp. z o.o. w Warszawie kontroli nad Zakładami Urządzeń
Komputerowych „ELZAB” S.A. w Zabrzu.
222.Decyzja z dnia 24.09.2008 r. (Nr RWA-34/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w Płocku.
223.Decyzja z dnia 24.09.2008 r. (Nr RWA-35/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Miastu Sulejówek - Miejski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku.
224.Decyzja z dnia 24.09.2008 r. (Nr RWA-36/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej konkurencję i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Miastu Sulejówek - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Sulejówku.
225.Decyzja z dnia 24.09.2008 r. (Nr RWA-37/2008) o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania ich stosowania, oraz nałożeniu kary pieniężnej na CATV Sp. z o.o. w Warszawie.
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226.Decyzja z dnia 25.09.2008 r. (Nr DDK-21/2008) o nałożeniu na Fortis Bank Polska S.A. w Warszawie kary pieniężnej za udzielenie
Prezesowi UOKiK nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji.
227.Decyzja z dnia 25.09.2008 r. (Nr DDK-22/2008) o nałożeniu na Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie kary pieniężnej za
udzielenie Prezesowi UOKiK nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji.
228.Decyzja z dnia 25.09.2008 r. (Nr DDK-26/2008) o nałożeniu na Dolcan Sp. z o.o. w Warszawie kary pieniężnej za udzielenie
Prezesowi UOKiK nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji.
229.Decyzja z dnia 25.09.2008 r. (Nr RKR-28/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Jolen Sp. z o.o.
w Krakowie.
230.Decyzja z dnia 26.09.2008 r. (Nr RGD-43/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko J. P. prowadzącej
działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Turystyczna BASZTA PROCHOWA w K.
231.Decyzja z dnia 26.09.2008 r. (Nr RGD-44/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
i stwierdzeniu zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko J. W. prowadzącemu działalność gospodarczą pod
nazwą MKT „Watra” w G.
232.Decyzja z dnia 26.09.2008 r. (Nr RLU-38/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Renacie R. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Prywatne
Przedszkole ”Bajka” w Lublinie.
233.Decyzja z dnia 26.09.2008 r. (Nr RLU-39/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Irenie M. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Prywatne
Przedszkole ”U Pana Kleksa” w Lublinie.
234.Decyzja z dnia 26.09.2008 r. (Nr RWA-38/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Waspol S.A. w Wyszkowie kontroli nad Retmark Dystrybucja Sp. z o.o. w Radzyminie.
235.Decyzja z dnia 26.09.2008 r. (Nr RWA-39/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Monice Gawdzik, prowadzącej działalność gospodarczą
pod nazwą Niepubliczne Przedszkole „Słoneczna Dolina” w Siedlcach.
236.Decyzja z dnia 26.09.2008 r. (Nr RWR-46/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej konkurencję i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Alicji I. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą
Niepubliczny Zespół Edukacyjny „ALiS” we Wrocławiu.
237.Decyzja z dnia 29.09.2008 r. (Nr RLU-41/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Agnieszce Z.
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Turystyczne „SZOT”.
238.Decyzja z dnia 29.09.2008 r. (Nr RKT-57/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko „GLOBAL CASH
CENTER” Sp. z o.o. w Zabrzu.
239.Decyzja z dnia 29.09.2008 r. (Nr RKT-58/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Ewie K. i Agnieszce G. prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą Centrum Innowacji Edukacyjnych i Integracyjnych s.c. w Zabrzu.
240.Decyzja z dnia 30.09.2008 r. (Nr RGD-45/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko W. N. prowadzącemu
działalność gospodarczą pod nazwą Horn w G.
241.Decyzja z dnia 30.09.2008 r. (Nr RGD-46/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko J. N. prowadzącej
działalność gospodarczą pod nazwą N. Adventure siedzibą w G.
242.Decyzja z dnia 30.09.2008 r. (Nr RGD-47/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko L. K. prowadzącej
działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Turystyki L. w T.
243.Decyzja z dnia 30.09.2008 r. (Nr RKT-59/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Andrzejowi L.
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Szkolenia Kierowców „Ledan” Andrzej L. w Opolu.
244.Decyzja z dnia 30.09.2008 r. (Nr RKR-29/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko P.H.P.U. „Zagroda” Sp. z o.o.
w Strzyżowie.
245.Decyzja z dnia 30.09.2008 r. (Nr RKR-32/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko „Zapel Service” Kompleksowe Centrum Usług Sp. z o.o. w Boguchwale.
246.Decyzja z dnia 30.09.2008 r. (Nr RLU-40/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko „ASTUR” Sp. z o.o.
w Lublinie.
247.Decyzja z dnia 30.09.2008 r. (Nr RŁO-46/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Janiny Cz. prowadzącej
działalność gospodarczą pod nazwą „Apteka na Zawadzie” Janina Cz. w Elblągu.
248.Decyzja z dnia 30.09.2008 r. (Nr RŁO-47/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko „BECHER” S., G. Sp. j.
w Kielcach.
249.Decyzja z dnia 30.09.2008 r. (Nr RŁO-48/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Instytutowi
Postępowania Twórczego Sp. z o.o. w Łodzi.
250.Decyzja z dnia 30.09.2008 r. (Nr RPZ-34/2008) o umorzeniu postępowania w części oraz o uznaniu praktyki, polegającej na
nadużywaniu pozycji dominującej, za ograniczającą konkurencję oraz o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie
z urzędu przeciwko ENEA OPERATOR Sp. z o.o. w Poznaniu.
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WYROK
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie z odwołania SigmaKalon Cieszyn S.A. w Cieszynie, Praktiker Polska Sp. z o.o. w Warszawie,
OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. w Warszawie, Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. w Warszawie, NOMI S.A w Kielcach,
Saint-Gobain Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o. we Wrocławiu oraz MGI Polska Sp. z o.o. w Poznaniu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 53/07)
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2008 r., w Warszawie na
rozprawie sprawy z odwołań SigmaKalon Cieszyn S.A. w Cieszynie, Leroy Merlin Polska Spółki z o.o. w Warszawie, Praktiker Polska
Spółki z o.o. w Warszawie, OBI Centrala Systemowa Spółki z o.o. w Warszawie, NOMI S.A. w Kielcach, MGI Polska Spółki z o.o.
w Poznaniu, Saint-Gobain Dystrybucja Budowlana Spółki z o.o. we Wrocławiu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z udziałem zainteresowanego Castorama Polska Spółki z o.o. w Warszawie o ochronę konkurencji, na skutek odwołań
SigmaKalon Cieszyn S.A. w Cieszynie, Leroy Merlin Polska Spółki z o.o. w Warszawie, Praktiker Polska Spółki z o.o. w Warszawie, OBI
Centrala Systemowa Spółki z o.o. w Warszawie, NOMI S.A. w Kielcach, MGI Polska Spółki z o.o. w Poznaniu, Saint-Gobain Dystrybucja
Budowlana Spółki z o.o. we Wrocławiu od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 18 września 2006 r.
Nr DOK-107/2006:
I. Zmienia zaskarżoną decyzję w punkcie I i po słowach: „na krajowym rynku hurtowego obrotu farbami i lakierami” dodaje słowo:
„dekoracyjnymi”.
II. Zmienia zaskarżoną decyzję w punkcie V i zmniejsza nałożoną na Leroy-Merlin Polska Spółkę z o.o. w Warszawie karę pieniężną do
kwoty 17.000.000 zł.
III. Zmienia zaskarżoną decyzję w punkcie VII i zmniejsza nałożoną na Saint-Gobain Dystrybucja Budowlana Spółkę z o.o. we
Wrocławiu karę pieniężną do kwoty 4.500.000 zł.
IV. Oddala odwołania w pozostałej części.
V. Zasądza na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów […]
VI. Zasądza na rzecz Castorama Polska Spółki z o.o. w Warszawie […]
UZASADNIENIE
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, w decyzji z dnia
18 września 2006 r. Nr DOK-107/2006 na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2005 r., Nr 244, poz. 2080) stwierdził stosowanie przez: Polifarb Cieszyn - Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Praktiker
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Castorama Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NOMI S.A. z siedzibą w Kielcach, Saint - Gobain
Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz MGI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, praktyki ograniczającej
konkurencję poprzez zawarcie porozumienia na krajowym rynku hurtowego obrotu farbami i lakierami, polegającego na ustalaniu cen
odsprzedaży następujących produktów: Akrotix 10L biała, AkrylitWI OL biała, Polinak 10L biała, Cieszynka 10L biała, Akrylit W 3L kolor,
Akrylit W 5L kolor, Emakol 1L biała, Drewnochron 3L kolor, Drewnochron 5L kolor, Domalux classic 5L połysk, co narusza zakaz
określony w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i nakazał zaniechanie jej stosowania.
Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy za naruszenie zakazu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, nałożył na: Polifarb
Cieszyn - Wrocław S.A. we Wrocławiu, karę pieniężną w wysokości 32.086.150 zł, Praktiker Polska Sp. z o.o. w Warszawie, karę
pieniężną w wysokości 16.930.275 zł, OBI Centralę Systemową Sp. z o.o. w Warszawie, karę pieniężną w wysokości 4.644.440 zł,
Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. w Warszawie, karę pieniężną w wysokości 32.646.180 zł, NOMI S.A. w Kielcach, karę pieniężną
w wysokości 13.992.497 zł, Saint-Gobain Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o. we Wrocławiu, karę pieniężną w wysokości 8.794.242 zł,
MGI Polska Sp. z o.o. w Poznaniu, karę pieniężną w wysokości 342.029 zł, Castorama Polska Sp. z o.o. w Warszawie, karę pieniężną
w wysokości 50.000 zł.
Prezes UOKiK wydając ww. decyzję dokonał następujących ustaleń i ocen.
Wskazał, że Polifarb Cieszyn - Wrocław S.A. (PCW S.A.) oferuje wyroby dekoracyjne dla budownictwa (dla profesjonalnych
podmiotów i indywidualnych użytkowników) oraz wyroby dla przemysłu (przemysł metalowy, motoryzacja, meblarstwo, stolarka
budowlana, wyroby do znakowania jezdni, elektroizolacja). Wśród wyrobów dekoracyjnych dla budownictwa Polifarb specjalizuje się
w szczególności w produkcji farb i lakierów dekoracyjnych. Według samego Polifarb Cieszyn - Wrocław S.A. jego udział w krajowym
rynku wyrobów lakierowych wynosi […], natomiast na rynku farb dla przemysłu kształtuje się na poziomie […] (dane za 2004 r.).
Praktiker Polska Sp. z o.o. prowadzi na terenie Polski działalność w zakresie sprzedaży detalicznej, poprzez utworzoną w tym celu
sieć handlową tzw. marketów budowlanych, artykułów budowlanych, dekoracyjnych, a także elementów wyposażenia wnętrz
i ogrodów, w tym m.in.: stolarki, narzędzi, farb i lakierów, armatury sanitarnej, glazury, oświetlenia, artykułów gospodarstwa
domowego i sprzętu campingowego. Wśród artykułów dekoracyjnych, spółka oferuje farby i lakiery Polifarb Cieszyn Wrocław, w tym
tzw. produkty TOP-10, czyli produkty objęte zakresem niniejszego postępowania. Spółka posiada 17 marketów na terenie całego kraju.
OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. reprezentuje interesy Superhobby Dom i Ogród Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Superhobby
Market Budowlany Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jest umocowana do zawierania w ich imieniu umów o współpracy handlowej
z dostawcami towarów na warunkach uzgodnionych przez OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o., Spółki Superhobby Dom i Ogród Sp. z o.o.
i Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. prowadzą na terenie Polski działalność, poprzez utworzone w tym celu sieci handlowe tzw.
marketów budowlanych, w zakresie detalicznego handlu artykułami budowlanymi, dekoracyjnymi, wyposażenia wnętrz i ogrodów.
Wśród artykułów dekoracyjnych, spółki oferują farby i lakiery Polifarb Cieszyn Wrocław, w tym tzw. produkty TOP-10. Spółki
Superhobby Dom i Ogród Sp. z o.o. i Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. posiadają łącznie na terenie całego kraju sieć
25 marketów.
Castorama Polska Sp. z o.o. prowadzi na terenie Polski działalność w zakresie sprzedaży detalicznej, poprzez utworzoną w tym
celu sieć handlową tzw. marketów budowlanych, artykułów budowlanych, dekoracyjnych, a także elementów wyposażenia wnętrz
i ogrodów. Wśród artykułów dekoracyjnych spółka oferuje farby i lakiery Polifarb Cieszyn Wrocław, w tym tzw. produkty TOP-10.
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Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. prowadzi na terenie Polski działalność w zakresie sprzedaży detalicznej, poprzez utworzoną w tym
celu sieć handlową tzw. marketów budowlanych, artykułów budowlanych, dekoracyjnych, a także elementów wyposażenia wnętrz
i ogrodów. Wśród artykułów dekoracyjnych spółka oferuje farby i lakiery Polifarb Cieszyn Wrocław, w tym tzw. produkty TOP-10.
Spółka posiada 18 marketów na terenie całego kraju.
NOMI S.A. prowadzi na terenie Polski działalność w zakresie sprzedaży detalicznej, poprzez utworzoną w tym celu sieć handlową
tzw. marketów budowlanych, artykułów budowlanych, dekoracyjnych, a także elementów wyposażenia wnętrz i ogrodów. Wśród
artykułów dekoracyjnych spółka oferuje farby i lakiery Polifarb Cieszyn Wrocław, w tym tzw. produkty TOP-10.
Saint - Gobain Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o. koncentruje się na hurtowej sprzedaży materiałów budowlanych dla podmiotów
gospodarczych z branży remontowo-budowlanej (przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw). Spółka posiada dwa rodzaje
hurtowni: Platforma oraz Raab Karcher. W Polsce działają dwie hurtownie Platforma (w Warszawie i Czeladzi) oraz 21 hurtowni Raab
Karcher. Różnice pomiędzy dwoma markami handlowymi Saint - Gobain Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o. (Platformą i Raab Karcher)
polegają na sposobie sprzedaży oraz dostępie do oferty. Platforma jest hurtownią typu cash and carry. Stosuje ona stałe ceny sprzedaży
i zaopatruje wyłącznie podmioty gospodarcze (przede wszystkim rzemieślników i firmy remontowo-budowlane), na podstawie
otrzymanej karty klienta (sprzedaż tylko dla podmiotów zarejestrowanych w bazie Platformy). Wśród artykułów dekoracyjnych
Platforma oferuje farby i lakiery Polifarb Cieszyn Wrocław, w tym tzw. produkty TOP-10. Raab Karcher natomiast prowadzi sprzedaż na
kredyt i negocjuje ceny z klientami. Ponadto podmiot ten zaopatruje wszystkie kategorie klientów hurtowych dokonujących zakupów
w związku z realizowanymi inwestycjami.
MGI Polska Sp. z o.o. działa jako centrala zakupowa na rzecz marki Bricomarche. Bricomarche jest to marka sklepów należących do
Grupy Muszkieterów, stanowiących sieć supermarketów „dom i ogród”. Każdy sklep Bricomarche jest prowadzony przez niezależną
spółkę, na podstawie umowy franchisingu. Wśród asortymentu produktów oferowanych przez tę sieć znajdują się farby i lakiery
Polifarb Cieszyn Wrocław, w tym tzw. produkty TOP -10.
Prezes UOKiK ustalił, iż każdy z ww. sklepów budowlanych publikuje gazetkę reklamową, w której umieszcza produkty objęte
promocją cenową. Gazetki stanowią specyficzny rodzaj kampanii reklamowej dla sklepu. Ich głównym zadaniem jest „przyciągnięcie”
jak największej liczby klientów. Wśród produktów w ten sposób reklamowanych przez sieci znalazły się farby i lakiery PCW S.A. Prezes
UOKiK ustalił, że ceny ustalane przez markety na te produkty wahały się nieznacznie. Każdy ze sklepów prowadził stały monitoring cen
konkurentów i tak dopasowywał swoją ofertę cenową, aby była ona lepsza bądź przynajmniej tożsama z ofertą proponowaną przez inną
sieć. Takie zachowania prowadziły do systematycznego, choć niewielkiego spadku cen produktów PCW S.A. Spadek cen detalicznych
skutkował zmniejszeniem marży uzyskiwanej przez markety. Sytuacja ta zmuszała sklepy wielkopowierzchniowe do podjęcia rozmów
z producentem farb na temat obniżki w hurcie cen tych produktów oraz udzielania korzystnych warunków rabatowych. „Walcząc”
o klienta, niektóre markety sprzedawały część oferowanych produktów po cenach niższych od cen sprzed wprowadzenia stawki
podatkowej VAT na poziomie 22% na te artykuły. Taka sytuacja na rynku oznaczała dla dystrybutorów farb i lakierów minimalizację
zysku osiąganego ze sprzedaży tych towarów.
Prezes UOKiK ustalił, że PCW S.A. skierował do sieci handlowych ofertę polegająca na udzieleniu dodatkowego rabatu, tzw. rabatu
stabilizacyjnego, w zamian za stosowanie cen detalicznych dla klientów finalnych na poziomie wskazanym przez PCW S.A. Oferta ta
dotyczyła premiowania grupy farb i lakierów tzw. TOP 10 PCW (w skład której wchodzą: Akrotix 10L biała, Akrylit W 10L biała, Polinak
10L biała, Cieszynka 10L biała, Akrylit W 3L kolor, Akrylit W 5L kolor, Emakol 1L biała, Drewnochron 3L kolor, Drewnochron 5L kolor,
Domalux classic 5L połysk), należących do najpopularniejszych wyrobów dekoracyjnych oferowanych przez tego producenta.
Ceny sugerowane i rabaty promocyjne zaproponowane przez Polifarb Cieszyn Wrocław S.A. były następujące: Akrotix 10L biała
(emulsja), cena sugerowana - 98,00 zł, rabat 10%, Akrylit W 10L biała (emulsja), cena sugerowana - 79,00 zł, rabat 10%, Polinak 10L
biała (emulsja), cena sugerowana - 57,44 zł, rabat 5%, Cieszyna 10L biała (emulsja), cena sugerowana - 29,90 zł, rabat 15%, Akrylit W
3L kolor (emulsja), cena sugerowana - 45,50 zł, rabat 5%, Akrylit W 5L kolor (emulsja), cena sugerowana - 68,00 zł, rabat 5%, Emakol 1L
biała (emalia), cena sugerowana - 13,50 zł, rabat 5%, Drewnochron 3L kolor (impregnat), cena sugerowana - 44,50 zł, rabat 5%,
Drewnochron 5L kolor (impregnat), cena sugerowana - 65,50 zł, rabat 5%, Domalux classic 5L połysk (lakier), cena sugerowana 109,00 zł, rabat 5%. Prezes UOKiK ustalił, że wprowadzony program stabilizacyjny, według założeń PCW, miał na celu poprawę
zysków osiąganych ze sprzedaży ww. produktów. Cena finalna miała być co najmniej na poziomie wskazanym przez PCW S.A. Prezes
UOKiK ustalił, że nieprzestrzeganie wskazanych cen wiązało się z interwencją PCW S.A. w centrali zakupowej określonego marketu
oraz „podjęciem działań korygujących w celu powrotu do cen sugerowanych, np.: poprzez wstrzymanie dostaw”. Prezes UOKiK
ustalił, że w zamian za wprowadzenie cen sugerowanych przez PCW S.A., sieci uzyskiwały tzw. rabat stabilizacyjny. Stosowanie przez
którykolwiek z marketów innych cen, aniżeli wskazane przez producenta, wiązało się z utratą rabatu stabilizacyjnego przez całą sieć lub
odmową dostaw.
Prezes UOKiK ustalił, że ceny sugerowane przez PCW S.A. były cenami minimalnymi, bez przeszkód mogły być zatem
podwyższane w celu zwiększenia uzyskiwanej marży. Wskazał, że termin wprowadzenia programu stabilizacji cen, planowany na
początek 2005 r., pokrywał się ze zmianą cenników zakupu (w hurcie) na produkty PCW S.A. dla sieci handlowych. Pierwsze informacje
o zamierzonych podwyżkach cen zakupu zostały przedstawione sieciom sklepów DIY (Do It Yourself - Zrób To Sam) już na początku
grudnia 2004 r. Podwyżki te były wyższe od proponowanych w poprzednich latach. Równolegle pomiędzy PCW a sieciami sklepów DIY
trwały negocjacje warunków handlowych na rok 2005, co wiązało się z organizowaniem wielu spotkań handlowych. Prezes UOKiK
ustalił, że tematem przewodnim spotkań były negocjacje warunków handlowych na 2005 r. i ustalenie poziomu podwyżki cen na
produkty PCW S.A. Propozycje wprowadzenia programu stabilizacji cen były poruszane na tych spotkaniach. Prezes UOKiK ustalił, że
w drugiej połowie stycznia 2005 r. PCW S.A: poinformowała wszystkie centrale zakupów, że począwszy od 20 stycznia 2005 r. nie
będzie realizowała dostaw po „starych cenach”. W piśmie tym PCW S.A. wskazała również, iż w przypadku braku akceptacji nowych
cen ze strony marketów, PCW S.A. nie będzie realizowała ich zamówień. PCW S.A. wskazała ponadto, że jej intencją jest „rozwijanie
sprzedaży i zwiększenie udziału w rynku przy współpracy ze wszystkimi kontrahentami zainteresowanymi dystrybucją wyrobów
produkcji PCW S.A. Ze względu na ochronę wspólnych interesów oraz konieczność równego traktowania Partnerów Handlowych
powyższa decyzja jest niezbędna”.
Prezes UOKiK ustalił, że w dniu 2 lutego 2005 r. PCW S.A. przesłał do wszystkich stron informacje, iż proces ustalania cen
sugerowanych, rozpoczęty w dniu 28 stycznia 2005 r. powinien zostać zakończony do 4 lutego 2005 r. i że „wszyscy partnerzy handlowi
DIY są zgodni co do poziomu cen sugerowanych”. Prezes UOKiK ustalił, że w korespondencji prowadzonej przez PCW S.A.
z poszczególnymi sieciami PCW S.A. zapewniał, że wszyscy partnerzy handlowi składają zamówienia w cenach obowiązujących od
dnia 1 stycznia 2005 r. wprowadzając jednocześnie rynkowe ceny sugerowane na wyselekcjonowaną grupę wyrobów PCW S.A. oraz
podkreślał, iż zgodnie z zawartymi porozumieniami proces podwyższenia cen do poziomu cen sugerowanych powinien zostać
zakończony do 4 lutego 2005 r. Prezes UOKiK ustalił, że wszyscy odbiorcy DIY współpracujący z PCW S.A. otrzymali informacje
o nowych cenach w identycznej formie i w tym samym terminie. Wszystkim odbiorcom PCW S.A. zaproponował także identyczne
warunki promocyjne na produkty podlegające stabilizacji cen.
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Prezes UOKiK ustalił, że Dyrektor Handlowy PCW w poczcie elektronicznej z dnia 14 lutego 2005 r. napisał do Castoramy:
„pomimo tych wszystkich trudności program ochrony cen wdrożono z wielkim sukcesem, gdyż w ciągu tygodnia wprowadzono ceny
sugerowane do wszystkich sieci DIY, a kluczową zasadą programu jest brak promocji gazetowych na wyróżnione produkty TOP 10
PCW poniżej cen sugerowanych (...).”
Prezes UOKiK ustalił, że jedną z fundamentalnych zasad działania programu stabilizacji cen rynkowych była gwarancja ze strony
PCW S.A., że ceny w sieciach należących do stron niniejszego postępowania będą obowiązywały na tym samym, uzgodnionym
poziomie lub też na poziomie wyższym od uzgodnionego. Z uwagi na powyższe, markety po zaakceptowaniu propozycji producenta
farb, obserwowały się nawzajem i o każdym posunięciu niegodnym z umówioną strategią informowały PCW, który z kolei
interweniował w centrali spółek. Prezes UOKiK ustalił, że PCW S.A. odgrywał rolę „mediatora”, który „łagodził zaistniałe spory”,
wyjaśniał przyczyny różnicy cen, a także informował strony porozumienia o tym, jak szybko ceny kontrahentów powrócą do
uzgodnionego poziomu. Producent powiadamiał sieci o każdej, nawet niewielkiej, zmianie cen u konkurencji, nie chcąc tym samym
dopuścić do zmiany cen przez pozostałych kontrahentów.
Prezes UOKiK ustalił, że strategicznym założeniem omawianego programu był brak promocji gazetowych na wyróżnione produkty
TOP 10 PCW S.A. poniżej cen sugerowanych. Jednakże pomimo obowiązywania programu stabilizacyjnego gazetki reklamowe nadal
były wydawane, z tym że „ceny sugerowane” były wskazywane jako ceny odniesienia. Na podstawie gazetek reklamowych Prezes
UOKiK ustalił, iż „ceny sugerowane” pojawiały się jako „zwykłe” ceny sprzedaży produktów objętych postępowaniem. Stosowano
natomiast promocje w zakresie wybranych farb i lakierów. Sprowadzały się one najczęściej do tego, że produkty te sprzedawane były
w większych opakowaniach (np. 1 litr gratis) lub dołączano do nich promocyjne akcesoria (np. wałek do malowania), aby stworzyć
wrażenie u konsumenta że „cena sugerowana” jest ceną promocyjną, a więc niższą aniżeli u konkurencji. Prezes UOKiK ustalił, że
stroną inicjującą zawarcie porozumienia był PCW S.A., która stworzyła program stabilizacji cen, a także nakłoniła pozostałe strony
niniejszego postępowania do ścisłego przestrzegania jego zasad. Zarówno informacja dotycząca podwyżki cen (w hurcie) wyrobów
lakierowych PCW, jak również program stabilizacyjny, zostały zaproponowane w identycznej formie (oferty handlowe przedstawiające
warunki na rok 2005), wszystkim uczestnikom przedmiotowego postępowania. W każdej z ofert, oprócz ogólnych informacji
dotyczących warunków współpracy handlowej na rok 2005, zostały przedstawione wyroby „podlegające cenom sugerowanym”,
wysokość „cen sugerowanych”, a także przewidywana marża, która miała być osiągnięta przez daną sieć, w razie przestrzegania
propozycji Polifarb. Dodatkowo w ofertach tych znalazło się objaśnienie celu wprowadzenia „programu”, którego istotnym założeniem
miała być poprawa zysku ze sprzedaży wyrobów Polifarb Cieszyn Wrocław. W ofertach tych zawarte było także pouczenie, że
w przypadku nierespektowania „cen sugerowanych” PCW podejmie „natychmiastowe działania korygujące w celu powrotu do cen
sugerowanych”.
Prezes UOKiK ustalił, że w dniu 28 stycznia 2005 r. PCW S.A. przesłał sieciom informację handlową potwierdzającą wprowadzenie
rabatu stabilizacyjnego. W wiadomości tej zostało raz jeszcze wyjaśnione, że podstawowym zamierzeniem „programu stabilizacji cen” jest
„znaczne poprawienie marźowania kluczowych produktów Polifarbu Cieszyn - Wrocław i rozwiązanie konfliktów cenowych na rynku farb
i lakierów w Polsce”. Wstępny termin, do jakiego miał obowiązywać program stabilizacyjny został ustalony na dzień 30 maja 2005 r.,
z zaznaczeniem jednakże, że w przypadku osiągnięcia założonych celów stabilizacji cen, oferta będzie kontynuowana w następnych
okresach. Prezes UOKiK ustalił, że wszyscy dystrybutorzy co do zasady wprowadzili „sugerowane” przez producenta ceny, bądź ceny
wyższe od sugerowanych.
Prezes UOKiK ustalił, że 16 czerwca 2005 r., czyli w dniu kiedy miała miejsce kontrola wraz z przeszukaniem, o godzinie 23:03
PCW S.A. wysłała innym stronom niniejszego postępowania informację datowaną na dzień 6 czerwca 2005 r., dotyczącą programu
stabilizacji cen. W informacji tej PCW S.A. wyjaśniła, że „zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej żaden producent
- w tym PCW S.A. w żaden sposób nie może wpływać na politykę cenową stosowaną w niezależnych punktach sprzedaży. Pracownicy
obsługujący sieci marketów budowlanych (DIY) w PCW S.A. mogą jedynie sugerować ceny sprzedaży na konkretne wyroby, lecz
decyzja o stosowaniu lub nie, cen sugerowanych jest niezależną decyzją dystrybutorów. W trakcie omawiania sugerowanych cen na
produkty PCW S.A. przez zespół pracowników obsługujących markety budowlane DIY zabronione jest omawianie cen sprzedaży
produktów PCW S.A. wdrożonych przez innych konkurentów na rynku.” Tego samego dnia o godzinie 23:30 PCW S.A. wysłała do
wszystkich pracowników Działu Sprzedaży i Marketingu PCW informację dotyczącą programu stabilizacyjnego, w której podobnie jak
w liście do marketów budowlanych, zostało wyjaśnione, że „żaden producent - w tym PCW S.A. - w żaden sposób nie może wpływać
na politykę cenową obowiązującą u bezpośrednich czy pośrednich dystrybutorów produktów PCW z wyłączeniem możliwości
prezentowania propozycji detalicznych cen sugerowanych”. W piśmie tym zostało również zaznaczone, że decyzja o stosowaniu lub
niestosowaniu cen sugerowanych na produkty farbiarskie PCW S.A. jest niezależną decyzją dystrybutorów, a wszelkie działania ze strony
pracowników ograniczające tę możliwość stoją w sprzeczności z obowiązującym prawem. Do działań tych należy: „stosowanie
różnych form nacisku przy formułowaniu cen detalicznych czy też innych mechanizmów związanych z uzgadnianiem bądź narzucaniem
minimalnych lub sztywnych cen detalicznych na produkty PCW S.A. lub też ustalanie polityki cenowej względem konkurentów
rynkowych z dystrybutorami. Pracownicy, którzy będą działać wbrew powyższym zaleceniom muszą liczyć się z wyciągnięciem
konsekwencji służbowych.”
Prezes UOKiK uznał, iż w przedmiotowej sprawie został zagrożony interes publiczny, bowiem ustalenie cen farb i lakierów na
określonym lub nie niższym od określonego poziomie miało bezpośredni wpływ na konkurencyjność tego rynku. Rezultat praktyki
stosowanej przez strony przedmiotowego porozumienia nie jest ograniczony do poszczególnych jednostek lub ich grup, lecz wywiera
wpływ na wszystkich rzeczywistych i potencjalnych konsumentów nabywających produkty farbiarskie. Działania te naruszają więc
interes ogólnospołeczny. Omawiana praktyka doprowadziła do zaniku konkurencji pomiędzy marketami, której negatywne skutki
najbardziej mogli odczuć konsumenci.
Prezes UOKiK ustalił, że rynkiem właściwym w sprawie jest krajowy rynek hurtowego obrotu farbami i lakierami.
Prezes UOKiK podniósł, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane są porozumienia,
których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające
w szczególności na ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towaru. Zdaniem Prezesa UOKiK
przez porozumienia ograniczające konkurencję należy rozumieć zarówno czynności prawne, jak i faktyczne. Mogą stanowić je umowy,
uzgodnione praktyki pomiędzy przedsiębiorcami (związkami przedsiębiorców) uchwały oraz inne akty przedsiębiorców lub związków
przedsiębiorców, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie konkurencji na rynku właściwym.
Przez porozumienie rozumie się zatem zarówno zmowę formalną (jednoznaczną) - gdy pomiędzy ekonomicznymi rywalami dochodzi do
bezpośredniego oficjalnego komunikowania się w celu podjęcia wspólnych decyzji np. co do stosowanych cen (nie musi to być dosłowna
umowa zawarta w sposób pisemny, mogą to być również inne działania wskazujące na wspólne ustalenia), jak i zmowę nieformalną
(milczącą) - w których brak jest bezpośrednich dowodów wskazujących na zawarcie porozumienia. W opinii Prezesa UOKiK do uznania
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porozumienia za naruszające zakaz określony w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wystarczające jest
wykazanie, że strony porozumienia stawiają sobie za cel ograniczenie konkurencji i nie ma znaczenia, czy cel ten został osiągnięty.
Tak więc dla stwierdzenia zarzucanej praktyki decydujące znaczenie ma sam fakt ustalenia cen, nie zaś to, czy były one rzeczywiście
stosowane przez przedsiębiorców działających na rynku.
Prezes UOKiK podniósł, że cel porozumienia ograniczającego konkurencję nie musi zostać osiągnięty, tzn. nie musi stać się jego
skutkiem w taki sposób, jak zaplanowano w umowie. Nawet jeżeli uczestnicy porozumienia zachowują się niezgodnie z klauzulami
umowy (porozumienia), nie oznacza to, że porozumienie nie osiągnęło antykonkurencyjnego celu. Zdaniem Prezesa UOKiK dla
stwierdzenia naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 1 nie ma istotnego znaczenia, czy doszło do ograniczenia czy eliminacji konkurencji, skoro już
sam cel może stanowić o nielegalności porozumienia. Nawet jeśli nie obserwowano stosowania w praktyce ustalonych cen, sam fakt
istnienia porozumienia ustalającego taki stan rzeczy ma na celu ograniczenie konkurencji. A jeśli celem porozumienia jest zapobieżenie,
ograniczenie lub zakłócenie konkurencji, to nie ma potrzeby brać pod uwagę rzeczywistych skutków porozumienia. Wystarczający dla
stwierdzenia praktyki jest antykonkurencyjny zamiar stron. W ocenie Prezesa UOKiK w przedmiotowej sprawie doszło do zawarcia
porozumienia na krajowym rynku hurtowego obrotu farbami i lakierami, którego celem było wprowadzenie określonego lub nie
niższego od ustalonego poziomu cen sprzedaży na określone wyroby farbiarskie produkowane przez PCW S.A., co prowadzić miało do
podniesienia marży handlowej osiąganej ze sprzedaży wskazanych produktów przez markety. W efekcie tego porozumienia wszyscy
dystrybutorzy objęci niniejszym postępowaniem wprowadzili ceny detaliczne na farby i lakiery na poziomie sugerowanym przez PCW
S.A., co skutkowało ograniczeniem konkurencji. W ocenie Prezesa UOKiK, w wyniku zawartego porozumienia doszło do zmniejszenia
konkurencji cenowej wewnątrz marki „Polifarb Cieszyn Wrocław”, a zwiększona przejrzystość cen na objęte postępowaniem farby
i lakiery marki „Polifarb Cieszyn Wrocław” spowodowała, że konkurenci przestali działać i kreować swoją politykę handlową w sposób
niezależny, jak to miałoby miejsce w sytuacji niezakłóconej konkurencji na rynku. Prezes UOKiK uznał zatem, że zarówno cel, jak
i skutek przedmiotowego porozumienia miał antykonkurencyjny charakter.
Prezes UOKiK nałożył na PCW S.A. karę pieniężną w wysokości 32.086.150 zł, za naruszenie zakazu określonego w art. 5 ust. 1 pkt
1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. […] Prezes UOKiK oceniając stopień zawinienia PCW S.A. ustalił, iż PCW S.A. działa
na dużą skalę (świadczą o tym uzyskiwane przychody), jak również działa na rynku od co najmniej kilku lat (dysponuje zatem
odpowiednim doświadczeniem) i w ocenie Prezesa UOKiK powinna przewidzieć, że podejmowane działania będą uznane przez
Prezesa UOKiK za praktykę ograniczającą konkurencję. Prezes UOKiK wziął zatem pod uwagę fakt, że duże przedsiębiorstwa lub
działające w ramach grup kapitałowych posiadać powinny odpowiednią wiedzę prawniczą i ekonomiczną, która umożliwia im
łatwiejsze rozpoznanie, czy ich zachowanie stanowi naruszenie prawa konkurencji, powodując określone skutki na rynku. W ocenie
Prezesa UOKiK PCW S.A. musiała wiedzieć, iż działania zakwestionowane w niniejszej decyzji powinny zostać uznane za naruszenie
art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zawarte porozumienie ewidentnie miało na celu wyeliminowanie konkurowania ceną przy sprzedaży
produktów PCW, objętych niniejszą decyzją i cel ten udało się zrealizować. W ocenie Prezesa UOKiK surowy wymiar kary dla powódki
uzasadniony jest faktem, że jej działanie było umyślne i podjęte z pełną premedytacją. Przy wymierzaniu kary pieniężnej Prezes UOKiK
wziął pod uwagę w szczególności naturę i rzeczywisty wpływ na rynek przedmiotowej praktyki, a także realną zdolność ekonomiczną
PCW S.A. Prezes UOKiK wymierzając karę do okoliczności obciążających, czyli powodujących zwiększenie kwoty kary, zaliczył
m.in.: stosowanie lub groźbę zastosowania środków odwetowych w stosunku do innych przedsiębiorców w celu narzucenia
określonego zachowania, rolę inicjatora antykonkurencyjnego porozumienia oraz umyślność działania. Natomiast do okoliczności
łagodzących: aktywną współpracę z Prezesem UOKiK w trakcie toczącego się postępowania, w tym dostarczanie dokumentów
istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, brak wcześniejszego karania za naruszenie przepisów ustawy antymonopolowej.
Prezes UOKiK nałożył na Leroy Merlin Sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 32.646.180 zł, za naruszenie zakazu określonego
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. […] Prezes UOKiK oceniając stopień zawinienia Leroy Merlin Sp. z o.o.
stwierdził, iż Leroy Merlin Sp. z o.o. działa na dużą skalę (świadczą o tym uzyskiwane przychody), jak również działa na rynku od co
najmniej kilku lat (dysponuje zatem odpowiednim doświadczeniem) i powinna przewidzieć, że podejmowane działania będą uznane
przez Prezesa UOKiK za praktykę ograniczającą konkurencję. Prezes UOKiK wziął zatem pod uwagę fakt, że duże przedsiębiorstwa lub
działające w ramach grup kapitałowych posiadać powinny odpowiednią wiedzę prawniczą i ekonomiczną, która umożliwia im
łatwiejsze rozpoznanie, czy ich zachowanie stanowi naruszenie prawa konkurencji, powodując określone skutki na rynku. W ocenie
Prezesa UOKiK Leroy Merlin Sp. z o.o. musiała wiedzieć, iż działania zakwestionowane w niniejszej decyzji powinny zostać uznane za
naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zawarte porozumienie ewidentnie miało na celu wyeliminowanie konkurowania ceną przy
sprzedaży produktów PCW SA, objętych niniejszą decyzją i cel ten udało się zrealizować. Prezes UOKiK wymierzając karę do
okoliczności obciążających, czyli powodujących zwiększenie kwoty kary, zaliczył m.in. fakt aktywnego i umyślnego uczestnictwa Leroy
Merlin Sp. z o.o. w zawartym porozumieniu z PCW S.A.. Jak wynika z akt sprawy ww. spółka zaakceptowała stworzony przez PCW S.A.
program stabilizacyjny i stosowała się do jego warunków. Ponadto obok producenta była beneficjentem przedmiotowego
porozumienia, nie musząc bowiem konkurować z innymi sieciami DIY, utrzymywała, wysokie, sugerowane ceny, co z kolei pozwalało
jej zachować wysoką marżę ze sprzedaży produktów PCW S.A. Natomiast do okoliczności łagodzących Prezes UOKiK zaliczył: aktywną
współpracę z Prezesem UOKiK w trakcie toczącego się postępowania, w tym dostarczanie dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia
sprawy, brak wcześniejszego karania za naruszenie przepisów ustawy antymonopolowej.
Prezes UOKiK nałożył na Praktiker Polska Sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 16.930.275 zł, za naruszenie zakazu określonego
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. […] Prezes UOKiK oceniając stopień zawinienia Praktiker Polska
Sp. z o.o. stwierdził, iż Praktiker Polska Sp. z o.o. działa na dużą skalę (świadczą o tym uzyskiwane przychody), jak również działa na
rynku od co najmniej kilku lat (dysponuje zatem odpowiednim doświadczeniem) i powinna przewidzieć, że podejmowane działania
będą uznane przez Prezesa UOKiK za praktykę ograniczającą konkurencję. Prezes UOKiK wziął zatem pod uwagę fakt, że duże
przedsiębiorstwa lub działające w ramach grup kapitałowych posiadać powinny odpowiednią wiedzę prawniczą i ekonomiczną, która
umożliwia im łatwiejsze rozpoznanie, czy ich zachowanie stanowi naruszenie prawa konkurencji, powodując określone skutki na rynku.
W ocenie Prezesa UOKiK Praktiker Polska Sp. z o.o. musiała wiedzieć, iż działania zakwestionowane w niniejszej decyzji powinny
zostać uznane za naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zawarte porozumienie ewidentnie miało na celu wyeliminowanie konkurowania
ceną przy sprzedaży produktów PCW S.A., objętych niniejszą decyzją i cel ten udało się zrealizować. Prezes UOKiK wymierzając karę
do okoliczności obciążających, czyli powodujących zwiększenie kwoty kary, zaliczył m.in. fakt aktywnego i umyślnego uczestnictwa
Praktiker Polska Sp. z o.o. w zawartym porozumieniu z PCW S.A. Jak wynika z akt sprawy ww. spółka zaakceptowała stworzony przez
PCW S.A. program stabilizacyjny i stosowała się do jego warunków. Ponadto obok producenta była beneficjentem przedmiotowego
porozumienia, nie musząc bowiem konkurować z innymi sieciami DIY, utrzymywała wysokie, sugerowane ceny, co z kolei pozwalało
jej zachować wysoką marżę ze sprzedaży produktów PCW S.A. Natomiast do okoliczności łagodzących Prezes UOKiK zaliczył: aktywną
współpracę z Prezesem UOKiK w trakcie toczącego się postępowania, w tym dostarczanie dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia
sprawy, brak wcześniejszego karania za naruszenie przepisów ustawy antymonopolowej.
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Prezes UOKiK nałożył na OBI Centralę Systemową Sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 4.644.440 zł, za naruszenie zakazu
określonego w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. […] Prezes UOKiK oceniając stopień zawinienia OBI
Centrali Systemowej Sp. z o.o. stwierdził, iż OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. działa na dużą skalę (świadczą o tym uzyskiwane
przychody), jak również działa na rynku od co najmniej kilku lat (dysponuje zatem odpowiednim doświadczeniem) i powinna
przewidzieć, że podejmowane działania będą uznane przez Prezesa UOKiK za praktykę ograniczającą konkurencję. Prezes UOKiK wziął
pod uwagę fakt, że duże przedsiębiorstwa lub działające w ramach grup kapitałowych posiadać powinny odpowiednią wiedzę
prawniczą i ekonomiczną, która umożliwia im łatwiejsze rozpoznanie, czy ich zachowanie stanowi naruszenie prawa konkurencji,
powodując określone skutki na rynku. W ocenie Prezesa UOKiK OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. musiała wiedzieć, iż działania
zakwestionowane w niniejszej decyzji powinny zostać uznane za naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zawarte porozumienie
ewidentnie miało na celu wyeliminowanie konkurowania ceną przy sprzedaży produktów PCW S.A., objętych niniejszą decyzją i cel ten
udało się zrealizować. Prezes UOKiK wymierzając karę do okoliczności obciążających, czyli powodujących zwiększenie kwoty kary,
zaliczył m.in. fakt aktywnego i umyślnego uczestnictwa OBI Centrali Systemowej Sp. z o.o. w zawartym porozumieniu z PCW S.A.
Jak wynika z akt sprawy ww. spółka zaakceptowała stworzony przez PCW S.A. program stabilizacyjny i stosowała się do jego warunków.
Ponadto obok producenta była beneficjentem przedmiotowego porozumienia, nie musząc bowiem konkurować z innymi sieciami
DIY, utrzymywała, wysokie, sugerowane ceny, co z kolei pozwalało jej zachować wysoką marżę ze sprzedaży produktów PCW S.A.
Natomiast do okoliczności łagodzących Prezes UOKiK zaliczył: aktywną współpracę z Prezesem UOKiK w trakcie toczącego się
postępowania, w tym dostarczanie dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, brak wcześniejszego karania za naruszenie
przepisów ustawy antymonopolowej.
Prezes UOKiK nałożył na NOMI S.A. karę pieniężną w wysokości 13.992.497 zł, za naruszenie zakazu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. […] Prezes UOKiK oceniając stopień zawinienia NOMI S.A. stwierdził, iż NOMI S.A.
działa na dużą skalę (świadczą o tym uzyskiwane przychody), jak również działa na rynku od co najmniej kilku lat (dysponuje zatem
odpowiednim doświadczeniem) i powinna przewidzieć, że podejmowane działania będą uznane przez Prezesa UOKiK za praktykę
ograniczającą konkurencję. Prezes UOKiK wziął zatem pod uwagę fakt, że duże przedsiębiorstwa lub działające w ramach grup
kapitałowych posiadać powinny odpowiednią wiedzę prawniczą i ekonomiczną, która umożliwia im łatwiejsze rozpoznanie, czy ich
zachowanie stanowi naruszenie prawa konkurencji, powodując określone skutki na rynku. W ocenie Prezesa UOKiK NOMI S.A.
musiała wiedzieć, iż działania zakwestionowane w niniejszej decyzji powinny zostać uznane za naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Zawarte porozumienie ewidentnie miało na celu wyeliminowanie konkurowania ceną przy sprzedaży produktów PCW S.A., objętych
niniejszą decyzją i cel ten udało się zrealizować. Prezes UOKiK wymierzając karę do okoliczności obciążających, czyli powodujących
zwiększenie kwoty kary, zaliczył m.in. fakt aktywnego i umyślnego uczestnictwa NOMI S.A. w zawartym porozumieniu z PCW S.A.
Jak wynika z akt sprawy ww. spółka zaakceptowała stworzony przez PCW S.A. program stabilizacyjny i stosowała się do jego warunków.
Ponadto obok producenta była beneficjentem przedmiotowego porozumienia, nie musząc bowiem konkurować z innymi sieciami DIY,
utrzymywała, wysokie, sugerowane ceny, co z kolei pozwalało jej zachować wysoką marżę ze sprzedaży produktów PCW S.A.
Natomiast do okoliczności łagodzących Prezes UOKiK zaliczył: aktywną współpracę z Prezesem UOKiK w trakcie toczącego się
postępowania, w tym dostarczanie dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, brak wcześniejszego karania za naruszenie
przepisów ustawy antymonopolowej.
Prezes UOKiK nałożył na MGI Polska Sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 342.029 zł, za naruszenie zakazu określonego w art. 5
ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. […] Prezes UOKiK oceniając stopień zawinienia MGI Polska Sp. z o.o.
stwierdził, iż MGI Polska Sp. z o.o. działa na dużą skalę (świadczą o tym uzyskiwane przychody), jak również działa na rynku od co
najmniej kilku lat (dysponuje zatem odpowiednim doświadczeniem) i powinna przewidzieć, że podejmowane działania będą uznane
przez Prezesa UOKiK za praktykę ograniczającą konkurencję. Prezes UOKiK wziął zatem pod uwagę fakt, że duże przedsiębiorstwa lub
działające w ramach grup kapitałowych posiadać powinny odpowiednią wiedzę prawniczą i ekonomiczną, która umożliwia im
łatwiejsze rozpoznanie, czy ich zachowanie stanowi naruszenie prawa konkurencji, powodując określone skutki na rynku. W ocenie
Prezesa UOKiK MGI Polska Sp. z o.o. musiała wiedzieć, iż działania zakwestionowane w niniejszej decyzji powinny zostać uznane za
naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zawarte porozumienie ewidentnie miało na celu wyeliminowanie konkurowania ceną przy
sprzedaży produktów PCW S.A., objętych niniejszą decyzją i cel ten udało się zrealizować. Prezes UOKiK wymierzając karę do
okoliczności obciążających, czyli powodujących zwiększenie kwoty kary, zaliczył m.in. fakt aktywnego i umyślnego uczestnictwa MGI
Polska Sp. z o.o. w zawartym porozumieniu z PCW S.A. Jak wynika z akt sprawy ww. spółka zaakceptowała stworzony przez PCW S.A.
program stabilizacyjny i stosowała się do jego warunków. Ponadto obok producenta była beneficjentem przedmiotowego
porozumienia, nie musząc bowiem konkurować z innymi sieciami DIY, utrzymywała wysokie, sugerowane ceny, co z kolei pozwalało
jej zachować wysoką marżę ze sprzedaży produktów PCW S.A. Natomiast do okoliczności łagodzących Prezes UOKiK zaliczył: aktywną
współpracę z Prezesem UOKiK w trakcie toczącego się postępowania, w tym dostarczanie dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia
sprawy, brak wcześniejszego karania za naruszenie przepisów ustawy antymonopolowej.
Prezes UOKiK nałożył na Saint Gobain Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 8.794.242 zł, za naruszenie
zakazu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. […] Prezes UOKiK oceniając stopień zawinienia
Saint Gobain Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o. stwierdził, iż Saint Gobain Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o. działa na dużą skalę
(świadczą o tym uzyskiwane przychody), jak również działa na rynku od co najmniej kilku lat (dysponuje zatem odpowiednim
doświadczeniem) i powinna przewidzieć, że podejmowane działania będą uznane przez Prezesa UOKiK za praktykę ograniczającą
konkurencję. Prezes UOKiK wziął zatem pod uwagę fakt, że duże przedsiębiorstwa lub działające w ramach grup kapitałowych
posiadać powinny odpowiednią wiedzę prawniczą i ekonomiczną, która umożliwia im łatwiejsze rozpoznanie, czy ich zachowanie
stanowi naruszenie prawa konkurencji, powodując określone skutki na rynku. W ocenie Prezesa UOKiK Saint Gobain Dystrybucja
Budowlana Sp. z o.o. musiała wiedzieć, iż działania zakwestionowane w niniejszej decyzji powinny zostać uznane za naruszenie art. 5
ust. 1 pkt 1 ustawy. Zawarte porozumienie ewidentnie miało na celu wyeliminowanie konkurowania ceną przy sprzedaży produktów
PCW S.A., objętych niniejszą decyzją i cel ten udało się zrealizować. Prezes UOKiK wymierzając karę do okoliczności obciążających,
czyli powodujących zwiększenie kwoty kary, zaliczył m.in. fakt aktywnego i umyślnego uczestnictwa Saint Gobain Dystrybucja
Budowlana Sp. z o.o. w zawartym porozumieniu z PCW S.A. Jak wynika z akt sprawy ww. spółka zaakceptowała stworzony przez PCW S.A.
program stabilizacyjny i stosowała się do jego warunków. Ponadto obok producenta była beneficjentem przedmiotowego
porozumienia, nie musząc bowiem konkurować z innymi sieciami DIY, utrzymywała wysokie, sugerowane ceny, co z kolei pozwalało
jej zachować wysoką marżę ze sprzedaży produktów PCW S.A. Natomiast do okoliczności łagodzących Prezes UOKiK zaliczył: aktywną
współpracę z Prezesem UOKiK w trakcie toczącego się postępowania, w tym dostarczanie dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia
sprawy, brak wcześniejszego karania za naruszenie przepisów ustawy antymonopolowej.
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Prezes UOKiK nałożył na Castorama Polska Sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 50.000 zł. […] Prezes UOKiK wziął pod uwagę,
że Castorama Polska Sp. z o.o. uczestniczyła w antykonkurencyjnym porozumieniu, polegającym na ustalaniu cen odsprzedaży
określonych produktów Polifarb Cieszyn - Wrocław. Jak wynika z oświadczenia spółki, z dniem 4 lutego 2005 r. zaczęła ona stosować
ceny sugerowane przez wskazanego producenta. Pomimo iż w późniejszym okresie nastąpiły fluktuacje cenowe pomiędzy
poszczególnymi marketami należącymi do sieci, aktywny udział tego przedsiębiorcy w porozumieniu nie budził wątpliwości organu
antymonopolowego. Prezes UOKiK na podstawie złożonych przez Castoramę wyjaśnień przyjął, że zaprzestała ona udziału w porozumieniu
najpóźniej z dniem 26 września 2005 r. Wskazał, iż w toku prowadzonego postępowania spółka dostarczyła Prezesowi UOKiK szereg
dokumentów, które przyczyniły się do wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. W szczególności oświadczenia pracowników spółki,
zawierające opis okoliczności zawarcia porozumienia, zostały potraktowane jako dowody ułatwiające wydanie decyzji w przedmiotowej
sprawie. Prezes UOKiK wskazał także, iż Castorama Polska Sp. z o. o. współpracowała aktywnie z Prezesem UOKiK w trakcie
toczącego się postępowania, dostarczając niezwłocznie wszelkich żądanych informacji. Organ antymonopolowy postanowił nałożyć
zatem na Castoramę Polska Sp. z o.o. karę jedynie w symbolicznym wymiarze. Zadecydowała o tym w dużej mierze współpraca
Castoramy Polska Sp. z o.o. w trakcie postępowania i dowody dostarczone przez ten podmiot.
Prezes UOKiK podniósł, iż ww. kary powinny mieć charakter zarówno represyjny, jak i prewencyjny. Nałożone kary pieniężne
powinny przyczynić się do zapewnienia trwałego zaprzestania w przyszłości naruszania reguł konkurencji. Aby skutecznie zapobiegać
próbom pojawienia się w przyszłości takich niekorzystnych zjawisk, muszą być ostrzeżeniem odczuwalnym. Przy wymierzaniu kar pieniężnych
Prezes Urzędu wziął pod uwagę w szczególności naturę i rzeczywisty wpływ na rynek przedmiotowej praktyki, a także realną zdolność
ekonomiczną stron porozumienia. Podkreślił, że stwierdzona niniejszą decyzją praktyka ograniczająca konkurencję wywarła wpływ
praktycznie na całe terytorium Polski. W zmowę zaangażowane były bowiem największe sieci sklepów wielkopowierzchniowych,
dysponujące obiektami handlowymi w różnych regionach Polski. Na ocenę stopnia uciążliwości porozumienia, w ocenie Prezesa
UOKiK, wpływa także jego długotrwałość - stwierdzona praktyka stosowana była przez ponad półtora roku i trwa nadal. Strony nie
zaniechały jej stosowania mimo wszczętego w tej sprawie postępowania antymonopolowego. Wymierzając kary Prezes UOKiK wziął
pod uwagę, że celem przedmiotowego porozumienia było ograniczenie konkurencji na rynku sprzedaży i bezpośrednio negatywnymi
skutkami jego zawarcia dotknięci zostali konsumenci. Prezes UOKiK przy wymierzaniu kar uwzględnił okoliczność, iż praktyka godzi
w interes szerokiego kręgu konsumentów (nabywców farb i lakierów PCW S.A.), a indywidualne dochodzenie przez nich roszczeń na
drodze cywilnoprawnej może być wysoce uciążliwe. Dlatego też wziął pod uwagę, iż ze względu na rozproszenie podmiotów
dotkniętych tą praktyką, nie będą one prawdopodobnie dochodzić swoich roszczeń wobec uczestników porozumienia przed sądami
powszechnymi.
Odwołania od tej decyzji wniosły: Polifarb Cieszyn - Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu (obecnie SigmaKalon Cieszyn S.A.
w Cieszynie), Praktiker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Leroy
Merlin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NOMI S.A. z siedzibą w Kielcach, Saint - Gobain Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu oraz MG I Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. […]
Sąd ustalił następujący stan faktyczny. […]
Sąd ustalił, że każda z sieci DIY publikuje gazetki reklamowe, w której umieszcza produkty objęte promocją cenową (strony WWW
sieci). W gazetkach tych reklamowane były również produkty PCW. Do końca 2004 r. sieci DIY (Do It Yourself - Zrób To Sam) prowadziły
stały monitoring cen konkurentów i tak dopasowywały swoją ofertę cenową, aby była ona lepsza bądź przynajmniej tożsama z ofertą
proponowaną przez inną sieć. W związku z konkurencją systematycznie spadała marża uzyskiwana przez PCW i Sieci DIY (pismo
Castorama Polska Sp. z .o.o. z dnia 10 października 2005 r.). Sąd ustalił, że PCW planował w 2005 r. wprowadzić nowe ceny hurtowe na
swoje produkty w związku z niską osiąganą marżą zarówno przez PCW, jak i jego kontrahentów (pismo Castorama Polska Sp. z .o.o.
z dnia 10 października 2005 r.). Pierwsze informacje o zamierzonych podwyżkach cen zakupu zostały przedstawione sieciom DIY na
początku grudnia 2004 r. (Informacja handlowa z dnia 1 grudnia 2004 r. dotycząca podwyżki cen wyrobów lakierowych PCW z dniem 1
stycznia 2005 r.). Nowy, wspólny dla wszystkich klientów cennik PCW wprowadził z dniem 1 stycznia 2005 r. W przypadku braku
akceptacji nowych cen PCW miało nie realizować zamówień (Informacja handlowa z dnia 18 stycznia 2005 r. dotycząca podwyżki cen
na produkty Polifarbu Cieszyn - Wrocław S.A.).
W dniu 18 stycznia 2005 r. (Informacja handlowa z dnia 18 stycznia 2005 r. dotycząca podwyżki cen na produkty Polifarbu Cieszyn
- Wrocław S.A. PCW poinformował wszystkie centrale zakupów, że od 20 stycznia 2005 r. nie będzie realizował dostaw po „starych
cenach”, że w przypadku braku akceptacji nowych cen ze strony marketów, nie będzie realizował ich zamówień oraz że jej intencją jest
„rozwijanie sprzedaży i zwiększenie udziału w rynku przy współpracy ze wszystkimi kontrahentami zainteresowanymi dystrybucją
wyrobów produkcji PCW S.A. Ze względu na ochronę wspólnych interesów oraz konieczność równego traktowania Partnerów
Handlowych powyższa decyzja jest niezbędna”. Sąd ustalił, że odbiorcy produktów PCW zgłaszali sprzeciw zarówno co do zmiany cen,
jak i sposobu ich wprowadzenia.
Sąd ustalił, że po 20 stycznia PCW nie realizował dostaw produktów do wszystkich partnerów przesyłających zamówienia w cenach
sprzed 1 stycznia 2005 r. PCW jednocześnie z wprowadzeniem nowego cennika skierował do sieci handlowych ofertę polegającą na
udzieleniu dodatkowego rabatu, tzw. rabatu stabilizacyjnego, w zamian za stosowanie cen detalicznych dla klientów finalnych na
poziomie wskazanym przez PCW. Oferta ta dotyczyła premiowania grupy farb i lakierów tzw. TOP 10 PCW (w skład której wchodziły:
Akrotix 10L biała, Akrylit W 10L biała, Polinak 10L biała, Cieszynka 10L biała, Akrylit W 3L kolor, Akrylit W 5L kolor, Emakol 1L biała,
Drewnochron 3L kolor, Drewnochron 5L kolor, Domalux classic 5L połysk), należących do najpopularniejszych wyrobów dekoracyjnych
oferowanych przez tego producenta. […]
Ceny sugerowane i rabaty promocyjne zaproponowane przez Polifarb Cieszyn Wrocław S.A. były następujące […].
Program stabilizacyjny miał na celu poprawę zysków osiąganych z ich sprzedaży. Cena finalna miała być co najmniej na poziomie
wskazanym przez tego producenta. Dla ww. emulsji, lakierów i impregnatów zostały zaproponowane rabaty promocyjne w wysokości:
5%, 10%, 15%. Nieprzestrzeganie wskazanych cen wiązało się z interwencją Polifarb Cieszyn - Wrocław w centrali zakupowej
określonego marketu oraz „podjęciem działań korygujących w celu powrotu do cen sugerowanych, np. poprzez wstrzymanie dostaw.
Sąd ustalił, że w zamian za wprowadzenie cen sugerowanych przez PCW, sieci DIY uzyskiwały tzw. rabat stabilizacyjny.
Stosowanie przez którykolwiek z marketów innych cen, aniżeli wskazane przez producenta miało się wiązać się z utratą rabatu
stabilizacyjnego przez całą sieć lub odmową dostaw. Ceny sugerowane przez PCW były cenami minimalnymi. Bez przeszkód mogły
być zatem podwyższane w celu zwiększenia uzyskiwanej marży (e-mail z dnia 4 lutego 2005 r. „Leroy Merlin - Umowa Handlowa
2005”). Sąd ustalił, że termin wprowadzenia programu stabilizacji cen, planowany na początek 2005 r., pokrywał się ze zmianą
cenników zakupu (w hurcie) na produkty Polifarb - Cieszyn Wrocław dla sieci handlowych. Na spotkaniach handlowych, których
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przedmiotem były negocjacje warunków handlowych na 2005 r. i ustalenia podwyżki cen na produkty PCW, poruszane były również
propozycje wprowadzenia programu stabilizacji cen (pismo Castorama Polska Sp. z o.o. z 10 października 2005 r.). Po dniu
20 stycznia 2005 r. tylko niektóre markety składały zamówienia według nowego cennika PCW. Część z nich wprowadziła już w tym
czasie wskazane przez PCW ceny detaliczne. Niektóre sieci DIY wstrzymywały się z akceptacją nowych cen zakupu i warunkowały ich
przyjęcie od podniesienia cen na rynku sprzedaży detalicznej. Nieprzestrzeganie nowych cenników i ustalonych cen odsprzedaży
skutkowało wstrzymaniem dostaw ze strony PCW.
W dniu 2 lutego 2005 r. PCW przesłał do pozostałych Spółek informacje, iż proces ustalania cen sugerowanych, rozpoczęty w dniu
28 stycznia 2005 r., powinien zostać zakończony do dnia 4 lutego 2005 r. PCW w piśmie tym poinformował, że wszyscy partnerzy
handlowi DIY są zgodni co do poziomu cen sugerowanych. Sąd ustalił, że PCW zapewniało swoich kontrahentów, iż wszyscy partnerzy
handlowi PCW, składają zamówienia w cenach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2005 r. wprowadzając jednocześnie rynkowe ceny
sugerowane na wskazaną grupę wyrobów PCW. Ponadto PCW informował, że „zgodnie z zawartymi porozumieniami proces,
podwyższenia cen do poziomu cen sugerowanych, rozpoczęty w piątek ubiegłego tygodnia, powinien zostać zakończony w obecny
piątek, tj. do dnia 4 lutego 2005 r.” oraz że wszyscy odbiorcy D1Y współpracujący z PCW (Castorama, Praktiker, NOMI, OBI, Platforma,
Bricomarche) „otrzymali informacje o nowych cenach w identycznej formie i w tym samym terminie. Wszystkim odbiorcom Polifarb
zaproponował także identyczne warunki promocyjne na produkty podlegające stabilizacji cen”. Sąd ustalił, że nowe ceny sprzedaży
weszły do sklepów, a przedsięwzięcie zaczęło funkcjonować. […]
Sąd ustalił, iż jedną z zasad działania programu stabilizacji cen rynkowych była gwarancja ze strony PCW, że ceny w sieciach DIY
będą obowiązywały na tym samym, uzgodnionym poziomie lub też na poziomie wyższym od uzgodnionego. Sieci DIY kontrolowały
ceny u konkurencji i informowały PCW o odstępstwach od cen sugerowanych z żądaniem podjęcia niezbędnych działań w celu
przywrócenia stanu zgodnego z ustaleniami. […] Sąd ustalił, że PCW był mediatorem, który wyjaśniał przyczyny różnicy cen, a także
informował strony porozumienia o tym, jak szybko ceny kontrahentów powrócą do uzgodnionego poziomu. Sąd ustalił, że PCW nie
chcąc dopuścić do zmiany cen przez pozostałych kontrahentów powiadamiał sieci o każdej, nawet niewielkiej, zmianie cen u konkurencji.
Strategicznym założeniem porozumienia był brak promocji gazetowych na wyróżnione produkty TOP 10 PCW poniżej cen
sugerowanych. Pomimo obowiązywania programu stabilizacyjnego gazetki reklamowe nadal były wydawane, z tym że ceny sugerowane
były wskazywane jako ceny odniesienia. Ceny sugerowane pojawiały się jako zwykłe ceny sprzedaży produktów objętych postępowaniem.
Stosowano natomiast promocje w zakresie wybranych farb i lakierów. Sprowadzały się one najczęściej do tego, że produkty te
sprzedawane były w większych opakowaniach (np. 1 litr gratis) lub dołączano do nich promocyjne akcesoria (np. wałek do malowania),
aby stworzyć wrażenie u konsumenta że „cena sugerowana” jest ceną promocyjną, a więc niższą aniżeli u konkurencji. […]
Sąd ustalił, że stroną inicjującą zawarcie przedmiotowego porozumienia był PCW, który stworzył program stabilizacji cen, a także
nakłonił pozostałe strony postępowania do przestrzegania jego zasad. Zarówno informacja dotycząca podwyżki cen (w hurcie)
wyrobów PCW, jak również program stabilizacyjny, zostały zaproponowane w identycznej formie (oferty handlowe przedstawiające
warunki na rok 2005), wszystkim uczestnikom przedmiotowego postępowania. W każdej z ofert, oprócz ogólnych informacji dotyczących
warunków współpracy handlowej na rok 2005, zostały przedstawione wyroby „podlegające cenom sugerowanym”, wysokość „cen
sugerowanych”, a także przewidywana marża, która miała być osiągnięta przez daną sieć, w razie przestrzegania propozycji PCW S.A.
Dodatkowo w ofertach tych znalazło się objaśnienie celu wprowadzenia „programu”, którego istotnym założeniem miała być poprawa
zysku ze sprzedaży wyrobów PCW. W ofertach tych zawarte było także pouczenie, że w przypadku nierespektowania „cen sugerowanych”
PCW podejmie „natychmiastowe działania korygujące w celu powrotu do cen sugerowanych”.
W dniu 28 stycznia 2005 r. Polifarb Cieszyn Wrocław przesłał sieciom informację handlową potwierdzającą wprowadzenie rabatu
stabilizacyjnego. W tejże wiadomości zostało raz jeszcze wyjaśnione, że podstawowym zamierzeniem „programu stabilizacji cen” jest
„znaczne poprawienie marżowania kluczowych produktów Polifarbu Cieszyn - Wrocław i rozwiązanie konfliktów cenowych na rynku
farb i lakierów w Polsce”. Wstępny termin, do jakiego miał obowiązywać program stabilizacyjny został ustalony na dzień 30 maja 2005 r.,
z zaznaczeniem jednakże, że w przypadku osiągnięcia założonych celów stabilizacji cen, oferta będzie kontynuowana w następnych
okresach. Jak wynika z analizy cen farb i lakierów Polifarb Cieszyn Wrocław (Akrotix 10L biała, Akrylit W 10L biała, Polinak 10L biała,
Cieszynka 10L biała, Akrylit W 3L kolor, Akrylit W 5L kolor, Emakol 1L biała, Drewnochron 3L kolor, Drewnochron 5L kolor, Domalux
classic 5L połysk), wszyscy dystrybutorzy objęci podmiotowym zakresem tego postępowania co do zasady wprowadzili „sugerowane”
przez producenta ceny bądź ceny wyższe od sugerowanych, zdarzały się jednak przypadki nieznacznego odbiegania od poniżej
poziomu cen sugerowanych w stosunku do poszczególnych produktów.
Zestawienia cen stosowanych objęte są tajemnicą przedsiębiorstw i zostały przedstawione w aktach administracyjnych.
Sąd ustalił, że w dniu 16 czerwca 2005 r., czyli w dniu kiedy miała miejsce kontrola wraz z przeszukaniem przeprowadzona przez UOKiK,
o godzinie 23:03 Polifarb Cieszyn - Wrocław S.A. wysłał innym stronom postępowania informację datowaną na dzień 6 czerwca 2005 r.,
dotyczącą programu stabilizacji cen. W informacji tej PCW wyjaśniał, że „zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej żaden
producent - w tym PCW S.A. w żaden sposób nie może wpływać na politykę cenową stosowaną w niezależnych punktach sprzedaży.
Pracownicy obsługujący sieci marketów budowlanych (DIY) w PCW S.A. mogą jedynie sugerować ceny sprzedaży na konkretne
wyroby, lecz decyzja o stosowaniu lub nie, cen sugerowanych jest niezależną decyzją dystrybutorów. W trakcie omawiania
sugerowanych cen na produkty PCW S.A. przez zespół pracowników obsługujących markety budowlane DIY zabronione jest omawianie
cen sprzedaży produktów PCW S.A. wdrożonych przez innych konkurentów na rynku.” (pismo z dnia 16 czerwca 2005 r. „Promocja
rabatowa PCW ll-V'05”).
Tego samego dnia o godzinie 23:30 Polifarb Cieszyn Wrocław S.A. wysłał do wszystkich pracowników Działu Sprzedaży
i Marketingu PCW informację dotyczącą programu stabilizacyjnego, w której podobnie jak w liście do marketów budowlanych, zostało
wyjaśnione, że „żaden producent - w tym PCW S.A. w żaden sposób nie może wpływać na politykę cenową obowiązującą
u bezpośrednich czy pośrednich dystrybutorów produktów PCW z wyłączeniem możliwości prezentowania propozycji „detalicznych
cen sugerowanych”. W piśmie tym zostało również zaznaczone, że decyzja o stosowaniu lub niestosowaniu cen sugerowanych na
produkty farbiarskie Polifarb jest niezależną decyzją dystrybutorów, a wszelkie działania ze strony pracowników ograniczające tę
możliwość stoją w sprzeczności z obowiązującym prawem. Do działań tych należy: „stosowanie różnych form nacisku przy formułowaniu
cen detalicznych czy też innych mechanizmów związanych z uzgadnianiem bądź narzucaniem minimalnych lub sztywnych cen
detalicznych na produkty PCW S.A. lub też ustalanie polityki cenowej względem konkurentów rynkowych z dystrybutorami. Pracownicy,
którzy będą działać wbrew powyższym zaleceniom muszą liczyć się z wyciągnięciem konsekwencji służbowych.”. Dokonując ustaleń
faktycznych Sąd oparł się na materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie, w tym powołanych dowodach zgromadzonych w toku
postępowania administracyjnego. Sąd oddalił następujące wnioski dowodowe. […]
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Sąd zważył, co następuje.
W przedmiotowej sprawie z mocy art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów znajduje
zastosowanie ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z art. 5 ust. 1 tejże ustawy zakazane są
porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku
właściwym, polegające w szczególności na ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży
towarów. Art. 5 ust. 2 stanowi, iż porozumienia, o których mowa w ust. 1, są w całości lub w odpowiedniej części nieważne,
z zastrzeżeniem art. 6 i 7. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, wyłączeń, o których mowa w ust. 1 tegoż artykułu, nie stosuje się do
przypadków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 7. Zatem ustawodawca uznał za niedozwolone porozumienia polegające na
ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów, których celem lub skutkiem jest
wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym. Dokonując analizy tego przepisu
zdaniem Sądu należy szczególną uwagę zwrócić na to, iż zakazane jest zawiązywanie porozumień polegających na ustalaniu
w jakiejkolwiek formie (bezpośrednio lub pośrednio) cen i innych warunków zakupu towarów, których celem lub skutkiem jest
naruszenie w jakikolwiek sposób konkurencji. Z redakcji tego przepisu jasno też wynika, iż nie jest okolicznością istotną, czy planowany
cel lub skutek został przez porozumiewające się strony osiągnięty i czy porozumienie weszło w życie. Zakazane jest już samo
porozumienie określone w art. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przy tym należy mieć na względzie, że ustawodawca
w art. 4 pkt 4 lit. b ustawy wprowadził definicję porozumienia, zgodnie którą przez porozumienia rozumie się uzgodnienia dokonane
w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich związki. Taka wykładnia art. 5 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów znajduje też potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który w wyroku z dnia 13 września 2006 r.,
sygn. akt VI ACa 185/06 (Dz. Urz. UOKiK 2007/1/12) wskazał, że „ustawodawca zakazując porozumień ograniczających konkurencję
definiuje pojęcie porozumienia w sposób przykładowy w art. 4 pkt 4 lit. b wskazując, że mogą to być uzgodnienia dokonywane
w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich związki. Oznacza to, że definicja przyjęta przez ustawodawcę
odbiega od cywilistycznego rozumienia pojęcia porozumienia w tym sensie, że została zakreślona szeroko pozwalając przyjąć za
porozumienia uzgodnienia, a zatem wszelkie formy skoordynowanych działań, które zmierzają do naruszenia konkurencji - czy przez
wyeliminowanie, czy ograniczenie. Istotą tej formy porozumienia jest koordynacja zachowań przedsiębiorców nie w drodze nałożenia
prawnie wiążącego obowiązku wspólnego działania, lecz przez świadome wskazanie sposobu współdziałania, którego celem lub
skutkiem jest ograniczenie konkurencji”.
Omawiany przepis jest jednocześnie odzwierciedleniem art. 81 Traktatu WE, który był przedmiotem licznego orzecznictwa ETS.
Przy ocenie przedmiotowej sprawy, mimo że ma ona charakter krajowy, Sąd brał jednak pod uwagę orzecznictwo ETS odnoszące się
do zakazanych porozumień ograniczających konkurencję. Szczególną uwagę Sąd zwrócił na Wyrok ETS z dnia 7 stycznia 2004 r.
C-204/00 P Dz. U. UE L 91.176.7: art. 112, Dz. U. UE L 62.13.204: art. 11; art. 15; art. 19, Dz. U. 04.90.864/2: ogólne; art. 81; art. 225.
W wyroku tym ETS uznał za zasadne poprzedzić swoją ocenę uwagami ogólnymi na temat „prawnego i faktycznego kontekstu kontroli
praktyk i porozumień ograniczających konkurencję”. W tezach tego orzeczenia ETS wskazał m.in., iż „udowodnione pojedyncze fakty
są wystarczającym dowodem potwierdzającym uczestnictwo (podmiotów wnoszących środki zaskarżenia) w kartelu. Kiedy obecność
na posiedzeniach grupy jest już faktem bezspornym, to podmiot zobligowany jest wnieść dowody poszlakowe przemawiające za
brakiem ograniczającego i naruszającego konkurencję nastawienia w trakcie tych spotkań oraz udowodnić, iż zwrócił swoim
konkurentom uwagę na to, że sam bierze udział w powyższych posiedzeniach w celach innych niż oni”. W tezie 84 tegoż orzeczenia
ETS wskazał także, iż „milcząca aprobata (milczące pozwolenie) dla niezgodnej z prawem inicjatywy, bez wyraźnego i otwartego
zdystansowania się od jej treści lub złożenia w tej sprawie doniesienia organom administracyjnym, prowadzi do tego, iż wspiera się
kontynuowanie niezgodnego z prawem postępowania i zapobiega lub utrudnia jego wykrycie. Takie pomocnictwo w przestępstwie
(współsprawstwo) stanowi bierną formę uczestniczenia w czynie niezgodnym z prawem i w konsekwencji skutkuje odpowiedzialnością
przedsiębiorstwa z tytułu jednolitego porozumienia”.
Biorąc pod uwagę taką właśnie wykładnię art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Sąd doszedł do przekonania,
iż zgromadzone w sprawie dowody pozwalają stwierdzić, że między Polifarb Cieszyn - Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu (obecnie
SigmaKalon Cieszyn S.A. w Cieszynie) a pozostałymi spółkami będącymi uczestnikami niniejszego postępowania doszło do zawarcia
porozumienia, którego celem było ograniczenie lub naruszenie konkurencji na rynku właściwym polegającego na bezpośrednim
ustaleniu cen odsprzedaży produktów farbiarskich wskazanych w zaskarżonej decyzji. Każda ze Spółek otrzymała i wiedziała
o propozycji skierowanej przez PCW dotyczącej wprowadzenia programu stabilizacji cen na produkty TOP 10, a więc w istocie
uzgodnienie cen minimalnych tych produktów. Nie budzi też wątpliwości Sądu, że celami tego porozumienia były poprawa zysków
osiąganych ze sprzedaży tych produktów oraz wyeliminowanie stanu niepewności co do działań konkurentów na przedmiotowym
rynku. Bez wątpienia inicjatorem i organizatorem porozumienia był Polifarb Cieszyn - Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu (obecnie
SigmaKalon Cieszyn S.A. w Cieszynie), pozostałe Spółki nie zdystansowały się jednak od działań PCW, żadna nie powiadomiła też
organu antymonopolowego o tej inicjatywie, Spółki prowadziły obfitą (powołaną wyżej) korespondencję e-mailową dotyczącą
programu stabilizacji cen, zatem należy przyjęć, że przystąpiły do przedmiotowego porozumienia.
Oceniając dowody zgromadzone w przedmiotowym postępowaniu Sąd miał na względzie, że postępowania w przedmiocie
zakazanych porozumień antykonkurencyjnych są z reguły trudne pod względem dowodowym, bowiem przedsiębiorcy dopuszczający się
takich praktyk z reguły mają świadomość ich zakazanego charakteru i starają się ukryć lub zamaskować swe prawdziwe cele i intencje.
Stanowisko takie znalazło oparcie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 9 sierpnia 2006 r., sygn. akt lll SK 6/06
(Dz. Urz. UOKiK 2007/3/39) wskazał, iż „w przypadku postawienia przedsiębiorcom zarzutu zawarcia niedozwolonego (zabronionego
przez prawo) porozumienia dotyczącego uzgodnienia cen jako elementu najsilniej oddziałującego na relacje konkurencyjne między
przedsiębiorcami, a zarazem wpływającego na wybór ofert przez odbiorców (noszącego nazwę kartelu cenowego), które uznawane
jest za jedno z najcięższych naruszeń zakazu praktyk ograniczających konkurencje, możliwe - a niekiedy nawet konieczne - jest
zastosowanie domniemań faktycznych, ponieważ porozumienia tego rodzaju (dokonane w jakiejkolwiek formie) nie tylko nie
przybierają postaci pisemnych umów, lecz nawet są otaczane przez samych biorących w nich udział przedsiębiorców pełną dyskrecją.
Warunki zakazanego porozumienia cenowego ograniczającego konkurencję (art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów) spełnia nawet uzgodniona praktyka, która polega na niesformalizowanych uzgodnieniach między
stronami porozumienia, prowadząca do takich działań, które są w stanie ograniczyć konkurencję. Porozumienia cenowe mogą być
ujawniane za pomocą dowodów bezpośrednich lub pośrednich”.
Podobne stanowisko zajmował też ETS w powoływanym już wyroku z dnia 7 stycznia 2004 r. C 204/00 P, który w tezach 55, 56, 57
wskazywał m.in., że „ponieważ znany jest zarówno zakaz uczestnictwa w praktykach i porozumieniach ograniczających konkurencję,
jak i sankcje, jakie mogą zostać nałożone na naruszających ten zakaz, jest w zwyczaju wykonywanie wszelkich działań z tymi
praktykami i porozumieniami związanych w sposób utajniony, odbywanie spotkań i posiedzeń w ukryciu”, a także „nawet kiedy
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Komisja znajdzie pisemne materiały, które tak jak np. protokoły spotkań - potwierdzają wyraźnie niedopuszczalne zawarcie kontaktów
pomiędzy uczestnikami życia gospodarczego, to są to z reguły dowody niekompletne i jednostkowe, wymagające rekonstrukcji
szczegółów na podstawie wyciągania wniosków”, „w większości przypadków wyprowadza się fakt istnienia praktyki bądź porozumienia
naruszających konkurencję z całego szeregu zbieżności i poszlak, które w ujęciu całościowym przy braku innego kluczowego
wytłumaczenia mogą stanowić dowód naruszenia reguł prawa kartelowego”.
Oceniając przedmiotową sprawę i odnosząc się do przedstawionych wyżej zarzutów powtarzających się w poszczególnych
odwołaniach od skarżonej decyzji Prezesa UOKiK wskazać też należy, że przepis art. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
nie różnicuje zakazu zawierania porozumień od tego, czy mają one charakter pionowy czy poziomy, zatem zarzuty odnoszące się do
nieprawidłowego sformułowania przedmiotowej decyzji pozostaje bezprzedmiotowe. W ocenie Sądu wstępne sformułowanie
zakazujące porozumienia tychże podmiotów zostało sformułowane prawidłowo. Poza tym w wyniku utworzenia porozumienia
pionowego nastąpiło stworzenie takiej sieci powiązań, w której każdy z uczestników tego porozumienia pionowego, równocześnie
na szczeblu poziomym był potencjalnym beneficjentem tegoż porozumienia, czyli miał możliwość pobierania korzyści płynących
z uwzględnienia cen minimalnych, a także korzyści płynących z wyeliminowywania stanu niepewności co do poczynań konkurentów.
O istnieniu porozumienia między PCW jako producentem a poszczególnymi Spółkami jako odbiorcami hurtowymi (lub jak
w przypadkach MGI i OBI podmiotami koordynującymi lub mającymi wpływ na odbiorców hurtowych) może w ocenie Sądu świadczyć
już jednostronne działanie PCW polegające na przygotowaniu programu stabilizacji cen i skierowaniu tej oferty do odbiorców towarów
oraz nawet milczące przyzwolenie dla tej niezgodnej z prawem inicjatywy bez wyraźnego i otwartego zdystansowania się od jej treści
lub złożenie w tej sprawie doniesienia organom administracyjnym, które prowadzi do tego, iż wspiera się kontynuowanie niezgodnego
z prawem postępowania i zapobiega lub utrudnia jego wykrycie. Stanowisko takie zgodne jest z cytowaną wyżej tezą 84 wyroku ETS
z 7 stycznia 2004 r., C-204/00. Żadna ze skarżących Spółek nie wykazała, że w sposób wyraźny zdystansowała się od oferty PCW, że
powiadomiła organ antymonopolowy. Przeciwnie Spółki kontynuowały korespondencję w tym przedmiocie, a następnie realizowały
dostawy na warunkach objętych programem stabilizacji cen.
Kolejnym zarzutem podnoszonym w odwołaniach jest, iż skarżące Spółki nie do końca wprowadziły uzgodnione ceny, tj. że ceny na
produkty objęte zakresem przedmiotowej decyzji stosowane po zadzierzgnięciu porozumienia przynajmniej w części odbiegały od
poziomu cen sugerowanych. W ocenie Sądu argument ten nie ma decydującego znaczenia. Sąd dał wiarę twierdzeniom skarżących
wskazującym na takie właśnie kształtowanie cen poszczególnych produktów. Jednak - jak wskazano wyżej - zakazane jest już samo
porozumienie uderzające w konkurencję, a nie to, czy było ono do końca wykonane czy nie. W przedmiotowej sprawie nie budzi
wątpliwości Sądu, że działania PCW nie miały charakteru jednostronnego, lecz były przedmiotem uzgodnień i ostatecznej akceptacji ze
strony skarżących Spółek, której najwyższym wyrazem było pobieranie dodatkowej marży wynikającej ze stosowania uzgodnionych
cen. Fakt, że nie we wszystkich sklepach lub nie co do wszystkich produktów wprowadzono ceny sugerowane w zestawieniu
z pozostałymi dowodami (w postaci licznej korespondencji odnoszącej się do programu stabilizacji cen) nie świadczy w ocenie Sądu
o tym, że nie było porozumienia. Wystarczy wszak, aby było zadzierzgnięte lub realizowane w najmniejszej części, a już jest
porozumieniem zakazanym. Należy przy tym wskazać, że w zamian za stosowanie ceny minimalnej Spółki miały otrzymywać rabaty,
zatem pobranie choćby jednego rabatu na jeden produkt przy braku wprowadzenia ceny minimalnej na pozostałe produkty już w ocenie
Sądu świadczy o akceptacji przedmiotowego porozumienia. Dodatkowym profitem tegoż porozumienia był brak niepewności co do
działań i cen stosowanych przez konkurentów. W sprawie występował więc również element koordynacji działań. Fakt, że poszczególne
Spółki nie do końca realizowały program stabilizacji cen nie przesądza w ocenie Sądu o braku istnienia porozumienia. Jak przy każdej
umowie, która nie przestaje być umową tylko z tego powodu, że jedna ze stron nie do końca wywiązuje się ze swoich zobowiązań.
Należy w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że zakazane jest już samo antykonkurencyjne porozumienie, a nie tylko jego realizacja.
Odnosząc się do podnoszonego przez skarżących zarzutu, iż zbieżność cenowa określonych w skarżonej decyzji produktów była
wynikiem zwykłych rynkowych zachowań paralelnych, a nie zmowy cenowej i nie może świadczyć o tejże zmowie, należy wskazać, że
Prezes UOKiK wywodził istnienie porozumienia nie tyle z identyczności zachowań, a więc respektowania identycznych cen, lecz
z szeregu elementów pośrednich, po pierwsze pisemnej oferty, licznej korespondencji dotyczącej tejże oferty, groźby wstrzymania
dostaw i ich wstrzymania w stosunku do Praktiker Polska Sp. z o.o., akceptacji pobierania dodatkowego rabatu i jako jednego
z elementów tego szeregu zdarzeń generalnego stosowania się do sugerowanych cen minimalnych. Sąd w całości podzielił tę ocenę
pozwanego. Te wszystkie fakty w ocenie całościowej, nawet jeżeli zdarzały się odstępstwa w poszczególnych przypadkach mogą
doprowadzić tylko do jednego wniosku - mianowicie istnienia niedozwolonego porozumienia ustalającego ceny i przez to mierzącego
bezpośrednio w konkurencję. W tym miejscu ponownie należy wskazać na orzecznictwo ETS Wyrok z 7 stycznia 2004 r., C-204/00 P
wskazujący w tezach 56, 57, iż „nawet kiedy Komisja znajdzie pisemne materiały, które tak jak np. protokoły spotkań - potwierdzają
wyraźnie niedopuszczalne zawarcie kontaktów pomiędzy uczestnikami życia gospodarczego, to są to z reguły dowody niekompletne
i jednostkowe, wymagające rekonstrukcji szczegółów na podstawie wyciągania wniosków”, „w większości przypadków wyprowadza
się fakt istnienia praktyki bądź porozumienia naruszających konkurencję z całego szeregu zbieżności i poszlak, które w ujęciu
całościowym przy braku innego kluczowego wytłumaczenia mogą stanowić dowód naruszenia reguł prawa kartelowego”.
Podobne tezy znalazły się w wyroku z dnia 28 czerwca 2005 r., C-189/02, HFB/lsoplus/Komisja. Należy też wskazać, że wszystkie
skarżące Spółki wyrażały wolę korzystania z porozumienia przez akceptację i rzeczywiste pobieranie rabatu stabilizacyjnego, który był
częścią oferty PCW. Powracając do zarzutów skarżących sprowadzających się de facto do wykazywania niekompletnego stosowania
się do warunków oferty PCW, a przez to porozumienia powołać należy też tezy 85 i 86 Wyroku ETS z dnia 7 stycznia 2004 r., które
zostały też powtórzone w wyroku z dnia 28 czerwca 2005 r., C-189/02, zgodnie z którymi „okoliczność, iż podmiot nie realizuje
wyników posiedzenia w przedmiocie naruszającym prawo konkurencji, nie zwalnia go od odpowiedzialności z tytułu uczestnictwa
w kartelu, o ile wyraźnie nie zdystansował się od przedmiotowych treści”, a także „fakt, iż przedsiębiorstwo nie uczestniczyło we
wszystkich obiektywnych znamionach kartelu albo w niektórych aspektach odgrywało rolę podrzędną, jest nieistotny w kontekście
dowodów na dopuszczenie się czynów niezgodnych z prawem przez to przedsiębiorstwo”. W kontekście szeregu zdarzeń
dotyczących skarżących Spółek, takich jak otrzymanie pisemnej oferty, prowadzenie licznej korespondencji dotyczącej tejże oferty,
groźby wstrzymania dostaw i ich wstrzymania w stosunku do Praktiker Polska Sp. z o.o., akceptacji pobierania dodatkowego rabatu
i jako jednego z elementów tego szeregu zdarzeń generalnego stosowania się do sugerowanych cen minimalnych, odcięcie się od
tego porozumienia wymagałoby ze strony skarżących aktywnego publicznego działania negującego taką praktykę, np. powiadomienia
organu antymonopolowego. Wtedy ewentualnie akceptacja przyjmowania rabatu stabilizacyjnego mogłaby być potraktowana jako
akceptacja jednostronnego zachowania rynkowego dostawcy PCW, tj. przyjmuję zaoferowany rabat jako korzystny, ale nie akceptuję
pozostałej części związanego z nim porozumienia - wprowadzenia cen minimalnych i odcinam się od takiego zachowania rynkowego
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dając temu konkretny wyraz. Żadna ze skarżących Spółek nie wykazała takiej właśnie postawy. Na poparcie takiego właśnie toku
rozumowania powołać można wyrok ETS z dnia 28 czerwca 2005 r., C-189/02, który w tezach 145 i 146 wskazuje m.in., że „do
zastosowania art. 85 ust. 1 Traktatu wystarczy, że porozumienie ma na celu zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji
niezależnie od jego rzeczywistych skutków. Tak więc w przypadku porozumień, do których dochodzi podczas spotkań konkurujących ze
sobą przedsiębiorstw, naruszenie tego postanowienia ma miejsce, gdy spotkania mają taki właśnie cel i zmierzają w ten sposób do
sztucznej regulacji rynku. W takim przypadku przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność z powodu naruszenia, gdy uczestniczyło
w tych spotkaniach, znając ich cel, nawet jeśli potem nie zastosowało w praktyce środków ustalonych podczas tych spotkań.
Mniej więcej regularny udział przedsiębiorstwa w spotkaniach oraz mniej więcej pełne stosowanie w praktyce ustalonych środków nie
ma wpływu na istnienie odpowiedzialności”, a także „przywołana przez Brugg okoliczność, że nie zastosowała i zresztą nie mogła
zastosować w praktyce bojkotu ustalonego podczas spotkania w dniu 24 marca 1995 r., nie może uwolnić jej od odpowiedzialności
za udział w tym bojkocie, chyba że zdystansowała się ona otwarcie od jego treści, czego wnosząca odwołanie nie podniosła”.
Ostatecznie już wskazać też należy, że w przypadku braku wyraźnego zdystansowania się od przedstawionych warunków
porozumienia kontrahent i pozostali uczestnicy obrotu mają prawo przypuszczać, że dany uczestnik zmowy będzie zachowywał się
w sposób lojalny, co sprzyja zadzierzgnięciu porozumienia i stanowi - jak wskazywał ETS - „pomocnictwo” w jego zawiązaniu.
Kolejnym zarzutem podnoszonym przez skarżących był brak ustalenia przez Prezesa UOKiK udziałów rynkowych przedsiębiorców,
których dotyczy decyzja. Odnosząc się do tego zarzutu wskazać należy, że art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
który określa normę kompetencyjną dla Prezesa UOKiK do wydania decyzji o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję nie zawiera
jako elementu istotnego takiej decyzji wskazania procentowego udziału w rynku podmiotów dopuszczających się takiej praktyki.
Ustalenie dokładnego udziału w rynku poszczególnych podmiotów miałoby istotne znaczenie tylko w aspekcie uznania porozumienia
za bagatelne, jednak zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wyłączeń, o których mowa w ust. 1 nie
stosuje się do przypadku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przedmiotowe porozumienie nie jest też objęte wyłączeniem,
o którym mowa w art. 7 ustawy, bowiem zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie
wyłączenia określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, wyłączenia nie stosuje się
do porozumień wertykalnych, które bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub w powiązaniu z innymi okolicznościami zależnymi od
stron tych porozumień, mają na celu lub powodują ograniczenie prawa nabywcy do ustalania ceny sprzedaży przez narzucenie przez
dostawcę minimalnych lub o określonej wysokości (sztywnych) cen sprzedaży towarów objętych porozumieniem, a z takim właśnie
porozumieniem mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie. Dlatego nawet ewentualne uchybienia w tym zakresie i błędne
przyjęcie udziału rynkowego nie ma znaczenia dla treści rozstrzygnięcia.
Co do zarzutów dotyczących okresu obowiązywania porozumienia aż do daty wydania decyzji, to wskazać należy, że żaden
z podmiotów, poza Castoramą nie przedstawił dowodu że zaniechał zarzucanej praktyki, ani że w tym czasie w sposób wyraźny się od
niej zdystansował. Oferta PCW była istotnie ofertą czasową, rzeczywiście miała obowiązywać do końca maja, jednak z faktu upływu
terminu promocji jeszcze nie wynika zaniechanie samego porozumienia. Towar zakupiony na promocyjnych warunkach mógł być
sprzedawany przez następne kilka lat, a tych okoliczności nie znamy. Jednak skutki związane z ewentualnym zaniechaniem
antykonkurencyjnej praktyki wywodzą skarżące Spółki, zatem ciężar tego dowodu również je obciąża, a dowód taki ani w postępowaniu
administracyjnym ani sądowym nie został skutecznie przeprowadzony.
Dwa podmioty skarżące, tj. OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. w Warszawie i MGI Polska Sp. z o.o. w Poznaniu podnosiły, że nie
zajmują się bezpośrednio sprzedażą towarów objętych przedmiotową decyzją, a jedynie w takiej czy innej formie pośredniczą
w dokonywaniu ich zakupów przez podmioty powiązane z nimi umownie czy korporacyjnie, zatem nie mogą być uznane za strony
przedmiotowego porozumienia, skoro nie stosowały bezpośrednio uzgodnionych cen. W ocenie Sądu taka argumentacja jest
całkowicie chybiona. Skoro Spółki te uczestniczyły w porozumieniu w ten sposób, że akceptowały przedstawioną ofertę
niedozwolonego porozumienia i nie odcinały się od niej wyraźnie, to kwestia tego, że nie działają bezpośrednio na rynku, tylko że
prezentują czy przesyłają tę ofertę kolejnym powiązanym z nimi podmiotom, jest nieistotna. Skoro obie te Spółki po otrzymaniu oferty
nie zwróciły jej jako wadliwie adresowanej i nie zdystansowały się od propozycji zawarcia porozumienia, to znaczy że w swojej ocenie
miały rzeczywisty wpływ na utworzenie takiego porozumienia pośrednicząc między uczestnikami obrotu i jest to forma współsprawstwa
w niedozwolonym porozumieniu. Nadto akceptowanie toku rozumowania prezentowanego przez te Spółki prowadziłoby w szerszej
skali do wytworzenia przez uczestników rynku takich mechanizmów i struktur organizacyjnych, które zawsze zwalniałyby podmioty
najbardziej zainteresowane z odpowiedzialności przewidzianej przepisami o ochronie konkurencji. Łatwo bowiem wyobrazić sobie
można wytworzenie takiego systemu negocjowania warunków zakupu towarów, w którym za każdy element obrotu odpowiadałby
inny podmiot, a podmioty te mogłyby być powiązane w najróżniejszy sposób. Dlatego istotne jest rozpatrywanie wszystkich
okoliczności sprawy jako całości. MGI i OBI otrzymały przedmiotową ofertę w określonym celu, aby przekazać ją podmiotom
powiązanym, które mogły czerpać z niej profity, działanie takie było aktywnym zachowaniem aprobującym porozumienie
i zmierzającym do wywołania przewidzianych w nim skutków. W ocenie Sądu nie ma znaczenia, czy są to czynności bezpośrednio
zmierzające do wywołania tego skutku polegające na ustaleniu cen sprzedawanych produktów, czy to są czynności przygotowawcze,
czy pośredniczące w różnych formach, są to wszystko formy współsprawstwa i jako takie są zakazane i w związku z tym mieszczą się
w pojęciu niedozwolonego porozumienia. Podmioty te nie zdystansowały się od niego, zatem należy uznać, że przystąpiły do
przedmiotowego porozumienia, a działanie takie objęte jest zakazem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
Skarżący przedstawili też zarzut dotyczący nieprawidłowego ujęcia rynku relewantnego w aspekcie geograficznym przez
wskazanie, iż rynek ten winien być określony jako rynek europejski, a nie krajowy. Jednak skarżący kwestionując, że rynek ma dużo
szczerszy zasięg niż tylko krajowy nie przedstawia żadnych konkretnych faktów na poparcie wniosków w tym zakresie,
a w szczególności nie wskazuje, iż istnieje konkurencja produktowa na poziomie większym niż rynek krajowy. Wskazania są
ogólnikowe, że istnieją bliżej nieokreślone sieci dystrybucyjne, bliżej nieokreślonych producentów zagranicznych, bez podania
jakichkolwiek konkretnych tez czy twierdzeń. Takie ogólne zarzuty w ocenie Sądu nie podważają prawidłowości ustalenia rynku
właściwego przez Prezesa UOKiK w aspekcie geograficznym jako rynku krajowego. Sąd uwzględnił natomiast zarzuty skarżących,
które sprowadzały się do zbyt szerokiego określenia rynku właściwego w ujęciu produktowym. W przedmiotowej Decyzji rynek ten
określony został jako „krajowy rynek hurtowego obrotu farbami i lakierami”. Zasadnie w ocenie Sądu podnosili skarżący, że określenie
takie jest zbyt szerokie, bowiem hurtowy obrót farbami i lakierami obejmuje też np. farby i lakiery przemysłowe lub używane w branży
samochodowej. Jednocześnie materiał zgromadzony w sprawie pozwolił Sądowi zmienić w tym zakresie zaskarżoną decyzję i określić
rynek właściwy w aspekcie produktowym jako rynek „hurtowego obrotu farbami i lakierami dekoracyjnymi”. Żadna ze stron nie
kwestionowała bowiem asortymentu produktów objętych zakresem przedmiotowego porozumienia.
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Zarzutem podnoszonym przez inicjatora porozumienia PCW był w uproszczeniu brak wiedzy zarządu Spółki o działaniach działu
marketingu, co zdaniem skarżącego winno zwolnić go z odpowiedzialności. W ocenie Sądu ten tok myślenia również jest chybiony.
Nawet jeśli przygotowanie przedmiotowej oferty odbywało się poza wiedzą zarządu to sam fakt, iż struktura organizacyjna umożliwiała
podejmowanie tego typu sprzecznych z prawem działań obciąża skarżącego. Nadto warunkiem istnienia porozumienia nie jest wcale
to, aby spełniało warunki takie same jak zawarcie umowy cywilnoprawnej, a więc przez organ i w sposób przewidziany statutem
zgodny z reprezentacją podmiotu. Jak wynika z powołanych wyżej przepisów porozumienie zakazane jest w każdej formie, nawet jeśli
nie osiąga formy umowy w rozumieniu cywilnoprawnym. PCW bez wątpienia był organizatorem, a także beneficjentem tego
porozumienia, a zatem jego najbardziej aktywnym uczestnikiem. Wskazać też trzeba, że twierdzenia, jakoby przedmiotowe działanie
ograniczało się jedynie do działań działu handlowego nie jest racjonalne, bowiem skoro wystawiane były faktury obejmujące rabat
promocyjny, to dział rachunkowy musiał o tym wiedzieć, skoro wystawiał faktury, ponadto znajdzie to odzwierciedlenie w wyniku
finansowym przy analizie przychodów z różnych źródeł, który niewątpliwie jest lub powinien być znany zarządowi Spółki. Fakty, że
mamy do czynienia z sytuacją, w której kontrahentom PCW została złożona oferta, że w fakturach umieszczano rabat stabilizacyjny
i że wreszcie wstrzymywano dostawy i je wznawiano świadczy o tym, że różne struktury organizacyjne PCW miały pełną świadomość
istnienia porozumienia i jakkolwiek jest nieprawdopodobne, by odbywały się to poza wiedzą zarządu, to wiedza zarządu i tak nie ma
tutaj istotnego znaczenia, jeśli sposób organizacji i funkcjonowanie podmiotu umożliwiał dokonywanie takich inicjatyw.
Co do wymiaru kar orzeczonych przedmiotową decyzją wskazać należy, że zgodnie z art. 101 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10%
przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie
dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 5, w zakresie niewyłączonym na podstawie art. 6 i art. 7, lub naruszenia zakazu
określonego w art. 8. Zgodnie z art. 104 przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 101-103, należy uwzględnić
w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.
Skarżące strony kwestionując w każdym z odwołań wymiar nałożonej kary powoływały m.in. wytyczne w sprawie ustalania
grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit. a rozporządzenia 1/2003 (z zastosowaniem dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego)
(Dz. U. UE C z dnia 1 września 2006 r.). Na wstępie wskazać należy, że przepisy tego rozporządzenia zostały wydane w odniesieniu do
kar za nieprzestrzeganie postanowień Traktatu WE, a więc siłą rzeczy nie mają zastosowania do ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, która w przedmiotowej sprawie ma pierwszeństwo. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zawiera w swojej
treści powołane wyżej przepisy zawierające przesłanki wymiaru kary. Zgodnie z powołanym art. 104 ustawy należy mieć na względzie
w szczególności okres naruszenia przepisów ustawy. W świetle powyższych wywodów dotyczących istnienia przedmiotowego
porozumienia zdaniem Sądu należy uznać, że wszystkim uczestniczącym w porozumieniu podmiotom (za wyjątkiem Castoramy)
należy przypisać ten sam okres uczestniczenia w zakazanym porozumieniu, zatem nie może to być przesłanka różnicująca wymiar kary.
W następnej kolejności należy mieć na względzie stopień uczestniczenia w porozumieniu. W tym przypadku szczególną rolę w ocenie
Sądu należy przypisać PCW jako organizatorowi porozumienia, zaś wszystkim pozostałym jego uczestnikom jednolity stopień w nim
uczestniczenia. Kwestią, którą Sąd rozważył była zatem kwestia całościowego wymiaru kary, sprecyzowanego w określonej kwocie
już w oderwaniu od procentowego określenia przychodów poszczególnych podmiotów uczestniczących w porozumieniu, bowiem
zdaniem Sądu czynnik ten nie może być decydujący, a równie ważny jest kwotowy wymiar kary jako jej ostateczne określenie.
W ocenie Sądu jest nie do zaakceptowania taki kwotowy poziom nałożonych kar, kiedy strona biernie uczestnicząca w porozumieniu
globalnie ma nałożoną wyższą karę niż podmiot działający jako organizator. Udział w porozumieniu sieci DYI został uznany za bierny i tak
też został ukarany. Najwyższą karę dostał PCW i wyraźnie zostało wskazane, że ta kara wynika z czynnego zachowania. Podmioty, które
nie były organizatorem tego porozumienia, zostały potraktowane zdecydowanie łagodniej. Biorąc te okoliczności pod uwagę Sąd
doszedł do przekonania, że nie może ostać się decyzja nakładająca kwotowo na stronę uczestniczącą w porozumieniu (Leroy Merlin
Polska Sp. z o.o. w Warszawie) karę wyższą niż na organizatora porozumienia PCW. Dlatego Sąd uwzględnił zarzuty i wniosek
odwołania w tym zakresie i zmienił nałożoną na ten podmiot karę dostosowując ją do poziomu kar nałożonych na inne podmioty, jak
Praktiker czy Nomi.
Co do kary nałożonej na Saint-Gobain Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o. we Wrocławiu, Spółka ta wykazała znikomą wręcz wartość
obrotów produktami objętymi zakresem porozumienia. Pozwany Prezes UOKiK ani pozostali uczestnicy porozumienia nie kwestionowali
tych wskazań, zatem Sąd uznał je za przyznane. Wprawdzie wielkość korzyści odniesionych z porozumienia jest tylko jedną
z przesłanek, którą Sąd brał pod uwagę badając prawidłowość nałożonych kar, jednak tylko w tym zakresie Sąd uznał zarzuty
skarżącego za zasadne i obniżył wysokość nałożonej na skarżącego kary.
W pozostałym zakresie Sąd podzielił wywody Prezesa UOKiK dotyczące przesłanek wymiaru nałożonych kar, uznając je za
wymierzone w prawidłowej wysokości i odzwierciedlające powołane ustawowe przesłanki wymiaru kar.
Mając te wszystkie okoliczności na względzie orzeczono jak w sentencji.
31a
Sąd zmienił zaskarżoną decyzję w części, w której odwołania uznał za zasadne na podstawie art. 479 §3 Kpc. Zaś na podstawie
31a
art. 479 §1 Kpc oddalił odwołania w pozostałym zakresie uznając, że nie ma podstaw do ich uwzględnienia. O kosztach postępowania
orzeczono na podstawie art. 98 Kpc. […]
38
WYROK
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie z odwołania Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „CARDIF Polska” S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 135/07)
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2008 r. w Warszawie
na rozprawie sprawy z odwołania Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „CARDIF Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ochronę konkurencji, na skutek odwołania Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „CARDIF Polska” S.A.
zsiedzibąwWarszawieoddecyzjiPrezesaUrzęduOchronyKonkurencjiiKonsumentówzdnia6sierpnia2007r.,NrRKT-28/2007:
1. oddala odwołanie,
2. zasądza od Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „CARDIF Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów kwotę 360 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
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UZASADNIENIE
Decyzją Nr RKT-28/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r. pozwany - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie
art. 23c ust. 1 w zw. z art. 23a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 131 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów i §6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia
właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu
postępowania w sprawie podejrzenia stosowania praktyk naruszających interesy konsumentów, uznał za praktykę naruszającą
zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 23c ust. 1 w zw. z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, działanie powoda - Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „CARDIF Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie
polegającą na pobieganiu składek za czas, w którym ubezpieczony nie jest objęty odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeniowego, co
narusza art. 813 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nakazał zaniechania jej stosowania oraz na podstawie art. 72
w zw. z fart 75 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów obciążył powoda kosztami przeprowadzonego
postępowania i zobowiązał go do zwrotu na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwoty 39,00 zł.
Swoje rozstrzygnięcie Prezes UOKIK oparł na ustaleniu, że działania powoda stanowiły zgodnie z art. 23a ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, polegającą na pobieraniu składek za czas,
w którym ubezpieczony nie jest objęty ochroną ubezpieczenia, co narusza art. 813 §1 Kc. Prezes UOKiK wskazał, że w treści umów,
które dotyczyły poważnego zachorowania ubezpieczonego, tj. w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia z Funduszem Kapitałowym
Pocztylion Życie, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Terminowego Pocztylion Życie oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Posagowego Pocztylion Życie, zamieszczone zostały zapisy, zgodnie z którymi „odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu niniejszej
opcji jest wyłączona w okresie pierwszych 90 dni obejmowania ochroną ubezpieczeniową”.
Praktyka ta dotyczy zatem bezprawnego pobierania przez Towarzystwo składek w okresie, w którym konsumenci nie byli objęci
ubezpieczeniem, tak więc dotyczy zarówno konsumentów, którzy chcą zawrzeć umowy jak i tych, którzy je realizują. Prezes UOKiK
stwierdził, iż zakwestionowane praktyki naruszają interesy konsumentów, którzy zawarli umowy, a także przyszłych pozostałych
klientów.
Od powyższej decyzji odwołanie wniósł powód - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „CARDIF Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie
domagając się uchylenia zaskarżonej decyzji w całości oraz zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu oraz kosztów
zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W razie nieuwzględnienia powyższego wniosku, powód wniósł o zmianę
punktu pierwszego zaskarżonej decyzji, poprzez stwierdzenie, że działania powódki nie stanowią praktyki naruszającej zbiorowe
interesy konsumentów, zniesienie punktu drugiego zaskarżonej decyzji oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów
procesu z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Ponadto, powód wniósł o dopuszczenie
dowodu z opinii biegłego aktuariusza na okoliczność, iż powód oblicza składkę tylko za okres trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Zaskarżonej decyzji powód zarzucił: 1. naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 10 Kpa w zw. z art. 80 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, poprzez niedoinformowanie powoda o zakończeniu postępowania dowodowego i uniemożliwienie tym
samym powodowi wypowiedzenia się do zebranych dowodów, 2. błąd w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu, że składka
pobierana przez powódkę nie jest skalkulowana w odniesieniu do okresu ochrony ubezpieczeniowej. Zdaniem powoda, zasadą
postępowania administracyjnego jest czynny udział powoda w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji
umożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a Prezes UOKiK nie zadośćuczynił
temu obowiązkowi. W ocenie powoda, sposób obliczania składki ubezpieczeniowej jest zgodny z art. 813 §1 Kc, czyli za czas trwania
odpowiedzialności ubezpieczyciela. Nadto zdaniem powoda powołany przepis art. 813 §1 Kc dopuszcza możliwość obliczenia składki
za hipotetyczny okres trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Pozwany Prezes UOKiK w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie w całości oraz o zasądzenie od powoda na rzecz
pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W opinii pozwanego, stanowisko
powoda przedstawione w odwołaniu wyjaśnia tylko powody wyłączenia odpowiedzialności zakładu w okresie pierwszych 90 dni po
zawarciu umowy. Jednak nie wyjaśnia, dlaczego za ten okres naliczane są składki na zasadach ogólnych, bez uwzględnienia ochrony
w okresie karencji. Zdaniem Prezesa UOKiK nieudzielenie ochrony w tym okresie winno skutkować nienaliczaniem składek za ten
czas, tylko ewentualnie kosztów administracyjnych ubezpieczyciela.
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił następujący stan faktyczny.
Powód - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „CARDIF Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność gospodarczą
polegającą m.in. na sprzedaży ubezpieczeń na życie. Bezsporne jest, że powód zawiera z konsumentami następujące umowy:
„Ubezpieczenia z Funduszem Kapitałowym Pocztylion Życie”, „Ubezpieczenia Terminowego Pocztylion Życie” oraz „Ubezpieczenia
Posagowego Pocztylion Życie”. Do ww. umów zastosowanie mają „Ogólne Warunki Ubezpieczenia z Funduszem Kapitałowym
Pocztylion Życie”, „Ogólne Warunki Ubezpieczenia Terminowego Pocztylion Życie” oraz „Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Posagowego Pocztylion Życie”.
W pkt 8.5.1. „Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z Funduszem Kapitałowym Pocztylion Życie”, w pkt 7.5.1. „Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia Terminowego Pocztylion Życie” oraz w pkt 7.5.1. „Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Posagowego
Pocztylion Życie” zawarte jest postanowienie o następującej treści: „Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu niniejszej opcji jest
wyłączona w okresie pierwszych 90 dni obejmowania ochroną ubezpieczeniową.”.
Z przedstawionej przez powoda, przy piśmie z dnia 26 kwietnia 2007 r., symulacji obliczania wielkości składek wynika, że powód
wylicza je na podstawie prawdopodobieństwa trwania życia pochodzącego z Tablicy trwania życia zbudowanej na podstawie publikacji
GUS z 1998 r. pod tytułem „Trwanie Życia w 1997 r.”. Prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia poważnego zachorowania powód
określa jako 75% ww. prawdopodobieństwa zgonu. Ponieważ prawdopodobieństwo poważnego zachorowania jest określane dla
całego roku życia, prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia dla poszczególnych miesięcy wyliczane jest poprzez podzielenie ww.
współczynnika przez 12 miesięcy. Otrzymana wielkość stanowi wartość składki, odpowiadającej sumie ubezpieczeniowej 1.000,00 zł.
W celu otrzymania wartości składki faktycznie pobieranej od konsumentów, wykorzystywane jest działanie proporcji. Przeprowadzane
jest następujące działanie matematyczne (ostateczna suma ubezpieczenia ww. składka 1.000 zł). Tym samym ostateczna składka dla
oczekiwanej przez konsumenta sumy ubezpieczenia, proporcjonalnie odpowiada wielkości składki dla 1.000 zł. Dodatkowo składka
jest zwiększana o narzuty, które w pierwszym roku wynoszą 5%, a w drugim 20% wartości stawki. Dokonując wyliczenia składek
należnych w kolejnych latach powód przyjmuje takie same kryteria, tj. prawdopodobieństwo zgonu.
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W tym stanie faktycznym Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył, co następuje.
Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
W świetle art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, przez praktykę naruszająca
zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy. Zgodnie z dyspozycją art. 23a
powołanej wyżej ustawy, aby doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów muszą zostać kumulatywnie spełnione dwie
przesłanki: bezprawność działań przedsiębiorcy oraz godzenie tymi działaniami w zbiorowy interes konsumentów.
Jako bezprawne należy kwalifikować zachowania sprzeczne z nakazem zawartym w ustawie, rozporządzeniu wydanym na
podstawie i dla wykonania ustawy, umową międzynarodową mającą bezpośrednie zastosowanie w stosunkach wewnętrznych.
Sprzeczne z prawem są czyny: zabronione i zagrożone sankcją karną, czyny zabronione pod sankcjami dyscyplinarnymi, czyny zakazane
przepisami administracyjnymi lub przepisami prawa gospodarczego publicznego, czyny zabronione przepisami o charakterze
cywilnym, sprzeczne z nakazami zawartymi w prawie cywilnym lub prawie administracyjnym. Zgodnie z doktryną prawa „Bezprawność
jest taką cechą działania, która polega na jego sprzeczności z normami prawa lub zasadami współżycia społecznego, bez względu na
winę, a nawet świadomość sprawcy. Dla ustalenia przeto bezprawności działania wystarczy ustalenie, że określone zachowanie
koliduje z przepisami prawa” (tak: ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz pod redakcją prof. dr hab. Janusza Szwaji,
Wydawnictwo CH BECK, Warszawa 2000, s. 117-118). Bezprawne działania przedsiębiorcy tak zdefiniowane, aby wypełniały
przesłanki z art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, winny być skierowane przeciwko interesom konsumentów.
Musi zatem wystąpić związek między czynem sprzecznym z prawem a interesami konsumentów pojmowanymi nie tylko jako ich
interesy ekonomiczne, ale również szeroko rozumiane prawo do informacji. Bezprawnym czynem, a więc działaniem lub zaniechaniem,
naruszone muszą zostać zbiorowe interesy konsumentów, a więc nie konkretnego dokonującego transakcji z przedsiębiorcą
kontrahenta, a szerzej, bliżej nieokreślonej grupy potencjalnych kontrahentów traktowanych in abstracto.
Należało zważyć, że kodeksowe unormowanie umowy ubezpieczenia ma charakter ramowy. Szczegółowe uregulowanie warunków,
na jakich zawarta zostaje umowa pozostawiono jej stronom. W tym przypadku jednak, swoboda kontraktowa stron jest ograniczona
poprzez konieczność zapewnienia ochrony słabszej stronie stosunku zobowiązaniowego, tj. stronie ubezpieczonej. Dodatkowo, strony nie
mogą swobodnie unormować postanowień, co do których Kodeks cywilny narzuca bezwzględnie obowiązujące przepisy. Tylko tam,
gdzie mamy do czynienia z przepisami o charakterze dyspozytywnym, strony mają możliwość swobodnego ukształtowania stosunku
obligacyjnego.
Postanowienia ogólnych warunków umów zawsze muszą być zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Kodeksu
cywilnego. Ubezpieczyciel umieszczający w stosownych ogólnych warunkach ubezpieczenia oferowanych klientom, postanowienia
sprzeczne z Kodeksem cywilnym, działa bezprawnie, a zatem narusza zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 23a ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów. Naliczanie przez ubezpieczyciela składki za okres, w którym ubezpieczony nie jest objęty
ochroną, nie zabezpiecza w istocie interesów konsumentów i powoduje niezgodne z przepisami pobieranie składek. Stwarza to
sytuację, w której ubezpieczony opłacający składki w pierwszych 90-ciu dniach nie jest objęty ochroną.
Zdaniem Sądu, działania powoda polegające na pobieraniu od ubezpieczonego składki, pomimo nieobjęcia go ochroną ubezpieczeniową
przez pierwsze 90 dni jest niezgodne z art. 813 §1 Kc. Stosownie bowiem do treści tego przepisu, składkę oblicza się za czas trwania
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Zgodnie z przyjętym orzecznictwem (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2001 r.,
sygn. akt V CKN 199/00), składka jest świadczeniem ponoszonym przez ubezpieczającego na rzecz ubezpieczyciela w zamian za
ochronę ubezpieczeniową. Oblicza się ją za cały okres, na który zawarto umowę ubezpieczeniową, a jej wysokość określa ubezpieczyciel,
pozostawiając ubezpieczającemu decyzję o przystąpieniu do określonego typu ubezpieczenia. Innymi słowy, ubezpieczający po zapłaceniu
składki oczekuje od kontrahenta wypłaty uzgodnionej kwoty, jeśli zajdzie zdarzenie ubezpieczeniowe rodzące odpowiedzialność
ubezpieczyciela.
W niniejszej sprawie zatem, składka powinna być skalkulowana za cały czas trwania odpowiedzialności, zatem pierwsze 90 dni
trwania umowy nie powinny podlegać opłacaniu przez ubezpieczającego składką. Powód nie wykazał, by składka była obliczona za cały
okres odpowiedzialności ubezpieczyciela, zgodnie z treścią art. 813 §1 Kc. Sąd nie podziela zaprezentowanego przez powoda poglądu,
iż przepis ten dopuszcza możliwość obliczenia składki za hipotetyczny okres odpowiedzialności ubezpieczyciela, nie wynika to ani
z wykładni językowej, ani celowościowej tegoż przepisu. Jak już wyżej wskazano, składka jest świadczeniem ubezpieczającego,
w zamian za które ubezpieczyciel zobowiązuje się w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej spełnić określone świadczenie w razie
zajścia przewidzianego w umowie wypadku. Dlatego też wobec nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową przez powoda ubezpieczonych
przez pierwsze 90 dni składka za ten czas nie powinna być obliczana i pobierana.
Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż spełniona została przesłanka bezprawności działań przedsiębiorcy określona
w art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów polegających na pobieraniu składek za czas, w którym ubezpieczony
nie jest objęty odpowiedzialnością Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „CARDIF Polska” S.A. w Warszawie niezgodnie z przepisem
art. 813 §1 Kc.
Dokonując analizy drugiej z przesłanek z art. 23a ustawy, tj. godzenie działaniami przedsiębiorcy w zbiorowy interes konsumentów
stwierdzić należy, iż wypełniła się również ta przesłanka, ponieważ działania powoda godziły w szeroki krąg konsumentów. Należy przy
tym wskazać, że bezprawna praktyka powoda jest powszechna i narusza zarówno interesy konsumentów, którzy zawarli umowy
z powodem, jak również może dotknąć przyszłych potencjalnych klientów. Podkreślenia wymaga bowiem, że oferta zawarcia umowy
ubezpieczenia z powodem skierowana jest do nieograniczonej grupy konsumentów.
W tym stanie rzeczy Sąd stanął na stanowisku, że słusznie pozwany uznał, iż powód dopuścił się naruszenia zbiorowych interesów
konsumentów poprzez godzące w nie bezprawne działanie, co wyczerpuje treść art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
stanowiącej podstawę prawną wydania zaskarżonej decyzji.
Odnosząc się natomiast do wysuwanego przez powoda w odwołaniu zarzutu naruszenia przez Prezesa UOKiK przepisów
postępowania, tj. art. 10 §1 Kpa, Sąd uznał, że nie zasługuje on na uwzględnienie. Zgodnie bowiem z ugruntowanym w orzecznictwie
poglądem (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 1991 r., sygn. akt III CRN 120/91 OSNC 1992 Nr 5, poz. 87; postanowienie
Sądu Najwyższego z dnia 7 października 1998 r., sygn. akt I CKN 265/98 OSP 2000 Nr 5 poz. 68; postanowienie Sądu Najwyższego
z dnia 11 sierpnia 1999 r., sygn. akt 351/99 OSNC 2000 Nr 3 poz. 47; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2001 r., sygn. akt
I CKN 1036/98 LEX Nr 52708; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2005 r., sygn. akt III SZP 2/05 OSNP 2006/19-20/312).
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może ograniczyć sprawy wynikającej z odwołania od decyzji Prezesa Urzędu tylko do
funkcji sprawdzającej prawidłowość postępowania administracyjnego, które poprzedza postępowania sądowe. Celem postępowania
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nie jest przeprowadzenie kontroli postępowania administracyjnego, ale merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy, której przedmiotem jest
spór między stronami powstający dopiero po wydaniu decyzji przez Prezesa Urzędu. Postępowanie sądowe przed Sądem Ochrony
Konkurencji i Konsumentów jest postępowaniem kontradyktoryjnym, w którym uwzględnia się materiał dowodowy zebrany
w postępowaniu administracyjnym, co nie pozbawia jednak stron możliwości zgłoszenia nowych twierdzeń faktycznych i nowych
dowodów, według zasad obowiązujących w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych. Sąd antymonopolowy jest sądem
cywilnym i prowadzi sprawę cywilną, wszczętą w wyniku wniesienia odwołania od decyzji Prezesa Urzędu według reguł
kontradyktoryjnego postępowania cywilnego, a nie sądem legalności decyzji administracyjnej, jak to czynią sądy administracyjne
w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Tylko takie odczytanie relacji pomiędzy postępowaniem administracyjnym i postępowaniem
sądowym może uzasadniać dokonany przez racjonalnego ustawodawcę wybór między drogą postępowania cywilnego i drogą
postępowania sądowoadministracyjnego dla wyjaśnienia istoty sprawy.
Sąd uznał, że nawet gdyby przyjąć, że w postępowaniu administracyjnym doszło do uchybień proceduralnych, to nie mogą one być
przedmiotem postępowania sądowego mającego na celu merytoryczne rozstrzygnięcie sporu, bowiem Sąd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów zobowiązany jest do wszechstronnego zbadania wszystkich istotnych okoliczności sprawy, przy uwzględnieniu zasad
rozkładu ciężaru dowodu i obowiązku stron w postępowaniu dowodowym.
Sąd postanowił oddalić wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego aktuariusza powołanego na okoliczność, iż
powód oblicza składkę za okres trwania ochrony ubezpieczeniowej. Należało bowiem zważyć, że przepis art. 47912 §1 Kpc nakłada na
powoda obowiązek podania w pozwie wszystkich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie pod rygorem utraty prawa ich
powoływania w dalszym postępowaniu, chyba że wykaże, iż ich powołanie w pozwie nie było możliwe albo że potrzeba powołania
wynikła później.
W niniejszej sprawie, powód w odwołaniu podnosił, że, ponieważ wykazanie na podstawie przedstawionych dokumentów, iż
składka jest obliczana w odniesieniu do okresu ochrony ubezpieczeniowej wymaga wiadomości specjalnych - konieczne staje się
dopuszczenie dowodu z opinii biegłego aktuariusza na okoliczność, iż powódka oblicza składkę za okres trwania jej odpowiedzialności.
Należy jednak wskazać, że powód nie dołączył do odwołania przedmiotowych dokumentów wykazujących prawidłowość obliczania
składki, ani też nie podał, na podstawie jakich dokumentów biegły miałby wydać opinię na powołaną przez powoda okoliczność. Z tych
względów wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego aktuariusza należało oddalić jako bezcelowy.
Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił wniesione przez
31a
powoda odwołanie na podstawie art. 479 §1 Kpc, nie znajdując podstaw do jego uwzględnienia.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 Kpc, stosowanie do wyniku sporu.
39
Wykaz wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
doręczonych w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień 2008 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Wyrok z dnia 3.04.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 69/07) w sprawie z odwołania Stowarzyszenia Użytkowników Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 29.04.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 95/07) w sprawie z odwołania Gminy Konstancin Jeziorna Zakład Gospodarki
Komunalnej w Konstancinie Jeziornej przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 29.05.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 53/07) w sprawie z odwołania SigmaKalon Cieszyn S.A. w Cieszynie i in. przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 37 w niniejszym numerze Dziennika).
Wyrok z dnia 6.06.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 139/07) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Budowlanego BUDOTEX Sp. z o.o.
we Wrocławiu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 17.06.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 97/07) w sprawie z odwołania RWE Stoen S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 26.06.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 30/08) w sprawie z odwołania Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Zgierzu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 27.06.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 135/07) w sprawie z odwołania Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „CARDIF
Polska” S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 38 w niniejszym
numerze Dziennika).
Wyrok z dnia 16.07.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 79/07) w sprawie z odwołania TEL-ART. Sp. z o.o. w likwidacji w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 21.07.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 21/08) w sprawie z odwołania Gminy i Miasta Witkowo przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 21.07.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 28/08) w sprawie z odwołania MUSIC CORNER Sp. z o.o. w Krakowie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 31.07.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 142/07) w sprawie z odwołania Impex Trade Sp. z o.o. w Katowicach, Marka
Pieczary - Zakład Meblowy Fornit w Jaworzynie, L&L A. Leda, E. Leda, R. Leda Sp.j. w Jaworzynie przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 4.08.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 4/08) w sprawie z odwołania Gminy Katowice przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 7.08.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 19/08) w sprawie z odwołania Edwarda Leńczuka - Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowe ORION w Lublinie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 18.08.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 83/07) w sprawie z odwołania Lesaffre Polska S.A. w Wołczynie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 18.08.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 134/07) w sprawie z odwołania PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
w Zamościu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 19.08.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 51/08) w sprawie z odwołania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

DZIENNIK URZĘDOWY NR 4

176

40
WYROK
z dnia 10 lipca 2008 r.
w sprawie z odwołania Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt VI ACa 306/08)
Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2008 r. w Warszawie na rozprawie sprawy
z powództwa Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 listopada 2007 r., sygn. akt XVII Ama 50/07:
1. oddala apelację,
2. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 270 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu
apelacyjnym.
UZASADNIENIE
Wyrokiem z dnia 26 listopada 2007 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie
Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w Warszawie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 17 stycznia 2007 r.
Decyzją tą Prezes UOKiK uznał, że warunki zorganizowanej przez Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie akcji promocyjnej
„Tematyczny w cenie Startowego” polegające na przyjęciu, iż po upływie okresu promocyjnego, w którym abonenci Pakietu
Startowego mogli korzystać z Pakietu tematycznego za cenę opłaty abonamentowej w wysokości 24 zł miesięcznie, tj. przewidzianej
dla Pakietu Startowego, ich umowy na odbiór Pakietu Startowego ulegają przekształceniu w umowę na odbiór Pakietu Tematycznego
z opłatą abonamentową w wysokości 47 zł miesięcznie, o ile objęci akcją abonenci nie złożą oświadczenia o braku zainteresowania
dalszym korzystaniem z Pakietu Tematycznego przed upływem okresu promocji, stanowią praktykę naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów, określoną w art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r.
Nr 244, poz. 2080 ze zm.) poprzez naruszenie art. 77, art. 384 i art. 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93 ze zm.) i jednocześnie stwierdził zaniechanie jej stosowania z dniem 26 stycznia 2006 r.
Odwołanie od tej decyzji złożył Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w Warszawie.
Sąd Okręgowy ustalił, że powodowa Spółka w dniu 15 grudnia 2005 r. wprowadziła w życie Regulamin Akcji Promocyjnej
„Tematyczny w cenie Startowego”. Akcja polegała na przyjęciu, że po upływie okresu promocyjnego, w czasie którego abonenci
Pakietu Startowego mogli korzystać z Pakietu Tematycznego za cenę opłaty abonamentowej w wysokości 24 zł miesięcznie, czyli
obowiązującej dla Pakietu Startowego, umowa na odbiór Pakietu Startowego ulegała przekształceniu w umowę na odbiór Pakietu
Tematycznego z opłatą abonamentową w wysokości 47 zł miesięcznie, o ile objęci akcją abonenci nie złożą oświadczenia o braku
zainteresowania dalszym korzystaniem z Pakietu Tematycznego przed upływem promocji. Ustalono też, że pierwotne umowy
z abonentami powódka zawierała w ramach pakietu abonamentowego umowy transmisji kodowanych programów telewizyjnych
drogą satelitarną w formie pisemnej. Jej część stanowiły też wydane przez Spółkę regulaminy i cenniki. Regulaminu Akcji Promocyjnej
zainteresowanym abonentom nie doręczono. Doręczono im jedynie informujące o akcji ulotki.
Oceniając te ustalenia Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że odwołanie powodowej Spółki jest na gruncie art. 23a ust. 1
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów nieuzasadnione. Działała ona bowiem w ustalonym zakresie
bezprawnie, co polegało na dokonaniu pod pozorem prowadzenia akcji promocyjnej jednostronnej zmiany umów łączących ją
z objętymi akcją promocyjną abonentami. Zdaniem Sądu Okręgowego, powódka wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 77 §1 Kc
nie zachowała dla zmiany umów formy pisemnej. Nadto zachowała się sprzecznie z wymogami art. 384 i nast. Kc nie doręczając
abonentom Regulaminu Akcji Promocyjnej, ani nie wypowiadając umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.
Sąd Okręgowy nie miał też wątpliwości, że strona powodowa miała świadomość, iż przedmiotowy Regulamin zmienia art. 9 §2 lit. b
Regulaminu Umowy o Abonament, o czym świadczy art. 9 Regulaminu Akcji Promocyjnej o treści: „nieuregulowane odmiennie przez
niniejszy Regulamin postanowienia umowy i Regulaminu Umowy o Abonament pozostają w mocy”. Nadto w ocenie Sądu I instancji
poprzez działanie powódki doszło do naruszenia tzw. zbiorowego interesu konsumentów. Chodzi bowiem o to, że działanie Spółki było
skierowane do abonentów korzystających z Pakietu Startowego. Zatem miało ono charakter masowy. […]
Orzeczenie to zaskarżył Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o., wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania
Sądowi I instancji. Zdaniem skarżącej wyrok Sądu Okręgowego z naruszeniem art. 233 §1 Kpc przyjął, że jej działania były bezprawne
i nie stanowiły promocji, a zmierzały do jednostronnej zmiany umowy abonamentowej poprzez przymuszenie abonenta do zmiany
dotychczasowego pakietu, co narusza w konsekwencji art. 384 Kc. Nadto sprzecznie z materiałem dowodowym przyjęto, że zmiana
rodzaju pakietu w ramach umowy o abonament wymagała formy pisemnej po myśli art. 77 Kc, a także, że oferta promocyjna jako
1
stanowiąca zmianę Regulaminu Umowy o Abonament wymagała zachowania rygorów art. 15 §8 tego Regulaminu i art. 384 Kc
poprzez poinformowanie o niej abonentów. W apelacji postawiono też zarzut, iż zaskarżony wyrok narusza art. 23a ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez przyjęcie, że warunki akcji promocyjnej stanowiły praktykę
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Tymczasem pod tym pojęciem nie można rozumieć przypadku zdefiniowanej zamkniętej
grupy konsumentów, albowiem jest nim tylko interes nieokreślonej grupy osób.
Wreszcie Spółka postawiła zarzut, iż wyrok Sądu Okręgowego narusza art. 217 §1 i 2 i art. 227 Kpc przez oddalenie wniosków
o przesłuchanie świadków […], pomimo że ich zeznania miałyby wpływ na rozstrzygnięcie, bo okoliczności, na które mieli zeznawać
były związane ze sprawą promocji. Świadkowie mieli zrelacjonować zasady i przebieg akcji promocyjnej „Tematyczny w cenie
Startowego”, „w tym ilość zastrzeżeń do zasad i procedury tej akcji ze strony abonentów objętych akcją, zasad postępowania
w stosunku do abonentów zmieniających Pakiet Tematyczny na Pakiet Startowy, przyczyn i zasad procedury obsługiwania akcji
i zwalniania w ramach tej procedury abonentów z uiszczania Pakietowej Opłaty Aktywacyjnej”.
W uzasadnieniu apelacji podniesiono, że analizowana akcja promocyjna „Tematyczny w cenie Startowego” była kierowana do
abonentów Pakietu Startowego. Otrzymali oni pocztą pełną i jasną informację na temat zasad tej akcji. Miała ona ograniczony zasięg,
ponieważ chodziło o wybraną grupę abonentów, którzy mogli być zainteresowani odbiorem poszerzonej oferty programowej.
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Wszyscy objęci akcją abonenci mieli możność uzyskania dodatkowych, potrzebnych im informacji telefonicznie. Nadto do pisma
z informacją dołączono kupon ze zwrotną kopertą, aby abonent bez przeszkód mógł wyrazić swoje stanowisko wobec złożonej mu
propozycji. Mieli więc wszelką swobodę działania, a także wpływ na pozostanie przy dotychczasowym pakiecie, lub na jego zmianę.
Dlatego nie można uznać, że działania powódki były bezprawne i wymagały pisemnego aneksu do umowy po myśli art. 77 Kc. Akcja nie
wzbudzała zresztą generalnie kontrowersji ze strony konsumentów, przez co nie można uznać, że doszło do narażenia na uszczerbek
znacznej grupy abonentów. Nadto grupa abonentów, o którą chodzi, nie jest na tyle liczna i masowa, że można ją uznać za
reprezentatywną na tyle, aby mówić o zbiorowym interesie konsumentów w rozumieniu art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów. Zdaniem skarżącej, zmiany w zakresie oferowanych abonentom pakietów stanowią pożądaną
i często stosowaną praktykę, zależną od ich zainteresowań i możliwości finansowych. Zgodnie z Regulaminem zmiana pakietu na
większy wiąże się z dodatkową opłatą. Tymczasem w okresie dwóch miesięcy po zakończeni promocji (1 lutego 2006 r. - 31 marca 2006 r.)
zmiana Pakietu Tematycznego na Startowy nie powodowała naliczenia tej opłaty. Była więc to decyzja korzystna dla abonentów.
Okoliczności te zatem przemawiają przeciwko uznaniu, że sporne działanie Spółki nie było akcją promocyjną, lecz zmianą Regulaminu
Umowy o Abonament.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniósł o oddalenie apelacji.
Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.
Apelacja jest nieuzasadniona.
Należy uznać, że stan faktyczny sprawy nie budzi wątpliwości. Uzupełniając wszakże ustalenia Sądu Okręgowego trzeba przyjąć,
że Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. jest przedsiębiorcą świadczącym usługi rozprowadzania kodowanych programów telewizyjnych
transmitowanych drogą satelitarną. Nie podlega też kwestii, że o zasadach akcji promocyjnej „Tematyczny w cenie Startowego”
abonentów poinformowano kierując do nich pisma z dnia 7 grudnia 2005 r., do których załączano kopertę wraz ze schematem
oświadczenia woli dotyczącego braku zainteresowania abonenta odbiorem Pakietu Tematycznego po zakończeniu promocji. Sąd
Okręgowy, jak wynika z jego ustaleń i rozważań, okoliczności te miał na względzie, choć jasno ich nie wyraził. Są to zresztą okoliczności
bezsporne.
Wbrew zarzutom apelacji nie można przyjąć, że zaskarżone orzeczenie oparto o wadliwie oceniony materiał dowodowy lub
wadliwie zastosowane przepisy prawa materialnego i procesowego. Trzeba uznać, że jakkolwiek apelacja jest obszerna i zawiera wiele
zarzutów, to choć występują one w różnej konfiguracji dotyczą trzech kwestii: czy Regulamin Akcji Promocyjnej stanowił bezprawne
działanie naruszające zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, a w konsekwencji czy Regulamin Akcji Promocyjnej stanowił de facto działanie zmierzające do
jednostronnej zmiany umowy abonamentowej konsumentów dotychczas korzystających z Pakietu Startowego, co wiązało się
z koniecznością dostosowania się skarżącej do wymogów stawianych treścią art. 77 Kc oraz art. 384 §1 i 2 i art. 384 Kc, jak również czy
uzasadnione było oddalenie wniosków dowodowych strony pozwanej z uwagi na treść art. 227 Kpc. Pozwana stawiając ponadto zarzut
wywodzony z art. 233 §1 Kpc w istocie odniosła go do drugiego ze stawianych zarzutów, jego zasadności upatrując w ocenie swych
działań w ramach akcji promocyjnej.
Zdaniem Sądu Apelacyjnego, wszystkie te kwestie podnoszone obecnie jako zarzuty w sposób szczegółowy zostały omówione
oraz ocenione w zaskarżonym wyroku, a apelacja, gdy zanalizować jej rzeczywistą treść, stanowi jedynie wyraz stanowiska powódki,
podtrzymującej dotychczasowe twierdzenia. Apelacja nie zawiera bowiem żadnych nowych elementów, które nie byłyby dotąd
podnoszone, czy to w toku postępowania administracyjnego, czy sądowego. Ocena wszystkich tych kwestii dokonana przez Sąd
Okręgowy nie budzi zastrzeżeń, albowiem nie jest ani dowolna, ani przekraczająca granice zastosowanych przepisów.
Godzi się w tym miejscu przypomnieć, że zwalczanie swobodnej oceny dowodów nie może polegać li tylko na przedstawieniu
własnej, korzystnej dla skarżącego wersji zdarzeń, ustaleń stanu faktycznego opartej na własnej ocenie, lecz konieczne jest przy tym
posłużeniu się argumentami wyłącznie jurydycznym wykazywanie, że wskazane w art. 233 § 1 Kpc kryteria oceny wiarygodności
i mocy dowodów zostały naruszone, co miało wpływ na wyrok sprawy (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie
I ACa 1137/02 - Lex 193544). Takiego zaś zabiegu skarżącej przeprowadzić się nie udało.
Dla porządku można dodać w związku z podniesionymi przez apelującą zarzutami, że także w ocenie Sądu Apelacyjnego akcja
promocyjna „Tematyczny w cenie Startowego” zmierzała do jednostronnej zmiany umów abonentów korzystających dotąd
z Pakietu Startowego. Charakterystycznym bowiem jest, że zgodnie z Regulaminem akcji promocyjnej nie pytano abonentów po
okresie promocyjnego odbioru Pakietu Tematycznego, czy są gotowi z uwagi na zainteresowanie i możliwości finansowe zmienić
rodzaj odbieranego pakietu. Wprowadzono natomiast niemal automatyczną zmianę pakietu na droższy, a zatem także umowy
abonamentowej, która to zmiana wynikała z zachowania abonenta, ale ostatecznie nie zawsze musiała być przejawem jego
rzeczywistej woli. Z tego punktu widzenia interesy abonentów nie były należycie chronione, albowiem niewątpliwie nie da się
wykluczyć założenia, że część zmian pakietu była przypadkowa. Po wtóre, powódka uważa, że w sprawie nie można uznać, że chodzi
o zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 23a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Apelacja zdaje się wiązać użyte w przepisie pojęcie z liczebnością grupy, której niedozwolone działanie miałoby dotyczyć.
Tymczasem zgodzić się trzeba z Sądem Okręgowym, że jakkolwiek nie bez znaczenia jest liczba abonentów, to pojęcie zbiorowego
interesu konsumentów w rozważanym przypadku należy odnieść do faktu, że była to znacząca grupa osób, dla której wyróżnikiem była
zawarta umowa z powódką na odbieranie określonego rodzaju pakietu za określoną cenę. W tym sensie interes tych osób, gdy idzie
o przedmiotową akcję promocyjną miał charakter zbiorowy, właśnie dlatego, że akcja ta dotyczyła wszystkich abonentów tej usługi.
Inaczej mówiąc abonentów tych łączyła wspólna cecha rodzajowa, co wystarczająco usprawiedliwia odniesienie się do wskazanego
wyżej przepisu, biorąc dodatkowo pod uwagę, że przedmiotowa akcja promocyjna nie zakładała rozszerzenia kręgu konsumentów
w ogólności.
Przechodząc do problemu oddalenia wniosków dowodowych o przesłuchanie świadków, to słusznie Sąd Okręgowy uznał
przeprowadzenie tych dowodów za pozbawione znaczenia dla rozstrzygnięcia. Biorąc pod uwagę tezę dowodową wniosku o ich
przesłuchanie i stan ustaleń faktycznych, wynikających z dokumentów, oraz niespornych stanowisk stron świadkowie w gruncie
rzeczy mieliby zeznawać na niewątpliwie już ustalone okoliczności. Ilość zaś reklamacji, czy zastrzeżeń abonentów, czy też
efektywność samej akcji promocyjnej w zakresie świadomości konsumentów nie może wpłynąć na ogólną jej ocenę z przyczyn
powyżej omówionych.
Z tych wszystkich przyczyn Sąd Apelacyjny z mocy art. 385, oraz art. 108 §1 w zw. z art. 98 Kpc orzekł jak wyżej.
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WYROK
z dnia 24 lipca 2008 r.
w sprawie z odwołania MARQUARD MEDIA Polska Sp. z o.o. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt VI ACa 12/08)
Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2008 r. w Warszawie na rozprawie sprawy
z powództwa Marquard Media Polska Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z udziałem Katowickiego Towarzystwa Kapitałowego SPORT Sp. z o.o. w Katowicach o ochronę konkurencji na skutek apelacji powoda od
wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 lipca 2007 r., sygn. akt XVII Ama 84/06:
1. oddala apelację,
2. zasądza od Marquard Media Polska Sp. z o.o. w Warszawie na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
Katowickiego Towarzystwa Kapitałowego SPORT Sp. z o.o. w Katowicach kwoty po 270 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa
prawnego w postępowaniu apelacyjnym.
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 12 czerwca 2006 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał na podstawie art. 9 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów za ograniczające konkurencję praktyki polegające na nadużywaniu przez
MARQUARD MEDIA Polska Sp. z o.o. w Warszawie pozycji dominującej na krajowym rynku sportowej prasy codziennej przez
stosowanie na terenie województwa śląskiego nieuczciwych cen „Przeglądu Sportowego”, czyli niezgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 tej
ustawy przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do rozwoju konkurencji poprzez stosowanie na terenie województwa
śląskiego ceny detalicznej dziennika „Przegląd Sportowy” w wysokości 1 zł, podczas gdy na pozostałym obszarze kraju cena ta jest
wyższa i zróżnicowana w zależności od dnia tygodnia, w celu eliminacji z rynku jedynego konkurenta - wydawcy dziennika „Sport”, czyli
niezgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 5 tej ustawy podział rynku według kryteriów terytorialnych polegający na stosowaniu na obszarze
województwa śląskiego ceny detalicznej sprzedaży dziennika „Przegląd Sportowy” w wysokości znacznie niższej niż stosowana
w sprzedaży tego tytułu na innych obszarach Polski, czyli niezgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 8 tej ustawy.
Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy Prezes UOKiK nałożył na MARQUARD MEDIA Polska Sp. z o.o. w Warszawie karę
pieniężną w wysokości 1.972.600 zł za naruszenie wskazanych w decyzji zakazów ustawowych.
Odwołanie od tej decyzji złożyła MARQUARD MEDIA Polska Sp. z o.o. w Warszawie, wnosząc o jej uchylenie, ewentualnie o jej
zmianę i stwierdzenie, że nie wystąpiła ze strony Spółki praktyka ograniczająca konkurencję, ewentualnie o jej zmianę i obniżenie
wysokości nałożonej na Spółkę kary pieniężnej do kwoty 1.000 zł. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności w części
dotyczącej uznania wskazanych w decyzji działań za ograniczające konkurencję.
Zainteresowany Katowickie Towarzystwo Kapitałowe SPORT Sp. z o.o. w Katowicach wniósł o oddalenie odwołania.
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 24 lipca 2007 r. oddalił odwołanie.
Ustalił, że zarówno Katowickie Towarzystwo Kapitałowe SPORT Sp. z o.o. w Katowicach (dalej KTK) będące wydawcą dziennika
„Sport”, jak MARQUARD MEDIA Polska Sp. z o.o. w Warszawie (dalej MMP) będąca wydawcą dziennika „Przegląd Sportowy” są
przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.)
i wydają jedyne na rynku krajowym dzienniki sportowe. Tytuł „Przegląd Sportowy” ukazuje się od 1921 r. i jest sprzedawany na terenie
całego kraju. Natomiast „Sport” ukazuje się od 1945 r. i jest kolportowany na terenie czternastu województw. Nie jest rozprowadzany
na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, ale istnieje możliwość zaprenumerowania tego tytułu na terenie
całego kraju. Średnia ilość sprzedanych egzemplarzy na terenie całego kraju w 2004 r. „Przeglądu Sportowego” była większa niż
„Sportu”. Udział KTK i MMP w rynku reklamowym określony na podstawie porównania wysokości przychodów ze sprzedaży
powierzchni reklamowej uzyskanych w 2005 r. wskazuje, że udział MMP w rynku sprzedaży powierzchni reklamowej w krajowych
dziennikach sportowych znacznie przewyższa udział w tym rynku, jaki przypada KTK.
Na mocy umowy licencyjnej z dnia 31 sierpnia 2000 r. prawa do wydawania dziennika „Sport” oraz znaku towarowego
przysługiwały MMP, podczas gdy ogół praw i obowiązków wydawniczych związanych z wydawaniem dziennika „Sport” przysługiwał
KTK. W listopadzie 2004 r. MMP ograniczyła zasięg terytorialny kolportażu „Sportu” wycofując ten i tytuł z terenu województwa
dolnośląskiego. Następnie została podjęła decyzję o całkowitym zawieszeniu wydawania „Sportu”, o czym KTK zostało
powiadomione w dniu 10 marca 2005 r. W związku z decyzją MMP o zaprzestaniu wydawania „Sportu” od dnia 11 marca 2005 r.
przedmiotowa umowa licencyjna została rozwiązana, a Spółka KTK podjęła się samodzielnego wydawania „Sportu”.
W „Przeglądzie Sportowym” z dnia 11 marca 2005 r. na stronie tytułowej pojawił się komunikat następującej treści: „UWAGA!
Przeczytaj koniecznie! Od 11 marca 2005 r. przestanie ukazywać się tytuł SPORT natomiast tytuł DZIENNIKA SPORTOWY oraz
TEMPO znajdzie się w Państwa punkcie sprzedaży pracy pod zmienioną nazwą PRZEGLĄD SPORTOWY”. Poniżej zawarto komunikat
dotyczący konkursu o brzmieniu: „Proponuj PRZEGLĄD SPORTOWY wszystkim klientom pytającym o SPORT lub TEMPO. Wśród nich
może być jeden z naszych anonimowych wysłanników. Jeżeli podasz mu informacje o zmianie w ofercie tytułowej, on wypłaci Ci 100 PLN”.
Cena wydania „Przeglądu Sportowego” we wtorki, środy, czwartki i soboty wynosi 1,80 zł, w poniedziałki 2 zł, a w piątki 2.20 zł.
Odrębna cena jest ustalana także dla wydań dziennika z dodatkiem „Skarb Kibica”. W dniu 23 lipca 2005 r. cena tytułu uległa obniżeniu
na terenie województwa śląskiego do poziomu 1 zł we wszystkie dni tygodnia. W związku z zobowiązaniem MMP do zaniechania
sprzedaży dziennika „Przegląd Sportowy” na terenie województwa śląskiego po cenie niższej niż 1,80 zł w decyzji Prezesa UOKiK
Nr RKT-3/2006 z dnia 3 stycznia 2006 r., od dnia 16 stycznia 2006 r. cena „Przeglądu Sportowego” na terenie województwa śląskiego
została zrównana z ceną obowiązującą na pozostałym obszarze kraju.
Oceniając te ustalenia Sąd Okręgowy uznał, że odwołanie winno zostać oddalone. Zdaniem Sądu Okręgowego Prezes UOKiK
prawidłowo zdefiniował rynek właściwy, którym jest rynek codziennej prasy sportowej. Oba dzienniki zawierają bowiem wiadomości
dotyczące wyłącznie sportu i takie jest zapotrzebowanie czytelników obu tych tytułów, którzy nie oczekują - jak to jest w przypadku
rynku prasy codziennej - wiadomości krajowych, lokalnych, politycznych, społecznych, samorządowych, kulturalnych i sportowych.
Zatem w świetle art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów rynek prasy codziennej nie jest substytutem rynku
codziennej prasy sportowej, gdyż oferuje poza informacjami sportowymi również informacje z innych dziedzin życia. Opierając się na
tym samym przepisie Sąd Okręgowy ocenił, że gdy idzie o rynek terytorialny, to trzeba przyjąć, że zarówno „Przegląd Sportowy”,
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jak i „Sport” są sprzedawane na terenie całego kraju, choć „Sport”, z wyjątkiem dwóch województw. Jednakże i tu nie występują
bariery ekonomiczne dla wejścia gazety „Sport” na te segmenty rynku, co oznacza, że może ona rozpocząć działalność dystrybucyjną
na tych obszarach w każdej chwili, przy podobnych kosztach, jak w przypadku innych regionów. Zdaniem Sądu Okręgowego,
z pewnością rynkiem właściwym nie jest rynek regionalny województwa śląskiego, a to dlatego, że o zasięgu rynku nie decyduje
nasilenie konkurencji na danym obszarze, ale fakt jej istnienia, które to zjawisko występuje na obszarze całego kraju (z wyjątkiem
wymienionych województw, na których wszakże nie występują bariery ekonomiczne dla wejścia „Sportu” na rynek).
Dalej Sąd I instancji stwierdził, że zastosowana za „Przegląd Sportowy” cena 1 zł była nieuczciwa, znacznie odbiegająca od
rynkowej. Przez okres pół roku jej stosowania sprzedaż „Sportu” znacznie spadła, by powrócić do stanu poprzedniego, gdy cena
„Przeglądu Sportowego” powróciła do kwoty 1,80 zł. Zaburzenie konkurencji było zatem faktem widocznym na rynku. Naruszony więc
został interes publicznoprawny, o którym mowa w art. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i to zarówno, gdy idzie
o przedsiębiorców, jak i konsumentów. Dalsze umocnienie pozycji powoda jako wydawcy „Przeglądu Sportowego” mogłoby w przyszłości
doprowadzić do wyeliminowania z rynku właściwie jedynego konkurenta, czyli wydawcy dziennika „Sport”, co następnie przełożyłoby
się na nieuzasadnione podwyższenie ceny gazety, a to oddziaływałoby na sytuację czytelników - konsumentów. Dlatego decyzja
w świetle art. 8 ust. 2 pkt 1, 5 i 8 przedmiotowej ustawy słusznie uznała, że powódka stosowała praktyki ograniczające konkurencję,
polegające na nadużywaniu pozycji dominującej na prawidłowo zdefiniowanym rynku właściwym. Jednocześnie, zdaniem Sądu
Okręgowego, nie jest jego powinnością dokonywanie oceny podnoszonych przez powódkę naruszeń przez Prezesa UOKiK przepisów
postępowania administracyjnego. Celem postępowania sądowego nie jest bowiem kontrola postępowania administracyjnego, ale
merytoryczne rozstrzygnięcie sporu na tle treści decyzji Prezesa UOKiK. Jest to postępowanie kontradyktoryjne, w którym bierze się
pod uwagę materiał dowodowy zebrany w postępowaniu administracyjnym, co nie stoi na przeszkodzie, aby strony zgłosiły nowe
twierdzenia i dowody. Nie chodzi zatem jedynie o kontrolę legalności decyzji administracyjnej. Wobec tego kwestionowanie prawidłowości
postępowania administracyjnego nie może skutecznie podważyć prawidłowości zaskarżonej decyzji, przy braku innych merytorycznych
zarzutów, co do jej słuszności.
Gdy idzie o wysokość nałożonej kary, to Sąd Okręgowy ocenił, że strona powodowa nie wykazała, że jest ona niewspółmierna do
stwierdzonych przez nią naruszeń prawa. Rozważane działania MMP miały charakter antykonkurencyjny, polegający na wykorzystaniu
pozycji dominującej kosztem konkurenta, co w dalszej perspektywie zagrażało interesowi publicznemu. Skoro zatem wysokość kary
mieści się w granicach określonych ustawą, to zdaniem Sądu Okręgowego jej wysokość jest właściwa.
Orzeczenie to zaskarżyła MARQUARD MEDIA Polska Sp. z o.o. w Warszawie. Wniosła o zmianę wyroku i poprzedzającej go
decyzji i stwierdzenie, że powódka nie stosowała praktyki ograniczającej konkurencję, ewentualnie o zmianę zaskarżonego wyroku
i uchylenie decyzji Prezesa UOKiK, lub o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji,
ewentualnie o zmianę zaskarżonego wyroku i zaskarżonej decyzji poprzez istotne zmniejszenie wysokości orzeczonej kary pieniężnej.
Wyrokowi Sądu Okręgowego zarzucono naruszenie prawa materialnego poprzez: błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie
art. 4 pkt 8 i 9 oraz art. 8 i 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez błędne zdefiniowanie rynku
właściwego oraz błędne przyjęcie, że Spółka posiada pozycję dominującą na tak zdefiniowanym rynku; błędną wykładnię i niewłaściwe
zastosowanie art. 8 ust. 2 pkt 1, 5 i 8 tej samej ustawy, a tym samym błędne przyjęcie, że powódka dopuściła się praktyk
ograniczających konkurencję; błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 104 tejże ustawy poprzez utrzymanie rażąco wysokiej
kary. Wyrokowi temu zarzucono także naruszenie prawa procesowego poprzez: błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie
31a
art. 479 §1 w zw. z art. 479 §3 Kpc, co doprowadziło do odstąpienia od obowiązku weryfikacji poprawności postępowania
antymonopolowego przy jednoczesnym oparciu wyroku wyłącznie o materiał dowodowy zebrany w trakcie tego postępowania;
31a
błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 479 §1 w zw. z art. 479 §3 Kpc, a w konsekwencji niezasadne zaniechanie
rozpatrzenia zarzutów podniesionych przez Spółkę w odwołaniu od decyzji, co uzasadnia przyjęcie, iż Sąd nie rozpoznał istoty sprawy,
a w szczególności, że działając z naruszeniem przepisów prawa nie uchylił decyzji Prezesa UOKiK z dnia 12 czerwca 2006 r. pomimo
tego, iż decyzja została sformułowana w sposób nieprecyzyjny i niejednoznaczny, co skutkuje jej nieważnością i winno prowadzić do jej
uchylenia; sporządzenie uzasadnienia wyroku niezgodnie z wymogami określonymi w art. 328 Kpc, tj. w sposób niekompletny oraz
wewnętrznie sprzeczny, co uzasadnia przyjęcie, że nie rozpoznano sprawy co do istoty; naruszenie art. 233 Kpc oraz art. 328 §2 Kpc
poprzez dowolną ocenę materiału dowodowego i zaniechanie rozważenia w sposób wszechstronny zebranego materiału
dowodowego, w szczególności materiału dowodowego zebranego w toku postępowania przed Prezesem UOKiK oraz materiału
dowodowego przedstawionego przez powoda w toku postępowania przed Sądem.
W uzasadnieniu skarżąca podniosła, że w dotychczasowym postępowaniu błędnie zdefiniowano rynek właściwy, co spowodowało
również błędne przyjęcie, że MMP posiada na tym rynku pozycję dominującą. W tym względzie nie uwzględniono dowodów z dwóch
opracowań przedłożonych przez powódkę. Jedno z nich dotyczy „Analizy rynku regionalnego na podstawie rozpowszechniania
PRZEGLĄDU SPORTOWEGO i SPORTU latach 2004-2006” autorstwa dr Andrzeja Cynika, drugie zaś „Rynku prasy sportowej
w Polsce. Sport w gazetach sportowych i ogólnoinformacyjnych” autorstwa dr Zbigniewa Bajki. Świadczą one o błędnym zdefiniowaniu
rynku produktowego i geograficznego, co przekłada się na pogląd dotyczący pozycji dominującej na krajowym rynku prasy sportowej.
Uzasadnienie Sądu jest zdaniem powódki w tej mierze nader lakoniczne, co uniemożliwia prześledzenie toku rozumowania w tym
zakresie. Nie zważono przy tym, gdy idzie o rynek produktowy, że codzienna prasa sportowa musi się liczyć z konkurencją ze strony
codziennej prasy ogólnoinformacyjnej, która rozszerzając liczbę stron sportowych przyzwyczaja czytelników do zaspakajania przez
siebie ich potrzeb w zakresie informacji sportowych. Dąży w ten sposób do przejmowania tych czytelników oferując podobny zakres
informacji z tej dziedziny życia, także atrakcyjnie i fachowo przedstawionych. Substytucyjność przy tym nie występuje w kierunku
przeciwnym, albowiem czytelnik prasy ogólnoinformacyjnej nie zamieni jej na sportową. Gdy idzie o analizę treści obu tytułów,
tj. „Przeglądu Sportowego” i „Sportu” w aspekcie substytucyjności, to skarżąca uważa za błędny pogląd, iż obie gazety są produktami
o identycznej charakterystyce. Ewidentnie bowiem „Sport” jest gazetą regionalną ukierunkowaną na czytelnika ze ściśle określonego
obszaru kraju. Natomiast „Przegląd Sportowy” ma w sposób oczywisty charakter ogólnopolski.
Rozważając kwestię rynku właściwego w aspekcie rynku geograficznego, orzeczenie pomija, że około 98% egzemplarzy
„Sportu” sprzedaje się na terenie tylko czterech województw, co przemawia za uznaniem jego regionalnego charakteru ograniczonego
do makroregionu śląskiego. Natomiast „Przegląd Sportowy” jest dostępny w kioskach w całym kraju, czego nie można powiedzieć
o „Sporcie”. Ważnym z tego punktu widzenia jest podkreślenie, że „Sport” nigdy nie prowadził ogólnopolskich kampanii reklamowych,
ani promocyjnych. Świadczy to w przekonaniu powódki o braku rzeczywistej konkurencji ze strony „Sportu” na terenie całego kraju.
Brak też w sprawie dowodów, że wydawca „Sportu” dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, aby tego rodzaju działanie
podjąć, a nawet planować. Można zatem co najwyżej rozważać problem potencjalnej konkurencji obu tytułów, ale taka sytuacja nie
wpływa na definicję rynku właściwego.
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W zakresie problemu pozycji dominującej na rynku MMP uważa, że błąd w zakresie definiowania rynku właściwego prowadził do
błędnej oceny tego zagadnienia. Niezależnie od tego uproszczenie oceny wynika również z faktu, że konkluzję oparto na jednym
kryterium, tj. porównaniu wielkości sprzedaży obu tytułów. Jakkolwiek bowiem „Przegląd Sportowy” wykazuje znacząco wyższą
sprzedaż niż „Sport”, to nie świadczy to o rzeczywistej sile rynkowej obu konkurentów. Nadto nie można podzielić poglądu
o dominującej pozycji MMP na rynku, skoro skarżąca podlega silnej presji konkurencyjnej ze strony prasy ogólnoinformacyjnej i musi
walczyć o utrzymanie tytułu na rynku. Z tego powodu tylko w jednym roku nakłady na promocję „Przeglądu Sportowego” zwiększono
o 300%. Nie można więc uważać, że powódka jako podmiot dominujący może w sposób swobodny kształtować swą pozycję na rynku.
Skoro powódka przypisywanej jej pozycji nie posiada nie można przypisywać jej praktyk z tego rodzaju pozycji wynikających. W tym
względzie nie można mówić o narzucaniu nieuczciwych cen, czyli takich, które wymuszają na konkurencie stosowanie innej ceny, niż
chciałby pobrać za swój towar. Dlatego nie można tego rodzaju poglądu opierać na art. 8 ust. 2 pkt 1 stosowanej ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, a co najwyżej na art. 8 ust. 2 pkt 5 tejże. Z tego punktu widzenia przypisywanie MMP tego rodzaju praktyki
jest błędne. Nadto skoro cena 1 zł za egzemplarz gazety pokrywała koszty jej wydania nie można utrzymywać, że jest ona nieuczciwa
w rozumieniu przywołanego przepisu. Co więcej - MMP przedłożyła dane, z których jasno wynika, że skutkiem obniżki ceny „Przeglądu
Sportowego” było poszerzenie bazy czytelniczej, co nie przełożyło się znacząco na wyniki sprzedaży „Sportu”.
Skarżąca uważa też, że w sposób niezasadny postawiono jej zarzut przeciwdziałania ukształtowaniu się warunków niezbędnych do
rozwoju konkurencji. Nie zważono bowiem, że regionalizowanie cen jest utrwaloną praktyką stosowaną przez wydawców dzienników,
ponieważ normalnym sposobem działania na rynku są regionalne testy cenowe. Trudna sytuacja wynikająca ze spadku sprzedaży
zmusiła zatem MMP do podjęcia działań ukierunkowanych na utrzymanie się na rynku. Dlatego obniżenie ceny należy rozpatrywać
właśnie w tym kontekście. Obszar Śląska był wybrany dla potrzeb takich testów racjonalnie tak z uwagi na tradycje czytelnicze, jak
i silną konkurencję. Wyniki testu cenowego potwierdziły zresztą istnienie możliwości powiększenia bazy czytelniczej, także poprzez
odebranie, przynajmniej na Śląsku, czytelników. Rynek śląski jest zresztą wyraźnie specyficzny z uwagi na tradycje sportowe
i czytelnicze, co potwierdza fakt, iż ukazują się na nim jako jedynym w kraju dwa dzienniki sportowe. To przemawia za uznaniem go
za rynek wyodrębniony, ale nie za przyczyną MMP.
Co do nałożonej kary strona powodowa uważa, że jest ona wymierzona w szczególnie wysokim rozmiarze, bo w wysokości 25%
maksymalnego wymiaru. Dlatego nie ma uzasadnienia w art. 104 powołanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, tym
więcej, że tak dotkliwych sankcji nie stosowano wobec innych podmiotów. Pominięto przy tym sytuację finansową powódki oraz
potencjalne konsekwencje dla niej zapłaty tak wysokiej kary. W konsekwencji zamiast służyć wzmacnianiu konkurencji na rynku może
doprowadzić do eliminacji powódki z tego rynku. Zapłata kary pozbawi bowiem Spółkę możliwości prowadzenia kampanii
marketingowych na poziomie koniecznym dla zachowania jej aktualnej pozycji rynkowej.
Ostatnia część uzasadnienia apelacji została poświęcona kwestii relacji pomiędzy postępowaniem przed Prezesem UOKiK
a Sądem Okręgowym jako Sądem I instancji. Zdaniem skarżącej kontroli sądowej winno być poddane całe postępowanie przed
Prezesem UOKiK, albowiem w przypadku nie dających się sanować przy pomocy nowych dowodów uchybień proceduralnych sporna
decyzja winna zostać uchylona. Sąd Okręgowy odmówił rozpatrywania tych uchybień, ale rozstrzygnięcie oparł wyłącznie na materiale
dowodowym zgromadzonym w postępowaniu administracyjnym. Takiego podejścia zdaniem powódki nie da się zaakceptować,
albowiem prowadzi to w efekcie do sytuacji, w której postępowanie przed Prezesem UOKiK jest pozbawione jakiejkolwiek kontroli,
pomimo nader szerokich uprawnień, jakie Prezes UOKiK posiada. Doprowadziło to w rezultacie do sytuacji, w której pozostały bez
rozpoznania zarzuty sformułowane w odwołaniu od decyzji, co dotyczy: zarzutu naruszenia art. 90 w zw. z art. 8 i 9 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów oraz art. 107 Kpa poprzez nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności wbrew przesłankom
ustawowym, jak również poprzez nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, której sentencja jest formułowana w sposób
wadliwy, z uwagi na użycie nieprecyzyjnych i niejednoznacznych sformułowań, uniemożliwiających jej wykonanie, co uzasadnia
uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego decyzji; zarzutu naruszenia art. 8 i 9 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów w zw. z art. 107 Kpa poprzez nieprecyzyjne i niejednoznaczne sformułowanie sentencji decyzji, co skutkuje
31a
nieważnością decyzji i uzasadnia jej uchylenie na podstawie art. 479 § 3 Kpc; zarzutu naruszenia art. 66 wskazanej wyżej ustawy oraz
art. 10 Kpa poprzez częściowo odmienne sformułowanie sentencji postanowienia nr 1 o wszczęciu postępowania antymonopolowego
31a
oraz sentencji decyzji, co skutkuje nieważnością decyzji i uzasadnia jej uchylenie na podstawie art. 479 §3 Kpc; zarzutu naruszenia
art. lla ustawy antykonkurencyjnej w zw. z art. 104 Kpa poprzez nierozstrzygnięcie w sentencji decyzji w przedmiocie wniosku
złożonego przez Spółkę w toku postępowania antymonopolowego, co skutkuje nieważnością decyzji i uzasadnia jej uchylenie na
31a
podstawie art. 479 §3 Kpc; zarzutu naruszenia art. 66 tej samej ustawy oraz art. 10 Kpc poprzez pozbawienie Spółki możliwości
wypowiedzenia się co do całości materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania antymonopolowego, co skutkuje
31a
nieważnością decyzji i uzasadnia jej uchylenie na podstawie art. 479 §3 Kpc.
Gdy idzie o problem rygoru natychmiastowej wykonalności powódka jest zdania, że brak było ustawowych przesłanek do jego
zastosowania. Nie było bowiem danych pozwalających na uznanie, że działania Spółki mogły mieć negatywny wpływ na konkurencję
na rynku i miałyby wpłynąć na sytuację konsumentów w przyszłości. Nie można zatem akceptować sytuacji, w której z uwagi na
stanowisko Sądu Okręgowego pomimo stanowiska powódki miałby on obowiązywać aż do prawomocnego zakończenia i postępowania.
Podniesiono też, że w rozpatrywanej decyzji użyto sformułowania „nieuczciwa cena” nie wyjaśniając jednocześnie, jaka to cena.
Skoro tak, to trzeba uznać, że nie sprecyzowano, stosowania jakich praktyk zakazuje się, a zatem jak powódka do wyrażonego w decyzji
zakazu ma się zastosować.
Za pozbawiającą ją zdaniem skarżącej prawa do obrony należało uznać z kolei sytuację, w której w postępowaniu
antymonopolowym wszczynano je wskazując na określone praktyki, podczas gdy zarzut postawiony w decyzji jest odmienny.
Wszczynając postępowanie Prezes UOKiK wyrażał wobec MMP podejrzenie „przeciwdziałania ukształtowaniu stosunków
niezbędnych do rozwoju konkurencji poprzez stosowanie na terenie województwa śląskiego ceny detalicznej dziennika PRZEGLĄD
SPORTOWY w wysokości 1 zł w celu eliminacji z rynku jedynego konkurenta, tj. wnioskodawcy”. Natomiast ostatecznie w decyzji
uznano za praktykę ograniczającą ze strony MMP konkurencję poprzez przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych
do rozwoju konkurencji poprzez stosowanie na terenie województwa śląskiego ceny detalicznej dziennika PRZEGLĄD SPORTOWY
w wysokości 1 zł, podczas gdy na pozostałym obszarze kraju cena ta jest wysoka i zróżnicowana w zależności od dnia tygodnia w celu
eliminacji z rynku jedynego konkurenta, tj. wnioskodawcy. Jest to zdaniem skarżącej zasadnicza różnica, albowiem czym innym jest
domniemana praktyka wyrażająca się w stosowaniu określonej ceny, a czym innym w stosowaniu cen zróżnicowanych.
Wreszcie skarżąca uważa, że jej wniosek z dnia 21 kwietnia 2006 r. o wydanie decyzji w trybie art. 1la ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów nie został formalnie merytorycznie rozpoznany, wbrew treści art. 104 §1 Kpa. Nie został zatem
wykorzystany instrument „ugody” z organem antymonopolowym. Akceptacja takiej sytuacji powoduje, że przepis staje się martwy.
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Dlatego brak stanowiska Sądu Okręgowego w tej kwestii jest nieakceptowalny. Nie można też w tej sytuacji uważać, że strona
pozwana mogła skutecznie wezwać Spółkę do ustosunkowania się do zebranego materiału dowodowego, a następnie uznać, że
zrezygnowała z przysługującego jej uprawnienia.
Gdy rzecz tyczy ostatniego z postawionych w apelacji zarzutów, wywodzonego z art. 328 §2 Kpc skarżąca uważa, że Sąd
Okręgowy nie dokonał oceny istniejących w sprawie dowodów, lub ich znaczenia, co odnosi się szczególnie do dowodów na istnienie
substytutywności między prasą ogólnoinformacyjną a prasą sportową czy dowodów wskazujących, że wydawca walczy o utrzymanie
„Przeglądu Sportowego” na rynku, co jest jak to już podniesiono istotne z punktu widzenia możliwości nadużywania domniemanej
pozycji dominującej.
Nadto rozważania Sądu są wewnętrznie sprzeczne, co dotyczy przede wszystkim definicji rynku właściwego. Nie chodzi tu
bowiem o substytucyjność rynków, a produktów tworzących rynek właściwy, czego Sąd Okręgowy zdaje się nie dostrzegać. Nadto
przyjmując jak się wydaje zasadność decyzji co do tego, że MMP zajmuje pozycję dominującą Sąd nie wskazał, jakie czynniki uznał dla
tej kwestii za istotne. W szczególności jak w tym kontekście oceniać brak możliwości utrzymania sprzedaży „Przeglądu Sportowego”
na tym samym poziomie. Nie uzasadniono też przyjęcia tezy o stosowaniu przez powódkę praktyki ograniczającej konkurencję.
Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.
Apelacja jest nieuzasadniona.
Niniejsze rozważania, jak słusznie wskazuje apelująca, z uwagi na węzłowe znaczenie tego problemu dla rozstrzygnięcia należy
rozpocząć od analizy dla tych samych potrzeb pojęcia rynku właściwego, o którym mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 ze zm.). Uznać wszakże uprzednio należy, że stan faktyczny
sprawy ustalony przez Sąd Okręgowy nie budzi zastrzeżeń, a zarzuty apelującej w tej mierze odnoszą się do jego oceny, a nie faktów
przyjętych za podstawę rozważań.
Powracając do problemu rynku właściwego, to niewątpliwie z ogółu prasy ukazującej się w Polsce należy wyodrębnić grupy
dzienników, które ze względu na częstotliwość ukazywania się, a w konsekwencji na charakter zawartych w nich informacji stanowią
odrębną grupę wydawnictw prasowych. Powstaje zatem problem, czy można stwierdzić, że dla obu będących w orbicie
zainteresowania w sprawie tytułów ów rynek jest rynkiem właściwym, jak chce tego powódka.
Jak wynika z obwieszczenia KE w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji (Dz. U. UE
C. 97,372.5) definiowanie rynku jest narzędziem mającym na celu zidentyfikowanie oraz określenie ograniczeń konkurencji między
przedsiębiorstwami. Jego celem jest identyfikowanie rzeczywistych konkurentów danego przedsiębiorstwa, którzy są w stanie
zakłócić zachowanie lego przedsiębiorstwa oraz nie dopuszczać do zachowania w sposób niezależny od skutecznej presji
konkurencyjnej. Dla tego celu konieczne jest określenie rynku właściwego, o którym stanowi połączenie rynku asortymentowego
i geograficznego. Właściwy rynek asortymentowy składa się z tych wszystkich produktów/usług, które uważane są przez konsumenta
za zamienne lub za substytuty, a to ze względu na właściwości produktów, ich ceny i zamierzone stosowanie. Z kolei właściwy rynek
geograficzny obejmuje obszar, na którym dane przedsiębiorstwa uczestniczą w podaży i popycie na produkty/usługi, na którym warunki
konkurencji są wystarczająco jednorodne, oraz który może zostać odróżniony od sąsiadujących obszarów ze względu na to, że warunki
konkurencji na tym obszarze znacznie się różnią. W obwieszczeniu wyjaśniono też, że pozycja dominująca na rynku to taka, w której
przedsiębiorstwo lub grupa przedsiębiorstw byłaby niezależna od jej konkurentów, klientów, a w ostateczności od konsumentów.
Zwykle będzie w takim przypadku chodziło o duży udział w podaży na jakimkolwiek danym rynku, pod warunkiem, że inne analizowane
czynniki (takie jak bariery wejścia na rynek, zdolność klientów do reagowania etc.) zmierzają w tym samym kierunku.
Podzielając te poglądy w pełni, Sąd Apelacyjny uważa, że nie popełnił błędu Sąd Okręgowy przyjmując, iż decyzja Prezesa UOKiK
prawidłowo zdefiniowała w sprawie rynek właściwy. Niewątpliwie bowiem właściwym rynkiem geograficznym zarówno dla
„Przeglądu Sportowego”, jak i „Sportu” jest obszar Polski, albowiem oba tytuły uczestniczą w podaży i popycie na tym rynku w takich
samych warunkach konkurencji. Słusznie podniesiono, że okoliczność, iż „Sport” nie jest obecnie kolportowany w dwóch
województwach oceny tej zmienić nie może, gdy zważyć należy brak barier prawnych, ekonomicznych, społecznych czy organizacyjnych
po temu, aby kolportaż rozszerzyć także na te dwie jednostki terytorialne. Nie można też obronić tezy, że o właściwym rynku
geograficznym miałoby decydować nasilenie popytu w danym regionie kraju. Nie zmienia to bowiem sytuacji, iż popyt ten występuje
w całym kraju, a nadto np. z uwagi na migracje czy sytuację finansową konsumentów nie musi stanowić niezmiennego parametru.
Dlatego argumentacja skarżącej nieuwzględniająca tej oczywistej przecież konstatacji musi być uznana za chybioną, albowiem
ograniczanie lub zwiększanie popytu na oba dzienniki z tych samych przyczyn może dotyczyć konsumentów w całym kraju, jakkolwiek
nie musi być równomiernie rozłożone w poszczególnych jego obszarach. Podnoszone w apelacji w tej mierze kwestie związane
z działaniami marketingowymi nie mają znaczenia dla tak przeprowadzonej identyfikacji rynku geograficznego.
Gdy rzecz tyczy rynku asortymentowego, to w sprawie jest bezsporne, że „Przegląd Sportowy” i „Sport” są jedynymi w kraju
dziennikami zajmującymi się wyłącznie tematyką sportową. Z tego powodu mogą być uważane za produkty substytucyjne z uwagi na
popyt, gdyż kwestia wyboru tematyki pozostaje w tym aspekcie bez znaczenia. Konsument ma bowiem do wyboru oba te produkty
i jego ocenie podlega, które z pism w większym stopniu zaspakaja jego potrzeby w zakresie uzyskania informacji z dziedziny sportu.
Nie można też uznać poprawności tezy, że czytelnik dokonując wyboru, czy sięga po dziennik, czy dziennik sportowy nie kieruje się
jasno sprecyzowanymi przez siebie kryteriami co do zakresu wiadomości, jakie chce uzyskać. Okoliczność, że ogólnoinformacyjna
prasa codzienna część łamów poświęca tematyce sportowej nie zmienia bowiem postaci rzeczy. Czytelnik takiej prasy będzie
poszukiwać w niej różnorakich wiadomości z różnych dziedzin życia (politycznych, społecznych, kulturalnych, nekrologów, ogłoszeń).
Dlatego nie uzna za zaspakajające jego potrzeby czytelnicze dziennika o charakterze stricte sportowym. Zasada ta zadziała też
w kierunku odwrotnym. Siłą rzeczy bowiem dla czytelników żywotnie zainteresowanych tematyką sportową zakres wiadomości
zawartych tylko w pewnym siłą rzeczy ograniczonym segmencie gazety będzie musiał być dalece powierzchowny, nawet rozszerzony
w dodatkach specjalnych, które nie są codziennością.
Nie można zatem mówić o substytucyjności prasy sportowej i codziennej ogólnotematycznej, o której zresztą decydują
preferencje czytelników, a nie poglądy wydawców. Skoro tak, to nie jest obarczone błędem stanowisko Sądu Okręgowego, że MMP
zajmuje na rynku właściwym pozycję dominującą. Ewidentnie nie chodzi przy tym li tylko o porównanie wielkości sprzedaży obu
czasopism, ale także o rodzaj podjętych działań mających na celu wyeliminowanie „Sportu” z rynku. Chodzi tu o całą akcję dotyczącą
zaprzestania jego wydawania i sposobu zawiadomienia czytelników o tym fakcie z jednoczesną akcją ich pozyskania dla „Przeglądu
Sportowego” prowadzoną za pośrednictwem sprzedawców prasy. Okoliczność, że powódka równocześnie podejmuje działania
nakierowane na sukces marketingowy wobec ogólnoinformacyjnych innych dzienników nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia,
albowiem w sporze nie chodzi o jej pozycję dominującą na całym krajowym rynku gazet codziennych.
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W tym kontekście zarzut apelacyjny dotyczący stosowanej ceny 1 zł za egzemplarz „Przeglądu Sportowego” jest również
chybiony. W sprawie nie chodziło bowiem o to, czy jest to cena uczciwa w tym znaczeniu, że pokrywa ona koszt wydania tego
egzemplarza, ale o to, że cenę taką stosowano w zależności od obszaru, na którym gazetę rozprowadzano. Nie ulega bowiem
wątpliwości, że cenę 1 zł stosowano tylko na terenie województwa śląskiego, czyli tam, gdzie popyt na „Sport” był niewątpliwie
najwyższy, a więc i konkurencja najsilniejsza. W innych częściach Polski cena ta była przynajmniej o 80% wyższa. Mając na względzie,
że właśnie Śląsk z rozmaitych przyczyn jest najbardziej zainteresowany pismami o tematyce sportowej twierdzenie o znaczeniu
pilotażowym dla wydawcy tego zabiegu jest oczywiście pozbawione racjonalnych przesłanek. Trudno bowiem uznać, że można
sensownie badać nasycenie rynku w aspekcie ekspansji na obszarze, który przoduje w zapotrzebowaniu na oferowany produkt.
Ponadto strona powodowa nie wykazała, aby zróżnicowanie cen na poszczególnych obszarach kraju było w inny, obiektywny sposób
uzasadnione.
Reasumując te rozważania Sąd Apelacyjny uznał, że Sąd Okręgowy nie dopuścił się przypisywanych mu apelacją naruszeń art. 4
pkt 8 i 9 i art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Należy też wskazać, że oba dowody zgłoszone
przez apelującą w postaci opracowań dwóch rzeczoznawców w kwestii rynku właściwego co prawda nie zostały omówione
w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia, ale też apelacja nie wskazuje, jakie znacznie merytoryczne temu faktowi należałoby
przypisać. Biorąc pod uwagę, że oba dokumenty sporządzono na prywatne (pozaprocesowe) zlecenie MMP nie sposób ocenić ich
inaczej niż jako mające na celu uszczegółowienie stanowiska powódki jako strony. Nie zwalniało to wszakże Sądu Okręgowego od
poczynienia własnych ustaleń i ocen, z czego się wywiązał, a co podlega weryfikacji w trybie instancji.
Gdy rzecz dotyczy zarzutu odnoszącego się do art. 104 tej samej ustawy, to zważyć trzeba, że z treści poprzedzającego go,
a stosowanego w decyzji art. 101 ust. 1 wynika, że ukaranie przedsiębiorcy, także gdy idzie o wysokość kary pozostawiono uznaniu
Prezesa UOKiK, wymagając jedynie, aby nie była ona wyższa niż 10% przychodu za rok rozliczeniowy poprzedzający nałożenie kary.
Zgodnie wszakże z powołanym art. 104 Prezes UOKiK nakładając karę winien uwzględnić okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego
naruszenia ustawy. Sumując trzeba przyjąć, że decyzja o ukaraniu i o wysokości kary została pozostawiona swobodnemu, choć nie
dowolnemu, uznaniu Prezesa Urzędu. Biorąc pod uwagę ten stan prawny argument apelującej o surowości zastosowanej kary
w porównaniu z innymi podmiotami jest oczywiście pozbawiony racji, albowiem wymierzenie i wysokość kary musi podlegać
indywidualizacji. Gdy zaś idzie o negatywny wpływ tej kary na kondycję finansową powódki, to kwestia ta po pierwsze nie została
w żaden sposób wykazana, a po wtóre biorąc pod uwagę jej represyjno-prewencyjny cel nie sposób uznać w ustalonych
okolicznościach, że kara jest niewspółmierna do stopnia naruszenia przez MMP zasad uczciwej konkurencji, oraz czasokresu jego
trwania, gdy zważyć, że powódka dopiero kolejną decyzją Prezesa UOKiK z dnia 3 stycznia 2006 r. została przymuszona do zaniechania
zakwestionowanej uprzednio polityki cenowej. Nie sposób też pominąć, że działania powódki miały istotne znaczenie w tym okresie
dla pozycji „Sportu” na rynku.
Ostatnia część apelacji kwestii dotyczy uchybień Prezesa UOKiK popełnionych w toku postępowania administracyjnego.
Przede wszystkim należy stwierdzić, że jak to wynika z dotychczasowego orzecznictwa postępowanie przed Sądem Ochrony
Konkurencji i Konsumentów jest postępowaniem pierwszoinstancyjnym, inicjowanym przez odwołanie od decyzji administracyjnej,
toczącym się według zasady kontradyktoryjności. Odwołanie wyznacza zakres rozpoznania sprawy, a strony dysponują w ramach tego
zakresu stosowną swobodą inicjowania postępowania dowodowego, niezależnie od tego, że w postępowaniu tym uwzględnia się
materiał dowodowy zebrany w postępowaniu administracyjnym. Po przeprowadzeniu tego postępowania Sąd Okręgowy Konkurencji
i Konsumentów wydaje stosowne orzeczenie ad meritum, czyli ustosunkowujące się do zaskarżonej decyzji. Zakres możliwości Sądu
w tej mierze określa art. 47931a i art. 47932 Kpc. Oznacza to, że Sąd nie może ograniczyć się do wskazywania wadliwości decyzji, ale
władny jest, jeżeli znajdzie po temu uzasadnienie faktyczne i prawne, usunąć wady tej decyzji (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia
24 października 2002 r. w sprawie I CKN 1465/00, Lex 75278; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie
III CRN 120/91, OSNC 5/92/87; wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 września 2006 r. w sprawie XVII Ama 71/05
- Dz. Urz. UOKiK 4/06/61). W wyroku z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie III SK 44/04, OSNP 9/05/36 Sąd Najwyższy wskazał, że celem
postępowania sądowego nie jest przeprowadzenie kontroli postępowania administracyjnego, ale merytoryczne rozstrzygnięcie
sprawy, której przedmiotem jest spór między stronami powstający po wydaniu decyzji przez Prezesa UOKiK. Do Sądu jednak
ostatecznie należy zastosowanie odpowiedniej normy prawa materialnego na podstawie wyjaśnienia podstawy faktycznej. W rezultacie
tych nie budzących wątpliwości stwierdzeń można uznać za utrwalony pogląd, że biorąc pod uwagę cel postępowania sądowego,
także w zestawieniu z treścią art. 47016 Kpc rzeczą Sądu jest merytoryczna ocena poddanej jego rozstrzygnięciu decyzji. Dlatego nie
można ostatecznie utrzymywać, że postępowanie przed Prezesem UOKiK jest poza kontrolą w tym znaczeniu, że jego postępowanie
może być zupełnie dowolne, co nie spotka się z żadną sankcją. Właśnie kontrola sądowa zasadności decyzji jest wykładnikiem
słuszności tej decyzji. Należy też zauważyć, że wśród prerogatyw Sądu wobec decyzji wymienionych w art. 479 Kpc brak jest takiej,
która dopuszczałaby możliwość stwierdzenia nieważności takiej decyzji. Jest tak dlatego, że kontrola sądowa ma charakter merytoryczny
i nie obejmuje kwestii związanych z samym postępowaniem administracyjnym. Nie pozbawia to jednak strony prawa do obrony swych
słusznych interesów, skoro meritum sporu zostaje z jej woli poddane kontroli sądowej, według wszelkich rygorów proceduralnych
gwarantujących tę obronę.
Dodać też można, że powódka nie wykazała, aby zarzucane Prezesowi UOKiK uchybienia proceduralne miały znaczenie
merytoryczne dla treści zaskarżonego wyroku.
Gdy idzie o zarzut wywiedziony z art. 328 §2 Kpc, to wbrew twierdzeniu apelującej uzasadnienie zaskarżonego wyroku zawiera
wszelkie niezbędne elementy, pozwalające na jego ocenę instancyjną. Skoro tak, to nawet mankamenty tego uzasadnienia nie
uzasadniają uznania racji apelującego, szczególnie gdy zważyć, że Sąd Apelacyjny jest również Sądem zobligowanym do rozpoznania
sporu merytorycznie, a nie tylko do kontroli wyroku Sądu I instancji.
Z tych wszystkich względów, zgodnie z art. 385 Kpc i art. 98 Kpc, orzeczono jak wyżej.
42
Wykaz wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie
doręczonych w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień 2008 r.
1.
2.

Wyrok z dnia 27.03.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 957/07) w sprawie z odwołania Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 8.04.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 1287/07) w sprawie z odwołania ENION S.A. w Krakowie przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Wyrok z dnia 9.04.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 1327/07) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
we Wrześni przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 29.04.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 1378/07) w sprawie z odwołania UNIVERSUM Spółdzielnia Pracy w Poznaniu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 27.05.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 7/08) w sprawie z odwołania Jacka Nowakowskiego Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 29.05.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 1377/07) w sprawie z odwołania Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 17.06.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 1144/07) w sprawie z odwołania CTL Logistics S.A. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 17.06.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 1162/07) w sprawie z odwołania PKP Cargo S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 4.07.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 307/08) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.
w Nysie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 10.07.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 8/08) w sprawie z odwołania Tele2 Polska Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 10.07.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 29/08) w sprawie z odwołania Wodociągów i Kanalizacji Zgierz Sp. z o.o. w Zgierzu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 10.07.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 92/08) w sprawie z odwołania Izby Architektów w Warszawie przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 10.07.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 306/08) w sprawie z odwołania Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 40 w niniejszym numerze Dziennika).
Wyrok z dnia 10.07.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 310/08) w sprawie z odwołania Tomasza Ulińskiego - Usługi Kserograficzne
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 17.07.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 23/08) w sprawie z odwołania Gepard Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 24.07.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 12/08) w sprawie z odwołania Marquard Media Polska Sp. z o.o. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 41 w niniejszym numerze Dziennika).
Wyrok z dnia 24.07.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 58/08) w sprawie z odwołania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Krośnie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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