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DECYZJA
z dnia 17 czerwca 2008 r.
w sprawie uprawdopodobnienia stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów przez B.P. „EUROTRANS” PKS
Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim (Nr RŁO-26/2008)
I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 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 w sprawie praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów wszczętego z urzędu przeciwko Biuru Podróży EUROTRANS PKS Spółka z o.o. w Ostrowcu
Świętokrzyskim, działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po uprawdopodobnieniu stosowania
przez tego przedsiębiorcę praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na stosowaniu postanowień wzorców umów, które
45
zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 479 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, poprzez stosowanie we wzorcu umowy pn.: „Warunki uczestnictwa
w imprezach organizowanych przez B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o.” postanowień umownych o treści: „B.P. „EUROTRANS”
PKS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwowych, siła
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wyższa, itp.). W takim przypadku uczestnik może żądać wpisania go na listę stałą uczestników innej imprezy lub zwrotu pełnej
wpłaty (…) Uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu jakiekolwiek odszkodowanie”, „B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. nie
obciąży Uczestnika kosztami reklamacji, za wyjątkiem uzasadnionej opłaty manipulacyjnej, jeżeli Uczestnik najpóźniej w dniu
w chwili odstąpienia od umowy wskaże osobę spełniająca warunki udziału w imprezie i osoba ta przejmie obowiązki wynikające z tej
umowy.”, „B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy wynikłe
z przyczyn od niego niezależnych, np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie innych okoliczności siły wyższej lub
leżących po stronie uczestnika.”, „Ewentualne reklamacje należy składać pod rygorem możliwości ich odrzucenia bez
rozpatrywania w termonie 24 godzin od zaistnienia sytuacji będącej źródłem reklamacji do pilota/rezydenta B.P. „EUROTRANS”
PKS Sp. z o.o. lub do wskazanego w programie lub w voucherze przedstawiciela B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. za granicą bądź
telefonicznie do organizatora imprezy (…)”, „Uzupełnienie składanych reklamacji powinno być składane w formie pisemnej w B.P.
„EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy.”, „Oferty specjalne oraz ofert z ostatniej chwili
(last minute) oferowane przez B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. nie podlegają reklamacji, ze względu na swój specyficzny
charakter oraz na możliwość występowania zmiennych warunków realizacji świadczeń.”, „Podczas trwania imprezy
B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. nie bierze na siebie odpowiedzialności za zagubiony bądź uszkodzony bagaż, w którym to
przypadku uczestnik w sprawie o odszkodowanie winien zwrócić się bezpośrednio do przewoźnika.” (Rozdział III pkt 14) - które
45
zostało wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 479 Kodeksu
postępowania cywilnego, „B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu
nieszczęśliwych wypadków utraty zdrowia czy bagażu w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczeniową,
z którym zawarł Umowę.” (Rozdział III pkt 15) - które zostało wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za
45
niedozwolone, o którym mowa w art. 479 Kodeksu postępowania cywilnego, „Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji
Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby B.P. „EUROTRANS” PKS
Sp. z o.o.”, i przyjęciu zobowiązania Biura Podróży EUROTRANS PKS Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, do zaniechania
tych działań poprzez opracowanie do dnia 30 czerwca 2008 r. nowego wzorca nie zawierającego postanowień kwestionowanych
przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz aneksowanie umów istniejących już w obrocie prawnym do dnia
10 lipca 2008 r., nakłada się obowiązek wykonania tego zobowiązania do dnia 30 czerwca 2008 r. poprzez wprowadzenie zmian
we wzorcu umowy „Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o.” zgodnych
z obowiązującymi przepisami prawa oraz do dnia 10 lipca 2008 r. poprzez wycofanie z istniejących już w obrocie prawnym umów
postanowień kwestionowanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
II. Na podstawie art. 28 ust. 3 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 działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada się
na Biuro Podróży EUROTRANS PKS Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim obowiązek złożenia sprawozdania o stopniu
realizacji przyjętego zobowiązania do dnia 4 lipca 2008 r. doręczenie nowego wzorca umowy, do dnia 14 lipca 2008 r. dowodów
potwierdzających aneksowanie umów istniejących już w obrocie prawnym zawierających kwestionowane przez Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowienia wzorca umowy „Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez
B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o.”.
UZASADNIENIE
W dniu 20 grudnia 2007 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej: „Prezesem Urzędu”) wszczął
postępowanie wyjaśniające, mające na celu badanie rynku świadczenia usług turystycznych w zakresie stanu konkurencji na tym rynku
oraz stanu ochrony praw konsumentów, w szczególności w zakresie możliwych naruszeń praw konsumentów w związku ze
stosowaniem niedozwolonych postanowień umownych. W ramach ww. postępowania dokonano m.in. kontroli wzorców umowy
stosowanych przez Biuro Podróży EUROTRANS PKS Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim (zwana dalej: „Spółką”). W wyniku
kontroli Prezes Urzędu ustalił, że Spółka we wzorcu umowy „Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez B.P.
„EUROTRANS” PKS Sp. z o.o.” (zwany dalej: „wzorzec umowy”) stosuje postanowienia o treści: „B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o.
zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwowych, siła wyższa, itp.). W takim
przypadku uczestnik może żądać wpisania go na listę stałą uczestników innej imprezy lub zwrotu pełnej wpłaty […] Uczestnikowi nie
przysługuje z tego powodu jakiekolwiek odszkodowanie.”, „B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. nie obciąży Uczestnika kosztami
reklamacji, za wyjątkiem uzasadnionej opłaty manipulacyjnej, jeżeli Uczestnik najpóźniej w dniu w chwili odstąpienia od umowy
wskaże osobę spełniająca warunki udziału w imprezie i osoba ta przejmie obowiązki wynikające z tej umowy.”, „B.P. „EUROTRANS”
PKS Sp. z o.o. nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych,
np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie innych okoliczności siły wyższej lub leżących po stronie uczestnika.”,
„Ewentualne reklamacje należy składać pod rygorem możliwości ich odrzucenia bez rozpatrywania w terminie 24 godzin od zaistnienia
sytuacji będącej źródłem reklamacji do pilota/rezydenta B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. lub do wskazanego w programie, lub
w voucherze przedstawiciela B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. za granicą bądź telefonicznie do organizatora imprezy […]”,
„Uzupełnienie składanych reklamacji powinno być składane w formie pisemnej w B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od
daty zakończenia imprezy.”, „Oferty specjalne oraz ofert z ostatniej chwili (last minute) oferowane przez B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o.
nie podlegają reklamacji, ze względu na swój specyficzny charakter oraz na możliwość występowania zmiennych warunków realizacji
świadczeń.”, „Podczas trwania imprezy B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. nie bierze na siebie odpowiedzialności za zagubiony bądź
uszkodzony bagaż, w którym to przypadku uczestnik w sprawie o odszkodowanie winien zwrócić się bezpośrednio do przewoźnika.”,
„B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków utraty zdrowia
czy bagażu w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczeniową, z którym zawarł Umowę.”, „Wszelkie spory
mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez Sąd właściwy dla
siedziby B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o.”, co może stanowić naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 cytowanej na wstępie ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów.
W wyniku przeprowadzonej analizy Prezes Urzędu ustalił, że postanowienie wskazane w Rozdziale I pkt 12 wzorca umowy jest
45
tożsame z klauzulą wpisaną do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 479 ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (zwany dalej: „Rejestr”) pod pozycją 1149, w dniu 26 kwietnia 2007 r. na
podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 lutego 2007 r., sygn. akt XVII
Amc 56/06, o treści: „Organizator z powodu przyczyn od siebie niezależnych i niezawinionych (decyzje władz państwowych, działanie
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siły wyższej, brak wymaganego minimum uczestników, niemożność spełnienia świadczenia) zastrzega sobie prawo do anulowania
imprezy, zmiany terminu i programu imprezy (nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy). Organizator nie ponosi z tego tytułu
żadnych kosztów, a klientowi nie przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu tych zmian. Organizator ma obowiązek niezwłocznie
powiadomić uczestnika o ww. zmianach, a ten powinien w terminie trzech dni od uzyskania informacji, zaakceptować zmiany bądź
zrezygnować z uczestnictwa w imprezie składając pisemne oświadczenie.” Postanowienie wskazane w Rozdziale II pkt 6 wzorca
umowy jest tożsame z klauzulą wpisaną do Rejestru pod pozycją 258, w dniu 22 lutego 2005 r. na podstawie wyroku Sądu Okręgowego
w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 19 października 2004 r., sygn. akt XVII Amc 95/03, o treści:
„W przypadku gdy klient odstępujący od umowy wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, która przyjmuje
obowiązki wynikające z tej umowy klient zobowiązany jest zapłacić opłatę manipulacyjną”. Postanowienie wskazane w Rozdziale III
pkt 8 wzorca umowy jest tożsame z klauzulą wpisaną do Rejestru pod pozycją 186, w dniu 7 grudnia 2004 r. na podstawie wyroku Sądu
Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 października 2004 r., sygn. akt XVII Amc 83/04,
o treści: „Biuro Podróży nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych
np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie innych okoliczności siły wyższej lub leżących po stronie uczestnika”.
Postanowienie wskazane w Rozdziale III pkt 3 wzorca umowy jest tożsame z klauzulą wpisaną do Rejestru pod pozycją 184 w dniu
7 grudnia 2004 r. na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
27 października 2004 r., sygn. akt XVII Amc 83/03, o treści: „Biuro Podróży jest odpowiedzialne za przebieg imprezy zgodny
z programem oraz za umówioną jakość świadczeń. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać pod rygorem możliwości ich odrzucenia bez
rozpatrywania w terminie 24 godzin od zaistnienia sytuacji będącej źródłem reklamacji na piśmie do pilota/rezydenta Biura Podróży lub
do wskazanego w programie lub na voucherze przedstawiciela Biura Podróży za granicą bądź faksem do organizatora imprezy, który
dołoży wszelkich starań aby usunąć przyczyny reklamacji, w tym w miarę możliwości poprzez zapewnienie uczestnikowi świadczeń
zastępczych”. Postanowienie wskazane w Rozdziale III pkt 5 wzorca umowy jest tożsame z klauzulą wpisaną do Rejestru pod pozycją
1110 w dniu 10 kwietnia 2007 r. na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 26 lutego 2007 r., sygn. akt XVII Amc 174/05, o treści: „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
uczestnik ma prawo zgłosić reklamację Organizatorowi imprezy w siedzibie GO TOUR w Warszawie 00-024, Al. Jerozolimskie 44 lok. 1029
do 7 dni kalendarzowych od daty ukończenia imprezy.” Postanowienie wskazane w Rozdziale III pkt 10 wzorca umowy jest tożsame
z klauzulą wpisaną do Rejestru pod pozycją 173, w dniu 18 listopada 2004 r. na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 maja 2004 r., sygn. akt XVII Amc 104/03, o treści: „W przypadku zakupu imprez po
cenach promocyjnych, last minute, specjalnych nie podlegają one reklamacji […]”. Postanowienie wskazane w Rozdziale III pkt 14d
wzorca umowy jest tożsame z klauzulą wpisaną do Rejestru pod pozycją 798, w dniu 3 sierpnia 2006 r. na podstawie wyroku Sądu
Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 17 maja 2006 r., sygn. akt XVII Amc 5/05, o treści:
„Organizator nie odpowiada za bagaż Klienta skradziony, zniszczony lub zaginiony w czasie trwania imprezy”. Postanowienie
wskazane w Rozdziale III pkt 15 wzorca umowy jest tożsame z klauzulą wpisaną do Rejestru pod pozycją 1087, w dniu 27 marca 2007 r.
na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 stycznia 2007 r., sygn. akt
XVII Amc 160/05, o treści: „Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia czy
bagażu w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną Signal Iduna lub innego towarzystwa ubezpieczeniowego,
z którym Biuro zawarło umowy ubezpieczenia”. Postanowienie wskazane w Rozdziale IV pkt 2 wzorca umowy jest tożsame z klauzulą
wpisaną do Rejestru pod pozycją 1059, w dniu 21 marca 2007 r. na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 grudnia 2006 r., sygn. akt XVII Amc 152/05, o treści: „Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia
polubownie wówczas reklamacja umowy podlega rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla Organizatora”.
W dniu 24 kwietnia 2008 r. Prezes Urzędu wszczął z urzędu Postanowieniem Nr 1/61-10/08 postępowanie w sprawie podejrzenia
stosowania przez Spółkę praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na godzącym w nie, bezprawnym
stosowaniu we wzorcu umowy postanowień o treści: „B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania imprezy
z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwowych, siła wyższa, itp.). W takim przypadku uczestnik może żądać wpisania
go na listę stałą uczestników innej imprezy lub zwrotu pełnej wpłaty […] Uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu jakiekolwiek
odszkodowanie.”, które zostało wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa
45
w art. 479 Kpc, „B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. nie obciąży Uczestnika kosztami reklamacji, za wyjątkiem uzasadnionej opłaty
manipulacyjnej, jeżeli Uczestnik najpóźniej w dniu w chwili odstąpienia od umowy wskaże osobę spełniająca warunki udziału w imprezie
i osoba ta przejmie obowiązki wynikające z tej umowy.”, które zostało wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za
45
niedozwolone, o którym mowa w art. 479 Kpc, „B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. nie odpowiada za niedogodności zaistniałe
w trakcie realizacji imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie innych
okoliczności siły wyższej lub leżących po stronie uczestnika.”, które zostało wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy
45
uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 479 Kpc, „Ewentualne reklamacje należy składać pod rygorem możliwości ich
odrzucenia bez rozpatrywania w terminie 24 godzin od zaistnienia sytuacji będącej źródłem reklamacji do pilota/rezydenta
B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. lub do wskazanego w programie lub w voucherze przedstawiciela B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o.
za granicą bądź telefonicznie do organizatora imprezy (…)”, które zostało wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych
45
za niedozwolone, o którym mowa w art. 479 Kpc, „Uzupełnienie składanych reklamacji powinno być składane w formie pisemnej
w B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy.”, które zostało wpisane do rejestru postanowień
45
wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 479 Kpc, „Oferty specjalne oraz ofert z ostatniej chwili (last
minute) oferowane przez B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. nie podlegają reklamacji, ze względu na swój specyficzny charakter oraz
na możliwość występowania zmiennych warunków realizacji świadczeń.”, które zostało wpisane do rejestru postanowień wzorców
45
umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 479 Kpc, „Podczas trwania imprezy B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. nie
bierze na siebie odpowiedzialności za zagubiony bądź uszkodzony bagaż, w którym to przypadku uczestnik w sprawie o odszkodowanie
winien zwrócić się bezpośrednio do przewoźnika.”, które zostało wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za
45
niedozwolone, o którym mowa w art. 479 Kpc, „B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą
z tytułu nieszczęśliwych wypadków utraty zdrowia czy bagażu w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczeniową,
z którym zawarł Umowę.”, które zostało wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym
45
mowa w art. 479 Kpc, „Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku
porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o.”, które zostało wpisane do rejestru postanowień
45
wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 479 Kpc, co może stanowić naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1
cytowanej na wstępie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
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W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania w piśmie z dnia 14 maja 2008 r. Spółka poinformowała, że podjęła
starania w celu skorygowania umów o świadczenie usług turystycznych oraz aby zaistniała sytuacja nigdy już nie miała miejsca.
Natomiast w piśmie z dnia 5 czerwca 2008 r. Spółka oświadczyła, że wykreśliła z wzorca umowy postanowienia kwestionowane przez
Prezesa Urzędu, podjęła działania w celu opracowania nowego wzorca umowy i zobowiązała się do wyeliminowania z obrotu
prawnego umów zawierających kwestionowane przez Prezesa Urzędu postanowienia. Spółka wystąpiła z wnioskiem o wyznaczenie
przez Prezesa Urzędu terminu do usunięcia stwierdzonych uchybień i wydania w przedmiotowym postępowania decyzji w trybie
art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zwana dalej: „ustawa o okik”).
Prezes Urzędu ustalił, iż Spółka […] prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Biuro Podróży EUROTRANS PKS Spółka z o.o.
Spółka m.in. świadczy usługi turystyczne.
Przedmiotem analizy Prezesa Urzędu w ramach niniejszego postępowania był wzorzec umowy „Warunki uczestnictwa w imprezach
organizowanych przez B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o.”. Jest to wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 §1 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16. poz. 93, ze zm.) (zwana dalej: „Kc”).
We wskazanych powyżej wzoru umowy Spółka ustaliła jednostronnie następujące postanowienia:
- „B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz
państwowych, siła wyższa, itp.). W takim przypadku uczestnik może żądać wpisania go na listę stałą uczestników innej imprezy lub
zwrotu pełnej wpłaty […] Uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu jakiekolwiek odszkodowanie.”, (Rozdział I pkt 12 wzorca
umowy),
- „B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. nie obciąży Uczestnika kosztami reklamacji, za wyjątkiem uzasadnionej opłaty
manipulacyjnej, jeżeli Uczestnik najpóźniej w dniu w chwili odstąpienia od umowy wskaże osobę spełniająca warunki udziału w
imprezie i osoba ta przejmie obowiązki wynikające z tej umowy.” (Rozdział II pkt 6 wzorca umowy),
- „B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy wynikłe z przyczyn od
niego niezależnych, np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie innych okoliczności siły wyższej lub, leżących po
stronie uczestnika.” (Rozdział III pkt 8 wzorca umowy),
- „Ewentualne reklamacje należy składać pod rygorem możliwości ich odrzucenia bez rozpatrywania w termonie 24 godzin od
zaistnienia sytuacji będącej źródłem reklamacji do pilota/rezydenta B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. lub do wskazanego w
programie lub w voucherze przedstawiciela B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. za granicą bądź telefonicznie do organizatora
imprezy (…)” (Rozdział III pkt 3 wzorca umowy),
- „Uzupełnienie składanych reklamacji powinno być składane w formie pisemnej w B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. w ciągu 7
dni od daty zakończenia imprezy.” (Rozdział III pkt 5 wzorca umowy),
- „Oferty specjalne oraz ofert z ostatniej chwili (last minute) oferowane przez B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. nie podlegają
reklamacji, ze względu na swój specyficzny charakter oraz na możliwość występowania zmiennych warunków realizacji
świadczeń.” (Rozdział III pkt 10 wzorca umowy),
- „Podczas trwania imprezy B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. nie bierze na siebie odpowiedzialności za:
d) zagubiony bądź uszkodzony bagaż, w którym to przypadku uczestnik w sprawie o odszkodowanie winien zwrócić się
bezpośrednio do przewoźnika.” (Rozdział III pkt 14 wzorca umowy),
- „B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków utraty
zdrowia czy bagażu w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczeniową, z którym zawarł Umowę.”
(Rozdział III pkt 15 wzorca umowy),
- „Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez
Sąd właściwy dla siedziby B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o.” (Rozdział IV pkt 2 wzorca umowy).
Prezes Urzędu ustalił, co następuje.
[…] Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o okik, zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Stosownie do art. 24 ust. 2 ustawy o okik, przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie
bezprawne działanie przedsiębiorcy. Za bezprawne działanie przedsiębiorcy uznaje się m.in. stosowanie postanowień wzorców umów,
45
które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 479 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. - Kpc. Wskazany przepis zawiera otwarty katalog działań stanowiących praktyki naruszające zbiorowe interesy
konsumentów.
Stwierdzenie praktyki określonej w art. 24 ustawy o okik wymaga wykazania, że spełnione zostały łącznie trzy przesłanki:
1) działanie przedsiębiorcy, 2) noszące znamiona bezprawności, 3) godzące w zbiorowy interes konsumentów.
Ad 1) Stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o okik, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorcy, rozumie się przez to przedsiębiorcę
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (…). Prezes Urzędu stwierdza, że Spółka jest przedsiębiorcą
w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o okik.
Ad 2) Dla uznania działania przedsiębiorcy za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów konieczne jest, aby miało ono
charakter bezprawny.
Art. 24 ust. 2 ustawy o okik zawiera przykładowy katalog praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Stosownie do
art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o okik, za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów uważa się w szczególności stosowanie
45
postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do Rejestru. Na mocy art. 479 §1 Kpc, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
jest obowiązany przesyłać Prezesowi Urzędu odpis każdego prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo o uznanie
postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Na podstawie takich wyroków, Prezes Urzędu jest zobowiązany do prowadzenia
45
45
rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, stosownie do art. 479 §2 Kpc. Przepis art. 479 §3 Kpc ustanawia
zasadę tzw. formalnej jawności Rejestru, stanowiąc, że Rejestr jest jawny. Jawność Rejestru oznacza, że Rejestr jest dostępny dla
każdego zainteresowanego, czyli każdy ma do niego prawo wglądu. Skutkiem formalnej jawności Rejestru jest niemożność zasłaniania
się nieznajomością dokonanych w nim wpisów. W rejestrze tym przytacza się treść postanowień wzorców umowy uznanych przez
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone.
W ocenie Prezesa Urzędu, wpisanie takich postanowień do Rejestru oznacza, że od tej chwili postanowienia te są zakazane we
wszystkich wzorcach umów. Zakaz stosowania postanowień wpisanych do Rejestru, dotyczy nie tylko tego przedsiębiorcy, przeciwko
któremu zapadł wyrok w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, lecz również innych przedsiębiorców
z danej branży. Za takim ujęciem przemawia podstawowy cel postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy
za niedozwolone, jakim jest usunięcie z obrotu postanowień, które Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone.
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Chodzi bowiem o to, by konsumenci nie byli narażeni na te postanowienia w przyszłości w umowach zawieranych z innymi
przedsiębiorcami. Ponadto, zdaniem Prezesa Urzędu, zakaz stosowania niedozwolonych postanowień wpisanych do Rejestru dotyczy
także postanowień podobnych. Przedsiębiorcy stosują bowiem postanowienia, których istota jest taka sama, lecz konstrukcja
gramatyczna, szyk wyrazów w zdaniu są różne. W związku z tym, zakazane jest też stosowanie postanowienia, którego zakres jest
tożsamy z zakresem postanowienia wpisanego do Rejestru. Nie jest konieczna dokładna, literalna identyczność tych postanowień.
Stanowisko Prezesa Urzędu znajduje uzasadnienie w orzecznictwie. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 lipca 2006 r. (Sygn. akt III
SZP 3/06) wskazał, iż stosowanie postanowień wzorców umów o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone
prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wpisanych do Rejestru, może być uznane w stosunku do
innego przedsiębiorcy za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Sąd Najwyższy uznał również, iż jeżeli Sąd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów uzna określoną klauzulę za niedozwoloną w wyniku przeprowadzonej kontroli abstrakcyjnej i zostanie ona
wpisana do Rejestru, praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 23a ust. 2 poprzedniej ustawy o okik
dopuszcza się każdy z przedsiębiorców, który wprowadza do stosowanych klauzul zmiany o charakterze kosmetycznym, polegające
np. na przestawieniu szyku wyrazów lub zmianie użytych wyrazów, jeżeli zmiany te nie prowadzą do zmiany istoty klauzuli.
W ocenie Prezesa Urzędu stosowane przez Spółkę we wzorcu umowy następujące postanowienie jest tożsame z postanowieniem
wpisanym pod pozycją 1149 do Rejestru:
- „B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz
państwowych, siła wyższa, itp.). W takim przypadku uczestnik może żądać wpisania go na listę stałą uczestników innej imprezy lub
zwrotu pełnej wpłaty […] Uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu jakiekolwiek odszkodowanie.”
Równocześnie, należy przytoczyć treść postanowienia wpisanego pod pozycją 1149 do Rejestru, zgodnie z którym:
- - „Organizator z powodu przyczyn od siebie niezależnych i niezawinionych (decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej,
brak wymaganego minimum uczestników, niemożność spełnienia świadczenia) zastrzega sobie prawo do anulowania imprezy,
zmiany terminu i programu imprezy (nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy). Organizator nie ponosi z tego tytułu
żadnych kosztów, a klientowi nie przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu tych zmian. Organizator ma obowiązek
niezwłocznie powiadomić uczestnika o ww. zmianach, a ten powinien w terminie trzech dni od uzyskania informacji,
zaakceptować zmiany bądź zrezygnować z uczestnictwa w imprezie składając pisemne oświadczenie.”
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 28 lutego 2007 r. (sygn. akt XVII Amc 56/06) uznał, iż ww.
3
postanowienie narusza art. 385 pkt 2, gdyż prowadzi do wyłączenia lub istotnego ograniczenia odpowiedzialności względem
konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Tymczasem ustawa o usługach turystycznych w art. 11a
precyzuje okoliczności wyłączające odpowiedzialność organizatora turystyki, takie jak: działanie lub zaniechanie klienta, działanie lub
zaniechanie osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli działań tych lub zaniechań nie
można było przewidzieć ani uniknąć (siła wyższa). Stosownie zaś do treści art. 14 ust. 7 ww. ustawy klient nie może dochodzić
odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu: zgłoszenia się mniejszej liczby
uczestników niż liczba minimalna, a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie, siły wyższej. Przez użycie
sformułowania przyczyny niezależne i niezawinione, jak też przykładowe przytoczenie okoliczności mieszczących się w tym pojęciu,
innych aniżeli wynikające wprost z ustawy o usługach turystycznych, zapis ten zmierza do niezgodnego z przepisami wyłączenia lub
ograniczenia odpowiedzialności. Niektóre z przytoczonych okoliczności, jak np. decyzje władz państwowych, niemożność spełnienia
świadczenia mogą mieć zresztą związek z zawinionymi działaniami lub zaniechaniami organizatora turystyki. Postanowienie kwestionowane
przez Prezesa Urzędu oraz postanowienie wpisane do Rejestru pod pozycją 1149 mogą zostać uznane za tożsame. Każde z wyżej
wymienionych postanowień wyłącza odpowiedzialność organizatora turystyki, z tytułu powstania szkód, za działanie lub zaniechanie,
do których powstania mógł się przyczynić w następstwie działania, np. decyzji władz państwowych, siły wyższej. Ponadto, zarówno
Spółka, jak i przedsiębiorca, który stosował we wzorcu umowy postanowienie uznane za niedozwolone na mocy ww. wyroku Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (pierwotny adresat postanowienia uznanego za niedozwolone) prowadzili działalność gospodarczą
na rynku usług turystycznych.
W ocenie Prezesa Urzędu stosowane przez Spółkę we wzorcu umowy następujące postanowienie jest tożsame z postanowieniem
wpisanym pod pozycją 258 do Rejestru:
- „B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. nie obciąży Uczestnika kosztami reklamacji, za wyjątkiem uzasadnionej opłaty manipulacyjnej,
jeżeli Uczestnik najpóźniej w dniu w chwili odstąpienia od umowy wskaże osobę spełniająca warunki udziału w imprezie i osoba ta
przejmie obowiązki wynikające z tej umowy.”,.
Równocześnie, należy przytoczyć treść postanowienia wpisanego pod pozycją 258 do Rejestru, zgodnie z którym:
- „W przypadku gdy klient odstępujący od umowy wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, która
przyjmuje obowiązki wynikające z tej umowy klient zobowiązany jest zapłacić opłatę manipulacyjną”.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 19 października 2004 r. (sygn. akt XVII Amc 95/03) zgodził się
z argumentacją Prezesa Urzędu, że organizator turystyki wykorzystując swoją przewagę kontraktową oraz nieznajomość prawa przez
konsumentów, zamiast zwrotu kosztów narzucił konsumentowi obowiązek zapłaty opłaty manipulacyjnej ustalonej w stałej wysokości,
jednakowej dla każdej imprezy turystycznej, niezależnej od terminu zawiadomienia o zmianie i niezależnej od kosztów konkretnej
zamiany. Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwia organizatorowi turystyki osiągnięcie o wiele większych korzyści niż gdyby stosował
się do postanowień ustawy o usługach turystycznych. Tym samym zapłatę za cesję uprawnień w wysokości opłaty manipulacyjnej
1
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należy uznać za rażąco wygórowaną karę umowną i może być oceniane jako naruszające dyspozycję art. 385 § 1 Kc i 385 pkt 17 Kc.
Postanowienie kwestionowane przez Prezesa Urzędu oraz postanowienie wpisane do Rejestru pod pozycją 258 mogą zostać uznane
za tożsame. Każde z wyżej wymienionych postanowień narzuca konsumentowi obowiązek zapłaty opłaty manipulacyjnej ustalonej
w stałej wysokości, jednakowej dla każdej imprezy turystycznej, niezależnej od terminu zawiadomienia o zmianie i niezależnej od
kosztów konkretnej zamiany - cesji umowy o świadczenie usług turystycznych. Ponadto, zarówno Spółka, jak i przedsiębiorca, który
stosował we wzorcu umowy postanowienie uznane za niedozwolone na mocy ww. wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(pierwotny adresat postanowienia uznanego za niedozwolone) prowadzili działalność gospodarczą na rynku usług turystycznych.
W ocenie Prezesa Urzędu stosowane przez Spółkę we wzorcu umowy następujące postanowienie jest tożsame z postanowieniem
wpisanym pod pozycją 186 do Rejestru:
- „B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy wynikłe z przyczyn od
niego niezależnych, np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie innych okoliczności siły wyższej lub, leżących po
stronie uczestnika.”.
Równocześnie, należy przytoczyć treść postanowienia wpisanego pod pozycją 186 do Rejestru, zgodnie z którym:
- „Biuro Podróży nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych
np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie innych okoliczności siły wyższej lub leżących po stronie uczestnika”.
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Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 27 października 2004 r. (sygn. akt XVII Amc 83/03) uznał, iż ww.
3
postanowienie narusza art. 385 pkt 2 Kc, gdyż przyznaje organizatorowi turystyki uprawnienie do odwołania imprezy turystycznej
z przyczyn od niego niezależnych wyłączając jednocześnie odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu względem klientów.
Przedmiotowe postanowienie odwołując się do pojęcia „przyczyn niezależnych” zawęża określony w ustawie o usługach turystycznych
zakres odpowiedzialności kontraktowej organizatora przewidziany w art. 11a ustawy o usługach turystycznych. Tym samym nie wszystkie
przyczyny niezależne od organizatora zwalniają go od odpowiedzialności za niewykonanie umowy. Postanowienie kwestionowane
przez Prezesa Urzędu oraz postanowienie wpisane do Rejestru pod pozycją 186 mogą zostać uznane za tożsame. Każde z wyżej
wymienionych postanowień poprzez zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności „z przyczyn od niego niezależnych” zawęża
określony w ustawie o usługach turystycznych zakres odpowiedzialności kontraktowej organizatora turystyki w takim samym
zakresie. Ponadto, zarówno Spółka, jak i przedsiębiorca, który stosował we wzorcu umowy postanowienie uznane za niedozwolone na
mocy ww. wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (pierwotny adresat postanowienia uznanego za niedozwolone)
prowadzili działalność gospodarczą na rynku usług turystycznych.
W ocenie Prezesa Urzędu stosowane przez spółkę we wzorcu umowy następujące postanowienie jest tożsame z postanowieniem
wpisanym pod pozycją 184 do Rejestru:
- „Ewentualne reklamacje należy składać pod rygorem możliwości ich odrzucenia bez rozpatrywania w terminie 24 godzin od
zaistnienia sytuacji będącej źródłem reklamacji do pilota/rezydenta B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. lub do wskazanego
w programie, lub w voucherze przedstawiciela B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. za granicą bądź telefonicznie do organizatora
imprezy […].”
Równocześnie, należy przytoczyć treść postanowienia wpisanego pod pozycją 184 do Rejestru, zgodnie z którym:
- „Biuro Podróży jest odpowiedzialne za przebieg imprezy zgodny z programem oraz za umówioną jakość świadczeń. Ewentualne
reklamacje należy zgłaszać pod rygorem możliwości ich odrzucenia bez rozpatrywania w terminie 24 godzin od zaistnienia sytuacji
będącej źródłem reklamacji na piśmie do pilota/rezydenta Biura Podróży lub do wskazanego w programie lub na voucherze
przedstawiciela Biura Podróży za granicą bądź faksem do organizatora imprezy, który dołoży wszelkich starań aby usunąć
przyczyny reklamacji, w tym w miarę możliwości poprzez zapewnienie uczestnikowi świadczeń zastępczych”.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 27 października 2004 r. (sygn. akt XVII Amc 83/03) zgodził się
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z argumentacja Prezesa Urzędu i uznał, że postanowienie to narusza art. 385 §1 Kc i 385 pkt 2 i pkt 21 Kc. Zgłoszenie reklamacji
jeszcze w trakcie imprezy należy tym samym uznać za prawo, a nie za obowiązek uczestnika. Zapis warunkujący odpowiedzialność
organizatora od zgłoszenia reklamacji jeszcze w trakcie imprezy, w terminie 24 godzin od zaistnienia sytuacji będącej źródłem
reklamacji jest ewidentnie niedozwolony. W trakcie trwania imprezy mogą zaistnieć okoliczności, które uniemożliwią uczestnikowi
zgłoszenie reklamacji (np. uczestnik ulegnie wypadkowi). Ponadto, należy przyjąć, iż w trakcie imprezy uczestnik chce wykorzystać
swój wolny czas na wypoczynek, a nie na prowadzenie sporu z organizatorem. Uczestnik może również wiązać swoje bezpieczeństwo
z posiadaniem dobrych stosunków z organizatorem i jego przedstawicielami (dotyczy to w szczególności wyjazdów zagranicznych).
W takiej sytuacji, pomimo istnienia przesłanek do złożenia reklamacji, może on nie być zainteresowany w antagonizowaniu sobie
organizatora jeszcze w trakcie trwania imprezy. W takich przypadkach, zgodnie z ogólnymi zasadami, uczestnika winien obciążać
obowiązek zgłoszenia reklamacji po zakończeniu imprezy i przedłożenia stosownych dowodów dla wykazania odpowiedzialności
organizatora. Obowiązek ten jest jednocześnie prawem gwarantowanym mu przez art. 11a i art. 14 ustawy o usługach turystycznych.
Zgodnie z ogólną regułą bieg terminu na złożenie reklamacji rozpoczyna się dopiero z chwilą wykonania umowy przez kontrahenta
konsumenta, przez co należy rozumieć wykonanie usługi turystycznej jako całości. Jest to tym bardziej zasadne, jeśli uwzględnić,
iż uczestnik może mieć w trakcie imprezy wiele powtarzających się zastrzeżeń do organizatora. W takiej sytuacji, zgodnie
z kwestionowanym brzmieniem postanowienia, jest on zmuszony do składania wielu reklamacji. Postanowienie kwestionowane
przez Prezesa Urzędu oraz postanowienie wpisane do Rejestru pod pozycją 184 mogą zostać uznane za tożsame. Każde z wyżej
wymienionych postanowień wyłącza odpowiedzialność organizatora z tytułu nienależytego wykonania umowy poprzez określenie
bardzo krótkiego 24 godzinnego terminu na złożenie reklamacji i uzależnienia odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od
wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy których pomocy
wykonuje swoje zobowiązanie. Ponadto, zarówno Spółka, jak i przedsiębiorca, który stosował we wzorcu umowy postanowienie
uznane za niedozwolone na mocy ww. wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (pierwotny adresat postanowienia
uznanego za niedozwolone) prowadzili działalność gospodarczą na rynku usług turystycznych.
W ocenie Prezesa Urzędu stosowane przez Spółkę we wzorcu umowy następujące postanowienie jest tożsame z postanowieniem
wpisanym pod pozycją 1110 do Rejestru:
- „Uzupełnienie składanych reklamacji powinno być składane w formie pisemnej w B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. w ciągu
7 dni od daty zakończenia imprezy.”
Równocześnie, należy przytoczyć treść postanowienia wpisanego pod pozycją 1110 do Rejestru, zgodnie z którym:
- „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy uczestnik ma prawo zgłosić reklamację Organizatorowi
imprezy w siedzibie GO TOUR w Warszawie 00-024, Al. Jerozolimskie 44 lok. 1029 do 7 dni kalendarzowych od daty ukończenia
imprezy.”
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 26 lutego 2007 r. (sygn. akt XVII Amc 174/05) uznał, że zastosowany
w ocenianym zapisie termin do składania reklamacji może powodować, iż klienci będą się wstrzymywać ze składaniem reklamacji
z uwagi na krótki czas do jej złożenia. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócił uwagę, że art. 11 ustawy o usługach
turystycznych w przedmiocie umów z klientami - w zakresie nieuregulowanym ustawą - odsyła do przepisów Kodeksu cywilnego.
Oznacza to, że do terminu dochodzenia roszczeń klientów z powodu nienależytego wykonania umowy, znajdują zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady (art. 568 Kc). Ponadto Sąd stwierdził, że zapis taki może
prowadzić do ograniczenia prawa konsumenta do wniesienia reklamacji z powodu nienależytego wykonania umowy przez organizatora.
3
W związku z powyższym Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że powyższy zapis jest również sprzeczny z art. 385 pkt 2 Kc.
Postanowienie kwestionowane przez Prezesa Urzędu oraz postanowienie wpisane do Rejestru, o którym mowa wyżej, pod pozycją
1110, mogą zostać uznane za tożsame. Każde z wyżej wymienionych postanowień ogranicza konsumentowi w takim samym stopniu
możliwość złożenia reklamacji nie biorąc pod uwagę przepisów Kodeksu cywilnego i tym samym ograniczenia prawa konsumenta do
wniesienia reklamacji z powodu nienależytego wykonania umowy przez organizatora. Ponadto, zarówno Spółka, której został
postawiony zarzut w przedmiotowym postępowaniu, jak i przedsiębiorca, który stosował we wzorcu umowy postanowienie uznane za
niedozwolone na mocy ww. wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (pierwotny adresat postanowienia uznanego za
niedozwolone) prowadzili działalność gospodarczą na rynku usług turystycznych.

95

DZIENNIK URZĘDOWY NR 3

W ocenie Prezesa Urzędu stosowane przez Spółkę we wzorcu umowy następujące postanowienie jest tożsame z postanowieniem
wpisanym pod pozycją 173 do Rejestru:
- „Oferty specjalne oraz ofert z ostatniej chwili (last minute) oferowane przez B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. nie podlegają
reklamacji, ze względu na swój specyficzny charakter oraz na możliwość występowania zmiennych warunków realizacji świadczeń.”
Równocześnie, należy przytoczyć treść postanowienia wpisanego pod pozycją 173 do Rejestru, zgodnie z którym:
- „W przypadku zakupu imprez po cenach promocyjnych, last minute, specjalnych nie podlegają one reklamacji […]”.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 20 maja 2004 r. (sygn. akt XVII Amc 104/03) podzielił argumentację
Prezesa Urzędu, według której umowa dotycząca imprezy z oferty specjalnej, czy też last minute jest umową o świadczenie usług
turystycznych w rozumieniu przepisów ustawy o usługach turystycznych. Oznacza to, że w stosunku do tej umowy znajduje
zastosowanie przepisy ustawy o usługach turystycznych , w tym art. 11a tej ustawy, dotyczący przesłanek wyłączających
odpowiedzialność organizatora turystyki. Tym samym pozbawienie konsumenta możliwości zgłoszenia reklamacji w przypadku ofert
last minute czy ofert specjalnych należy traktować jako próbę wyłączenia odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, co stanowi klauzulę abuzywną w rozumieniu art. 3851 §1 Kc i 3853 pkt 1 i 2 Kc.
Postanowienie kwestionowane przez Prezesa Urzędu oraz postanowienie wpisane do Rejestru, o którym mowa wyżej, pod pozycją
173, mogą zostać uznane za tożsame. Każde z wyżej wymienionych postanowień wyłączenia odpowiedzialności organizatora turystyki
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadku oferty last minute czy oferty specjalnej. Ponadto, zarówno
Spółka, której został postawiony zarzut w przedmiotowym postępowaniu, jak i przedsiębiorca, który stosował we wzorcu umowy
postanowienie uznane za niedozwolone na mocy ww. wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (pierwotny adresat
postanowienia uznanego za niedozwolone) prowadzili działalność gospodarczą na rynku usług turystycznych.
W ocenie Prezesa Urzędu stosowane przez Spółkę we wzorcu umowy następujące postanowienie jest tożsame z postanowieniem
wpisanym pod pozycją 798 do Rejestru:
- „Podczas trwania imprezy B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. nie bierze na siebie odpowiedzialności za zagubiony bądź uszkodzony
bagaż, w którym to przypadku uczestnik w sprawie o odszkodowanie winien zwrócić się bezpośrednio do przewoźnika.”
Równocześnie, należy przytoczyć treść postanowienia wpisanego pod pozycją 798 do Rejestru, zgodnie z którym:
- „Organizator nie odpowiada za bagaż Klienta skradziony, zniszczony lub zaginiony w czasie trwania imprezy”.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 17 maja 2006 r. (sygn. akt XVII Amc 5/05) uznał, ze powyższa klauzula
stanowi niedozwolone postanowienie umowne wskazane w art. 3851 §1 Kc i 3853 pkt 2 Kc. Przedmiotowa klauzula jest tak
sformułowana, że każda kradzież, zniszczenie bądź zaginięcie bagażu w czasie trwania imprezy wyłącza odpowiedzialność
organizatora. W ocenie Sądu, rozwiązanie takie wyłącza odpowiedzialność organizatora imprezy także w przypadku, gdy przechowanie
bagażu jest organizowane przez niego bezpośrednio lub przez osoby działające na jego zlecenie (hotele, przewoźników itp.). Zdaniem
Sądu, aby skutecznie wyłączyć swoją odpowiedzialność, organizator imprezy winien wskazać, jakich sytuacji to dotyczy, wyłączając te
przypadki, kiedy kradzież, zagubienie bądź zniszczenie wynikają z wyłącznej winy konsumenta. Czym innym jest bowiem zagubienie
bagażu pozostawionego w miejscu publicznym (np. w restauracji, na plaży itp.), a czym innym zaś utrata bagażu pozostawionego
w miejscu, które powinno być objęte ochroną przez organizatora imprezy, jak np. pokój hotelowy czy luki bagażowe w środkach
transportu. Postanowienie kwestionowane przez Prezesa Urzędu oraz postanowienie wpisane do Rejestru, o którym mowa wyżej,
pod pozycją 798, mogą zostać uznane za tożsame. Każde z wyżej wymienionych postanowień wyłączenia odpowiedzialności
organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sytuacji gdy utrata lub uszkodzenie bagażu nie
wynikało z wyłącznej winy konsumenta. Ponadto, zarówno Spółka, której został postawiony zarzut w przedmiotowym postępowaniu,
jak i przedsiębiorca, który stosował we wzorcu umowy postanowienie uznane za niedozwolone na mocy ww. wyroku Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (pierwotny adresat postanowienia uznanego za niedozwolone) prowadzili działalność gospodarczą na
rynku usług turystycznych.
W ocenie Prezesa Urzędu stosowane przez Spółkę we wzorcu umowy następujące postanowienie jest tożsame z postanowieniem
wpisanym pod pozycją 1087 do Rejestru:
- „B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków utraty
zdrowia czy bagażu w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczeniową, z którym zawarł Umowę.”
Równocześnie, należy przytoczyć treść postanowienia wpisanego pod pozycją 1087 do Rejestru, zgodnie z którym:
- „Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia czy bagażu w zakresie
przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną Signal Iduna lub innego towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym Biuro
zawarło umowy ubezpieczenia”.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 29 stycznia 2007 r. (sygn. akt XVII Amc 160/05) stwierdził, iż
postanowienie to spełnia przesłanki niedozwolonego postanowienia umownego z art. 3853 pkt 1 i 2 Kc. Zapis ten prowadzi bowiem do
wyłączenia lub istotnego ograniczenia odpowiedzialności względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania, a nadto wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody na osobie. Ustawa o usługach turystycznych w art. 11a
precyzuje okoliczności wyłączające odpowiedzialność organizatora turystyki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
Jednocześnie z art. 11b ww. ustawy wynika uprawnienie do ograniczenia odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie usług do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta. Ograniczenie odpowiedzialności nie może
jednak dotyczyć szkód na osobie. Zapis ten sprzeczny jest więc z treścią ustawy o usługach turystycznych, bowiem w sytuacji wypłaty
przez ubezpieczyciela kwoty niższej od dwukrotności ceny imprezy, z góry ogranicza odpowiedzialność poniżej zastrzeżonej w ustawie
granicy. Nadto zapis ten dotyczy również odpowiedzialności za szkody na osobie, a w takim przypadku nie jest dopuszczalne
ograniczenie odpowiedzialności. Istnienie możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia przez konsumenta jest kwestią jego
decyzji i organizator nie może tym uzasadniać ograniczenia własnej odpowiedzialności. Zrozumiałym jest, że organizator ubezpiecza
swoich klientów od następstw nieszczęśliwych wypadków, celem obronienia się od ponoszenia wysokich kosztów ewentualnych
odszkodowań, jednak nie oznacza to uprawnienia do wyłączenia odpowiedzialności ponad wysokość gwarantowanych przez
ubezpieczyciela kwot. Nie może bowiem dobro konsumenta zostać uzależnione od dowolnej oceny organizatora imprezy turystycznej
i wysokości opłacanej przez niego składki ubezpieczeniowej. Postanowienie kwestionowane przez Prezesa Urzędu oraz postanowienie
wpisane do Rejestru pod pozycją 1087 mogą zostać uznane za tożsame. Każde z wyżej wymienionych postanowień wyłącza ogranicza
odpowiedzialność organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi turystycznej do wysokości ubezpieczenia
a nadto wyłącza lub ogranicza odpowiedzialności za szkody na osobie, co jest niezgodne z ustawą o usługach turystycznych. Ponadto,
zarówno Spółka, jak i przedsiębiorca, który stosował we wzorcu umowy postanowienie uznane za niedozwolone na mocy ww. wyroku
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (pierwotny adresat postanowienia uznanego za niedozwolone) prowadzili działalność
gospodarczą na rynku usług turystycznych.
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W ocenie Prezesa Urzędu stosowane przez Spółkę we wzorcach umów następujące postanowienie jest tożsame z postanowieniem
wpisanym pod pozycją 1059 do Rejestru:
- „Biuro określa jako Sąd właściwy miejscowo do rozpoznania ew. sporów z Uczestnikiem Sąd w Końskich.”.
Równocześnie należy przytoczyć treść postanowienia wpisanego pod pozycją 1059 do Rejestru, zgodnie z którym:
- „Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia polubownie wówczas reklamacja umowy podlega rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy
dla Organizatora”.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 14 grudnia 2006 r. (sygn. akt XVII Amc 152/05) uznał, że postanowienie
1
3
to narusza art. 385 §1 Kc i art. 385 pkt 23 Kc. W przypadku pozwania konsumenta właściwym sądem będzie sąd według jego miejsca
zamieszkania zgodnie z właściwością ustawową (art. 27 §1 Kpc). Postanowienie kwestionowane przez Prezesa Urzędu oraz
postanowienie wpisane do Rejestru pod pozycją 1012 mogą zostać uznane za tożsame. Każde z wyżej wymienionych postanowień
dotyczy wskazania sądu właściwego dla rozpoznania sporu wynikłego na gruncie umowy o świadczenie usług turystycznych i każde
z nich ustala wyłączną właściwość sądu na podstawie siedziby przedsiębiorcy. Stosowanie obu postanowień wywołuje tożsame
skutki, bowiem w przypadku powstania sporu na tle wykonywania umowy, postanowienia te bezprawnie narzucają konsumentom
właściwość miejscową sądu i ograniczają ich prawa do wytoczenia powództwa, wynikające z przepisów Kc o właściwości ogólnej
i przemiennej. Ponadto, zarówno Spółka, jak i przedsiębiorca, który stosował we wzorcu umowy postanowienie uznane za niedozwolone
na mocy ww. wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (pierwotny adresat postanowienia uznanego za niedozwolone)
prowadzili działalność gospodarczą na rynku usług turystycznych.
Konsekwencją stosowania przez Spółkę postanowień wpisanych do Rejestru jest wprowadzenie do wzorców umów postanowień
42
bezwzględnie zakazanych. Stosownie bowiem do art. 479 §1 Kpc Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzekając o uznaniu
postanowień wzorca umowy za niedozwolone, jednocześnie zakazuje ich wykorzystywania. Sąd Najwyższy w cytowanej powyżej
uchwale zaakceptował stanowisko, zgodnie z którym wpis postanowienia wzorca do Rejestru skutkuje tym, że zakazane jest
posługiwanie się wpisaną klauzulą we wszystkich wzorcach umów, pod rygorem sankcji z art. 58 Kc.
Tym samym, w ocenie Prezesa Urzędu, stosowanie przez Spółkę we wzorcu umowy postanowień wskazanych w sentencji
decyzji jest bezprawne.
Ad 3) Przepisy ustawy o okik nie definiują pojęcia zbiorowego interesu konsumentów. Przepis art. 24 ust. 3 stanowi jedynie, że nie jest
zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów. Z całą pewnością mamy do czynienia ze
zbiorowym interesem konsumentów wówczas, gdy działanie przedsiębiorcy dotyczy bądź może dotyczyć nieograniczonej
liczby konsumentów, których nie da się zindywidualizować.
W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z naruszeniem praw nieograniczonej i nieokreślonej liczby konsumentów, którzy
zapoznali się bądź mogli zapoznać się z dostępnymi wzorcami umów zawierającymi postanowienia, które zostały wpisane do Rejestru
lub są sprzeczne z ustawą o usługach turystycznych i zawarli bądź mogli zawrzeć umowę ze Spółką. W tej sytuacji bezprawne
zachowanie przedsiębiorcy nie dotyczy interesów poszczególnych osób, których sprawy mają charakter jednostkowy, indywidualny
i nie dający się porównać z innymi, lecz mamy do czynienia z naruszonymi uprawnieniami określonego kręgu konsumentów, których
sytuacja jest identyczna i wspólna dla całej grupy kontrahentów Spółki.
Na skutek zamieszczenia we wzorcach umów postanowień, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy
uznanych za niedozwolone Spółka stosowała postanowienia, których stosowania zakazano. Takie działanie Spółki godzi w zbiorowe
interesy konsumentów.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o okik, jeżeli w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów zostanie uprawdopodobnione - na podstawie okoliczności sprawy, informacji zawartych w zawiadomieniu, o którym
mowa w art. 100 ust. 1 ustawy o okik, lub innych informacji będących podstawą wszczęcia postępowania - że przedsiębiorca stosuje
praktykę, o której mowa w art. 24 ustawy o okik, a przedsiębiorcą któremu jest zarzucane naruszenie tego przepisu, zobowiąże się do
podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zapobieżenia tym naruszeniom, Prezes Urzędu może, w drodze decyzji,
nałożyć obowiązek wykonania tych zobowiązań. Ponadto, stosownie do art. 28 ust. 2 ustawy o okik, Prezes Urzędu może określić
termin wykonania zobowiązań.
Jak wykazano w niniejszej decyzji, okoliczności sprawy uprawdopodobniły, że Spółka stosuje praktyki naruszające zbiorowe
interesy konsumentów, określone w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o okik. Jednocześnie Spółka zobowiązała się do podjęcia działań
zmierzających do zapobieżenia wskazanym naruszeniom.
Stosownie do przepisu art. 28 ust. 2 ustawy o okik, Prezes Urzędu nałożył na Spółkę obowiązek wykonania przyjętego zobowiązania
do dnia 30 czerwca 2008 r. poprzez wprowadzenie zmian we wzorcu umowy „Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych
przez B.P. „EUROTRANS” PKS Sp. z o.o.”, do dnia 4 lipca 2008 r. poprzez wycofanie z istniejących już w obrocie prawnym umów
postanowień kwestionowanych przez Prezesa Urzędu.
Wobec spełnienia przesłanek wydania decyzji na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o okik, Prezes Urzędu orzekł jak w pkt I sentencji.
Jednocześnie, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o okik, w decyzji nakładającej na przedsiębiorcę obowiązek wykonania zobowiązania,
Prezes Urzędu nakłada na Spółkę obowiązek składania w wyznaczonym terminie informacji o stopniu realizacji zobowiązań. Stosownie
do ww. przepisu, Prezes Urzędu wyznaczył Spółce termin złożenia sprawozdania o stopniu realizacji przyjętego zobowiązania do dnia
4 lipca 2008 r. z opracowania i doręczenie nowego wzorca umowy, do dnia 14 lipca 2008 r. dowodów potwierdzających aneksowanie
umów istniejących już w obrocie prawnym zawierających kwestionowane przez Prezesa Urzędu postanowienia wzorca umowy”.
Wobec powyższego, Prezes Urzędu orzekł jak w pkt II sentencji. […]
24
DECYZJA
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie wydania zgody warunkowej na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Multikino S.A. w Warszawie
kontroli nad Silver Screen Targówek Sp. z o.o. w Warszawie, Silver Screen World Cinemas Sp. z o.o. w Warszawie, Silver Screen
Wola Sp. z o.o. w Warszawie oraz SC - Personel Sp. z o.o. w Warszawie (Nr DKK-49/2008)
I. Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego
wszczętego na wniosek Multikino S.A. z siedzibą w Warszawie, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu
przez Multikino S.A. z siedzibą w Warszawie kontroli nad Silver Screen Targówek Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Silver Screen
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World Cinemas Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Silver Screen Wola Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz SC - Personel Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, pod warunkiem odstąpienia i niepodejmowania przez Multikino S.A. z siedzibą w Warszawie, jak i żadną
inną spółkę należącą do grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, kontrolowanej
przez International Trading and Investments Holdings S.A. z siedzibą w Luksemburgu, żadnych działań zmierzających do nabycia
jakichkolwiek praw do kina wielosalowego w Centrum Handlowym Wzgórze Gdynia, zlokalizowanym w Gdyni przy ulicy Kazimierza
Górskiego 2, w okresie od dnia wydania niniejszej decyzji przez cały czas posiadania przez Multikino S.A. z siedzibą w Warszawie
bądź każdą inną spółkę, należącą do grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
kontrolowanej przez International Trading and Investments Holdings S.A. z siedzibą w Luksemburgu, jakichkolwiek praw do kina
wielosalowego, zlokalizowanego w Gdyni przy ulicy Jerzego Waszyngtona 21, którego operatorem w dniu wydania niniejszej
decyzji jest Silver Screen World Cinemas Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
II. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów nakłada na Multikino S.A. z siedzibą w Warszawie obowiązek złożenia Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów informacji o realizacji warunku, o którym mowa w pkt I sentencji, poprzez podawanie, do dnia
10 stycznia każdego roku począwszy od 2009 r., informacji o liczbie posiadanych na terenie Gdyni przez Multikino S.A. z siedzibą
w Warszawie, jak i przez każdą inną spółkę należącą do grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, kontrolowanej przez International Trading and Investments Holdings S.A. z siedzibą w Luksemburgu, kin
wielosalowych wraz z podaniem ich lokalizacji, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Obowiązek ten trwa do czasu
otwarcia kina wielosalowego w Centrum Handlowym Wzgórze Gdynia, zlokalizowanym w Gdyni przy ulicy Kazimierza Górskiego 2,
przez operatora nienależącego do grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
kontrolowanej przez International Trading and Investments Holdings S.A. z siedzibą w Luksemburgu, bądź do czasu zbycia przez
Multikino S.A. z siedzibą w Warszawie bądź przez każdą inną spółkę należącą do grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, kontrolowanej przez International Trading and Investments Holdings S.A. z siedzibą
w Luksemburgu, wszelkich praw do kina wielosalowego, zlokalizowanego w Gdyni przy ulicy Jerzego Waszyngtona 21, którego
operatorem w dniu wydania niniejszej decyzji jest Silver Screen World Cinemas Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
UZASADNIENIE
W dniu 15 lutego 2008 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem Urzędu” lub
„organem antymonopolowym”, wpłynęło zgłoszenie zamiaru koncentracji, polegającej na przejęciu przez Multikino S.A. z siedzibą
w Warszawie, zwaną dalej „Multikino”, kontroli nad:
1. Silver Screen Targówek Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Silver Screen Targówek”,
2. Silver Screen World Cinemas Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Silver Screen World”,
3. Silver Screen Wola Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Silver Screen Wola” oraz
4. SC - Personel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „SC - Personel”.
W związku z tym, iż spełnione zostały niezbędne przesłanki uzasadniające zgłoszenie zamiaru koncentracji, tj. łączny obrót na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok
zgłoszenia przekroczył równowartość 50 mln euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie konkurencji”, przejęcie - poprzez nabycie
udziałów - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
jest jednym ze sposobów koncentracji określonym w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji, w przedmiotowej sprawie nie
występuje żadna okoliczność z katalogu przesłanek egzoneracyjnych, wymienionych w art. 14 ustawy o ochronie konkurencji,
powodująca odstąpienie od konieczności zgłoszenia koncentracji, wszczęte zostało postępowanie antymonopolowe w przedmiotowej
sprawie, o czym - zgodnie z art. 61 §4 Kpa - Prezes Urzędu zawiadomił stronę pismem z dnia 28 lutego 2008 r.
W trakcie postępowania organ antymonopolowy ustalił i zważył, co następuje.
Aktywny uczestnik koncentracji - Multikino prowadzi działalność w zakresie prowadzenia kin wielosalowych na terenie Polski.
Spółka jest operatorem 14 kin wielosalowych w 11 miastach, tj. w: Warszawie - 2 kina, Poznaniu - 2 kina, Wrocławiu - 2 kina,
Bydgoszczy - 1 kino, Elblągu - 1 kino, Gdańsku - 1 kino, Krakowie - 1 kino, Rybniku - 1 kino, Szczecinie - 1 kino, Włocławku - 1 kino, Zabrzu
- 1 kino. Multikino posiada jedną spółkę zależną - ITI Cinema Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która prowadzi działalność w zakresie
dystrybucji filmów kinowych, oferując swoje usługi wszystkim operatorom kin w Polsce. Multikino wchodzi w skład grupy kapitałowej
ITI, na czele której stoi International Trading and Investments Holdings S.A. z siedzibą w Luksemburgu, spółka notowana na giełdzie
papierów wartościowych w Luksemburgu.
W Polsce spółki grupy ITI prowadzą działalność w następującym zakresie:
- nadawanie i produkcja programów telewizyjnych - poprzez TVN S.A. oraz jej jednostki zależne TVN 24 Sp. z o.o. oraz TVN Turbo Sp.
z o.o. (grupa TVN). Spółki te są właścicielami i nadawcami programów: TVN, TVN Siedem, TVN Style, TVN Gra, ITVN, TVN24, TVN
Meteo, TVN Turbo, TVN Lingua, TV Med, Mango 24. Ofertę programową grupy TVN uzupełniają, stworzone we współpracy
z partnerami zagranicznymi, kanały Discovery TVN Historia oraz TVN CNBC Biznes,
- platformy cyfrowej - poprzez ITI Neovision Sp. z o.o. operatora telewizji nowej generacji „n”,
- rozrywki - poprzez Multikino (prowadzenie kin wielosalowych), ITI Cinema Sp. z o.o. (dystrybucja filmów kinowych), klub
piłkarski Legia Warszawa S.S.A., Wydawnictwo Pascal Sp. z o.o. (przewodniki turystyczne) oraz „Tygodnik Powszechny”
(tygodnik społeczno-kulturalny),
- nowych mediów - poprzez spółkę Grupa Onet.pl S.A. właściciela portali internetowych „onet.pl” i „tenbit.pl” oraz centrum badań
i rozwoju nowych technologii DreamLab,
- usług zarządczych oraz doradczych na rzecz jednostek wchodzących w skład grupy ITI.
Pasywnymi uczestnikami koncentracji są: Silver Screen Targówek, Silver Screen World, Silver Screen Wola oraz SC - Personel,
łącznie zwane dalej także „Spółkami Silver Screen”.
Przedmiotem działalności Silver Screen Targówek, Silver Screen World i Silver Screen Wola jest prowadzenie kin wielosalowych
na terenie Polski. Spółki te są operatorami 5 kin wielosalowych w 3 miastach, tj. w: Warszawie - 3 kina, Gdyni - 1 kino, Łodzi - 1 kino.
SC - Personel prowadzi natomiast działalność w zakresie pozyskiwania pracowników na rzecz Spółek Silver Screen.
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Spośród Spółek Silver Screen podmioty zależne posiada jedynie Silver Screen World i są to: Silver Screen SPC Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, prowadząca działalność w zakresie prowadzenia kin wielosalowych […] oraz Silver Screen Ukraine TOB z siedzibą
we Lwowie, która nie rozpoczęła jeszcze działalności. […] Spółki Silver Screen wchodzą w skład grupy kapitałowej, której ostatecznym
podmiotem dominującym jest fundusz private equity Apollo Real Estate Investment Fund III L.P. Fundusz ten, poza Spółkami Silver
Screen, posiada w Polsce następujące spółki zależne: Portico Port Sp. z o.o. i Portico Development Sp. z o.o. (prowadzące działalność
w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek) oraz Portico Galicja Sp. z o.o., Portico Heveliusz Sp. z o.o. i Kino
Szczecin Sp. z o.o. […]
Działalność uczestników koncentracji pokrywa się przede wszystkim w zakresie wyświetlania filmów w kinach wielosalowych.
Zdaniem organu antymonopolowego brak jest substytutów mogących zastąpić oglądnie filmów wyświetlanych w kinach (np. filmy
w kinach wyświetlane są dużo wcześniej niż w telewizji lub te wydawane na najbardziej popularnym obecnie nośniku, tj. płytach DVD,
kina zapewniają znacznie większy format obrazu niż telewizory czy projektory oraz zapewniają profesjonalny system nagłośnienia).
W ocenie organu antymonopolowego istnieją również pewne argumenty przemawiające za wyodrębnieniem rynku wyświetlania
filmów w kinach wielosalowych z szeroko rozumianego rynku wyświetlania filmów w kinach. Kina wielosalowe (tzw. multipleksy)
to nowoczesne obiekty kinowe zlokalizowane zazwyczaj w centrach handlowych lub ich sąsiedztwie, oferujące znacznie bardziej
bogatą ofertę filmową (wyświetlanie w tym samym czasie filmów zróżnicowanych zarówno pod względem gatunku, jak i przedziału
wiekowego odbiorców, umożliwia zorganizowanie „wyjścia do kina” dla całej rodziny). Dodatkowo stałą ofertą multipleksów są tzw.
snack bary, oferujące przekąski i napoje, a także kawiarnie i restauracje. W odróżnieniu od nich, kina jednosalowe to zazwyczaj starsze
obiekty, o skromniejszym wyposażeniu i z uboższą ofertą filmową, gdzie nowości filmowe wyświetlane są później niż w multipleksach.
W związku z tym organ antymonopolowy uznał rynek wyświetlania filmów w kinach wielosalowych za rynek właściwy w aspekcie
produktowym. Dodatkowo należy również podkreślić, iż ewentualne określenie w przedmiotowej sprawie rynku w aspekcie
produktowym jako rynku wyświetlania filmów w kinach (bez wyodrębniania kin wielosalowych) - z uwagi na niewielki udział kin
tradycyjnych na rynkach, na które koncentracja wywiera wpływ - nie wpłynęłoby w istotny sposób na ocenę skutków niniejszej
koncentracji.
W ocenie organu antymonopolowego w przedmiotowej sprawie należy przyjąć, iż dla wskazanego rynku produktowego rynkiem
właściwym geograficznie jest rynek poszczególnych miast (miejscowości), w których są zlokalizowane poszczególne kina i ich okolice
oddalone w promieniu maksymalnie do 30 min. jazdy samochodem osobowym do lokalizacji danego kina. Przyjęte określenie rynku
geograficznego zdeterminowane jest odległością, jaką konsumenci chcący obejrzeć wyświetlany film skłonni są pokonać w ciągu 30 min.
jazdy samochodem osobowym i zgodne jest z dotychczasowym orzecznictwem organu antymonopolowego, jak i opartym na tym
orzecznictwie stanowiskiem Multikino. Z informacji zebranych w trakcie postępowania wynika, iż działalność uczestników koncentracji
pokrywa się w Warszawie i okolicach oraz w Trójmieście (Gdańsk-Sopot-Gdynia) i okolicach.
Rozpatrując przedmiotową sprawę organ antymonopolowy uznał jednakże, iż w przypadku Trójmiasta i okolic rynek ten należy
podzielić na rynek Gdańska i okolic oraz rynek Gdyni i okolic. Przyjętą bowiem powyżej metodologię wyznaczania rynku geograficznego
dla wyświetlania filmów w kinach wielosalowych oparto na stosowanej przez Komisję Europejską metodzie określania rynku
geograficznego dla handlu detalicznego artykułami spożywczymi w sklepach wielkopowierzchniowych. Za takim określeniem przemawia
przede wszystkim fakt, iż lokalizacja kin wielosalowych, jak również sklepów wielkopowierzchniowych znajduje się często w centrach
handlowych. Podkreślić jednakże należy, iż zdaniem Komisji ocena poszczególnych rynków dla handlu detalicznego powinna być
przeprowadzona indywidualnie, po uwzględnieniu czynników lokalnych (COMP/M.3905- Tesco/Carrefour). Przyjąć zatem należy, iż dla
wyświetlania filmów w kinach wielosalowych ocena rynku geograficznego również następuje indywidualnie, po uwzględnieniu
czynników lokalnych. Za podziałem Trójmiasta na rynek Gdańska i okolic oraz rynek Gdyni i okolic, zdaniem organu antymonopolowego,
przemawiają następujące argumenty:
Lokalizacja kin należących do uczestników koncentracji.
Kino należące do sieci Silver Screen zlokalizowane jest w Gdyni, natomiast kino należące do sieci Multikino zlokalizowane jest
w Gdańsku, odległość dzieląca te kina to ponad 15 kilometrów. Obszar ich działania, zdeterminowany przyjętym kryterium czasu
dojazdu (zgodnie z ogólnodostępnymi lokalizatorami internetowymi czas dojazdu z jednego kina do drugiego przekracza 30 min. jazdy
samochodem, wynosząc według www.zumi.pl - 39 minut, a według www.map24.interia.pl - 37 minut) pokrywa się zatem głównie na
terenie Sopotu, nie obejmując tym samym ani obszarów położonych na zachód od Gdyni, ani obszarów wschodniej części Gdańska
i okolic, wpływając tym samym na stopień konkurencyjnego oddziaływania na siebie tych kin. Powyższe potwierdza Multikino
wskazując, że specyfika położenia geograficznego tego regionu sprawia, iż obszary „gęstości” kin wielosalowych w przypadku
obiektów należących do stron planowanej koncentracji pokrywają się jedynie w niewielkim zakresie.
Szczególne położenie geograficzne miast, w których zlokalizowane są kina należące do uczestników koncentracji.
Miasta te leżą wzdłuż linii brzegowej morza, można zatem dokonać wyraźnego podziału rynku na poszczególne obszary związane
z centrami tych miast.
Liczebność mieszkańców.
Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2006 r. Gdańsk liczył 456658 mieszkańców, Gdynia 251844
mieszkańców, a Sopot 39624 mieszkańców. Wskazać zatem należy, iż liczba mieszkańców Sopotu jest dużo niższa niż Gdańska czy
Gdyni, tym samym można przypuszczać, że operatorom kin, których obszary działania pokrywają się na terenie Sopotu, nie będzie
opłacało się obniżać cen biletów kinowych dla wszystkich klientów tylko po to, żeby przyciągnąć klientów z terenu Sopotu.
Znacząco wyższe „obłożenie” kina Silver Screen w Gdyni w porównaniu do kin wielosalowych w Gdańsku.
[…]
Struktura widzów kin Multikino w Gdańsku i Silver Screen w Gdyni.
[…]
Kierując się powyższymi przesłankami organ antymonopolowy uznał, iż Gdańsk i okolice oraz Gdynia i okolice stanowią odrębne
rynki geograficzne, które jedynie częściowo się pokrywają (głównie w Sopocie). W chwili obecnej Multikino posiada jedynie kino
zlokalizowane na terenie rynku Gdańska i okolic, nie posiada natomiast kina zlokalizowanego na terenie rynku Gdyni i okolic. […]
W przypadku rynku Warszawy i okolic z uwagi na istnienie wyraźnego centrum, charakteryzującego się znaczną liczbą
mieszkańców i dużą podażą sal kinowych, „za pośrednictwem” którego konkurują ze sobą nawet kina, które są zbyt od siebie
oddalone, żeby konkurować bezpośrednio, jak i porównywalny wskaźnik „zużycia fotela” dla obecnych na tym rynku operatorów sieci
kin wielosalowych (jak wynika z informacji zawartych w zgłoszeniu, wskaźnik „zużycia fotela” dla Cinema City wynosił średnio ok. […],
dla Silver Screen średnio ok. […], zaś dla Multikino ok. […] - dane tylko dla Multikino Ursynów) niecelowe byłoby dzielenie go na
mniejsze obszary, tym samym wszyscy operatorzy kin wielosalowych prowadzący działalność na rynku Warszawy i okolic konkurują ze
sobą. Łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku biorąc pod uwagę wpływy ze sprzedaży biletów wynosi ok. […] %.
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Uczestnicy koncentracji, prowadząc działalność w zakresie wyświetlania filmów w kinach wielosalowych, są odbiorcami filmów
oferowanych przez dystrybutorów filmowych. Z uwagi na to, iż warunki, na jakich inne kina uczestniczą w dystrybucji filmów nie różnią
się istotnie, nie jest zasadne wyodrębnianie rynku dystrybucji filmów do kin wielosalowych oraz rynku dystrybucji filmów do
pozostałych kin. Oceniając zatem udział uczestników koncentracji w rynku dystrybucji filmów kinowych od strony popytowej, zdaniem
organu antymonopolowego uwzględnić należy udziały wszystkich operatorów kin zarówno jedno-, jak i wielosalowych.
Rynek dystrybucji filmów kinowych posiada dwie strony: popytową, którą reprezentują operatorzy kin, zgłaszając
zapotrzebowanie na poszczególne filmy, oraz podażową, którą reprezentują dystrybutorzy dysponujący prawami licencyjnymi do
rozpowszechniania filmów. Działalność uczestników koncentracji pokrywa się jedynie w zakresie strony popytowej tego rynku,
bowiem jak wskazano powyżej występują oni jako odbiorcy towarów oferowanych przez dystrybutorów.
Ponieważ oferta filmowa przygotowywana jest w polskiej wersji językowej (dubbing, napisy), umowy na poszczególne tytuły
zawierane są ze wszystkimi zgłaszającymi zapotrzebowanie operatorami bez względu na lokalizację kin tych operatorów, a w przypadku
zawierania umów z sieciami kin dotyczą wszystkich kin tej sieci w danym kraju, w ocenie organu antymonopolowego w przedmiotowej
sprawie należy przyjąć, iż rynek właściwy w aspekcie geograficznym ma wymiar krajowy (tak też Komisja Europejska, por. sprawa
M 1219 Seagram/Polygram). Łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku wynosi ok. […] %.
Ponadto należy wskazać, iż działalność uczestników koncentracji pokrywa się w zakresie reklamy kinowej. Reklama kinowa, obok
reklamy w mediach elektronicznych, prasie, marketingu bezpośredniego czy też reklamy zewnętrznej, jest jednym z powszechnie
stosowanych kanałów reklamowych wykorzystywanych przy realizacji kampanii reklamowych. Pomimo wspólnej funkcji trudno jest
jednakże mówić o swobodnej i pełnej substytucyjności pomiędzy poszczególnymi mediami. Z tego też względu przyjmuje się, że każde
z mediów będących nośnikiem reklamy stanowi odrębny rynek produktowy (tak też Komisja Europejska, por. sprawy M 3817
Wegener/PCM/JV, M 1401 Recoletos/Unedisa). Prezes Urzędu przyjął najwęższy produktowy zakres tego rynku. Łączny udział
uczestników koncentracji na tak określonym rynku wynosi ok. […] %. […]
W myśl art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich
przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze,
na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen
i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczają zasadniczo dwa elementy: towar (rynek
produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Mając na uwadze powyższą definicję oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na
które koncentracja wywiera wpływ, zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru
koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. Nr 134, poz. 937), organ antymonopolowy uznał, iż przedmiotowa koncentracja wywiera wp³yw
w uk³adzie horyzontalnym na: rynek wyświetlania filmów w kinach wielosalowych w Gdyni i okolicach, rynek wyświetlania filmów
w kinach wielosalowych w Warszawie i okolicach, rynek dystrybucji filmów kinowych w Polsce.
Mając na uwadze charakterystykę rynku wyświetlania filmów w kinach wielosalowych w Gdyni i okolicach oraz pozycję rynkowa
uczestników koncentracji w zakresie wyświetlania filmów w kinach wielosalowych na terenie Trójmiasta, organ antymonopolowy
uznał, iż Gdańsk i okolice oraz Gdynia i okolice stanowią odrębne rynki geograficzne o wzajemnym oddziaływaniu i na tych rynkach
prowadzą działalność odpowiednio Multikino i Silver Screen. Jedną z przesłanek przemawiających za takim podziałem rynku Trójmiasta
i okolic jest szczególne położenie geograficzne tych miast. Miasta te leżą wzdłuż linii brzegowej morza, umożliwiając dokonanie
wyraźnego podziału rynku Trójmiasta na poszczególne obszary związane z centrami miast, w których zlokalizowane są kina
wielosalowe. Udziały uczestników koncentracji w tak określonych rynkach w 2007 r., ustalone zarówno w oparciu o liczbę widzów oraz
przychody ze sprzedaży biletów (wpływy), które to wielkości obrazują rzeczywistą skalę działalności, jak i w oparciu o liczbę
sal/ekranów kinowych czy liczbę miejsc, które to wielkości odnoszą się do potencjału kin, wynosiły: dla Silver Screen - rynek Gdyni
i okolic - […] %, dla Multikino - rynek Gdańska i okolic - ok. […] %. Silver Screen jest jedynym operatorem kin wielosalowych obecnym
na terenie Gdyni i okolic (1 kino z 8 salami).
Z uwagi na fakt, iż wnioskodawca określił rynek w aspekcie geograficznym dla działalności prowadzonej przez kino Silver Screen
w Gdyni oraz Multikino w Gdańsku jako rynek Trójmiasta i okolic, organ antymonopolowy zbadał również udziały uczestników
koncentracji na tak określonym rynku oraz strukturę tego rynku. […]
Łączny udział uczestników koncentracji przekracza próg 40%, z którym ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie
posiadania pozycji dominującej. […]
Interpretując wskazane w decyzji wartości wskaźnika HHI można stwierdzić, iż już przed dokonaniem przedmiotowej koncentracji
rynek wyświetlania filmów w kinach wielosalowych Warszawy i okolic jest rynkiem wysoce skoncentrowanym. […] W tym miejscu
należy wskazać, że tak wysoka wartość wskaźnika HHI wynika w głównej mierze z wysokiego udziału w tym rynku spółki Cinema City,
konkurenta uczestników koncentracji. […] Analiza danych prowadzi do wniosku, iż łączny udział uczestników koncentracji, biorąc pod
uwagę liczbę widzów, w 2006 r. w rynku wyświetlania filmów w kinach Warszawy i okolic jest niższy w porównaniu do łącznego udziału
w rynku wyświetlania filmów w kinach wielosalowych Warszawy i okolic o ok. 2 punkty procentowe (odpowiednio […]), a biorąc pod
uwagę liczbę ekranów kinowych o ok. 4 punkty procentowe (odpowiednio […]). Przeprowadzona analiza prowadzi zatem do bardzo
zbliżonych wniosków odnośnie udziałów i pozycji rynkowej uczestników koncentracji, bowiem większemu spadkowi ulega jedynie
udział uczestników koncentracji biorąc pod uwagę liczbę ekranów kinowych, a zatem wartość odnoszącą się do potencjału kin. Można
zatem stwierdzić, iż działalność kin jednosalowych, ze względu na skalę ich działania, w niewielkim stopniu wpływa na zmianę
łącznego udziału uczestników koncentracji we wskazanym rynku właściwym.
Jak wynika ze zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania danych i informacji rynek wyświetlania filmów w kinach
wielosalowych znajduje się obecnie w fazie rozwoju. Na terenie Polski otwiera się coraz więcej kin wielosalowych i to zarówno
w miastach o dużej liczbie mieszkańców, jak i o mniejszej populacji. […] Dokonując zatem oceny stanu konkurencji na wskazanych
rynkach właściwych, a tym samym oceny skutków zamierzonej koncentracji dla rynku, organ antymonopolowy postanowił poddać
badaniu zmiany, jakie na wskazanych rynkach właściwych mogą wystąpić w perspektywie najbliższych lat. W tym celu analizie
poddano plany inwestycyjne operatorów kin wielosalowych w zakresie otwierania nowych kin. […]
W przypadku określenia rynku w aspekcie geograficznym dla działalności prowadzonej przez kino Silver Screen w Gdyni oraz
Multikino w Gdańsku jako rynek Trójmiasta i okolic (jak to uczynił wnioskodawca), znaczenie dla tego rynku oprócz otwarcia dwóch kin
przez Multikino będzie miało również otwarcie w III kwartale 2011 r. nowego 19 salowego kina przez Cinema City.
Organ antymonopolowy postanowił ocenić również skutki przedmiotowej koncentracji na rynkach, na których obecnie działalność
uczestników nie pokrywa się, ale biorąc pod uwagę ich plany w zakresie otwierania kin wielosalowych będzie się pokrywać
w przyszłości. […]
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Jak wskazuje Multikino koszt wejścia na rynek, poprzez utworzenie nowego kina wielosalowego w centrum handlowym, wynosi
ok. 1,5 mln zł dla 1 ekranu. W przypadku rozpoczęcia działalności przez kino wielosalowe w centrum handlowym koszty z tym związane
nie są zatem na tyle istotne, aby powstrzymywały sieci przed wejściami na nowe rynki geograficzne. Stwierdzić zatem można, iż w tym
przypadku brak jest istotnych barier wejścia na rynek czy to administracyjno-prawnych, czy to ekonomicznych. Barierą wejścia na dany
rynek geograficzny może natomiast być brak nowych centrów handlowych. Z kolei w przypadku multipleksów „wolnostojących”
barierą dla potencjalnego przedsiębiorcy może być znalezienie dogodnej lokalizacji. Ponadto budowa takiego kina wielosalowego
wiąże się z wyższymi kosztami i barierami administracyjnymi towarzyszącymi procesowi inwestycyjnemu.
Wskazać również należy, iż na rynku wyświetlania filmów w kinach wielosalowych zaobserwować można działania zmierzające do
konsolidacji przedsiębiorców prowadzących na nim działalność. Świadczą o tym dokonane ostatnio koncentracje, polegające na
przejęciu przez Cinema City kontroli nad częścią przedsiębiorcy Kinepolis Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przejęciu przez Helios
kontroli nad Kinoplex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. […]
Łączny udział uczestników koncentracji w rynku dystrybucji filmów (strona popytowa) wyniósł w 2007 r. ok. […] %.
Jednocześnie poziom koncentracji, mierzony wskaźnikiem HHI dla tego rynku (przyjmując na potrzeby przedmiotowej sprawy, że
każdy z pozostałych operatorów posiadał 0,5% udział w rynku, a więc nie więcej niż NoveKino Praha) wynosił przed dokonaniem
koncentracji ok. 1823, a po dokonaniu koncentracji ok. 2119.
Rynek dystrybucji filmów kinowych jest ściśle powiązany z rynkiem wyświetlania filmów, a ten, jak wynika ze zgromadzonych
w toku postępowania informacji, znajduje się obecnie w fazie rozwoju. W całym kraju otwierane są nowe kina wielosalowe, co
powoduje, iż wskazany udział w rynku dystrybucji filmów (strona popytowa) ulega ciągłym zmianom i nie przekłada się na stabilną
pozycję rynkową jego uczestników. Wskazać również należy, iż Multikino, z uwagi na działalność Spółki ITI Cinema Sp. z o.o., jest
obecna na rynku dystrybucji filmów kinowych w Polsce także po stronie podażowej, jako dystrybutor filmów kinowych. Spółki Silver
Screen nie prowadzą działalności w tym zakresie.
Stronę podażową rynku dystrybucji filmów reprezentują dystrybutorzy dysponujący prawami licencyjnymi do rozpowszechniania
filmów. W Polsce działalność w tym zakresie prowadzi kilkunastu dystrybutorów, w tym m.in.: United International Picture Sp. z o.o.
w Warszawie („UIP”), Forum Film Sp. z o.o. w Warszawie, Warner Bros. Poland Sp. z o.o. w Warszawie, CinePix Sp. z o.o.
w Warszawie, Monolith Films Sp. z o.o. w Warszawie, SPI International Polska Sp. z o.o. w Warszawie. Spośród uczestników
przedmiotowej koncentracji, jak wskazano, działalność w tym zakresie prowadzi jedynie grupa, do której należy Multikino. […]
Rynek dystrybucji filmów kinowych jest rynkiem o stosunkowo niskim stopniu koncentracji. Jednocześnie z uwagi na jego
specyfikę, udziały rynkowe jego uczestników są zmienne, uzależnione w głównej mierze od sukcesów dystrybuowanych filmów
i mogą różnić się w następujących po sobie latach.
Przedmiotowa koncentracja nie wywiera wpływu na żaden rynek w układzie wertykalnym. Uzasadniając powyższe należy
wskazać, iż w przedmiotowej sprawie istnieją relacje wertykalne (powiązania typu dostawca - odbiorca) pomiędzy uczestnikami
koncentracji. Jak wskazano bowiem powyżej ITI Cinema Sp. z o.o., spółka zależna Multikino, prowadzi działalność w zakresie
dystrybucji filmów kinowych, natomiast zarówno Multikino, jak i spółki Silver Screen - prowadząc działalność w zakresie wyświetlania
filmów w kinach wielosalowych - są również odbiorcami filmów dostarczanych przez dystrybutorów. Jednak łączny udział uczestników
koncentracji na rynku dystrybucji filmów kinowych w Polsce zarówno po stronie podażowej, jak i popytowej nie przekracza progu 30%
[…]. Nie można zatem uznać tych rynków za rynki, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym.
Przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym na następujące rynki właściwe:
- krajowy rynek przewodników turystycznych (działalność na tym rynku prowadzi Wydawnictwo Pascal Sp. z o.o., spółka należącą
do grupy ITI, a jej szacunkowy udział w rynku przekracza […] %),
- lokalny rynek wyświetlania filmów w kinach wielosalowych Szczecina i okolic (działalność na tym rynku prowadzi Multikino, a jego
udział w rynku szacowany jest na ok. […] %),
- lokalny rynek wyświetlania filmów w kinach wielosalowych Elbląga i okolic (działalność na tym rynku prowadzi Multikino, a jego
udział w rynku wynosi […] %),
- lokalny rynek wyświetlania filmów w kinach wielosalowych Bydgoszczy i okolic (działalność na tym rynku prowadzi Multikino, a
jego udział w rynku wynosi […] %),
- lokalny rynek wyświetlania filmów w kinach wielosalowych Włocławka i okolic (działalność na tym rynku prowadzi Multikino, a
jego udział w rynku wynosi […] %),
- lokalny rynek wyświetlania filmów w kinach wielosalowych Łodzi i okolic (działalność na tym rynku prowadzi Silver Screen, a jej
udział w rynku szacowany jest na ok. […] %).
Przepis art. 18 ustawy o ochronie konkurencji stanowi, iż Prezes Urzędu wydaje zgodę, w drodze decyzji, na dokonanie
koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie
pozycji dominującej na rynku. Zgodnie z art. 4 pkt 10 tej ustawy przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która
umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym
zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą,
jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%.
Podstawowym celem postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji jest ustalenie, czy w wyniku zrealizowania
zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku właściwym. Przykładem takiego istotnego ograniczenia
konkurencji jest powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Należy jednakże podkreślić, że o ile powstanie lub umocnienie pozycji
dominującej będzie zawsze prowadziło do ograniczenia konkurencji na rynku, to do ograniczenia konkurencji może dojść także
w przypadkach, kiedy w wyniku koncentracji nie powstaje lub nie umacnia się pozycja dominująca. Samo stwierdzenie „istotne
ograniczenie konkurencji” wykracza zatem poza kwestię dominacji i ma szersze znaczenie. Obejmuje bowiem sytuacje, kiedy w wyniku
dokonanej koncentracji konkurencja zostaje poważnie ograniczona, a nie wiąże się to z powstaniem pozycji dominującej - może to mieć
miejsce przykładowo na rynkach oligopolistycznych. Powołany przepis wskazuje, że to intensywność ograniczenia konkurencji będzie
determinowała treść rozstrzygnięcia organu antymonopolowego.
Analiza skutków niniejszej koncentracji wykazała, iż w wyniku realizacji planowanej koncentracji łączny udział uczestników
koncentracji w rynku wyświetlania filmów w kinach wielosalowych Warszawy i okolic, biorąc pod uwagę wpływy ze sprzedaży biletów,
będzie wynosił ok. […] %. Łączny udział uczestników koncentracji na tym rynku jest zatem daleki od udziału, z którym ustawa o ochronie
konkurencji wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej (40%). Ponadto należy zauważyć, iż największy konkurent uczestników
koncentracji na tym rynku, tj. Cinema City, posiada na tym rynku udział na poziomie ok. […] Ponadto na rynku tym działają mniejsze
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podmioty, takie jak Helios, Atlantic oraz NoveKino Praha. W wyniku przedmiotowej koncentracji na rynku tym dojdzie do znacznego
wzrostu wskaźnika HHI. Podkreślić jednak należy, iż tak duża wysokość tego wskaźnika wynika w głównej mierze z dużego udziału
rynkowego konkurenta uczestników koncentracji, tj. Cinema City […] Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż po dokonaniu
koncentracji na rynku tym nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji, w tym powstania lub umocnienia pozycji dominującej na
tym rynku.
W przypadku rynku dystrybucji filmów kinowych w Polsce łączny udział uczestników koncentracji w 2007 r., biorąc pod uwagę
liczbę widzów odwiedzających kina, wynosił ok. […] %. Największy konkurent uczestników koncentracji, tj. Cinema City, posiada na
tym rynku udział na poziomie ok. […] %. Dość silną pozycję na tym rynku posiada również Helios, którego udział kształtuje się na
poziomie ok. […] %. Struktura tego rynku po dokonaniu koncentracji wskazuje zatem, iż w wyniku jej dokonania również nie dojdzie na
nim do istotnego ograniczenia konkurencji.
Jednocześnie analiza niniejszej koncentracji wykazała, iż przedmiotowa koncentracja doprowadzi do istotnego ograniczenia
konkurencji na rynku wyświetlania filmów w kinach wielosalowych Gdyni i okolic. Silver Screen jest jedynym operatorem kina
wielosalowego na tak określonym rynku (w Gdyni), dysponując tym samym […] % udziałem w tym rynku. […]
Należy zatem zauważyć, iż w przypadku niedojścia do skutku przedmiotowej koncentracji, otwarcie co najmniej jednego z planowanych
na tym rynku kin przez Multikino prowadziłoby do powstania realnej konkurencji pomiędzy Silver Screen a Multikino. Udziały uczestników
koncentracji w rynku wyświetlania filmów w kinach wielosalowych Gdyni i okolic w przypadku otwarcia przez Multikino wyłącznie kina
wielosalowego w […] przedstawiałyby się w następujący sposób: Silver Screen ok. […] %, Multikino ok. […] %. W przypadku
natomiast otwarcia przez Multikino kina w […] udziały uczestników w tym rynku kształtowałyby się na następującym poziomie:
Silver Screen ok. […] %, Multikino ok. […] %.
Dokonanie przedmiotowej koncentracji uniemożliwia powstanie konkurencji na tym rynku. W ocenie organu antymonopolowego
uzasadnione jest w tym przypadku zatem twierdzenie, iż przedmiotowa koncentracja przyczyni się w bliskiej perspektywie czasowej
do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku wyświetlania filmów w kinach wielosalowych Gdyni i okolic. Pamiętać należy, iż organ
antymonopolowy oceniając daną koncentrację nie może ograniczyć się wyłącznie do oceny jej skutków w chwili zgłoszenia zamiaru
koncentracji, ale powinien oceniać także skutki koncentracji w dającej się określić przyszłości.
W związku z powyższym organ antymonopolowy uznał, iż przedmiotowa koncentracja nie spełnia przesłanek określonych w art. 18
ustawy o ochronie konkurencji. Tym samym wydanie decyzji zezwalającej na dokonanie tej koncentracji w oparciu o powyższy przepis
nie jest, w ocenie organu antymonopolowego, możliwe.
Organ antymonopolowy rozważył zastosowanie w przypadku przedmiotowej koncentracji art. 19 ustawy o ochronie konkurencji.
Stosownie do treści tego artykułu, Prezes Urzędu wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, gdy - po spełnieniu przez przedsiębiorców
zamierzających dokonać koncentracji określonych warunków - konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez
powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Prezes Urzędu może na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających
dokonać koncentracji nałożyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 1) zbycia całości lub części majątku jednego
lub kilku przedsiębiorców, 2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie
określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku
przedsiębiorców, 3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi, określając w drodze decyzji termin spełnienia tych warunków.
Warunki, które mogą być nałożone na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców w decyzji wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji,
nie są w treści omawianego artykułu wymienione w sposób wyczerpujący, co wyraźnie wynika z użytego przez ustawodawcę zwrotu
„w szczególności”. Wskazane w tym przepisie warunki są jedynie przykładowe, co oznacza, że stosownie do okoliczności mogą one
przyjmować różną treść. W każdym jednak przypadku realizacja ich powinna doprowadzić do stanu, w którym koncentracja nie będzie
źródłem istotnego ograniczenia konkurencji na rynku.
W związku z tym stosownie do treści art. 95 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji Wnioskodawca, pismem z dnia 21 maja 2008 r.,
został poinformowany, że przedmiotowa koncentracja może nastąpić pod warunkiem wyzbycia się przez Multikino na rzecz
niezależnego inwestora nie należącego do grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji, kontrolowanej
przez International Trading and Investments Holdings S.A., wszelkich praw, w tym prawa najmu, do kina wielosalowego należącego do
sieci Silver Screen, zlokalizowanego w Gdyni przy ulicy Jerzego Waszyngtona 21. Warunek taki spowodowałby bowiem, w ocenie
organu antymonopolowego, iż w rzeczywistości nie doszłoby do koncentracji pomiędzy Multikino a spółkami Silver Screen na rynku
wyświetlania filmów w kinach wielosalowych Gdyni i okolic.
Pismem z dnia 30 maja 2008 r. Multikino wskazało, iż wydanie zgody na dokonanie przedmiotowej koncentracji pod warunkiem
wyzbycia się przez Multikino kina wielosalowego Silver Screen w Gdyni oznaczać będzie konieczność podjęcia trudnych negocjacji
z Portico Port Sp. z o.o. - właścicielem budynku, w którym znajduje się to kino - mających na celu uzyskanie zgody na taką transakcję. […]
Multikino podniosło również, iż projekt budowlany sporządzony na cele rozbudowy Centrum Handlowego Wzgórze Gdynia
zakłada powstanie kina wielosalowego obejmującego 8 sal, a pozwolenie na budowę (rozbudowę) tego Centrum zatwierdza taki
kształt projektu budowlanego. Ponadto właściciel Centrum Handlowego Wzgórze Gdynia prowadzi marketing tego centrum podając
publicznie informacje o budowie kina wielosalowego w tym centrum. Wskazać należy, iż informacja o budowie kina wielosalowego ma
istotne znaczenie dla zainteresowanych wynajmem powierzchni handlowej w rozbudowywanym Centrum i wpływa na warunki
negocjowanych umów. Dodatkowo szczególnie wysoki współczynnik „zużycia fotela” kina Silver Screen w Gdyni w porównaniu do kin
wielosalowych zlokalizowanych w Gdańsku, jak i różnica w liczbie mieszkańców przypadających na jeden ekran w Gdyni i Gdańsku
wskazuje, iż rynek Gdyni i okolic posiada wystarczający potencjał, by otworzyć na nim przynajmniej jeszcze jedno kino wielosalowe.
W ocenie Multikino otwarcie tego kina jest zatem przesądzone bez względu na to, czy do tego projektu przystąpi Multikino. […]
Jednocześnie Multikino podniosło, iż w chwili otwarcia kina w Centrum Handlowym Wzgórze Gdynia, docelowy udział w rynku
właściwym (przyjmując, iż obejmuje on swoim zasięgiem Gdynię i Sopot) po dokonaniu koncentracji według kryterium liczby ekranów
będzie identyczny zarówno w sytuacji gdy Multikino będzie operatorem kina w Centrum Handlowym Wzgórze Gdynia i w […],
a operatorem kina Silver Screen w Gdyni będzie niezależny podmiot, jak i w sytuacji gdy Multikino będzie operatorem istniejącego już
kina Silver Screen w Gdyni i kina w […], a operatorem kina w Centrum Handlowym Wzgórze Gdynia będzie inny podmiot. W obu
bowiem przypadkach Multikino będzie posiadało […] ekranów. […]
Mając powyższe na względzie Prezes Urzędu postanowił skorygować przedstawiony w ww. piśmie z dnia 21 maja 2008 r.
warunek. Organ antymonopolowy uznał bowiem, iż negatywnym skutkom planowanej koncentracji na rynku wyświetlania filmów
w kinach wielosalowych Gdyni i okolic można zapobiec również poprzez zobowiązanie Multikino do odstąpienia i niepodejmowania
przez tę Spółkę, jak i żadną inną spółkę należącą do grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji,
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kontrolowanej przez International Trading and Investments Holdings S.A., żadnych działań zmierzających do nabycia jakichkolwiek
praw do kina wielosalowego w Centrum Handlowym Wzgórze Gdynia, zlokalizowanym w Gdyni przy ulicy Kazimierza Górskiego 2,
w okresie od dnia wydania niniejszej decyzji przez cały czas posiadania przez Multikino bądź każdą inną spółkę, należącą do grupy
kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji, kontrolowanej przez International Trading and Investments
Holdings S.A., jakichkolwiek praw do kina wielosalowego, zlokalizowanego w Gdyni przy ulicy Jerzego Waszyngtona 21, którego
operatorem w dniu wydania niniejszej decyzji jest Silver Screen World.
Warunek taki spowoduje bowiem, w ocenie organu antymonopolowego, iż realizacja przedmiotowej koncentracji nie spowoduje
istotnego ograniczenia konkurencji na tym rynku. Multikino przejmie wprawdzie należące do Silver Screen kino wielosalowe w Gdyni,
jednakże w sytuacji odstąpienia i niepodejmowania przez Multikino działań zmierzających do otwarcia kina wielosalowego w Centrum
Handlowym Wzgórze Gdynia, zostanie zachowane status quo sprzed dokonania koncentracji. W przypadku niedokonania
przedmiotowej koncentracji w relatywnie bliskiej perspektywie czasowej na rynku Gdyni i okolic istniałyby 3 kina wielosalowe, z czego
2 należące do Multikina i jedno do sieci Silver Screen. Również po zrealizowaniu koncentracji zawierającej ww. warunek w bliskiej
perspektywie czasowej będą istnieć na rynku Gdyni i okolic 3 kina, z czego 2 należące do Multikina. Ponadto należy zauważyć, iż udział
Multikino w tym rynku, biorąc pod uwagę liczbę sal będzie analogiczny. Należy podkreślić, iż założenia przedstawione powyżej są
prawdzie tylko w przypadku otwarcia kina wielosalowego w Centrum Handlowym Wzgórze Gdynia. Jak wskazano jednak powyżej
istnieją przekonywujące argumenty wskazujące, że do otwarcia takiego kina dojdzie.
Dodatkowo organ antymonopolowy uznał - po analizie nowych informacji przedstawionych przez Multikino - iż warunek w takiej
formie wydaje się bardziej proporcjonalny w stosunku do ograniczenia konkurencji wynikającego z przedmiotowej koncentracji na
rynku wyświetlania filmów w kinach wielosalowych Gdyni i okolic niż warunek zaproponowany pierwotnie. Uzasadniając powyższe
należy z jednej strony wskazać na specyfikę kina w […] (możliwość konkurowania z kinem Silver Screen w Gdyni przez to kino będzie
ograniczona). […]
Dodatkowo należy zauważyć, iż w ocenie organu antymonopolowego nałożenie powyższego warunku jest uzasadnione również
w przypadku przyjęcia określenia rynku właściwego w aspekcie geograficznym dla działalności prowadzonej przez kino Silver Screen
w Gdyni oraz Multikino w Gdańsku jako rynek Trójmiasta i okolic, tj. określenia przedstawionego przez wnioskodawcę. Analiza skutków
niniejszej koncentracji wskazuje bowiem, iż w wyniku realizacji planowanej koncentracji łączny udział uczestników koncentracji
w rynku wyświetlania filmów w kinach wielosalowych Trójmiasta i okolic biorąc pod uwagę liczbę widzów i wpływy ze sprzedaży
biletów w 2007 r. będzie wynosił ok. […] %, natomiast biorąc pod uwagą liczbę sal ok. […] %. W przypadku otwarcia przez Multikino kin
w […] udział ten wyniósłby, biorąc pod uwagę liczbę sal ok. […] %. Również na tak określonym rynku doszłoby zatem w wyniku
przedmiotowej koncentracji do istotnego ograniczenia konkurencji. Łączny udział uczestników koncentracji przekracza bowiem
znacznie 40% próg, z którym ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej. Udział ten spadłby do
ok. […] % dopiero w 2011 r., tj. w chwili otwarcia kina wielosalowego w Gdańsku przez Cinema City. Przedstawiony powyżej warunek
spowoduje natomiast, iż jak wskazano powyżej w rzeczywistości dojdzie do zachowania status quo sprzed dokonania koncentracji.
Należy bowiem zauważyć, iż nałożenie zaproponowanego powyżej warunku sprawi, iż udział Multikino na ww. rynku będzie
analogiczny jak w przypadku niedokonania koncentracji (wyniesie ok. […] %).
Mając powyższe na uwadze, zgodnie z treścią art. 95 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu pismem
z dnia 13 czerwca 2008 r. przedstawił Multikino warunek odstąpienia i niepodejmowania przez Multikino, jak i żadną inną spółkę
należącą do grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji, kontrolowanej przez International Trading and
Investments Holdings S.A., żadnych działań zmierzających do nabycia jakichkolwiek praw do kina wielosalowego w Centrum
Handlowym Wzgórze Gdynia, zlokalizowanym w Gdyni przy ulicy Kazimierza Górskiego 2, w okresie od dnia wydania niniejszej decyzji
przez cały czas posiadania przez Multikino bądź każdą inną spółkę, należącą do grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy
o ochronie konkurencji, kontrolowanej przez International Trading and Investments Holdings S.A., jakichkolwiek praw do kina
wielosalowego, zlokalizowanego w Gdyni przy ulicy Jerzego Waszyngtona 21, którego operatorem w dniu wydania niniejszej decyzji
jest Silver Screen World.
Pismem z dnia 18 czerwca 2008 r. Multikino w całości i bez dodatkowych zastrzeżeń zaakceptowało zaproponowany przez
Prezesa Urzędu warunek.
Wskazać także należy, iż w rozpatrywanej sprawie nie występują rynki, na które planowana koncentracja wywierałaby wpływ
w układzie wertykalnym, zidentyfikowane zostały natomiast rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie
konglomeratowym. Brak jest jednakże przesłanek do stwierdzenia, że ich występowanie będzie miało wpływ na pozostałe rynki, na
których obecni są uczestnicy koncentracji, a w szczególności te, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym.
Uzasadniając powyższe należy przede wszystkim wskazać na brak istotnych powiązań między rynkami, na które koncentracja wywiera
wpływ w układzie konglomeratowym a rynkami, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym. Stwierdzić zatem
należy, iż występowanie w przedmiotowej sprawie rynków właściwych w układzie konglomeratowym, nie jest istotne dla oceny
skutków rozpatrywanej koncentracji.
Reasumując, Prezes Urzędu postanowił wydać zgodę na dokonanie przedmiotowej koncentracji, uzależniając ją od spełnienia
przez Multikino warunku określonego w pkt. I sentencji niniejszej decyzji. Po spełnieniu przez Multikino ww. warunku w wyniku
planowanej koncentracji nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku wyświetlania filmów w kinach wielosalowych
Gdyni i okolic. A zatem planowana koncentracja spełnia przesłanki określone w art. 19 ustawy o ochronie konkurencji.
Jednocześnie Prezes Urzędu w pkt. II sentencji niniejszej decyzji nałożył na Multikino obowiązek złożenia Prezesowi Urzędu
informacji o realizacji warunku, o którym mowa w pkt. I sentencji, poprzez podawanie, do dnia 10 stycznia każdego roku począwszy od
2009 r., informacji o liczbie posiadanych na terenie Gdyni przez Multikino, jak i przez każdą inną spółkę należącą do grupy kapitałowej,
w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji, kontrolowanej przez International Trading and Investments Holdings S.A.,
kin wielosalowych wraz z podaniem ich lokalizacji, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Obowiązek ten trwa do czasu
otwarcia kina wielosalowego w Centrum Handlowym Wzgórze Gdynia, zlokalizowanym w Gdyni przy ulicy Kazimierza Górskiego 2,
przez operatora nienależącego do grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji, kontrolowanej przez
International Trading and Investments Holdings S.A., bądź do czasu zbycia przez Multikino bądź przez każdą inną spółkę należącą do
grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji, kontrolowanej przez International Trading and
Investments Holdings S.A., wszelkich praw do kina wielosalowego, zlokalizowanego w Gdyni przy ulicy Jerzego Waszyngtona 21,
którego operatorem w dniu wydania niniejszej decyzji jest Silver Screen World. Wykonanie przez Multikino powyższego obowiązku ma
na celu umożliwienie organowi antymonopolowemu kontrolowania realizacji warunku określonego w pkt. I sentencji niniejszej decyzji.
W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji. […]
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DECYZJA
z dnia 20 czerwca 2008 r.
w sprawie umorzenia postępowania antymonopolowego wszczętego z urzędu w związku z podejrzeniem stosowania przez
Autostradę Wielkopolską S.A. w Poznaniu praktyki ograniczającej konkurencję
(Nr RPZ-18/2008)
I. Na podstawie art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98,
poz. 1071 ze zm.) w zw. z art. 83 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331
ze zm.) 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 (Dz. U. Nr 134, poz. 939), po
przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania antymonopolowego w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów umarza się postępowanie antymonopolowe wszczęte w związku z podejrzeniem stosowania przez Autostradę
Wielkopolską S.A. z siedzibą w Poznaniu praktyki ograniczającej konkurencję, określonej w art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, polegającej na nadużyciu pozycji dominującej na rynku odpłatnego umożliwiania przejazdu odcinkiem
autostrady A2 Nowy Tomyśl - Konin, polegającego na narzucaniu nieuczciwych cen poprzez pobieranie pełnych opłat za przejazd
odcinkiem autostrady, w wysokości określonej w Cenniku opłat, w czasie remontu odcinka autostrady A2 Września - Konin,
powodującego istotne utrudnienia w ruchu pojazdów.
UZASADNIENIE
W związku z otrzymaniem skargi konsumenta Prezes Urzędu postanowieniem z dnia 12 listopada 2007 r. wszczął postępowanie
wyjaśniające w sprawie działań Autostrada Eksploatacja S.A. w Poznaniu, polegających na pobieraniu opłat za przejazd autostradą A2
w trakcie prowadzonych remontów, celem wstępnego ustalenia, czy nastąpiło naruszenie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
uzasadniające wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawie.
W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, iż Autostrada Eksploatacja S.A. w Poznaniu świadczy jedynie
usługi eksploatacji i utrzymania autostrady A2 na rzecz Autostrada Wielkopolska S.A. w Poznaniu, która jest stroną umowy koncesyjnej
zawartej z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie ustalono, że w okresie od 1 czerwca do 20 listopada 2007 r. na odcinku
autostrady A2 Września - Konin wykonywane były prace polegające na wzmocnieniu nawierzchni. We wskazanym okresie występowały
wyłączenia jednej jezdni (ruch odbywał się dwukierunkowo na przeciwległej jezdni) oraz ograniczenia prędkości.
Na podstawie ustaleń postępowania wyjaśniającego Prezes Urzędu uznał, iż są podstawy do wszczęcia postępowania
antymonopolowego i postawienia zarzutu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję. Postanowieniem z dnia 1 lutego 2008 r.
Prezes Urzędu wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko Spółce Akcyjnej Autostrada Wielkopolska w Poznaniu (dalej „Spółka”),
w związku z podejrzeniem nadużycia przez Spółkę pozycji dominującej na rynku odpłatnego umożliwiania przejazdu odcinkiem
autostrady A2 Nowy Tomyśl - Konin, polegającego na narzucaniu nieuczciwych cen poprzez pobieranie pełnych opłat za przejazd
odcinkiem autostrady, w wysokości określonej w Cenniku opłat, w czasie remontu odcinka autostrady A2 Września - Konin,
powodującego istotne utrudnienia w ruchu pojazdów, co może stanowić naruszenie art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów.
Postanowieniem z dnia 1 lutego 2008 r. Prezes Urzędu zaliczył w poczet dowodów w postępowaniu antymonopolowym całość
materiałów postępowania wyjaśniającego o sygn. akt RPZ-400/37/07/DW prowadzonego w sprawie działań Autostrada Eksploatacja
S.A. w Poznaniu polegających na pobieraniu opłat za przejazd autostradą A2 w trakcie prowadzonych remontów.
W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania antymonopolowego Spółka pismem z dnia 21 lutego 2008 r.
ustosunkowała się do postawionego zarzutu i przedstawiła swoje stanowisko w sprawie.
Spółka w pierwszej kolejności podniosła, że nie prowadzi działalności gospodarczej, lecz wykonuje funkcje publiczne, które zostały
jej przekazane przez organy Państwa. W związku z powyższym pobierana przez Spółkę opłata nie ma charakteru ceny, lecz daniny
publicznej. Dlatego nie mają do niej zastosowania przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a jej działalności nie można
rozpatrywać w kategorii „klasycznej” działalności gospodarczej.
Spółka zakwestionowała także określenie rynku właściwego. W ocenie Spółki, właściwy rynek produktowy powinien zostać
określony jako „rynek zapewnienia przewozu lub przejazdu na trasie Nowy Tomyśl - Konin”. Spółka twierdzi, że nie posiada pozycji
dominującej na wyżej wskazanym rynku, ponieważ nie ma możliwości zapobiegania skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez
możliwość działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów. Zwiększenie opłat za
przejazd autostradą spowodowałoby bowiem skorzystanie przez konsumentów z alternatywnych rodzajów transportu (kolej, przejazd
innymi drogami). Spółka powołuje się na decyzje Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi rynek właściwy może być zdefiniowany jako
obejmujący zarządzanie całą infrastrukturą transportową, która mogłaby być uznana za możliwą do zastąpienia z punktu widzenia
użytkownika, przykładowo drogi inne niż autostrady, linie kolejowe oraz w ograniczonym zakresie transport lotniczy.
W przypadku uznania, że Spółka jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy oraz posiada pozycję dominującą na rynku właściwym
Spółka podniosła, że opłaty za przejazd autostradą nie mają charakteru cywilnoprawnego, nie wynikają bowiem z zawartej ze Spółką
umowy, lecz z ustawy i stanowią odpowiednik opłaty winietowej. Zdaniem Spółki, opłaty te mają charakter daniny publicznej,
uiszczanej na rzecz Państwa jako ostatecznego beneficjenta, a Spółka pełni jedynie funkcję poborcy opłat.
Jako ostatni argument Spółka podniosła, że stosowana przez nią wysokość opłaty za przejazd odcinkiem autostrady A2 WrześniaKonin jest „rozsądna i pozostaje w proporcji do jakości oferowanej usługi”. Stosowana obecnie opłata dla samochodów osobowych
(11 zł) ustalona została bowiem na poziomie promocyjnym, tj. przewidzianym w modelu finansowym w okresie do zakończenia
budowy wszystkich 3 Sekcji Odcinka Nowy Tomyśl - Konin do 2004 r.
Prezes Urzędu ustalił następujący stan faktyczny.
Przedmiotem działalności Autostrady Wielkopolskiej S.A. w Poznaniu jest m.in. budowa dróg kołowych i szynowych,
wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych, wynajem nieruchomości na własny rachunek, hotele
i motele, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, sprzedaż detaliczna paliw, sprzedaż detaliczna. Spółka podpisała w dniu
12 września 1997 r. umowę koncesyjną z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej na budowę i eksploatację autostrady płatnej A2 na
odcinkach Świecko - Poznań, Poznań - Konin. Cały odcinek wielkopolskiej autostrady A2 z Konina do Nowego Tomyśla (149 km)
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z wydzieleniem obwodnicy Poznaniu (13,3 km) podzielony został na następujące sekcje: sekcja I - Konin - Września (47,66 km) - oddana
do użytku 22.12.2002 r. jako część autostrady płatnej, sekcja II - Września - Poznań Krzesiny (37,5 km) - oddana do użytku 27.11.2003 r.
jako odcinek autostrady płatnej, obwodnica Poznania - Poznań Krzesiny - Poznań Komorniki (13,3 km) - inwestycja Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad (dalej „GDDKiA”), oddana do użytku 12.09.2003 r. jako odcinek autostrady bezpłatnej, sekcja III - Poznań
Komorniki - Nowy Tomyśl (50,4 km) - oddana do użytku 27.10.2004 r. jako odcinek autostrady płatnej.
Zgodnie z art. 2.3 umowy koncesyjnej z dnia 12 września 1997 r. zawartej pomiędzy Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej
Rzeczypospolitej Polskiej a Spółką „Przedmiotem Umowy Koncesyjnej jest określenie sposobu wykonania Decyzji o Udzieleniu
Koncesji, a w szczególności budowa, finansowanie i eksploatacja przez Koncesjonariusza części Autostrady A2 zgodnie z Decyzją
o Udzieleniu Koncesji oraz przyznanie Koncesjonariuszowi - w zamian za wykonanie Umowy Koncesyjnej - prawa do pobierania opłat za
przejazd Obiektami Autostrady Płatnej.” Na podstawie art. 12 ust. 1 umowy „Koncesjonariusz będzie prowadził eksploatację tych
Obiektów Autostrady Płatnej w sposób ciągły i nieprzerwany, 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu […] w trakcie robót utrzymaniowych,
poszczególne pasy ruchu mogą zostać tymczasowo zamknięte w związku z koniecznością prowadzenia napraw. […]”
Na obecnie wybudowanej przez Spółkę autostradzie A2 Nowy Tomyśl - Konin wskaźnik 6 mln osi obliczeniowych został
przekroczony w 2007 r. na odcinku Września - Konin, dlatego Spółka zgodnie z umową koncesyjną rozpoczęła prace polegające na
wybudowaniu docelowej konstrukcji nawierzchni (pogrubienie warstwy asfaltu).
Spółka pobiera od użytkowników opłaty za przejazd autostradą za każdy odcinek na następujących Placach Poboru Opłat: Konin Września (Plac Poboru Opłat w Lądku), Września - Poznań (Plac Poboru Opłat w Nagradowicach), Poznań - Nowy Tomyśl (Plac Poboru
Opłat w Gołuskach). Opłaty za przejazd są zróżnicowane i dla poszczególnych kategorii pojazdów wynoszą: 11 zł od pojazdów
I kategorii (motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach), 27 zł od pojazdów II kategorii (pojazdy samochodowe o dwóch osiach,
z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami),
41 zł od pojazdów III kategorii (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co
najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami), 63 zł od pojazdów IV kategorii (pojazdy samochodowe o więcej niż
trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami), 110 zł od pojazdów V kategorii (pojazdy nienormatywne). […]
W okresie od dnia 1 czerwca do 20 listopada 2007 r. na odcinku autostrady A2 Września - Konin o długości ok. 48 km wykonywane
były prace polegające na wzmocnieniu nawierzchni. W związku z przewidzianą w umowie koncesyjnej dwuetapową realizacją
ostatecznej konstrukcji nawierzchni, po przekroczeniu na odcinku autostrady A2 Września - Konin 6 mln przejść osi obliczeniowych
istniejąca 15 cm warstwa asfaltu została pogrubiona o kolejne 10 cm.
Na podstawie zebranych w toku postępowania wyjaśniającego informacji sporządzono zestawienie występujących utrudnień
w wybranych losowo dniach z okresu, kiedy prowadzone były remonty. […]
W trakcie prowadzonych prac remontowych Autostrada Eksploatacja S.A. w Poznaniu pobierała w imieniu Spółki opłaty za
przejazd odcinkiem Września - Konin w normalnej wysokości określonej w cenniku opłat.
Prezes Urzędu zważył, co następuje.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów chroni interes publiczny, co wynika z treści art. 1 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z tym
przepisem: „ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony
interesów przedsiębiorców i konsumentów”. Interes publiczny w postępowaniu administracyjnym nie jest pojęciem jednolitym
i stałym, dlatego Prezes Urzędu wydając decyzję powinien w każdym przypadku ustalić, czy przesłanka ta została spełniona.
Sąd Najwyższy wielokrotnie konfrontował interes publiczno-prawny z interesem indywidualnym. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu
Najwyższego „w odniesieniu do przedsiębiorców ustawa chroni konkurencję, a w odniesieniu do konsumentów ich interesy jako
zjawiska o charakterze instytucjonalnym, zbiorowym, a nie indywidualnym czy nawet grupowym w rozumieniu sumy indywidualnych
interesów konsumentów. Działaniami antykonkurencyjnymi, bądź antykonsumenckimi są więc jedynie takie działania, które dotykają
sfery interesów szerszego kręgu uczestników rynku. Nie dotyczą sytuacji pojedynczego przedsiębiorcy czy konsumenta, lecz zaburzeń
na rynku, w rozumieniu negatywnych zjawisk charakteryzujących jego funkcjonowanie. Ingerencja Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów uzasadniona byłaby tylko wówczas, gdyby służyła ochronie tak pojętej konkurencji lub interesów
konsumentów. Celem ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie jest więc ochrona prywatnoprawnego interesu
przedsiębiorcy bądź konsumenta” (uzasadnienia wyroku z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie I CKN 1217/98, OSNC 2002 r., z. 1, poz. 13;
zob. wyrok z dnia 28 stycznia 2002 r., I CKN 112/99, OSNC 2002 r., z. 11, poz. 144).
Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów naruszenie interesu publicznego następuje m.in. w drodze stosowania
praktyk ograniczających konkurencję, które można podzielić na praktyki antykonkurencyjne oraz praktyki eksploatacyjne. Praktyki
antykonkurencyjne mają bezpośredni wpływ na stan lub rozwój konkurencji oraz interesy innych przedsiębiorców, natomiast celem
bądź skutkiem tych drugich jest naruszenie przede wszystkim innych niż konkurencyjne interesów pozostałych uczestników rynku.
Dla stwierdzenia naruszenia interesu publicznoprawnego wystarcza dowolne nadużycie siły rynkowej w relacjach ze słabszymi
uczestnikami rynku, bowiem już sam fakt nadużycia posiadanej na danym rynku pozycji dominującej narusza interes publiczny.
W niniejszej sprawie Spółce zarzucono nadużywanie pozycji dominującej na rynku odpłatnego umożliwiania przejazdu odcinkiem
autostrady A2 Nowy Tomyśl - Konin, poprzez pobieranie opłat za przejazd odcinkiem autostrady A2 w pełnej wysokości, pomimo
prowadzonych remontów, co mogło stanowić przykład ww. praktyki eksploatacyjnej, polegającej na uzyskiwaniu korzyści kosztem
słabszych uczestników rynku, jakimi są użytkownicy autostrady.
W związku z powyższym Prezes Urzędu stwierdził, że przesłanka podjęcia działań w interesie publicznym została spełniona.
Wobec argumentacji Spółki zawartej w odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania antymonopolowego w pierwszej
kolejności rozważenia wymaga status Spółki jako przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
przedsiębiorcą jest m.in. przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Na podstawie art. 4 ust. 1
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 ze zm.) przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we
własnym imieniu działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 14 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działalność gospodarczą
przedsiębiorca podejmuje po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji
Działalności Gospodarczej.
Jak wynika z odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3 stycznia 2008 r. Spółka jest wpisana do rejestru
przedsiębiorców pod nr 000001970. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z wpisem do rejestru jest m.in. budowa dróg kołowych,
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, zarządzanie nieruchomościami
niemieszkalnymi, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, sprzedaż detaliczna paliw. Zgodnie jednak z art. 2 ust. 1 umowy
koncesyjnej Koncesjonariusz został utworzony wyłącznie w celu budowy i eksploatacji obiektów autostrady płatnej oraz obiektów
dodatkowych i zobowiązał się nie prowadzić jakiejkolwiek innej działalności gospodarczej.
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W związku z powyższym należy uznać, że Spółka jest osobą prawną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą
(pojęcia tego używa sama umowa koncesyjna), dlatego należy ją uznać za przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej, a w konsekwencji w rozumieniu ustawy ochronie konkurencji i konsumentów. Nie ma podstaw by
traktować Spółkę jako jeden z organów władzy publicznej, które nie prowadzą działalności gospodarczej, lecz wykonują funkcje
publiczne. Spółka jest podmiotem prawa prywatnego i prowadzi działalność w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
Partnerstwo publiczno-prywatne funkcjonuje w Polsce m.in. na podstawie wieloletnich umów cywilno prawnych. Obecnie
regulowane jest ono w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420). Zważyć należy,
że drogi krajowe, w tym autostrady zgodnie z art. 2a w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.), stanowią własność Skarbu Państwa. Zadania w zakresie budowy i eksploatacji autostrad i dróg
ekspresowych mogą być na podstawie art. 13a ww. ustawy realizowane: 1) na zasadach ogólnych określonych w ustawie, 2) na
zasadach określonych w przepisach o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, 3) na zasadach określonych
w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym, 4) na zasadach określonych w ustawie o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia.
Odcinek autostrady A2 powstał i jest eksploatowany na zasadach określonych w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Partnerstwo publiczno-prywatne to oparta na umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym współpraca podmiotu publicznego i partnera
prywatnego, służąca realizacji zadania publicznego (art. 1 ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym). Spółka pełni funkcję
zarządcy autostrady płatnej na warunkach określonych w umowie koncesyjnej.
W zakresie nieuregulowanym zgodnie z art. 22 ww. ustawy do umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego. Partnerstwo publiczno prywatne oparte jest, jak sama nazwa sugeruje, na współpracy podmiotów publicznych
z prywatnymi i nie można traktować wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji zadań publicznych jako organów państwa.
Jak słusznie zauważono w doktrynie, „Spółka otrzymuje do realizacji określone zadania, które jednak w dalszym ciągu pozostają
zadaniami o charakterze publicznym. Zmienia się tylko podmiot je wykonujący, a odpowiedzialność za ich realizację zgodnie z interesem
publicznym spoczywa dalej na administracji publicznej” (W. Szydło, Umowa o budowę i eksploatację autostrady. Zagadnienia prawne,
Studia Prawnicze 2006, Nr 1, str. 107).
Odrzucić należy także twierdzenia Spółki, że prowadzona przez nią działalność, nie jest działalnością gospodarczą, ponieważ
warunki jej wykonywania zostały ukształtowane przez Państwo. Spółka podniosła, że jej działalność została ograniczona przez
Państwo, ponieważ Spółka: 1) ma obowiązek świadczenia usługi na rzecz podmiotu korzystającego, 2) ma obowiązek utrzymania
autostrady o określonym standardzie i jakości, niezależnie od rzeczywistych możliwości i potrzeb Spółki, 3) nie ma możliwości
czasowego zawieszenia świadczenia usług lub ograniczenia ich zakresu, 4) nie może swobodnie określać wysokości opłat, ze względu
na określenie ich wysokości w przepisach prawa, umowie koncesyjnej oraz ograniczenia wynikające z długoterminowych kredytów
i pożyczek bankowych.
Szczegółowe uregulowanie w przepisach prawa zasad prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nałożenie obowiązku
świadczenia usługi oraz kontrolowanie przez Państwo poziomu cen nie powoduje, że działalność przedsiębiorcy przestaje być
działalnością gospodarczą. Podobne ograniczenia dotyczą także innych rodzajów działalności, których gospodarczy charakter nie budzi
wątpliwości. Przykładowo ograniczenia działalności analogiczne do działalności Spółki przewiduje m.in. ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 ze zm.). Zgodnie z art. 66 ust. 2 ww. ustawy, zarządzający lotniskiem użytku
publicznego może tylko wyjątkowo odmówić przyjęcia statku powietrznego, wyłącznie ze względu na ważne okoliczności związane
z funkcjonowaniem lotniska, uniemożliwiające bezpieczne jego lądowanie. Ponadto zarządzający lotniskiem może pobierać opłaty za
wykonywanie usług związanych z obsługą operacji startu, lądowania, postoju statków powietrznych, obsługą pasażerów i ładunków,
statków powietrznych i ich załóg oraz za inne usługi związane z działalnością lotniska (opłaty lotniskowe - art. 75 ww. ustawy).
Charakter opłat lotniskowych jest zbliżony do opłat za przejazd autostradą. Nie są one ustalane przez przedsiębiorcę w pełni
samodzielnie, albowiem podlegają zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji publicznej. Zarządzający lotniskiem użytku
publicznego przedstawia bowiem, z kwartalnym wyprzedzeniem, Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, opracowany po zasięgnięciu
opinii przedstawicieli, projekt opłat lotniskowych. Opłaty te po zatwierdzaniu przez Prezesa podlegają ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego (art. 77 ust. 1 i 2 ww. ustawy).
Reasumując Spółki nie można traktować jako organu administracji publicznej. Wykonuje ona jedynie pewne zadania z jej zakresu,
ale pozostają one nadal zadaniami administracji publicznej, która bierze za nie odpowiedzialność. Ograniczenia w wykonywaniu
działalności gospodarczej nie są podstawą do przyjęcia, że Spółka nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. Tam jednak, gdzie Państwo bezpośrednio kształtuje warunki prowadzenia działalności gospodarczej, inny organ
administracji nie może tych warunków kwestionować.
Oceny zachowania Spółki należy dokonać po określeniu rynku właściwego, na którym mogło dojść do nadużycia pozycji
dominującej przez Spółkę. Przez rynek właściwy należy rozumieć, zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za
substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku,
preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. W niniejszej sprawie rynek
właściwy określono jako rynek odpłatnego umożliwiania przejazdu odcinkiem autostrady A2 Nowy Tomyśl -Konin. Spółce zarzucono,
że działając na ww. rynku w czasie remontu odcinka autostrady A2 Września - Konin, który powodował utrudnienia w ruchu, pobierała
opłaty w pełnej wysokości za przejazd tym odcinkiem autostrady, co może stanowić naruszenie art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
W ocenie Prezesa Urzędu decyzje wydane przez Komisję Europejską, na które powołuje się Spółka nie stanowią podstawy do
przyjęcia ujęcia rynku właściwego zgodnie ze stanowiskiem Spółki. Wprawdzie zdaniem Komisji, przy określaniu rynku właściwego
mogą wchodzić w grę inne środki transportu (konkurencja intermodalna), jednak to, czy jeden lub więcej z alternatywnych środków
transportu powinno zostać uwzględnionych należy oceniać przy zastosowaniu metody „miejsce wyjazdu/miejsce przeznaczenia”.
Nie można wnioskować generalnie, że każdy alternatywny środek transportu należy do tego samego rynku (sprawa nr COMP/M.4087 Eiffage Mcquarie/APRR pkt 19, Dz. Urz. UE z dnia 19 stycznia 2006 r. C 14/20). Podkreślenia wymaga jednak fakt, że powoływane przez
Spółkę orzeczenia Komisji Europejskiej dotyczą spraw koncentracji i rynek jest w nich niekiedy określany w sposób uwzględniający
szerszą gamę czynników.
Autostrada, zgodnie z art. 4 pkt 11 ustawy o drogach publicznych, jest to droga przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów
samochodowych, wyposażona przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, posiadająca wielopoziomowe
skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami transportu lądowego i wodnego oraz wyposażona w urządzenia obsługi
podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady.
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Drogi alternatywne nie stanowią substytutu autostrady, albowiem kierowcy pomimo obowiązku uiszczania opłat i spotykanych
niekiedy utrudnień (prac remontowych) decydują się na przejazd autostradą, a nie bezpłatną drogą alternatywną. W założeniu kierowcy
wnosząc stosowaną opłatę zamierzają komfortowo, bezpiecznie i szybko pokonać dany odcinek trasy korzystając właśnie z autostrady,
a nie drogi alternatywnej.
O tym, że dróg alternatywnych nie można traktować jako substytutów autostrady świadczą także postanowienia umowy
koncesyjnej.
Również orzecznictwo uznaje, że autostrada stanowi wyodrębniony geograficznie rynek właściwy. Zgodnie z wyrokiem Sądu
Apelacyjnego w Warszawie: „Nie można drogi ogólnodostępnej, ani drogi ekspresowej uznać za substytut autostrady. Przedmiotowy
odcinek autostrady umożliwia bowiem przejazd z Krakowa do Katowic autem osobowym klasy średniej, w normalnych warunkach
drogowych w ciągu 35 minut, co byłoby niemożliwe na innych istniejących drogach publicznych z Krakowa do Katowic, gdyż są one
zazwyczaj dwukierunkowe, o różnej nawierzchni, usytuowane w obszarze zabudowanym. Z płatnego odcinka autostrady korzystają
kierowcy - konsumenci, którzy wnosząc stosowną opłatę, komfortowo i szybko pokonują odległość z Krakowa do Katowic, przez co
cechy innych dróg publicznych nie są porównywalne do płatnego odcinka autostrady A-4. […] Dla klientów powoda kierujących się
kryterium kosztów przejazdu, obowiązek uiszczenia opłaty za korzystanie z autostrady będzie decydował o tym, że droga ta nie będzie
substytutem dla innych dróg publicznych na przedmiotowym obszarze. Dla pewnej zaś grupy klientów powoda rozstrzygającą dla
wyboru przejazdu autostradą będzie możliwość odbycia podróży, co prawda za opłatą, ale szybko i w bardziej komfortowych
warunkach.” (uzasadnienie do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 września 2006 r., sygn. akt VI ACa 97/2006).
Konkludując, decyzje Komisji, w szczególności decyzja w sprawie nr COMP/M.4249 - Abertis Autostradę, nie są wystarczającą
podstawą do przyjęcia szerokiego, proponowanego przez Spółkę rozumienia rynku właściwego. Właściwy rynek winien zatem zostać
określony jako rynek odpłatnego umożliwiania przejazdu odcinkiem autostrady A2 Nowy Tomyśl - Konin.
Zgodnie z art. 4 pkt 10 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przez pozycję dominującą rozumie się pozycję
przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości
działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca
ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40%.
Na rynku właściwym - rynku odpłatnego umożliwiania przejazdu odcinkiem autostrady A2 Nowy Tomyśl - Konin - Spółka posiada
bez wątpienia pozycję dominującą z uwagi na fakt, że jest Koncesjonariuszem płatnego odcinka autostrady.
Spółce postawiono zarzut stosowania praktyki ograniczającej konkurencję określonej w art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów polegającej na nadużywaniu pozycji dominującej poprzez narzucanie nieuczciwych cen za przejazd
autostradą w trakcie prowadzonych prac remontowych. Analizę przesłanek zastosowania art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów winno poprzedzić stwierdzenie, iż opłata za przejazd autostradą jest ceną w rozumieniu art. 4 pkt 8 ww. ustawy.
Charakter opłat jest bowiem również kwestionowany przez Spółkę. Zgodnie z ww. przepisem przez cenę rozumieć należy ceny, jak
również opłaty o charakterze cen, marże handlowe, prowizje i narzuty do cen. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem
akcyzowym. Jak z powyższego wynika kategoria „cena” w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ma szerszy zakres
znaczeniowy niż „cena” określona w powołanej definicji ustawy o cenach (K. Kohutek, Komentarz do ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.03.86.804), LEX/El 2005).
W ocenie Prezesa Urzędu opłaty za przejazd autostradą są kategorią odmienną od tzw. opłat winietowych, przede wszystkim
z uwagi na odmienne źródło regulacji. Brak jest uzasadnienia do przyjęcia, że obie te opłaty mają charakter publiczny.
Opłaty za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych (tzw. opłaty winietowe) są uregulowane w ustawie
o drogach publicznych. Zgodnie z art. 13 tej ustawy korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za: 1) parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, 2) przejazdy po drogach publicznych pojazdów
nienormatywnych. Korzystający mogą być obowiązani do ponoszenia opłat za: 1) przejazdy przez obiekty mostowe i tunele
zlokalizowane w ciągu dróg publicznych, 2) przeprawy promowe na drogach publicznych.
Opłaty za przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych, zgodnie z art. 40d ust. 2 i 3 ustawy o drogach publicznych
przedawniają się po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powinny zostać uiszczone oraz podlegają przymusowemu
ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Opłaty za przejazd autostradą płatną są
natomiast odmienną kategorią, nieuregulowaną w ustawie o drogach publicznych, lecz w ustawie z dnia 27 października 1994 r.
o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2571 ze zm.). Opłaty winietowe mają
zatem zdecydowanie odmienny charakter od opłat za przejazd autostradą płatną, które mają charakter cywilnoprawny i nie mogą być
ściągane w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a obowiązek ich uiszczenia przedawnia się
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
O cywilnoprawnym charakterze opłat za przejazd autostradą świadczy także regulamin autostrady A2. Zgodnie z art. XXI pkt 5
regulaminu „w sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.”
Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe, a także przekazała opłaty za dzierżawę gruntów do Skarbu Państwa: […]
Podporządkowane płatności koncesyjne są obliczane zgodnie z następującą formułą. […]
W związku z powyższą strukturą podziału zysku, którego jedynie część […] przekazywana jest Państwu, w ocenie Prezesa Urzędu
nie ma podstaw do uznania, że Spółka jest jedynie poborcą opłat. Zgodnie bowiem z art. 37b ust. 1 ustawy o autostradach płatnych
„opłaty za przejazd autostradą pobrane przez spółkę stanowią jej przychód.” Spółka przekazuje część opłat do Skarbu Państwa poprzez tzw.
niepodporządkowane oraz podporządkowane płatności koncesyjne, które zostały określone w załączniku S do umowy koncesyjnej.
Narzucanie ceny to działanie, które cechuje się jednostronnością i przymusem towarzyszącym jego wykonaniu. Przedsiębiorca
posiadający pozycję dominująca na rynku właściwym, dysponuje siłą rynkową umożliwiającą narzucanie cen słabszym uczestnikom
rynku. Żądanie przez przedsiębiorcę zbyt wysokich cen za produkt w warunkach wolnej konkurencji z reguły skutkować będzie utratą
klientów, którzy będą korzystać z tańszej oferty konkurenta. Skorzystanie nabywców z substytutywnych towarów konkurenta jest
jednak ograniczone na rynku, na którym dany przedsiębiorca dysponuje pozycją dominującą (a tym bardziej monopolistyczną). W takim
przypadku mechanizmy skutecznej konkurencji są zredukowane. Stosowanie cen nieuczciwych, w tym cen nadmiernie
wygórowanych stanowi typowy przykład praktyki wykorzystującej swego rodzaju ekonomiczne „uzależnienie” nabywców od oferty
dominanta (praktyka eksploatacyjna).
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W niniejszej sprawie o wysokości opłat za przejazd autostradą decyduje Spółka zgodnie z postanowieniami przepisów prawa oraz
umowy koncesyjnej, a użytkownicy autostrady nie mają żadnego wpływu na ustalenie jej wysokości. Konsumenci uiszczają opłatę
przed wjazdem na autostradę, jednocześnie akceptując postanowienia regulaminu autostrady A2, zgodnie z którym „Użytkownik jest
zobowiązany uiścić opłatę niezależnie od warunków atmosferycznych i drogowych występujących na Autostradzie. Opłata pobierana
jest w pełnej wysokości również w okresie prowadzonych remontów i prac utrzymaniowych” (art. III pkt 1 regulaminu). W związku
z powyższym uzasadnione jest stwierdzenie, że Spółka narzuca ceny za przejazd płatnym odcinkiem autostrady A2.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie wprowadza żadnych kryteriów, na podstawie których można określić, czy cena
ma charakter nieuczciwy. Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 można jedynie stwierdzić, że charakter cen nieuczciwych mają z pewnością ceny
nadmiernie wygórowane albo rażąco niskie. Niemniej jednak cena nadmiernie wygórowana lub rażąco niska nie wyczerpuje pojęcia
ceny nieuczciwej, które ma szerszy charakter.
Zarówno polskie, jak i wspólnotowe orzecznictwo przyjmuje, że jako cenę nieuczciwą należy traktować cenę pozostająca bez
uzasadnionego związku z ekonomiczną wartością świadczenia (zob. sprawę C 242/95, GT - Link A/S przeciwko De danske statsbaner,
Zb. Orz. 1997, s. 4453 oraz wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 10 marca 1999 r., sygn. akt XVII Ama 86/98, LEX nr 5592). Sąd
Najwyższy wyraził na przykład pogląd, że naruszenie zasady ekwiwalentności oznacza złamanie zakazu z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy (art. 9
ust. 2 pkt 1 obecnie obowiązującej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2004 r.,
sygn. akt III SK 50/04). Cena nadmiernie wygórowana (nieuczciwa) była utożsamiana także z ceną sprzeczną z dobrymi obyczajami
kupieckimi rozumianymi jako normy postępowania zakazujące nadużywania w stosunku do słabszego uczestnika obrotu posiadanej
przewagi kontraktowej. Dobry obyczaj nakazuje oparcie kalkulacji ceny na przejrzystych kryteriach, w ten sposób, by nie doszło do
arbitralnego narzucenia rażąco wygórowanych i nieekwiwalentnych cen za oferowane świadczenie (K. Kohutek, Komentarz do ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.03.86.804), LEX/El 2005; wyrok sądu ochrony konkurencji
i konsumentów z dnia 22 stycznia 2003 r., sygn. akt XVII Ama 12/02, Dz. Urz. UOKiK z 2003 r. Nr 2, poz. 262).
Jak wskazano wyżej opłata za przejazd autostradą ma charakter cywilnoprawny i wynika z zawartej z użytkownikiem umowy.
Umowa ta ma charakter umowy dwustronnie zobowiązującej, odpłatnej i wzajemnej. Zgodnie z art. 354 §1 Kc dłużnik powinien
wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom
współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.
W doktrynie zauważono, iż „Kryterium celu społeczno-gospodarczego odwołuje się do obiektywnych funkcji i celów konkretnego
zobowiązania, zważywszy np. na określony rodzaj działalności gospodarczej, typowe oczekiwania stron związane z danym typem
stosunków, charakter profesjonalny lub też nie podmiotów zobowiązanych” (M. Safjan [w:] red. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny.
Komentarz do art. 1-44911, Warszawa 2005, s. 844). Zgodnie natomiast z art. 355 §1 i 2 Kc, dłużnik obowiązany jest do zachowania
należytej staranności (staranność ogólnie wymagana w stosunkach danego rodzaju). Należytą staranność dłużnika w zakresie
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.
Ekwiwalentem opłaty uiszczonej przez konsumenta jest możliwość przejazdu autostradą, która zgodnie z art. 4 pkt 11 ustawy
o drogach publicznych powinna być drogą przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, wyposażoną przynajmniej
w dwie trwale rozdzielone, jednokierunkowe jezdnie, posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją
drogami transportu lądowego i wodnego oraz wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone
wyłącznie dla użytkowników autostrady. Spółka pobiera opłatę za przejazd z góry, a użytkownik nawet po zapoznaniu się z informacją,
że niektóre odcinki są remontowane, uiszcza stosowną opłatę w przekonaniu, że pomimo pewnych utrudnień skorzysta z drogi
o standardzie autostrady płatnej.
Umową wzajemną zgodnie z art. 487 §2 Kc jest umowa, w której obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej
z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. Według powszechnie przyjmowanego poglądu, o ekwiwalentności świadczeń
rozstrzyga subiektywna ocena stron, a nie rzeczywista obiektywna wartość świadczeń (W. Popiołek [w] red. K. Pietrzykowski, Kodeks
cywilny. Komentarz do art. 450-1088, Warszawa 2005, s. 844). Zachowanie zasady ekwiwalentności świadczeń jest w niniejszej
sprawie kluczowe dla oceny, czy Spółka nadużyła pozycji dominującej poprzez stosowanie nieuczciwych cen za oferowany „towar”.
W pierwszej kolejności jednak Prezes Urzędu rozważył, czy Spółka miała możliwość swobodnego kształtowania wysokości opłaty
za przejazd autostradą w trakcie prowadzonego remontu, ze względu na podnoszone ograniczenia ustawowe oraz zawarte w umowie
koncesyjnej.
Zgodnie z §5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat za przejazd autostradą
(Dz. U. Nr 102, poz. 1075) opłaty mogą być zmienione przez koncesjonariusza po ich uzgodnieniu z Generalnym Dyrektorem Dróg
Krajowych i Autostrad, z uwzględnieniem warunków określonych w umowie koncesyjnej. Zgodnie z §3 opłaty mogą być ustalane jako
opłaty abonamentowe. W przypadku opłat jednorazowych możliwe jest stosowanie bonifikaty.
Od rozpoczęcia eksploatacji odcinka autostrady A2 Września - Konin jako autostrady płatnej, tj. od 20 grudnia 2002 r.
Koncesjonariusz tylko raz wprowadził zmianę stawek opłat dla pojazdów kategorii I. Zmiana ta nastąpiła w związku ze zmianą stawki
VAT, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wprowadzona korekta opłat z 10 do 11 zł nie zrekompensowała Spółce w pełni
podwyżki podatku i jak podaje Koncesjonariusz de facto stanowiła obniżenie stawek z punktu widzenia Spółki.
Maksymalna wysokość opłat za przejazd na autostradach, które nie zostały objęte umową o budowę i eksploatację albo wyłącznie
eksploatację autostrady, nie może przekraczać stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury. Zgodnie z załącznikiem
do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat za przejazd 1 km
autostrady na rok 2008 maksymalna stawka za przejazd autostradą 1 km dla kategorii I nie może w roku 2008 przekroczyć 0,24 zł.
Pomimo faktu, że maksymalne stawki za przejazd autostradą A2 zostały określone w umowie koncesyjnej na stosunkowo wysokim
poziomie, stosowana przez Spółkę wysokość opłat nie odbiega znacząco od stawki stosowanej na autostradach nieobjętych
partnerstwem publiczno-prywatnym.
Uwzględniając ww. ograniczenia dotyczące kształtowania wysokości opłat Prezes Urzędu uznał, że w przypadku prowadzonych
prac remontowych spółka miała możliwość czasowego obniżenia opłaty za przejazd, ponieważ zgodnie z załącznikiem P Spółka może
wprowadzać system rabatowy, z czego wielokrotnie korzystała. Z tych powodów zatem decydujące w sprawie jest rozważenie, czy
prowadzone na odcinku autostrady A2 Września - Konin remonty, ich zakres i czas trwania doprowadziły do takich utrudnień
w korzystaniu z autostrady, że została w sposób istotny zachwiana zasada ekwiwalentności świadczeń, a w konsekwencji pobierana
w czasie remontów opłata w pełnej wysokości powinna być uznana za cenę nieuczciwą.
Prezes Urzędu uznał, że zakres i sposób prowadzenia remontu na autostradzie A2 w 2007 r. nie doprowadził do istotnego
naruszenia zasady ekwiwalentności świadczeń, a pobierana w tym czasie opłata za przejazd nie może zostać uznana za nieuczciwą.
Przemawiają za tym następujące argumenty.
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Spółka w 2007 r. przeprowadziła remont wskazanego odcinka autostrady, do czego była zobowiązana na podstawie zawartej
z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej umowy koncesyjnej. Dla odcinka autostrady A2 Września - Konin warunek osiągnięcia tzw. 6 mln osi
obliczeniowych (skorzystanie z autostrady przez określoną liczbę pojazdów) został spełniony w 2007 r., w związku z czym Koncesjonariusz
przystąpił do realizacji inwestycji. Zgodnie z harmonogramem prace miały być wykonywane w okresie od 1 czerwca 2007 r. do
21 grudnia 2007 r. Ponieważ wykonawca wprowadził trzyzmianową organizację pracy (z wyłączeniem robót bitumicznych) prace
remontowe prowadzono przez siedem dni w tygodniu, dzięki czemu czas trwania prac uległ znacznemu skróceniu i prace zostały
zakończone w dniu 20 listopada 2007 r., przy czym prace nawierzchniowe powodujące zmianę organizacji ruchu i ograniczające
prędkość podróży zostały ukończone jeszcze wcześniej.
Prace remontowe zostały zatem przeprowadzone sprawnie i szybko w stosunku do maksymalnego czasu ich trwania określonego
w załączniku E do umowy koncesyjnej. Jak wskazano wyżej prace polegające na budowie docelowej konstrukcji nawierzchni powinny
zostać rozpoczęte w ciągu [tajemnica przedsiębiorstwa - pkt 7 załącznika do decyzji] od przekroczenia 6 mln tzw. osi obliczeniowych,
tymczasem zostały one zakończone w ciągu niecałych 6 miesięcy.
Zgodnie z art. 12 pkt 1 umowy koncesyjnej „Obiekty Autostrady Płatnej mogą zostać tymczasowo zamknięte w trakcie robót
utrzymaniowych, poszczególne pasy ruchu mogą zostać tymczasowo zamknięte w związku z koniecznością prowadzenia napraw.”
Jednocześnie umowa nie zawiera ograniczeń co do zakresu robót, które mogą być prowadzone w danym okresie. Przy prowadzeniu
remontu wskazanego odcinka autostrady Spółka zatem nie naruszyła obowiązujących przepisów prawa oraz zapisów umowy
koncesyjnej.
Informacje o prowadzonych pracach remontowych na odcinku autostrady A2 Września-Konin były podawane za pomocą prasy
lokalnej oraz dzienników ogólnopolskich i radia (ok. 50 razy tygodniowo). Spółka wydrukowała także ulotkę informacyjną w nakładzie
100 000 egzemplarzy w 3 językach, która była rozdawana kierowcom na Placach Poboru Opłat w Gołuskach, Nagradowicach oraz
Lądku. Przed rozpoczęciem prac na wszystkich wjazdach na odcinek autostrady Września - Konin, przed węzłem Września oraz Modła
zostały umieszczone tablice informujące o utrudnieniach w związku z prowadzonymi pracami. Na wiaduktach przed wjazdami
umieszczono także banery informujące o prowadzonych pracach.
W związku z powyższym uznać należy, że konsumenci posiadali informacje o prowadzonych remontach. Rozstrzygając kwestię
zachowania zasady ekwiwalentności świadczeń pomiędzy stronami umowy o przejazd autostradą, nie można zatem pominąć, że
kierowcy zdecydowali się zaakceptować pewne niedogodności wynikające z prowadzonych prac polegających na wzmocnieniu
nawierzchni.
Maksymalne utrudnienia w ruchu występowały w okresie od 16 sierpnia 2007 r. do 1 października 2007 r., zatem w stosunkowo
niedługim okresie niecałych dwóch miesięcy. W tym okresie łączna długość remontowanego odcinka wynosiła 22 km, w tym
występowały: dwa wyłączenia jednej jezdni na odcinku o długości po 8 km każdy, wyłączenie jednej jezdni na odcinku o długości 4 km,
wyłączenie pasów szybkiego ruchu na odcinku o długości 2 km.
W związku z prowadzonymi od dnia 1 czerwca do 20 listopada 2007 r. pracami na odcinku autostrady A2 Września - Konin zostały
wprowadzone następujące ograniczenia prędkości: do 50 km/h na odcinkach o długości 650 m, do 60 km/h na odcinkach o długości do
2 km, a od 16 października 2007 r. na odcinkach o długości do 3 km, do 80 km/h na odcinkach o długości do 7 km 350 m.
W stosunku do całego odcinka autostrady A2, który obejmuje ok. 150 km, jak wskazano wyżej w losowo wybrane dni wyłączenia
jednej jezdni dotyczyły kilku bądź kilkunastu kilometrów. Jedynie co do tych stosunkowo krótkich odcinków autostrady można by
twierdzić, że nie spełniały one wymogu dwóch trwale rozdzielonych, jednokierunkowych jezdni. Ponieważ sytuacja ta dotyczyła
od 3,4 do 22,3 km (ok. 2,3 - 15% całej autostrady A2) Prezes Urzędu uznał, że utrudnienia te nie były na tyle znaczące by uznać, że
została naruszona zasada ekwiwalentności świadczeń, a Spółka nadużyła pozycji dominującej na rynku odpłatnego umożliwiania
przejazdu odcinkiem autostrady A2 Nowy Tomyśl-Konin.
W związku z prowadzonymi pracami teoretyczny czas przejazdu ww. odcinkiem autostrady, w okresie najintensywniej
prowadzonych prac remontowych wynosił: 30 minut (plus ok. 30 sekund na obsługę klienta) dla samochodów osobowych, 37 minut
i 35 sekund (plus ok. 30 sekund na obsługę klienta) dla samochodów ciężarowych. Teoretyczny czas przejazdu odcinkiem autostrady
Września - Konin dla samochodów osobowych zwiększył się zatem, w okresie najintensywniej prowadzonych prac o ok. 8 minut.
W stosunku do całego odcinka autostrady (ok. 150 km) remonty nie wpłynęły zatem znacząco na wydłużenie czasu podróży.
Przy założeniu, że kierowca porusza się z maksymalną prędkością 130 km/h, na przebycie całego odcinka autostrady A2 potrzeba
ok. 70 minut. Podkreślić należy, że w okresie prowadzonych remontów (1 czerwca - 20 listopada 2007 r.) ww. wydłużenie teoretycznego
czasu przejazdu dotyczy okresu niecałych dwóch miesięcy, kiedy remontowany był najdłuższy 22 km odcinek. W pozostałym okresie
teoretyczny czas przejazdu zwiększył się jedynie nieznacznie.
W ocenie Prezesa Urzędu autostrada powinna zapewniać nie tylko szybki, ale także bezpieczny i komfortowy przejazd wskazanym
odcinkiem. Pomimo prowadzonych remontów ruch na autostradzie odbywał się w przeważającej części na rozdzielonych jezdniach,
autostrada była ogrodzona (co ogranicza ryzyko wtargnięcia zwierząt), nie było na niej ruchu pieszych, pojazdów wolnobieżnych,
rowerzystów. Autostrada była także wyposażona w punkty obsługi podróżnych.
Podkreślenia wymaga fakt, że w roku 2007 użytkownicy autostrady złożyli 126 skarg, z czego jedynie 49 dotyczyło niedogodności
wynikających z prowadzonych prac oraz pobierania opłat w trakcie prowadzonych remontów. W czasie trwania remontu (od 1 czerwca
do 20 listopada 2007 r.) na Punkcie Poboru Opłat Lądek uiszczono opłatę za 3.363.185 pojazdów, z których 1.795.000 stanowiły pojazdy
kategorii I. Wyraźne niezadowolenie z faktu prowadzonych prac remontowych wyraziło zatem ok. 0.003% kierowców.
W ocenie Prezesa Urzędu nie ma zatem wystarczających podstaw do uznania, że w związku z prowadzonymi pracami
remontowymi, które były prowadzone stosunkowo sprawnie i szybko, zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami
umowy koncesyjnej, autostrada przestała spełniać swoją funkcję i nie można jej traktować jako autostrady w rozumieniu przepisów
ustawy o drogach publicznych.
Nie została więc naruszona zasada ekwiwalentności świadczeń, będąca podstawą oceny, czy dopuszczono się stosowania
praktyki określonej w art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zasada ta nie została bowiem naruszona
w stopniu, który umożliwiałby potwierdzenie stosowania przez Spółkę zarzucanej praktyki. Pamiętać należy, że pojęcie ceny
nieuczciwej jest pojęciem nieostrym, dlatego podstawą uznania, że Spółka stosowała praktykę eksploatacyjną może być tylko
niebudzące wątpliwości stwierdzenie, że w sprawie doszło do wyraźnego naruszenia zasady ekwiwalentności świadczeń.
Art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów posługuje się zwrotami niejednoznacznymi, zabraniając
stosowania „nieuczciwych cen”. Wprawdzie ustawa wskazuje zarazem, że pod pojęciem ceny nieuczciwej należy rozumieć cenę
„nadmiernie wygórowaną” oraz „rażąco niską”, jednakże również te sformułowania są niedookreślone. Cena nadmiernie
wygórowana, czy rażąco niska nie wyczerpuje w pełni pojęcia ceny nieuczciwej w tych wszystkich przypadkach, w których mamy do
czynienia z naruszeniem zasady ekwiwalentności świadczeń stron umowy wzajemnej. Naruszenie takie ze względu na niedookreśloność
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używanych pojęć powinno być wyraźne, wręcz dostrzegalne prima facie. Cena powinna być ekwiwalentem określonego świadczenia
i pozostawać z nim w związku. Dopiero wyraźne naruszenie zasady ekwiwalentności świadczeń oznacza złamanie zakazu określonego
w art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (S. Gronowski, Ustawa antymonopolowa. Komentarz, Warszawa
1999 r., s. 213; por. wyrok Sądu Antymonopolowego z 27 marca 1996 r., sygn. akt XVII Amr 71/95, Wok. 1997, Nr 6; wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 25 maja 2004 r., sygn. akt III SK 50/04).
Zgodnie z art. 105 Kodeksu postępowania administracyjnego gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe,
organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Na podstawie art. 10 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu praktyki ograniczającej konkurencję i nakazuje zaniechania jej stosowania,
jeżeli stwierdzi naruszenie zakazu określonego w art. 6 lub 9 ustawy lub art. 81 lub 82 Traktatu WE. Ze względu na fakt, iż zarzut
nadużycia przez Spółkę pozycji dominującej nie potwierdził się w toku przeprowadzonego postępowania antymonopolowego
niemożliwe było wydanie decyzji na podstawie art. 10 ww. ustawy, dlatego postępowanie jako bezprzedmiotowe winno zostać
umorzone.
W ocenie Prezesa Urzędu brak podstaw do stwierdzenia, że w sprawie została niewątpliwie naruszona zasada ekwiwalentności
świadczeń, dlatego postępowanie w sprawie stosowania praktyki ograniczającej konkurencję przez Autostrada Wielkopolska S.A.
w Poznaniu zostało umorzone. […]
26
Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2008 r.
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Decyzja z dnia 1.04.2008 r. (Nr RLU-7/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania, o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej stosowania, o niestwierdzeniu
stosowania praktyki ograniczającej konkurencję oraz o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z wniosku Polskiej
Izby Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej w Warszawie przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Chełmie.
Decyzja z dnia 1.04.2008 r. (Nr RLU-8/2008) o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. w Łęcznej z tytułu zwłoki w wykonaniu Decyzji
Prezesa Urzędu Nr RLU-21/2004 r. z dnia 26 czerwca 2004 r.
Decyzja z dnia 2.04.2008 r. (Nr RKR-7/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez EKO
Holding Sp. z o.o. we Wrocławiu kontroli nad ASORT Sp. z o.o. w Nowym Sączu.
Decyzja z dnia 2.04.2008 r. (Nr RWR-17/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Obornikach Śląskich.
Decyzja z dnia 3.04.2008 r. (Nr RKR-8/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Polish
Enterprise Fund VI L.P. na Kajmanach kontroli nad Ferro S.A. w Skawinie.
Decyzja z dnia 4.04.2008 r. (Nr RKR-9/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Medivet
E.P. Trojanek Sp. j. w Śremie kontroli nad Centrowet Rzeszów Sp. z o.o. w Dębicy.
Decyzja z dnia 4.04.2008 r. (Nr RLU-9/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. we Wrocławiu.
Decyzja z dnia 7.04.2008 r. (Nr DKK-31/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Cehave
Pasze Sp. z o.o. w Szamotułach części mienia Janra Sp. z o.o. w Morgońskiej Wsi.
Decyzja z dnia 7.04.2008 r. (Nr RLU-10/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na połączeniu Spółdzielni
Mleczarskiej „Mlekpol” w Grajewie oraz Spółdzielni Mleczarskiej „Smolek” w Sokółce.
Decyzja z dnia 8.04.2008 r. (Nr DKK-32/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Ciech
S.A. w Warszawie (poprzez spółki zależne: Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. w Janikowie i Inowrocławskie
Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. w Inowrocławiu) i Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A. w Warszawie wspólnej
kontroli nad Polskim Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie.
Decyzja z dnia 8.04.2008 r. (Nr DNR-16/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Renacie
Sawczak, prowadzącej działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe „CLAUDIA” w Kobylnicy w sprawie
ogólnego bezpieczeństwa sukienki czarnej 100% bawełny.
Decyzja z dnia 9.04.2008 r. (Nr DNR-17/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko „UNI - TARPIN” Sp. z o.o.
w Tarnowie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa rozpałki do grilla 500 ml.
Decyzja z dnia 10.04.2008 r. (Nr DKK-33/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Eurocash Polska S.A. w Komornikach kontroli nad McLane Polska Sp. z o.o. w Błoniu.
Decyzja z dnia 10.04.2008 r. (Nr RLU-11/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko GALADOM S.A. w Lublinie.
Decyzja z dnia 10.04.2008 r. (Nr RŁO-11/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach kontroli nad „Amontex” Przedsiębiorstwo Montażowe Sp. z o.o. w Radomsku.
Decyzja z dnia 10.04.2008 r. (Nr RPZ-10/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Gminie Czarnków.
Decyzja z dnia 11.04.2008 r. (Nr DKK-35/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez ACP
Pharma S.A. w Warszawie kontroli nad Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Aptek „Multi Pharme” S.A. w Łomży.
Decyzja z dnia 11.04.2008 r. (Nr DKK-32/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Itella
Information Sp. z o.o. w Warszawie przedsiębiorstwa Businesspoint S.A. w Warszawie.
Decyzja z dnia 11.04.2008 r. (Nr RKT-6/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania, o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczającej konkurencję, o umorzeniu postępowania oraz o nałożeniu kary
pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. dr Emila Cyrana
w Lublińcu, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, przedsiębiorcy Markowi Szwedzińskiemu.
Decyzja z dnia 15.04.2008 r. (Nr DNR-18/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Piotrowi
Arkadiuszowi Marcińczakowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego „OŁER”
we Wrocławiu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa pochodni bambusowych o długości 60, 90 i 120 cm.
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21. Decyzja z dnia 15.04.2008 r. (Nr RŁO-12/2008) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencje w sprawie
z urzędu przeciwko Gminie Kutno.
22. Decyzja z dnia 17.04.2008 r. (Nr RGD-13/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Grupie Zarządzającej POMERANIA S.A. w Gdańsku.
23. Decyzja z dnia 17.04.2008 r. (Nr RPZ-11/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko FAMILY HOUSE Sp. z o.o. w Poznaniu.
24. Decyzja z dnia 18.04.2008 r. (Nr RLU-12/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania, o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu zaniechania jej
stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko CRH Żagiel Dom Sp. z o.o. w Lublinie.
25. Decyzja z dnia 20.04.2008 r. (Nr DNR-19/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Kazimierzowi Stanisławowi Czekajowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Wytwórnia Chemiczna „DRAGON”
Kazimierz Czekaj w Krakowie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa podpałki płynnej do grilla EKO GRILL ŻAR 500 ml.
26. Decyzja z dnia 21.04.2008 r. (Nr RKT-7/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Makaros Sp. z o.o.
w Mysłowicach.
27. Decyzja z dnia 21.04.2008 r. (Nr RLU-13/2008) o uchyleniu w całości zaskarżonej Decyzji Nr RLU-28/2007 z dnia 6 lipca 2007 r.
wydanej w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie RLU-410-4/05/EW.
28. Decyzja z dnia 22.04.2008 r. (Nr DKK-36/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Aspo
Oyj w Helsinkach (Finlandia) kontroli nad Kauko-Telko Oy w Espoo (Finlandia).
29. Decyzja z dnia 22.04.2008 r. (Nr DKK-37/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez EDSA
Holdings Sweden AB w Halmstad (Szwecja) kontroli nad Ditel S.A. w Warszawie.
30. Decyzja z dnia 22.04.2008 r. (Nr RKT-8/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania, uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary
pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Swilenowi Spirowowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod
nazwą „MOBIL MIX” w Dąbrowie Górniczej.
31. Decyzja z dnia 22.04.2008 r. (Nr RPZ-12/2008) o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko
Januszowi Szymańskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Turystyki „Oskar” w Poznaniu z tytułu
nieudzielania żądanych przez Prezesa UOKiK informacji.
32. Decyzja z dnia 23.04.2008 r. (Nr RGD-14/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Mariuszowi Zakrzewskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
IMPARAT - Polska Mariusz Zakrzewski w Gdyni.
33. Decyzja z dnia 23.04.2008 r. (Nr RLU-14/2008) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję w sprawie
z wniosku Spółdzielni Pracy Kierowców i Pracowników Samochodowych „Autonaprawa” w Zamościu przeciwko Przedsiębiorstwu
Państwowej Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju.
34. Decyzja z dnia 23.04.2008 r. (Nr RPZ-13/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
APATOR S.A. w Toruniu kontroli nad Fabryką Wodomierzy POWOGAZ S.A. w Poznaniu.
35. Decyzja z dnia 25.04.2008 r. (Nr RGD-15/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Wyższej Szkole Kosmetologii i Promocji Zdrowia w Szczecinie.
36. Decyzja z dnia 25.04.2008 r. (Nr RKT-9/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej stosowania
oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
w Mysłowicach.
37. Decyzja z dnia 25.04.2008 r. (Nr RŁO-13/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Prywatnej Korporacji Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Warszawie.
38. Decyzja z dnia 28.04.2008 r. (Nr RKT-10/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Rejonowemu Przedsiębiorstwu
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. w Tychach.
39. Decyzja z dnia 28.04.2008 r. (Nr RPZ-14/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko VIRKE Sp. z o.o. w Poznaniu.
40. Decyzja z dnia 29.04.2008 r. (Nr RŁO-14/2008) o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko AP
EDUKACJA Sp. z o.o. w Łodzi z tytułu udzielania na żądanie Prezesa UOKiK nieprawdziwej informacji w toku postępowania
wyjaśniającego.
41. Decyzja z dnia 30.04.2008 r. (Nr DKK-38/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. w Zabrzu kontroli nad Infrabud Sp. z o.o. w Warszawie.
42. Decyzja z dnia 30.04.2008 r. (Nr RGD-16/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Kombinat Budowlany w Kołobrzegu.
43. Decyzja z dnia 30.04.2008 r. (Nr RGD-17/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko ACTIVA Sp. z o.o. w Straszynie-Romantce.
44. Decyzja z dnia 30.04.2008 r. (Nr RŁO-15/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko P.R.B. BUDOMAL A.
Leśniak, R. Leśniak sp. j. w Łodzi.
45. Decyzja z dnia 30.04.2008 r. (Nr RŁO-16/2008) o umorzeniu postępowania wszczętego na wniosek Bożeny Kegler i Tadeusza
Kegler, prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie przeciwko Grupie Kupców Ziemi Łódzkiej Sp. z o.o. w Łodzi pod
zarzutem stosowania praktyk ograniczających konkurencję.
46. Decyzja z dnia 30.04.2008 r. (Nr RWR-18/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Gminie Wrocław - Zarząd Zasobu
Komunalnego we Wrocławiu.
47. Decyzja z dnia 5.05.2008 r. (Nr DKK-39/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Polimex-Mostostal S.A. w Warszawie kontroli nad Zakładami Remontowymi Energetyki Kraków Sp. z o.o. w Krakowie.
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48. Decyzja z dnia 6.05.2008 r. (Nr DNR-21/2008) o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko
Arkus & Romet Group Sp. z o.o. w Podgrodziu w sprawie wprowadzenia na rynek produktów niespełniających ogólnych
warunków bezpieczeństwa - rowerów dziecięcych 16' Diana.
49. Decyzja z dnia 6.05.2008 r. (Nr RKT-11/2008) o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania ich stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Joannie MacekCzuszek, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą ART - COM w Jaworznie.
50. Decyzja z dnia 7.05.2008 r. (Nr RKT-12/2008) o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania ich stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Bartoszowi
Bachowskiemu i Michałowi Hankusowi, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą zamekNet s.c. w Będzinie.
51. Decyzja z dnia 8.05.2008 r. (Nr RKT-13/2008) o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania ich stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Miejskiemu
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie.
52. Decyzja z dnia 8.05.2008 r. (Nr RKT-14/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Jerzemu Krempa,
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Telpol - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych
Jerzy Krempa w Katowicach.
53. Decyzja z dnia 9.05.2008 r. (Nr DKK-40/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez SaintGobain Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o. we Wrocławiu kontroli nad Almares Składy Handlowe Sp. z o.o. w Wejherowie.
54. Decyzja z dnia 9.05.2008 r. (Nr RŁO-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 M&K CONCEPT Sp. z o.o.
w Łodzi.
55. Decyzja z dnia 9.05.2008 r. (Nr RŁO-18/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko ROYAL BRAND Sp. z o.o.
w Kielcach.
56. Decyzja z dnia 13.05.2008 r. (Nr RLU-15/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
PRATERM S.A. w Warszawie kontroli nad Kraśnickim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kraśniku.
57. Decyzja z dnia 14.05.2008 r. (Nr DNR-22/2008) o zakazaniu dalszego wprowadzania na rynek i nakazaniu natychmiastowego
wycofania z rynku kulistych lamp olejowych (Round oil lamp - 14 cm) wyprodukowanej przez „Menu A/S”, wprowadzonej na rynek
przez „DUKA Polska” Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie z urzędu dotyczącej ogólnego bezpieczeństwa produktu przeciwko temu
przedsiębiorcy.
58. Decyzja z dnia 14.05.2008 r. (Nr RKT-15/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Jackowi Opałce,
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Inter-Sat” Jacek Opałka.
59. Decyzja z dnia 14.05.2008 r. (Nr RWR-19/2008) o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania ich stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko RELIGA Sp. z o.o.
we Wrocławiu.
60. Decyzja z dnia 15.05.2008 r. (Nr RGD-18/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko APiON Sp. z o.o. w Słupsku.
61. Decyzja z dnia 15.05.2008 r. (Nr RŁO-19/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Real Development
Świeboda i Wspólnicy Sp. k. w Łodzi.
62. Decyzja z dnia 16.05.2008 r. (Nr DKK-41/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Consolis Oy Ab w Vantaa (Finlandia) kontroli nad Wytwórnią Podkładów Strunobetonowych S.A. w Mirosławiu Ujskim.
63. Decyzja z dnia 16.05.2008 r. (Nr DNR-23/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Kost Kościelnicki
Stefaniak sp. j. w Częstochowie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa zapalniczek Gianni.
64. Decyzja z dnia 19.05.2008 r. (Nr RKT-16/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez EKO
HOLDING S.A. we Wrocławiu kontroli nad ELITEX Sp. z o.o. w Bielsku-Białej.
65. Decyzja z dnia 19.05.2008 r. (Nr RLU-16/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie z urzędu przeciwko Spółdzielni
Mieszkaniowej Czuby w Lublinie.
66. Decyzja z dnia 21.05.2008 r. (Nr RGD-19/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Management Sp. z o.o. w Gdańsku.
67. Decyzja z dnia 21.05.2008 r. (Nr RLU-17/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania, o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę oraz o odmowie przyznania zwrotu kosztów zastępstwa prawnego na
rzecz przedsiębiorcy Radosława Piskorskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Radosław Piskorski, w sprawie z wniosku przedsiębiorcy Sławomira Pciana, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
Przewozy Osobowe Sławomir Pcian w Lublinie.
68. Decyzja z dnia 21.05.2008 r. (Nr RLU-18/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Marzannie Góralewskiej,
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczne Przedszkole Nr 7 Muzyczno-Taneczne „Wesołe Nutki” w Białymstoku.
69. Decyzja z dnia 26.05.2008 r. (Nr DNR-26/2008) o utrzymaniu w mocy zaskarżonej Decyzji Nr DNR-115/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r.,
dotyczącej ogólnego bezpieczeństwa rowerów dziecięcych 12” Kross Zula, wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę Kross S.A.
w Puławach.
70. Decyzja z dnia 26.05.2008 r. (Nr DNR-29/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko „LANDMANN
POLSKA” Sp. z o.o. w Jaworze w sprawie ogólnego bezpieczeństwa grilla okrągłego art. Nr 0534.
71. Decyzja z dnia 26.05.2008 r. (Nr RWA-15/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania oraz o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu WodociągowoKanalizacyjnemu „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie.
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72. Decyzja z dnia 27.05.2008 r. (Nr RWR-20/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania, o umorzeniu postępowania administracyjnego oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu
przeciwko Zakładowi Usług Komunalnych „HANDLUX” Sp. z o.o. w Sobótce.
73. Decyzja z dnia 28.05.2008 r. (Nr RWR-21/2008) o umorzeniu postępowania wszczętego z urzędu przeciwko PRIMA MODA S.A.
we Wrocławiu pod zarzutem stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
74. Decyzja z dnia 28.05.2008 r. (Nr RLU-19/2008) o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania ich stosowania w sprawie z urzędu przeciwko ALDIK Sp. z o.o. w Lublinie.
75. Decyzja z dnia 28.05.2008 r. (Nr RWR-22/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Wyższej Informatycznej Szkole
Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.
76. Decyzja z dnia 29.05.2008 r. (Nr DNR-24/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Krzysztofowi Piechurskiemu, Teresie Piechurskiej oraz Stanisławowi Piechurskiemu, prowadzących działalność gospodarczą pod
nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KRIS” s.c. K.T.S. Piechurscy Eksport - Import w Kłobucku w sprawie
ogólnego bezpieczeństwa podstawki pod wannę dużą.
77. Decyzja z dnia 29.05.2008 r. (Nr RWR-23/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Stalprodukt S.A. w Bochni kontroli nad Cynk-Mal w Legnicy.
78. Decyzja z dnia 30.05.2008 r. (Nr DNR-30/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Agnieszce Annie Stefanowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą F.H. „TROPICAS” IMPORT-EKSPORT
w Skierniewicach w sprawie ogólnego bezpieczeństwa trzech modeli zapalniczek: PROMISE, HONEST oraz TIGER LIGHT
ze scyzorykiem.
79. Decyzja z dnia 30.05.2008 r. (Nr DNR-31/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko „BEBE MARO 2” Sp. j.
Małgorzata Krawczyk i Robert Krawczyk w Łodzi w sprawie ogólnego bezpieczeństwa kompletu dziecięcego (sukienka) „Lilax”.
80. Decyzja z dnia 30.05.2008 r. (Nr RŁO-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 Waldemarowi
Kozakiewiczowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „WALKO” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Łodzi.
81. Decyzja z dnia 2.06.2008 r. (Nr DKK-45/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez:
Elektro-Slowenija d.o.o. w Lubanie (Słowenia), E.ON Netz GmbH w Bayreuth (Niemcy), MAVIR Hungarian Transmission System
Operator Company Ltd. w Budapeszcie (Węgry), ČEPS a.s. w Pradze (Republika Czeska), Slovenska elektrizačna prenosova
sustava a.s. w Bratysławie (Słowacja), Vattenfall Europe Transmission GmbH w Berlinie (Niemcy), VERBUND-Austrian Power Grid
AG w Wiedniu (Austria) i PSE-Operator S.A. w Warszawie wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą CAO Central Allocation Office
GmbH w Fresing (Niemcy).
82. Decyzja z dnia 2.06.2008 r. (Nr RGD-20/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Za Słoneczną Bramą Sp. z o.o. w Gdańsku.
83. Decyzja z dnia 2.06.2008 r. (Nr RPZ-15/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Vistula
& Wólczanka S.A. w Krakowie kontroli nad W.KRUK S.A. w Poznaniu.
84. Decyzja z dnia 3.06.2008 r. (Nr DNR-34/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Danieli
Płoszka, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Krawiectwo” Daniela Płoszka w Łodzi w sprawie ogólnego kompletu
dziewczęcego (kurtka + spodnie).
85. Decyzja z dnia 3.06.2008 r. (Nr RLU-20/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Januszowi Dziaduchowi,
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedszkole Prywatne „Chatka Puchatka” w Lublinie.
86. Decyzja z dnia 4.06.2008 r. (Nr DNR-33/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Arkadiuszowi Stanisławowi Paszylce, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Firma „Bocian” Produkcja Dziecięcej
Galanterii Drewnianej w Kościerzynie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa krzesełka kombi BOBAS.
87. Decyzja z dnia 4.06.2008 r. (Nr RGD-21/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorców w sprawie z urzędu przeciwko Romanowi Wiśniewskiemu
i Krzysztofowi Frost, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą LOKUM s.c. w Gdańsku.
88. Decyzja z dnia 6.06.2008 r. (Nr DKK-46/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Overgrow Trading & Investments Limited w Nikozji (Cypr) kontroli nad Hydrobudowa S.A. w Gdańsku.
89. Decyzja z dnia 6.06.2008 r. (Nr RWA-16/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Carservis S.A. w Warszawie kontroli nad Moto Transus Sp. z o.o. w Warszawie.
90. Decyzja z dnia 9.06.2008 r. (Nr RPZ-16/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Miastu Poznań.
91. Decyzja z dnia 10.06.2008 r. (Nr DKK-47/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Sobieski Trade Sp. z o.o. w Kołaczkowie kontroli nad ELMAR „S” Sp. z o.o. w Jędrzejowie.
92. Decyzja z dnia 10.06.2008 r. (Nr DKK-48/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Sobieski Trade Sp. z o.o. w Kołaczkowie kontroli nad „BIS” Sp. z o.o. w Lublinie.
93. Decyzja z dnia 10.06.2008 r. (Nr RŁO-21/2008) 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 Renacie Łach, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Argot” Agencja Renata Łach w Łodzi.
94. Decyzja z dnia 11.06.2008 r. (Nr DNR-35/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcom
Marcinowi Wichwskiemu i Bartłomiejowi Walczakowi, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma HandlowoUsługowa „B&M” s.c. w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ogólnego bezpieczeństwa łyżek LONDON, wyprodukowanych
we Włoszech.
95. Decyzja z dnia 11.06.2008 r. (Nr RWR-24/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nałożeniu obowiązków na
przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu Komunalnemu „PEKOM” S.A. w Żarach.
96. Decyzja z dnia 12.06.2008 r. (Nr RPZ-17/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez
Dystrybucja Logistyka Serwis S.A. w Płocku części mienia przedsiębiorstwa MPT „MAGO” Zbigniew Mazurkiewicz, Maciej
Ozgowicz sp. j. w Pile.
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97. Decyzja z dnia 12.06.2008 r. (Nr RWR-25/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko SYNTHE Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu.
98. Decyzja z dnia 13.06.2008 r. (Nr RKR-11/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Pawłowi
Czekańskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ROJAX” w Rzeszowie.
99. Decyzja z dnia 13.06.2008 r. (Nr RŁO-22/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorców w sprawie z urzędu przeciwko Piotrowi
Woszczakowi i Marcinowi Millerowi, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą ZDNet s.c. w Zduńskiej Woli.
100.Decyzja z dnia 13.06.2008 r. (Nr RŁO-23/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorców w sprawie z urzędu przeciwko Robertowi Stańczykowi i Mariuszowi
Jagórze, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą PROGRES Szkoła Języków Obcych w Łodzi.
101.Decyzja z dnia 17.06.2008 r. (Nr DNR-36/2008) o zakazaniu dalszego wprowadzania na rynek i nakazaniu natychmiastowego
wycofania z rynku bluz na zamek z kapturem model 15004-B oraz 15005-B, wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę Marka
Michalika, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „MAREX”
w Pawłowicach w sprawie z urzędu dotyczącej ogólnego bezpieczeństwa produktu przeciwko temu przedsiębiorcy.
102.Decyzja z dnia 17.06.2008 r. (Nr DNR-37/2008) o zakazaniu dalszego wprowadzania na rynek i nakazaniu natychmiastowego
wycofania z rynku lampy olejowej L 888 AB, wprowadzonej na rynek przez „MONDEX” Anna i Jerzy Affek sp. j. w Olsztynie
w sprawie z urzędu dotyczącej ogólnego bezpieczeństwa produktu przeciwko temu przedsiębiorcy.
103.Decyzja z dnia 17.06.2008 r. (Nr RLU-22/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej
„Metalowiec” w Kraśniku.
104.Decyzja z dnia 17.06.2008 r. (Nr RLU-23/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Gminie Jastków.
105.Decyzja z dnia 17.06.2008 r. (Nr RŁO-24/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Barbarze Szal, prowadzącej działalność
gospodarczą pod nazwą Polskie Biuro Podróży w Sandomierzu.
106.Decyzja z dnia 17.06.2008 r. (Nr RŁO-25/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Jerzemu Sochackiemu, prowadzącemu
działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Turystyki „Wycieczka” w Piotrkowie Trybunalskim.
107.Decyzja z dnia 17.06.2008 r. (Nr RŁO-26/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Biuru Podróży EUROTRANS PKS Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim (publ. - poz. 23 w niniejszym numerze Dziennika).
108.Decyzja z dnia 18.06.2008 r. (Nr RLU-24/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Robertowi Suszko, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
Przedszkole Prywatne „Entliczek Pentliczek” w Lublinie.
109.Decyzja z dnia 18.06.2008 r. (Nr RŁO-27/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Leszkowi Cmochowi, prowadzącemu
działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Turystyczna „DAL” mgr Leszek Cmoch w Busko-Zdróju.
110.Decyzja z dnia 18.06.2008 r. (Nr RŁO-28/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Jarosławowi Pawłowi Burczyńskiemu,
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „Made in Poland” Biuro Podróży w Łodzi.
111.Decyzja z dnia 18.06.2008 r. (Nr RŁO-29/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Biuru Podróży „JUNIOR” Sp. z o.o.
w Skarżysku-Kamiennej.
112.Decyzja z dnia 18.06.2008 r. (Nr RŁO-30/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Jadwidze Gapy i Krzysztofowi Jagiełło,
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „MARMARA” Biuro Podróży s.c. w Łodzi.
113.Decyzja z dnia 18.06.2008 r. (Nr RŁO-31/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Agencji Turystyczno-Usługowej „GOLD
TOUR” Sp. z o.o. w Kielcach.
114.Decyzja z dnia 19.06.2008 r. (Nr DKK-49/2008) o wyrażeniu zgody warunkowej na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu
przez Multikino S.A. w Warszawie kontroli nad Silver Screen Targówek Sp. z o.o. w Warszawie, Silver Screen Word Cinemas Sp. z o.o.
w Warszawie, Silver Screen Wola Sp. z o.o. w Warszawie i S.C. - Personel Sp. z o.o. w Warszawie oraz nałożeniu obowiązku
złożenia informacji o realizacji warunku (publ. - poz. 24 w niniejszym numerze Dziennika).
115.Decyzja z dnia 19.06.2008 r. (Nr DKK-50/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez MCI
Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. we Wrocławiu, MCI Management S.A. we Wrocławiu, Krajowy Fundusz
Kapitałowy S.A. w Warszawie i Pana Dariusza Wiatra zamieszkałego w Warszawie wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Helix
Ventures Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu.
116.Decyzja z dnia 19.06.2008 r. (Nr DKK-51/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez PSEOperator S.A. w Warszawie oraz Lietuvos Energija AB w Wilnie (Litwa) wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą LitPol Link Sp. z o.o.
w Warszawie.
117.Decyzja z dnia 19.06.2008 r. (Nr RPZ-18/2008) o umorzeniu postępowania wszczętego z urzędu przeciwko Autostradzie
Wielkopolskiej S.A. w Poznaniu pod zarzutem stosowania praktyki ograniczającej konkurencję (publ. - poz. 25 w niniejszym
numerze Dziennika).
118.Decyzja z dnia 20.06.2008 r. (Nr DNR-38/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Firmie ProdukcyjnoHandlowo-Usługowej „MIKRUS” Kucharczyk sp. j. w Lubojence, w sprawie ogólnego bezpieczeństwa wózka dziecięco
wielofunkcyjnego „MIKRUS II P/R”.
119.Decyzja z dnia 20.06.2008 r. (Nr DNR-39/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Robertowi Smortyś, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„SZWAT” w Sokołowie Małopolskim w sprawie ogólnego bezpieczeństwa ubranka - pajacyk z kapturem.
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120.Decyzja z dnia 20.06.2008 r. (Nr DNR-40/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Robertowi Smortyś, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„SZWAT” w Sokołowie Małopolskim w sprawie ogólnego bezpieczeństwa kojca dziecięcego „Benex”.
121.Decyzja z dnia 20.06.2008 r. (Nr DNR-41/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu
Handlowemu „Eurobaby” Robot, Ginalski, Komarzewski sp. j. w Rzeszowie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa kojca
składanego z kołyską.
122.Decyzja z dnia 24.06.2008 r. (Nr RPZ-19/2008) o uprawdopodobnieniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów i nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Janinie Musialskiej, prowadzącej
działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczne Przedszkole „Liczmanek” w Poznaniu.
123.Decyzja z dnia 25.06.2008 r. (Nr RGD-22/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcom Barbarze Dopierale, Jackowi Dopierale i Katarzynie
Dopierale, wspólnikom spółki cywilnej Agencja turystyczna BAJAD w Koszalinie.
124.Decyzja z dnia 25.06.2008 r. (Nr RŁO-23/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko EVATRANS Sp. z o.o. w Szczecinie.
125.Decyzja z dnia 25.06.2008 r. (Nr RGD-24/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Barbarze Migacz, prowadzącej działalność gospodarczą
pod nazwą Agencja Turystyczna MIGACZ TRAVEL w Szczecinie.
126.Decyzja z dnia 25.06.2008 r. (Nr RGD-25/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko „AVANGARD” Sp. z o.o. w Świnoujściu.
127.Decyzja z dnia 27.06.2008 r. (Nr DNR-42/2008) o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko
Adamowi Wojciechowskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Management & Consulting Group w Warszawie
w sprawie wprowadzenia na rynek produktów niespełniających ogólnych wymagań bezpieczeństwa - rowerów dziecięcych
RM-12 Diamondback, 12”Lil One-12 Diamondback oraz Mini Kiper Diamondback 16”.
128.Decyzja z dnia 30.06.2008 r. (Nr DNR-43/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Ireneuszowi Figurze, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą PRIMELIGHT w Bieczu, w sprawie ogólnego
bezpieczeństwa rozpałki alkoholowej 500 ml.
129.Decyzja z dnia 30.06.2008 r. (Nr DNR-44/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Iwonie
Milińskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KIKA” w Tuszynie,
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa kombinezonu niemowlęcego.
130.Decyzja z dnia 30.06.2008 r. (Nr DNR-45/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Chomik M. Świeży sp. j. w
Gdowie, w sprawie ogólnego bezpieczeństwa lampy olejowej CW9 Progarden.
131.Decyzja z dnia 30.06.2008 r. (Nr DNR-46/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Mondex Anna i Jerzy
Affek sp. j. w Olsztynie, w sprawie ogólnego bezpieczeństwa lampy olejowej L888FG.
132.Decyzja z dnia 30.06.2008 r. (Nr RWR-26/2008) o uznaniu praktyki za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Andrzejowi
Żywirskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Prywatne Policealne Studium Zawodowe Ratownictwa
Medycznego we Wrocławiu.
27
WYROK
z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie z odwołania Stowarzyszenia Hurtowników Piwa i Napojów w Katowicach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (Sygn. akt XVII Ama 86/07)
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu na rozprawie sprawy odwołania
Stowarzyszenia Hurtowników Piwa i Napojów w Katowicach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
o odmowę wszczęcia postępowania administracyjnego na skutek odwołania Stowarzyszenia Hurtowników Piwa i Napojów
w Katowicach od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 kwietnia 2007 r., Nr RPZ-25/2007:
I. oddala odwołanie,
II. zasądza od Stowarzyszenia Hurtowników Piwa i Napojów w Katowicach na rzecz Skarbu Państwa - Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 20 kwietnia 2007 r., Nr RPZ-25/2007, pozwany - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odmówił
wszczęcia postępowania antymonopolowego na wniosek powoda - Stowarzyszenia Hurtowników Piwa i Napojów z siedzibą
w Katowicach, w sprawie stwierdzenia stosowania przez Kompanię Piwowarską S.A. z siedzibą w Poznaniu praktyk ograniczających
konkurencję określonych w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegających na nadużywaniu pozycji
dominującej na śląskim rynku lokalnym w zakresie sprzedaży piwa odbiorcom hurtowym poprzez narzucanie: nieuczciwych cen,
maksymalnych cen odsprzedaży, nakazu zaopatrywania się w produkty wyłącznie u producenta, obowiązku ujawniania informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, obowiązku utrzymania czterodniowych zapasów produktów.
Od powyższej decyzji powód wniósł odwołanie domagając się jej uchylenia w całości. Zaskarżonej decyzji powód zarzucił:
I. naruszenie prawa materialnego, a to:
a. art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. definicji rynku właściwego poprzez błędne przyjęcie, że
w przedmiotowej sprawie rynkiem właściwym jest rynek krajowy, a nie rynek lokalny - rynek śląski oraz że nie występują
jakiekolwiek bariery prawne, ekonomiczne czy też w postaci szczególnych preferencji konsumentów w dostępie do tego rynku;
b. art. 85 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, poprzez błędne uznanie, że z informacji zawartych we wniosku
wynika w sposób oczywisty, iż nie doszło do naruszenia art. 8 ww. ustawy;
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II. błąd w ustaleniu stanu faktycznego, a to poprzez:
a. błędne określenie rynku właściwego, tj. uznanie, że nie istnieje śląski rynek lokalny;
b. błędne przyjęcie, że w związku z nieistnieniem rynku lokalnego (śląskiego), pozwany nie posiada pozycji dominującej na rynku
właściwym.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył, co następuje.
Powód pismem z dnia 2 listopada 2006 r. wniósł o wszczęcie przeciwko Kompanii Piwowarskiej S.A. w Poznaniu postępowania
antymonopolowego w sprawie praktyk ograniczających konkurencję poprzez narzucanie: nieuczciwych cen, maksymalnych cen
odsprzedaży, nakazu zaopatrywania się w produkty wyłącznie u producenta, obowiązku ujawniania informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, obowiązku utrzymania czterodniowych zapasów produktów.
Pozwany w toku postępowania administracyjnego oparł się w całości na twierdzeniach powoda wskazanych w powyższym
wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego. W szczególności dotyczy to faktu, że Kompania Piwowarska S.A. posiadała
w 2005 r. 37% udział w krajowym rynku piwa. Na terenie województwa śląskiego Spółka zależna od Grupy Żywiec S.A. zajmująca się
dystrybucją (Żywiec Trade Katowice Sp. z o.o.) ma siedzibę w Zabrzu, Biuro regionalne Carlsberg Polska S.A. mieści się w Katowicach,
a magazyn w Chrzanowie. Kompania Piwowarska S.A. posiada browar w Tychach. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
Kompania Piwowarska S.A. zawiera z dystrybutorami hurtowymi „umowy o współpracy”, które zawierają zapis, że dostawy piwa do
hurtowni odbywają się na bazie loco magazyn odbiorcy.
Województwo śląskie, jako część rynku krajowego, nie jest chronione żadnymi barierami o charakterze prawnym. Nie wprowadzono
na terytorium województwa śląskiego ceł, koncesji uniemożliwiających handel piwem sprowadzanym spoza terytorium województwa,
ani monopolu prawnego w handlu hurtowym piwem.
Z uwagi na fakt, że w obrocie obecnie znajdują się piwa pasteryzowane, ich termin przydatności do spożycia jest stosunkowo
długi, co pozwala na swobodny transport. Pasteryzowane piwo nie traci swoich właściwości podczas transportu. Okoliczności te, jako
bezsporne Sąd uznał za udowodnione na podstawie art. 229 i 230 Kpc. W ocenie Sądu, powód nie wskazał, iż istnieją szczególne
preferencje wśród konsumentów piwa powodujące, iż kupują oni piwo o określonej charakterystyce i właściwościach.
W tym stanie faktycznym Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył, co następuje.
Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Stosownie do treści 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.) rynkiem właściwym jest rynek towarów, które ze względu na ich
przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze,
na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen
i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji.
W niniejszej sprawie jest bezsporne, że zarzuty powoda dotyczą działań Kompanii Piwowarskiej S.A. w Poznaniu na hurtowym
rynku piwa, na którym powód występuje po stronie popytowej. Określenie rynku właściwego odnosić się więc musi do tego szczebla
dystrybucji. Dotyczy to w szczególności tego, jakie towary i ich substytuty są oferowane na określonym obszarze, czy istnieją bariery
dostępu do tego rynku oraz czy ze względu na różnice cen i kosztów transportu panują zbliżone warunki konkurencji. Powód nie
kwestionował substytutywności produktowej piw oferowanych zarówno przez trzech głównych krajowych producentów, tj. Grupę
Żywiec S.A., Carlsberg Polska S.A. i Kompanię Piwowarską S.A., jak i pozostałe browary. W szczególności powód nie twierdził, że
konsumenci nie zakupują piwa innej marki, kiedy dotychczas preferowana jest niedostępna lub znacząco droższa. Ponadto jest faktem
powszechnie znanym, że za substytutywne dla piw krajowych są także piwa importowane, w szczególności z Czech i Słowacji, gdyż od
1 maja 2004 r. (data przystąpienia Polski do UE) nie istnieją dla tych krajów bariery dostępu do rynku polskiego.
Ewentualną podstawą do wyodrębnienie geograficznego rynku właściwego byłoby zatem wykazanie, że ze względu na różnice
cen i kosztów transportu dostawcy posiadający browary poza województwem śląskim nie są w stanie podjąć konkurencji na rynku
hurtowym piwa, na terenie województwa śląskiego. Skarżący nie wskazał żadnych faktów, które dawałyby podstawy do takiego
wniosku. Przeciwnie, ze złożonych w toku postępowania administracyjnego „umów o współpracy” wynika, że dostawy piwa do
hurtowni odbywają się na bazie loco magazyn odbiorcy. Oznacza to, że koszty transportu ponosi sprzedający, a więc w tym przypadku
Kompania Piwowarska S.A. Skarżący nie wskazał także, że inni dostawcy realizują dostawy na innej bazie (np. franco samochód, lub
loco magazyn sprzedawcy), ani też że ceny zakupu piwa od innych dostawców (w tym posiadających swoje struktury organizacyjne
poza terenem województwa śląskiego) są istotnie wyższe. Ograniczenia, które wskazuje powód w odwołaniu dotyczą innego szczebla
dystrybucji (zaopatrzenia handlu detalicznego i gastronomii), a więc innego rynku niż ten, którego dotyczyły zarzuty nadużycia pozycji
dominującej.
Brak jest w związku z tym podstaw do uwzględnienia zarzutu naruszenia art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
tj. definicji rynku właściwego poprzez błędne przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie rynkiem właściwym jest rynek krajowy, a nie
rynek lokalny - rynek śląski oraz że nie występują jakiekolwiek bariery prawne, ekonomiczne czy też w postaci szczególnych preferencji
konsumentów w dostępie do tego rynku.
Wielkość udziału w rynku właściwym Kompanii Piwowarskiej S.A., ustalona przez Prezesa UOKiK na poziomie 37% udziału
w krajowym rynku piwa, nie został przez powoda zakwestionowany. Zarzuty odwołania sprowadzają się do tego, że wielkość ta nie
została przypisana do konkretnej formy dystrybucji (sprzedaży do sieci hurtowniczej, dostawy do obiektów wielkopowierzchniowych,
dostawy do gastronomii). Tak sformułowane zarzuty nie mogą zostać uwzględnione.
Po pierwsze, powód nie twierdzi, że udział w rynku piw produkowanych przez Kompanię Piwowarską jest w poszczególnych
formach dystrybucji istotnie wyższy. Po drugie, jak wyżej wskazano, zarzut dotyczy rynku hurtowego, a więc innego szczebla
dystrybucji, który zaopatruje różne formy dystrybucji. Zakładając zatem hipotetycznie, że dział piwa produkowanego przez Kompanię
Piwowarską jest wyższy niż 37% np. w sprzedaży do gastronomii, to musi być równocześnie odpowiednio niższy w innych formach
dystrybucji. Równocześnie na szczeblu obrotu hurtowego, zaopatrującego różne formy dystrybucji, udział w rynku ulegnie
uśrednieniu. Podkreślić przy tym należy, że zarówno w toku postępowania administracyjnego (z mocy art. 81 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów), jak i postępowania odwoławczego, zastosowanie ma przepis art. 232 Kpc, zgodnie z którym, strony są
obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Powód obowiązany był zatem wskazać
fakt (np. że na rynku dostaw piwa do hurtowni udział Kompanii Piwowarskiej S.A. przekracza 40%, a następnie wskazać dowód na tę
okoliczność). Faktów takich powód nie wskazał w obydwu postępowaniach, pomimo że był reprezentowany przez profesjonalnego
pełnomocnika.
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W konsekwencji należy uznać, że brak jest uzasadnionych podstaw do przyjęcia, że zainteresowany zajmuje na rynku właściwym
pozycję dominującą, a w konsekwencji uznania za zasadne zarzutu błędów w ustaleniu stanu faktycznego, poprzez błędne określenie
rynku właściwego (tj. uznanie, że nie istnieje śląski rynek lokalny, a Kompania Piwowarska S.A. nie posiada pozycji dominującej).
Za zasadne, a więc nie naruszające art. 85 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, należało uznać rozstrzygnięcie zawarte
w zaskarżonej decyzji, że z informacji zawartych we wniosku wynikało w sposób oczywisty, że nie doszło do naruszenia art. 8 tej
ustawy. Skoro bowiem, jak wyżej wskazano, nie było podstaw do przyjęcia, że Kompania Piwowarska S.A. posiada na rynku
właściwym pozycję dominującą, to nie mogło dojść do naruszenia art. 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Treść art. 8
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie pozostawia wątpliwości, że zakaz zawarty w tym przepisie dotyczy wyłącznie
działań podmiotu posiadającego pozycję dominującą.
31a
Z tych względów odwołanie należało oddalić jako bezzasadne (art. 479 §1 Kpc).
O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sporu, zasądzając na rzecz pozwanego zwrot kosztów zastępstwa
procesowego według norm przepisanych (art. 98 Kpc).
28
WYROK
z dnia 8 kwietnia 2008 r.
w sprawie z odwołania Małopolskiej Telewizji Kablowej „STAR-TV” Sp. z o.o. w Tarnowie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Sygn. akt XVII Ama 105/07)
Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2008 r. w Warszawie na
rozprawie sprawy z odwołania Małopolskiej Telewizji Kablowej STAR-TV Sp. z o.o. w Tarnowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na skutek odwołania powoda - Małopolskiej Telewizji
Kablowej STAR-TV Sp. z o.o. w Tarnowie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 lipca 2007 r.
Nr RŁO-42/2007
I. oddala odwołanie,
II. zasądza od Małopolskiej Telewizji Kablowej STAR-TV Sp. z o.o. w Tarnowie na rzecz Skarbu Państwa - Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK), Delegatura w Łodzi, po przeprowadzeniu postępowania
w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu, decyzją z dnia 25 lipca 2007 r., Nr RŁO-42/2007
(Decyzja), wydaną na podstawie art. 27 ust. 2 w zw. z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331) (ustawa o okik) uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działanie
Małopolskiej Telewizji Kablowej „STAR-TV” Spółka z o.o. (MTK „STAR-TV” lub Skarżąca) polegające na stosowaniu w obrocie z udziałem
konsumentów, we wzorcu pod nazwą „Regulamin świadczenia usług przez Małopolską Telewizję Kablową „STAR-TV” Sp. z o.o.”
postanowienia o następującej treści: „Informowania Abonentów o wszelkich zmianach wysokości abonamentu (...) z co najmniej
15-dniowym wyprzedzeniem poprzez emisję określonych treści na stronach wideogazety w programie lokalnym na kanale telewizji,
lub w formie ogłoszenia na budynkach, lub w biuletynie informacyjnym, lub pocztą elektroniczną”, które w opinii Prezesa UOKiK jest
tożsame z postanowieniem umowy wpisanym do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa
45
w art. 479 Kpc (Rejestr) i nakazał zaniechania jej stosowania oraz nałożył na MTK „STAR-TV” karę pieniężną z tytułu naruszenia
nakazu, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy o okik, w wysokości 9.532 zł.
Zaskarżona decyzja została wydana po przeprowadzeniu przez Prezesa UOKiK następujących ustaleń i rozważań.
MTK „STAR-TV” jest spółką prawa handlowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000153416 oraz wpisaną do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 780. Przedmiotem działalności
MTK „STAR-TV” jest dostarczanie programów telewizyjnych w pakietach programowych w postaci sygnału audio-wizualnego
rozprowadzanego drogą sieci kablowej (usługa telekomunikacyjna w rozumieniu art. 2 pkt 48 ustawy - Prawo telekomunikacyjne).
W swojej działalności MTK „STAR-TV” stosuje przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych „Umowę
Abonencką”, której integralną część stanowi „Regulamin świadczenia usług przez Małopolską Telewizję Kablową „STAR-TV” Sp. z o.o.”
(Regulamin). We wskazanym powyżej wzorcu zawarte jest następujące postanowienie: „Telewizja zobowiązuje się do: (...)
Informowania Abonentów o wszelkich zmianach wysokości abonamentu (...) z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem poprzez
emisję określonych treści na stronach wideogazety w programie lokalnym na kanale telewizji, lub w formie ogłoszenia na budynkach,
lub w biuletynie informacyjnym, lub pocztą elektroniczną”.
Prezes UOKiK uznał również, że powyższe postanowienie jest tożsame z postanowieniem. wpisanym do Rejestru, pod pozycją
401 w dniu 5 maja 2005 r., o następującym brzmieniu: „O zmianie opłaty Operator jest zobowiązany poinformować Abonenta
z czternastodniowym wypowiedzeniem poprzez zamieszczenie informacji w kanale informacyjno-planszowym, w formie ogłoszeń na
budynkach lub pisemnie. Za takie powiadomienie uważa się również przesłanie druków opłat z nadrukowaną nową ceną”.
Ponadto, w trakcie postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK MTK „STAR-TV” zobowiązała się w terminie 14 dni do
zmiany ww. Regulaminu w zakresie zarzutu postawionego przez Prezesa UOKiK oraz do przedstawienia Prezesowi UOKiK
zmienionego Regulaminu. MTK „STAR-TV” przedstawiła również dokumenty finansowe potwierdzające przychód spółki w 2006 r.
w wysokości […] zł. Decyzja Prezesa UOKiK wskazuje również, że Skarżąca nie przedstawiła dowodów potwierdzających zaniechanie
zarzucanej jej praktyki.
W Decyzji Prezes UOKiK stwierdza, że zachowanie MTK „STAR-TV” spełnia przesłanki uznania go za praktykę naruszającą
zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ust. 2 ustawy o okik. Po pierwsze działanie MTK „STAR-TV” jest działaniem
przedsiębiorcy, jako że Skarżąca jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o okik. Po drugie, zdaniem Prezesa UOKiK
stosowanie w Regulaminie klauzuli, że „Telewizja zobowiązuje się do: (...) Informowania Abonentów o wszelkich zmianach wysokości
abonamentu (...) z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem poprzez emisję określonych treści na stronach wideogazety w programie
lokalnym na kanale telewizji, lub w formie ogłoszenia na budynkach, lub w biuletynie informacyjnym, lub pocztą elektroniczną”
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jest działaniem noszącym znamiona bezprawności, polegającej na stosowaniu postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do
Rejestru. W ocenie Prezesa UOKiK klauzula powyższa jest tożsama, co do celu jak i co do skutków, z następującym postanowieniem
wpisanym do Rejestru: „O zmianie opłaty Operator jest zobowiązany poinformować Abonenta z czternastodniowym
wypowiedzeniem poprzez zamieszczenie informacji w kanale informacyjno-planszowym, w formie ogłoszeń na budynkach lub
pisemnie. Za takie powiadomienie uważa się również przesłanie druków opłat z nadrukowaną nową ceną”.
W opinii Prezesa UOKiK obydwa postanowienia pozbawiają konsumenta prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zmiany
1
istotnego postanowienia umowy, tj. ceny usługi telekomunikacyjnej, mimo że takie prawo zapewnia mu art. 384 Kc. Ponadto, Decyzja
wskazuje, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego wpis postanowienia wzorca do Rejestru skutkuje tym, że zakazane jest
posługiwanie się wpisaną klauzulą we wszystkich wzorcach umów, pod rygorem sankcji z art. 58 Kc.
Trzecią przesłanką jest, aby działanie przedsiębiorcy było działaniem godzącym w zbiorowy interes konsumentów W opinii
Prezesa UOKiK, ze zbiorowym interesem konsumentów mamy do czynienia, gdy działanie przedsiębiorcy dotyczy lub może dotyczyć
nieograniczonej liczby konsumentów, których nie da się zindywidualizować. W odniesieniu do działania Skarżącej mamy do czynienia
ze zbiorowym interesem konsumentów, ponieważ oferta MTK „STAR-TV” adresowana była do nieokreślonej z góry liczby
konsumentów. Część konsumentów z oferty tej już skorzystała, zawierając ze Skarżącą umowy z zastosowaniem Regulaminu, ale
z usług Skarżącej w każdej chwili mogli skorzystać inni konsumenci zamieszkali na terenie, gdzie działa Skarżąca. Krąg ten nie jest
zatem możliwy do określenia ani zidentyfikowania z góry. Ponadto, oferowana przez MTK „STAR-TV” usługa dostarczania programów
telewizyjnych w pakietach programowych w postaci sygnału audio-wizualnego ma charakter publicznie dostępnej usługi
telekomunikacyjnej, tj. dostępnej do ogółu użytkowników (zgodnie z art. 2 pkt 31 Prawa telekomunikacyjnego), w tym konsumentów.
W związku z powyższym, w opinii Prezesa UOKiK stosowanie przez Skarżącą zarzucanej praktyki wobec niemożliwej do
zidentyfikowania liczby konsumentów wypełnia przesłankę zbiorowego naruszenia interesów konsumentów, jako że działanie nie
dotyczy interesów poszczególnych osób, których sprawy mają charakter jednostkowy, indywidualny, lecz mogą naruszać uprawnienia
nieograniczonego kręgu konsumentów, których sytuacja jest identyczna i wspólna dla całej grupy faktycznych lub potencjalnych
konsumentów.
Co do wymiaru kary pieniężnej, na jej wysokość wpływ miały następujące czynniki: profesjonalny charakter świadczenia usług
przez Skarżącą, czas stosowania zarzucanej praktyki pomimo dostępności Rejestru zawierającego klauzulę tożsamą do stosowanej
przez Skarżącą, które to okoliczności zadecydowały o represyjnym charakterze kary. Jednocześnie uwzględniono następujące
okoliczności łagodzące: fakt, że Skarżąca nie kwestionowała przedstawionego jej zarzutu i zobowiązała się do usunięcia wskazanego
naruszenia, fakt, że postępowanie zostało wszczęte w następstwie przeprowadzonego badania rynku, a nie w następstwie skarg
konsumenckich oraz fakt, że wskazane naruszenie miało miejsce po raz pierwszy, a potencjał ekonomiczny spółki nie jest znaczny.
Powyższe okoliczności zostały wskazane jako przyczyna nadania karze waloru edukacyjnego, przy zapewnieniu odpowiedniego
stopnia jej odczuwalności.
Pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. Skarżąca zaskarżyła Decyzję i wniosła o jej uchylenie. Decyzji zarzuciła naruszenie przepisu prawa
postępowania art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o okik poprzez niewłaściwą interpretację w zakresie pojęcia „stosowanie postanowień wzorców
umów”. W ocenie MTK „STAR-TV”, w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione przesłanki uznania jej działania za praktykę
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, gdyż brak było „stosowania” postanowienia uznanego za niedozwolone. Skarżąca
podnosi, że przedmiotowe postanowienie nigdy nie było w jej działalności stosowane. Nie nastąpiła także zmiana wysokości
abonamentu. Jako dowód powyższej okoliczności Skarżąca załącza przykładowe zestawienie należności i wpłat abonamentów
za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 lipca 2007 r.
MTK „STAR-TV” przywołuje również rozumienie pojęcia „stosowanie” w doktrynie prawa administracyjnego jako wyprowadzanie
z postanowienia ogólnego i generalnego postanowienia konkretnego i indywidualnego, a więc rzeczywiste jego użycie w konkretnym,
zindywidualizowanym przypadku. Skarżąca odpiera również zarzut Prezesa UOKiK, że nie przedstawiła dowodów potwierdzających
zaniechanie zarzucanej jej praktyki, gdyż jak twierdzi, trudno zaniechać praktyki, która nigdy nie była stosowana. Skarżąca podnosi
również, że zobowiązała się do zmiany wzorca zawierającego potencjalnie niedozwoloną klauzulę i do przedstawienia nowego
„Regulaminu świadczenia usług” i że wskazana zmiana została dokonana. Na dowód powyższej okoliczności, Skarżąca załącza
aktualnie obowiązujący „Regulamin świadczenia usług przez Małopolską Telewizję kablową „STAR-TV” Sp. z o.o.”. Skarżąca wskazuje
również, że Decyzja pomija fakt, iż tryb zmiany wysokości abonamentu przewidziany jest przez art. 61 Prawa telekomunikacyjnego.
W związku z powyższym, w ocenie Skarżącej, jakakolwiek ocena świadczonych przez nią usług telekomunikacyjnych dokonywana
byłaby z zastosowaniem trybu przewidzianego w ustawie, nie zaś w oparciu o nieważne postanowienie Regulaminu.
W odpowiedzi na pismo Skarżącej z dnia 6 sierpnia 2007 r., Prezes UOKiK wniósł pismo z dnia 9 listopada 2007 r. „Odpowiedź
Pozwanego na odwołanie”. W piśmie tym Prezes UOKiK nie zgodził się ze stanowiskiem Skarżącej. Podniósł, że użyte w art. 24 ust. 1 i 2
ustawy o okik pojęcie „stosowanie” nie wiąże się z faktem wykonywania postanowienia wpisanego do umowy, ale z faktem samego
umieszczenia w umowie postanowienia, które zostało wpisane do Rejestru. Prezes UOKiK przywołuje orzeczenie Sądu Apelacyjnego
w Warszawie z dnia 30 listopada 2004 r., sygn. akt VI ACa 399/04, w którym sąd stwierdził, że „pojęcie stosowania wzorców umów
należy wiązać z momentem zawierania umów z użyciem tego wzorca, nie zaś z samym wykonywaniem przez strony postanowień
umowy zawartej z użyciem tego wzorca”. Wzorcem umowy natomiast jest każda klauzula umowna narzucona przez jedną stronę
stosunku prawnego z wyłączeniem możliwości rzeczywistego wpływu drugiej strony na istnienie i treść tego postanowienia, a tym
samym na kształt nawiązywania stosunku prawnego. Odpowiadając na zarzut pominięcia faktu, że tryb zmian wysokości abonamentu
przewidziany jest przez art. 61 Prawa telekomunikacyjnego, Prezes UOKiK wskazał, że postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych
interesów konsumentów przez Skarżącą miało na celu wykazanie przesłanek naruszenia zbiorowych interesów konsumentów wskazanych
w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o okik, a nie bezprawności stosowania ww. postanowienia w świetle Prawa telekomunikacyjnego. Prezes
UOKiK wniósł również o zwrot kosztów procesu według norm przepisanych.
Rozpoznając sprawę Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył, co następuje.
Stan faktyczny w niniejszej sprawie jest bezsporny między stronami. Obydwie strony zgadzają się co do tego, że Skarżąca, będąc
przedsiębiorcą świadczącym usługi telekomunikacyjne, zawierała z abonentami (wśród których byli również konsumenci) „Umowę
Abonencką”. Integralną część Umowy Abonenckiej stanowił wzorzec umowny pod nazwą „Regulamin świadczenia usług przez
Małopolską Telewizję Kablową „STAR-TV” Sp. z o.o.” We wskazanym powyżej wzorcu zawarte było następujące postanowienie:
„Telewizja zobowiązuje się do: (...) Informowania Abonentów o wszelkich zmianach wysokości abonamentu (...) z co najmniej
15-dniowym wyprzedzeniem poprzez emisję określonych treści na stronach wideogazety w programie lokalnym na kanale telewizji,
lub w formie ogłoszenia na budynkach, lub w biuletynie informacyjnym, lub pocztą elektroniczną”.
Oceniając powyższy stan faktyczny pod kątem obowiązujących przepisów, argumentów przedstawionych w Decyzji i piśmie
Prezesa UOKiK z dnia 9 listopada 2007 r. oraz zarzutów przedstawionych w odwołaniu Skarżącej należy stwierdzić, że zaskarżona
Decyzja jest prawidłowa, a odwołaniu brak uzasadnionych podstaw.
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Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o okik zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy,
a w szczególności stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do Rejestru (art. 24 ust. 2 ustawy o okik).
Z powyższego wynika zatem, zgodnie z tym, co zostało podniesione w Decyzji, że stwierdzenie praktyki określonej w art. 24 ust. 1
ustawy o okik wymaga wykazania, że zostały spełnione łącznie 3 przesłanki: 1) działanie przedsiębiorcy, 2) noszące znamiona
bezprawności polegającej na stosowaniu postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do Rejestru, 3) godzące w zbiorowy
interes konsumentów.
Z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy wynika, że strony są zgodne co do tego, że spełnione zostały przesłanka 1 i 3
z powyższej listy. Sąd przychyla się do takiego stwierdzenia, jako że Skarżąca bezsprzecznie jest przedsiębiorcą, a jej działania dotyczą
zbiorowego interesu konsumentów, gdyż jej oferta świadczenia usług skierowana była do nieograniczonego i niemożliwego do
zdefiniowania z góry kręgu odbiorców, w tym do konsumentów.
Co do przesłanki nr 2, w niniejszej sprawie, ustalenia wymagają dwie kwestie: co oznacza pojęcie „stosowanie” postanowień
wzorca oraz czy postanowienie Regulaminu stosowanego przez Skarżącą może być uznane za postanowienie wzorca, które zostało
wpisane do Rejestru. W zakresie znaczenia pojęcia „stosowanie” postanowień wzorca pomiędzy stronami istnieje spór. Sąd niniejszym
przychyla się do rozumienia tego pojęcia przedstawionego przez Prezesa UOKiK, jako zgodnego z celem wprowadzenia uregulowań
art. 24 ust. 1 ustawy o okik i przyjętego w orzecznictwie. „Stosowanie” postanowień wzorca oznacza bowiem jego umieszczenie we
wzorcu używanym w obrocie z konsumentami. Strona zawierająca umowę z wykorzystaniem wzorca jest nim związana z chwilą
zawarcia umowy, co oznacza, że wzorzec (i jego poszczególne postanowienia) mają zastosowanie do stosunku obligacyjnego
zawiązanego pomiędzy stronami z chwilą zawarcia umowy.
Oceniając, czy przedmiotowe postanowienie wzorca może być uznane za postanowienie wzorca umowy, które zostało wpisane
do Rejestru należy porównać je z postanowieniem wskazanym przez Prezesa UOKiK, wpisanym do Rejestru pod nr 401, o brzmieniu
następującym: „O zmianie opłaty Operator jest zobowiązany poinformować Abonenta z czternastodniowym wypowiedzeniem
poprzez zamieszczenie informacji w kanale informacyjno-planszowym, w formie ogłoszeń na budynkach lub pisemnie. Za takie
powiadomienie uważa się również przesłanie druków opłat z nadrukowaną nową ceną”. Sąd zgadza się z twierdzeniem, że
postanowienia te, mimo iż nie są identyczne w treści, to jednak są tożsame co do celu i skutku. Obydwa dotyczą sposobu
informowania konsumentów o zmianie treści istotnych postanowień umownych i obydwa ograniczają lub wręcz uniemożliwiają
1
konsumentowi skorzystanie z prawa wypowiedzenia umowy, zagwarantowanego w art. 384 Kc.
Ponadto Sąd nie uznaje za zasadny zarzut Skarżącej co do tego, że przedmiotowe postanowienie nie miałoby zastosowania
z uwagi na fakt, że zmiany abonamentu i tak byłyby dokonywane w oparciu o przepisy Prawa telekomunikacyjnego. Po pierwsze,
Decyzja, będąca przedmiotem niniejszego postępowania sądowego, wydana została w oparciu o przepisy dotyczące postępowania
w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o okik, a nie bezprawności
stosowania ww. postanowienia w świetle Prawa telekomunikacyjnego. Po drugie, niezależnie od mocy obowiązującej postanowienia
wzorca, zostało ono zamieszczone we wzorcu stosowanym w obrocie z konsumentami, a jako takie podlega ocenie zarówno przez
Prezesa UOKiK, jak i przez Sąd.
Co do wysokości nałożonej Decyzją kary, Skarżąca wnosząc o uchylenie Decyzji, wniosła również o uchylenie powyższej kary.
Kwestionując decyzję co do zasady, Skarżąca nie ustosunkowała się jednak do kwestii wysokości kary. W tym stanie rzeczy, w oparciu
o argumenty przytoczone w Decyzji Sąd uznaje, że kara została nałożona w wysokości adekwatnej do celów, jakie ma spełniać, czyli
celu edukacyjnego, przy zapewnieniu odpowiedniego stopnia jej odczuwalności.
Z uwagi na powyższe sąd orzekł, jak w sentencji.
29
Wykaz wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie doręczonych w miesiącach:
kwiecień, maj, czerwiec 2008 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wyrok z dnia 28.11.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 78/06) w sprawie z odwołania Miasta Gorzów Wielkopolski przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 10.01.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 65/07) w sprawie z odwołania Tesco Polska Sp. z o.o. w Krakowie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 5.02.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 85/07) w sprawie z odwołania Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 03.03.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 43/07) w sprawie z odwołania Gminy Bochnia przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 04.03.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 70/07) w sprawie z odwołania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 06.03.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 100/07) w sprawie z odwołania Mariusza Trąbczyńskiego - Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „Marton” w Golubiu-Dobrzyniu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 10.03.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 82/07) w sprawie z odwołania Gminy Zielonka przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 19.03.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 24/07) w sprawie z odwołania Katarzyny Komur i Krzysztofa Komura wspólników
spółki cywilnej „Prembud” w Krakowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 20.03.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 78/07) w sprawie z odwołania Gminy Konopnica przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 25.03.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 14/07) w sprawie z odwołania Pawła Pietrzyka prowadzącego działalność
gospodarczą od nazwą „Passat” Paweł Pietrzyk przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 25.03.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 16/07) w sprawie z odwołania Poznańskiego Stowarzyszenia Taksówkarzy
z Poznania przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 25.03.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 20/07) w sprawie z odwołania Stowarzyszenia Transportu Osobowego i Bagażowego
w Poznaniu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów.
Wyrok z dnia 26.03.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 86/07) w sprawie z odwołania Stowarzyszenia Hurtowników Piwa i Napojów
w Katowicach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 27 w niniejszym numerze Dziennika).
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14. Wyrok z dnia 31.03.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 40/07) w sprawie z odwołania Wodociągów Ostrzeszowskich Sp. z o.o.
w Ostrzeszowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
15. Wyrok z dnia 31.03.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 84/07) w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
16. Wyrok z dnia 2.04.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 108/07) w sprawie z odwołania „Komax” Sp. z o.o. w Kętach przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
17. Wyrok z dnia 3.04.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 66/07) w sprawie z odwołania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Radomsko
w Radomsku przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
18. Wyrok z dnia 8.04.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 105/07) w sprawie z odwołania Małopolskiej Telewizji Kablowej „STAR-TV” Sp. z o.o.
w Tarnowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 28 w niniejszym numerze Dziennika).
19. Wyrok z dnia 15.04.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 132/07) w sprawie z odwołania CTL Logistics S.A. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
20. Wyrok z dnia 17.04.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 117/07) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Usługowo-HandlowoProdukcyjnego Aspa-Redis Sp. z o.o. we Wrocławiu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
21. Wyrok z dnia 21.04.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 5/06) w sprawie z odwołania Henryka Sienkiewicza i Aldony Wesołowskiej
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
22. Wyrok z dnia 21.04.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 98/07) w sprawie z odwołania Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.
w Żywcu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
23. Wyrok z dnia 22.04.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 74/07) w sprawie z odwołania Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
24. Wyrok z dnia 23.04.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 75/04) w sprawie z odwołania LG Electronics Mława Sp. z o.o. w Mławie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
25. Wyrok z dnia 23.04.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 106/07) w sprawie z odwołania Gminy Zakopane przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
26. Wyrok z dnia 25.04.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 133/07) w sprawie z odwołania PKP Cargo S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
27. Wyrok z dnia 5.05.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 103/07) w sprawie z odwołania DAKU International Sp. z o.o. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
28. Wyrok z dnia 9.06.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 150/07) w sprawie z odwołania Gminy Myślenice przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
30
WYROK
z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie z odwołania Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego w Katowicach, Stowarzyszenia Kierowców „ECHO TAXI”
w Katowicach, Stowarzyszenia Kierowców „TELE TAXI” w Katowicach, Związku Przedsiębiorstw Transportowych w Katowicach
i Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Katowicach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt VI ACa 742/07)
Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2008 r. w Warszawie na rozprawie sprawy
z powództwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego w Katowicach, Stowarzyszenia Kierowców „Tele Taxi” w Katowicach
i Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Katowicach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z udziałem:
Stowarzyszenia Kierowców „Echo Taxi” w Katowicach i Związku Przedsiębiorstw Transportowych w Katowicach o ochronę
konkurencji na skutek apelacji powodowego Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Katowicach od wyroku Sądu Okręgowego
w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 listopada 2006 r.:
I. oddala apelację,
II. zasądza od Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Katowicach na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
kwotę 270 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu za II instancję.
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 9 maja 2005 r., Nr RKT-29/2005, wydaną po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
1. uznał się za praktykę ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 1 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zawarcie przez: a) Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe w Katowicach,
b) Stowarzyszenie Kierowców „ECHO TAXI” w Katowicach, c) Stowarzyszenie Kierowców „TELE TAXI” w Katowicach, d) Związek
Przedsiębiorstw Transportowych w Katowicach, e) Zrzeszenie Transportu Prywatnego w Katowicach porozumienia ograniczającego
konkurencję, polegającego na bezpośrednim ustaleniu cen za usługi przewozu osób taksówką osobową na terenie Katowic
poprzez wprowadzenie jednolitych stawek rabatów od cen za świadczone usługi na poziomie 10% i nakazał zaniechanie jej
stosowania,
2. na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy nałożył na ww. podmioty z tytułu naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 5 ust. 1
pkt 1 tej ustawy, w zakresie opisanym w punkcie 1. sentencji decyzji, w tym na Zrzeszenie Transportu Prywatnego w Katowicach
karę w wysokości 9.227 zł.
Od powyższej decyzji odwołały się podmioty określone w pkt a), b) i c).
Wyrokiem z 16 listopada 2006 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił odwołania i zasądził od odwołujących się na rzecz pozwanego
koszty zastępstwa procesowego. Opierając się o materiał dowodowy zebrany w niniejszej sprawie i posługując się instytucją
domniemania faktycznego (art. 231 Kpc) Sąd ustalił, że skoro wszystkie korporacje taksówkowe w Katowicach w tym samym czasie 31 maja - 1 czerwca 2004 r. obniżyły rabaty cenowe dla usług przewozu osób, wprowadzając jako podstawowy rabat 10%,
a przedstawiciele poszczególnych korporacji spotkali się uprzednio 13 i 20 maja 2004 r. i omawiali zagadnienia dotyczące zasad
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realizacji przepisów ustawy o podatku VAT, aspektów ewidencji obrotów i podatku za pomocą kas fiskalnych oraz wyboru formy
opodatkowania, problemu limitów licencji na przewóz taksówką i możliwości uzyskiwania tych licencji, stałego wzrostu kosztów
prowadzenia działalności, w tym drastycznego wzrostu cen paliw - to identyczne zachowania przedsiębiorców w jednym czasie,
stwierdzone zsynchronizowane w czasie ograniczenie rabatów i ustalenie ich w takiej proporcji do ceny wskazuje, w ocenie Sądu,
że w rozpoznawanej sprawie doszło do zawarcia przez korporacje taksówkowe z Katowic nieformalnego porozumienia cenowego.
Identyczne zachowania w tym samym czasie musiały być skoordynowane poprzez wymianę poglądów na temat stawki rabatu.
Ujednolicenie rabatów przez korporacje nie było przypadkiem, lecz efektem ich świadomych decyzji o przystąpieniu do zmowy
cenowej (kartelu cenowego). Nie jest bowiem w praktyce możliwe, aby 6 korporacji w jednym czasie zmieniło jeden element kalkulacji
oceny do tej samej wartości podstawowej 10%. Potwierdza powyższe badanie losowego wyboru paragonów wystawionych przez
19 taksówkarzy przed i po 1 czerwca 2004 r. Dopuszczenie zaś przez korporacje możliwości stosowania wyższych rabatów nie zmienia
faktu, że jako ogólną zasadę przyjęto i zastosowano świadczenie usług z rabatem 10%. Potwierdzają to jednoznacznie podjęte tuż
przed 1 czerwca 2004 r. odpowiednie uchwały korporacji wprowadzające 10% rabaty i zebrane paragony fiskalne.
Nie sposób też przyjąć, że ujednolicenie wartości rabatów wynikało z zachowań naśladowczych, paralelnych w stosunku do lidera
rynkowego, bądź też z przyjętego zwyczaju, gdyż rynek przewozów osobowych taksówkami w Katowicach jest podzielony przez sześć
korporacji samodzielnych przedsiębiorców, a żaden z objętych postępowaniem przedsiębiorców nie wskazał lidera rynkowego, do
którego zachowań cenowych dostosował się.
Jednocześnie zachowania paralelne, a tym bardziej powstanie powszechnie stosowanej praktyki rynkowej, czyli zwyczaju
rynkowego, nie może mieć miejsca w jednej chwili, np. w dniu 31 lub 1 czerwca 2004 r., gdyż wymaga czasu, w wypadku zwyczaju
mierzonego w miesiącu, a nawet latach.
Niekwestionowane jest w sprawie, że opłaty początkowe za 1 km w I i II strefie taryfowej są w poszczególnych korporacjach
bardzo zbliżone i składają się one na cenę za usługę, od której odliczany jest rabat.
W związku z tym uzasadnione jest przyjęcie, że zróżnicowane wysokości rabatów były do czasu ich ujednolicenia istotnym
narzędziem konkurencji na rynku. Po 1 czerwca 2004 r. doszło zatem do spłaszczenia, wyrównania się cen dla klientów
(strona popytowa rynku) oraz dla konkurentów (strona podażowa rynku). W obu sferach było to dla rynku niekorzystne. Skutek w postaci
wzrostu cen dla konsumentów nie wymaga, zdaniem Sądu, komentarza. Natomiast w odniesieniu do konkurentów, przedsiębiorców
taksówkowych, zawiązany kartel umowy ograniczył samodzielność ich zachowań rynkowych w rozumieniu samodzielnego ustalania
strategii rynkowej i tym samym przeciwdziałał rozwojowi konkurencji.
Ponieważ uczestnikami porozumienia cenowego były korporacje zrzeszające taksówkarzy, tj. ok. 71,5% ogółu taksówkarzy na
terenie Gminy Katowice, zasięg skutków porozumienia był rozległy.
Jest dla Sądu oczywistym, że ZPT w Katowicach jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. Jest bowiem związkiem taksówkarzy prowadzących samodzielną działalność gospodarczą w zakresie przewozu
osób. ZTP posiada osobowość prawną. Delegowanie uprawnień ZTP w drodze wewnętrznych aktów organizacyjnych „w dół” do
Zarządu Kół nie oznacza, że za wykorzystanie tych uprawnień Zrzeszenie nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ poszczególne
Koła Radiołączności stanowią tylko wewnętrzne jednostki organizacyjne Zrzeszenia jako osoby prawnej. W tym też kontekście nie ma
żadnego znaczenia, skąd wyszła inicjatywa przystąpienia do zakazanego porozumienia, a w szczególności, że była to inicjatywa
oddolna poszczególnych taksówkarzy, ponieważ została wprowadzona w życie przez ZTP jako zrzeszenie.
Wysokość kar pieniężnych, wymierzonych w zaskarżonej decyzji poszczególnym przedsiębiorcom, nie budzi wątpliwości.
Ich zróżnicowanie odpowiada stopniowi naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez przedsiębiorców. Kary są
proporcjonalne do tej części przychodów osiągniętych przez poszczególne korporacje, która odpowiada procentowi ich członków
zaangażowanych w wykonanie porozumienia, a nie wysokości osiągniętych przez korporacje przychodów ogółem. Nałożone kary, do
12,5% kary maksymalnej, są w ocenie Sądu niskie w stosunku do skutków rynkowych zmowy kartelowej.
31a
W tym stanie rzeczy Sąd działając na podstawie art. 479 §1 Kpc oddalił wszystkie odwołania jako nieuzasadnione.
W apelacji od powyższego wyroku Zrzeszenie Transportu Prywatnego zarzuciło mu błędną wykładnię przepisu art. 4 pkt 2 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów przez przyjęcie, iż skarżący jest związkiem przedsiębiorców odpowiadających za decyzje
ekonomiczne swoich członków - indywidualnych podmiotów gospodarczych i sprzeczność istotnych ustaleń z treścią zebranych
dowodów przez przyjęcie, iż skarżący był uczestnikiem zmowy cenowej i swoimi decyzjami taką zmowę zaakceptował, nakazując
realizację decyzji swoim członkom - i wnosiło o jego zmianę i oddalenie zarzutu uczestnictwa w zmowie cenowej.
Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.
Apelacja Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Katowicach nie zasługuje na uwzględnienie.
Sąd Apelacyjny w całości popiera ustalenia i wywody Sądu Okręgowego, iż wskazane w decyzji pozwanego Nr RKT-29/2005
z 9 maja 2005 r. podmioty, w tym i skarżący, zawarły porozumienie ograniczające konkurencję, polegające na bezpośrednim ustaleniu
cen za usługi przewozu osób taksówką na terenie Katowic poprzez wprowadzenie jednolitych stawek rabatów na poziomie 10% od
cen za świadczone usługi, skutkujące uznaniem zasadności zaskarżonej odwołaniem decyzji z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu
skarżonego wyroku.
Zgodnie z treścią przepisu art. 4 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 244, poz. 2080 ze zm.),
znajduje ona podmiotowe odniesienie nie tylko do przedsiębiorców, lecz także do związków przedsiębiorców, przez które rozumie się
izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1 tego artykułu, jak również związki tych
organizacji (pkt 2). Skarżący jako Zrzeszenie Transportu Prywatnego w Katowicach, działające w oparciu o przepisy ustawy z dnia
30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 194 ze zm.), będące samorządną
organizacją społeczno-zawodową podmiotów gospodarczych świadczących usługi transportowe i posiadające ponadto osobowość
prawną - wprost podlega przepisom ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i kwestia ta nie może podlegać
jakiejkolwiek wątpliwości. Odpowiedzialność za działanie członków Zrzeszenia może być i najczęściej powiązana jest ze sferą
ekonomicznego działania, jak ma to miejsce w niniejszej sprawie. W strukturze organizacyjnej Zrzeszenia żadna wewnętrzna jednostka
organizacyjna nie posiada osobowości prawnej i nie może być stroną postępowania antymonopolowego, w tym sądowego.
Zgodnie z treścią §8 pkt c Statutu skarżącego celem jego działalności jest m.in. tworzenie i nadzorowanie agend branżowych
w postaci kół radiołączności. Zgodnie z zapisem z §8 pkt i oraz pkt 1 Statutu do kompetencji Prezydium Zarządu jako jego organu należy
prowadzenie wszelkich spraw i interesów Zrzeszenia, niezastrzeżonych dla innych organów i nadzór nad całością kół radiołączności,
a zasady i sposób rozliczania kół określają regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Zrzeszenia. Koła podejmują decyzje dotyczące
poziomu stawek taryfowych i rabatowych obowiązujących w poszczególnych agendach, do czego umocowane są w oparciu o akty
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wewnętrzne w postaci regulaminów działalności kół, zaś indywidualni taksówkarze przystępując do określonego Koła godzą się na
stosowanie ustalonych dla koła zasad funkcjonowania. Jeśli władze Zrzeszenia powołują do życia określone struktury organizacyjne,
nad którymi sprawują nadzór i które upoważniają przez przekazanie im części swoich kompetencji do podejmowania wiążących dla
członków danego koła decyzji w zakresie np. ustalania wysokości stawek opłat czy rabatów, to są one odpowiedzialne za
podejmowane w ten sposób przez koła decyzje, także wtedy, gdy naruszają one obowiązujące przepisy prawa. Zrzeszenie może
tworzyć swoje statutowe agendy, które działają na podstawie Statutu oraz regulaminu, zatwierdzonego przez uchwały Zarządu
Zrzeszenia, co potwierdza też regulamin Koła Łączności. Koła radiołączności jako samorządowe jednostki organizacyjne Zrzeszenia,
nieposiadające osobowości prawnej, działają w oparciu o regulaminy wewnętrzne zatwierdzone przez Zarząd Zrzeszenia, które
zezwalają im m.in. na ustalania wysokości obowiązującej taryfy. Skoro władze Zrzeszenia powołują do życia określone struktury
organizacyjne, nad którymi sprawują nadzór i które upoważniają poprzez delegacje swoich kompetencji do podejmowania wiążących
dla danego koła decyzji w zakresie m.in. ustalania wysokości opłat, to Zrzeszenie jest odpowiedzialne za podejmowane w ten sposób
przez zarządy Kół decyzje i związane z nim naruszenie prawa. Z przedstawionego powyżej względu Sąd Apelacyjny za niezasadny
uznaje pierwszy ze zgłoszonych zarzutów apelacyjnych. Nie można także zgodzić się z treścią i uzasadnieniem drugiego z nich.
Skarżący nie kwestionuje ustalonej przez Sąd Okręgowy okoliczności, iż w dwóch nieformalnych spotkaniach katowickich korporacji
taksówkowych w dniach 13 i 20 maja 2004 r. uczestniczyli przewodniczący Zarządów Kół Radiołączności Karolina i Hallo-Taxi
oraz członek Koła Radiołączności Ufo-Taxi, a więc wszystkich kół radiołączności Zrzeszenia. Nie kwestionuje także tematyki
omawianej podczas tych spotkań oraz w istocie faktycznego obniżenia przez wszystkie korporacje taksówkowe w tym samym czasie:
31 maja - 1 czerwca 2004 r. stawki podstawowego rabatu do 10%, podnosząc jedynie, że wysokość tego rabatu może być wyższa,
a cena usługi może być ustalona indywidualnie. Skarżący nie kwestionuje też wyników kontroli faktycznych cen usług losowo
wybranych taksówkarzy, o czym była już mowa powyżej. Z tego powodu nie obala on skutecznie ustalonego przez Sąd Okręgowy
w drodze domniemania faktycznego faktu zawarcia niedozwolonego porozumienia cenowego, także przez członków skarżącego.
Rozumowanie Sądu Okręgowego, odnoszące się do ustalonych istotnych elementów stanu faktycznego sprawy, pozwalających
wnioskować o zaistnieniu faktu w oparciu o inne ustalone fakty, jest logiczne, rzeczowe, spójne i należycie uzasadnione, a więc
przekonujące. Ponadto taka ocena pozostaje w granicach dozwolonej Sądowi Okręgowemu swobody, której nie można przypisać cech
dowolności.
Należy także zauważyć, że zgodnie z treścią przepisu art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez
niedozwolone porozumienie rozumie się nie tylko umowy zawierane pomiędzy wskazanymi w treści przepisu podmiotami, ale także
uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich związki (lit. b).
Okoliczności takie, jak te, że Zrzeszenie w sensie organów statutowych lub ich członków nie było organizatorem i uczestnikiem
spotkań, nie wydało w sposób i formie określonych statutowo żadnych decyzji odnoszących się do ustalenia lub zatwierdzenia
wysokości ustalonego rabatu, nie jest płatnikiem podatku dochodowego - pozostają w świetle dokonanej powyżej oceny bez
znaczenia dla istoty sprawy. Ustalenie okoliczności zawarcia m.in. przez przedstawicieli Zrzeszenia zakazanego porozumienia
cenowego, którego celem lub skutkiem jest wyeliminowanie lub ograniczenie bądź naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku
właściwym w sposób określony powyżej (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy) i w dodatku wprowadzenie go w życie - zasadnie skutkowało
wydaniem zaskarżonej odwołaniem decyzji i w konsekwencji oddaleniem odwołania.
Wysokość nałożonej na skarżącego na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy kary pieniężnej Sąd Apelacyjny uznaje za pozostającą
w zgodzie z treścią przepisów tegoż artykułu i art. 104 ustawy - z przyczyn wskazanych przez Sąd Okręgowy. Skarżący nie wskazał
w apelacji żadnego argumentu, który podważyłby rozumowanie i orzeczenie Sądu Okręgowego i w tym zakresie. Z pewnością nie
przemawia bowiem za tym okoliczność, iż Zrzeszenie jest organizacją działającą non profit.
Uwzględniając powyższe i uznając apelację za nieuzasadnioną Sąd Apelacyjny w oparciu o przepisy art. 385 i 98 §1 oraz 99 Kpc
orzekł, jak w wyroku.
31
WYROK
z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie z odwołania Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Sygn. akt VI ACa 957/07)
Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2008 r. w Warszawie na rozprawie sprawy
z odwołania Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z udziałem Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Bartimpex S.A. w Warszawie o ochronę konkurencji na skutek
apelacji powoda i uczestnika postępowania od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 31 stycznia 2007 r.
I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 2 w ten sposób, że oddala odwołanie w części dotyczącej punktu II decyzji Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 9 sierpnia 2005 r. Nr DOK-91/2005,
II. oddala apelację powoda,
III. zasądza od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów kwotę 270 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w drugiej
instancji oraz na rzecz Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Bartimpex S.A. w Warszawie kwotę 1270 zł (tysiąc dwieście
siedemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.
UZASADNIENIE
Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2007 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmienił częściowo
decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 9 sierpnia 2005 r., Nr DOK-91/2005, na skutek odwołania
wniesionego od niej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, w ten sposób, że obniżył wymierzoną temu
podmiotowi karę pieniężną z kwoty 2 mln zł do kwoty 500.000 zł, a w pozostałym zakresie odwołanie oddalił.
Powyższe rozstrzygnięcie Sąd Okręgowy oparł na następujących ustaleniach faktycznych i rozważaniach prawnych.
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W powołanej wyżej decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie dopuściło się czynu noszącego znamiona praktyki ograniczającej konkurencję, w postaci
nadużycia pozycji dominującej na krajowym rynku przesyłu gazu ziemnego (art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów) poprzez odmowę świadczenia usług przesyłowych gazu ziemnego, wydobytego poza granicami Polski
i przyjął, że praktyka ta przestała być stosowana z dniem 2 czerwca 2003 r. Jednocześnie Prezes UOKiK uznał, że taka odmowa
stanowiła też niedozwoloną praktykę mającą na celu przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania lub
rozwoju konkurencji (art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).
Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej Prezes UOKiK nałożył na PGNiG S.A. karę pieniężną w wysokości
2 mln zł za naruszenie przytoczonych w decyzji zakazów.
W dniu 26 września 2000 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w odpowiedzi na ofertę PHZ Bartimpex S.A.
o zawarcie umowy o świadczenie usługi przesyłu gazu, który miał być sprowadzany przez ten podmiot z Niemiec (za pośrednictwem
gazowym Bernau-Szczecin) poinformowało drugą stronę, że nie jest przygotowane do świadczenia tego typu usług dla podmiotów
zewnętrznych. Stanowisko to PGNiG podtrzymywało mimo dalszych wystąpień Bartimpex w latach 2000-2003 w sprawie udostępnienia
mu sieci przesyłowej do transportu gazu z zagranicy, twierdząc, że obowiązujące przepisy prawa energetycznego upoważniają powoda
do bezwarunkowej odmowy zadośćuczynienia żądaniu zainteresowanego. Dopiero w piśmie z dnia 2 czerwca 2003 r. PGNiG S.A.
wezwało Bartimpex do przedstawienia szeregu informacji koniecznych do dokonania analizy możliwości i warunków świadczenia
usług przesyłu gazu, stanowiącej własność tego Przedsiębiorstwa, wyrażając gotowość wszczęcia negocjacji w celu zawarcia
z zainteresowanym stosownej umowy.
Prezes UOKiK uznał, że wcześniejsze postępowanie strony powodowej stanowiło niedopuszczalną praktykę monopolistyczną
prowadzącą do naruszenia interesu publicznoprawnego, który polega na zapewnieniu właściwych warunków funkcjonowania rynku
gospodarczego. Sprzeczne z prawem zachowanie PGNiG zagrażało nie tylko innym podmiotom, które chciały z nim konkurować na
rynku dystrybucji gazu ziemnego, ale również ich klientom, czyli indywidualnym odbiorcom gazu. Szczególnie istotne znaczenie miał tu
fakt, że PGNiG odmawiało PHZ Bartimpex świadczenia usług przesyłu gazu w sytuacji, gdy samo nabywało gaz będący własnością
wnioskodawcy w celu jego odsprzedaży.
PGNiG S.A. posiada na krajowym rynku przesyłu gazu ziemnego pozycję dominującą, gdyż transport tego paliwa odbywa się
wyłącznie poprzez system sieci gazowej. Celem PGNiG było świadome niedopuszczenie do rynku konkurenta poprzez wykorzystanie
swojej monopolistycznej pozycji. Wymierzona powodowi kara stanowiła ok. 1/10 części maksymalnego pułapu (5.000.000 euro)
i zdaniem Prezesa UOKiK w należyty sposób uwzględniała charakter i stopień naruszenia przepisów ustawy antymonopolowej.
W złożonym od tej decyzji odwołaniu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. zarzuciło:
- obrazę przepisów prawa materialnego, tj. art. 4 ust. 2 Prawo energetyczne;
- obrazę art. 8 ust. 2 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy antymonopolowej przez błędne przyjęcie, że przepisy tej ostatniej ustawy
określały obowiązek przedsiębiorstwa sieciowego, mającego pozycję dominującą na rynku usług przesyłowych, do świadczenia
usług przesyłu gazu, który nie był wydobywany w kraju, przy zachowaniu technicznych i ekonomicznych warunków dostarczania,
pomimo iż przepis art. 4 ust. 2 Prawa energetycznego stanowi lex specialis w stosunku do przepisów ustawy antymonopolowej;
- obrazę art. 4 ust. 2 Prawa energetycznego w zw. z art. 7 ust. 1 tej ustawy wskutek uznania, że jeżeli przepisy Prawa
energetycznego nie zawierają zakazu świadczenia usług przesyłowych paliwa pochodzącego z zagranicy, to zainteresowany
(PHZ Bartimpex) był uprawniony, a PGNiG zobowiązane do przyjęcia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie usługi przesyłowej
gazu z zagranicy, mimo niespełnienia warunków przewidzianych w §17 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia
2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowej oraz pomimo tego, że Bartimpex nie był
odbiorcą uprawnionym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie
harmonogramu uzyskiwania przez poszczególne grupy odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych;
- naruszenie przepisów art. 3 ust. 1 ustawy antymonopolowej przez błędną wykładnię i niewłaściwe jego zastosowanie wobec
przyjęcia, że do ograniczeń konkurencji wynikających z przepisów odrębnych nie należy zaliczać uregulowań zawartych w art. 4
ust. 2 i 3 Prawa energetycznego, wprowadzających dla przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem
i dystrybucją paliw lub energii obowiązek zapewnienia wszystkim podmiotom świadczenia takich usług w stosunku do paliw lub
energii wydobywanych bądź wytwarzanych w kraju, pod warunkiem nieobniżania niezawodności ich dostarczania oraz jakości,
poniżej poziomu określonego przepisami, a tym samym uprawniające przedsiębiorstwa sieciowe do odmowy świadczenia tego
rodzaju usług w pozostałych przypadkach;
- naruszenie art. 233 Kpc w zw. z art. 81 ustawy antymonopolowej wskutek dowolnej oceny dowodów, tj. przyjęcie, że pismo
Prezesa PGNiG z dnia 26 września 2000 r. stanowiło odmowę świadczenia usługi przesyłowej, podczas gdy w rzeczywistości
zawierało ono jedynie ogólną informację na temat braku zdolności Spółki do świadczenia usług przesyłania gazu z zagranicy;
- naruszenie art. 77 §1 Kpa wobec braku wyczerpującego zebrania i rozważenia całego materiału dowodowego i oparcia
kwestionowanego rozstrzygnięcia na wewnętrznie sprzecznej opinii biegłego, co skutkowało niedostatecznym wyjaśnieniem
kwestii istnienia po stronie PGNiG technicznych i ekonomicznych warunków do wykonania usługi przesyłu gazu z importu;
- naruszenie art. 19 Kpa w zw. z art. 8 ust. 1 i art. 56 ust. 1 pkt 4 Prawa energetycznego poprzez przyjęcie, że Prezes UOKiK był
właściwym organem do rozpatrzenia sprawy dotyczącej odmowy świadczenia usługi przesyłowej oraz do nałożenia z tego tytułu
kary pieniężnej, podczas gdy powołane wyżej przepisy Prawa energetycznego przewidują expressis verbis wyłączną kompetencję
Prezesa URE do orzekania w ww. sprawie;
- naruszenie art. 2 i art. 7 Konstytucji RP oraz art. 104 ustawy antymonopolowej oraz art. 6 i art. 8 Kpc przez nałożenie na skarżącego
niewspółmiernie wysokiej kary, która nie pozostaje we własnej relacji do stopnia rzekomego zagrożenia interesu publicznego oraz
rzekomej winy PGNiG.
Wskazując na te zarzuty PGNiG S.A. wnosiła o uchylenie zaskarżonej decyzji, ewentualnie o jej zmianę i wydanie orzeczenia
stwierdzającego, że w przedmiotowej sprawie nie miała miejsca praktyka ograniczająca konkurencję lub też umorzenie postępowania.
Na wypadek nieuwzględnienia powołanych wyżej wniosków domagała się zmniejszenia kary pieniężnej do wysokości 1.000 zł.
Pozwany Prezes UOKiK i zainteresowany PHZ Bartimpex wnosili o oddalenie odwołania w całości i zasądzenie na ich rzecz od
strony powodowej kosztów postępowania.
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Sąd Okręgowy podzielił ustalenia i oceny dokonane przez Prezesa UOKiK z wyjątkiem rozstrzygnięcia dotyczącego wysokości
nałożonej na PGNiG kary. Odnosząc się w pierwszej kolejności do powoływanego przez PGNiG zarzutu przedawnienia Sąd wskazał, że
nie jest on uzasadniony, gdyż odmowa świadczenia usług przesyłowych miała charakter ciągły i trwała aż do dnia 2 czerwca 2003 r.
Nie sposób uznać, że powodowa Spółka była wcześniej otwarta na zgłoszoną przez PHZ Bartimpex ofertę współpracy, skoro w żadnym
z pism kierowanych do tego podmiotu nie precyzowała, jakie informacje są jej niezbędne do oceny technicznych i ekonomicznych
możliwości realizacji postulowanego przesyłu gazu. Skoro więc do wszczęcia postępowania antymonopolowego doszło w dniu
13 grudnia 2004 r., nie zaistniały przesłanki, przytoczone w art. 93 ustawy antymonopolowej, gdzie stwierdza się, że niedopuszczalne
jest wszczęcie takiego postępowania, jeżeli od końca roku, w którym nastąpiło zaprzestanie praktyki monopolistycznej upłynął okres 1 roku.
W ocenie Sądu Okręgowego nie jest też trafny zarzut naruszenia art. 4 ust. 2 Prawa energetycznego oraz art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8
ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy antymonopolowej.
Jeżeli chodzi o pierwsze z ww. unormowań, to wyznaczało ono zakres obowiązku przedsiębiorstwa sieciowego do przesyłania
gazu wytwarzanego lub wydobywanego jedynie w kraju. Nie stoi to jednak na przeszkodzie uznania za praktykę monopolistyczną
odmowę przesyłu gazu (na rzecz innych podmiotów) przez przedsiębiorstwo sieciowe posiadające na rynku własnym pozycję
dominującą, nawet jeżeli taka decyzja byłaby dopuszczalna na gruncie przepisów ustawy - Prawo energetyczne.
Z kolei przepis art. 8 ust. 2 ustawy antymonopolowej uznaje za zakazaną praktykę samo ograniczenie przez podmiot dominujący na
rynku produkcji, zbytu lub postępu technicznego ze szkodą dla kontrahentów lub konsumentów, która powinna pozostawać w związku
przyczynowo-skutkowym z takim ograniczeniem. PGNiG nadużyło swojej dominującej pozycji ograniczając zbyt usług, co rodziło
opisanej wyżej skutki. Doszło też do naruszenia przez skarżącego przepisu art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy antymonopolowej, który zakazuje
podejmowanie kroków przeciwdziałających ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji.
W czasie gdy PGNiG zajmowało negatywne stanowisko wobec propozycji Bartimpex, koncesję na obrót gazem ziemnym posiadało
kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych, które jednak nie mogły rozwijać swojej działalności z uwagi na brak możliwości korzystania
z sieci przesyłowych PGNiG.
Co się zaś tyczy zarzucanego w odwołaniu naruszenia art. 4 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Prawa energetycznego, to Sąd Okręgowy
podniósł, że ustanowiony tam zakaz zapewnienia wszystkim odbiorcom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą paliw
gazowych świadczenia usług przesyłu i dystrybucji takiego surowca pochodzącego z terenu Polski nie oznacza, że PGNiG uzyskało tym
samym wyłączny monopol na świadczenie usług przesyłu gazu wydobywanego za granicą. Ustawodawca nie wprowadził bowiem
zakazu świadczenia tego rodzaju usług (na rzecz innych podmiotów), a możliwość odmowy w tym przedmiocie umowy dopuścił
w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi i ekonomicznymi i to pod warunkiem, że nie będzie to stanowiło pozycji
dominującej. Bartimpex nie należało do kręgu odbiorców, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
6 sierpnia 1998 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez poszczególne grupy odbiorców prawa do korzystania z usług
przesyłowych, gdyż nie dysponował gazem wydobywanym lub wytwarzanym w kraju, ale brak było przeciwwskazań ustawowych, aby
PGNiG mogło świadczyć na jego rzecz usługi przesyłowe w stosunku do gazu importowanego.
Zarzut nieuwzględnienia przez Prezesa UOKiK faktu, że Bartimpex nie spełnił wymogów opisanych w §17 rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych (Dz. U. Nr 77,
poz. 877) Sąd Okręgowy uznał za bezzasadny z tego względu, że w przypadku stwierdzenia, iż wniosek Bartimpex był niepełny PGNiG
powinno było wezwać wnioskodawcę do jego uzupełnienia, a nie pozostawiać to pismo bez rozpoznania i odmawiać świadczenia
usług z powołaniem się na brak możliwości technicznych.
Sąd Okręgowy uznał też za chybiony zarzut odwołania, że Prezes UOKiK naruszył przepis art. 3 ustawy antymonopolowej
kwestionując działania PGNiG w niniejszej sprawie z uwagi na przepis art. 4 ust. 2 Prawa energetycznego, który zdaniem skarżącego
wprowadza ustawowe ograniczenie konkurencji, albowiem wyłączne stosowanie przepisów ustawy antymonopolowej musiałoby
wynikać wprost z brzmienia danej regulacji, a takiej treści nie zawiera powołany wyżej przepis art. 4 ust. 2 Prawa energetycznego.
Sąd wskazał, że nie doszło do naruszenia art. 233 Kpc w zw. z art. 81 ustawy antymonopolowej, gdy chodzi o ocenę treści pisma
PGNiG z dnia 26 września 2000 r. o odmowie nawiązania współpracy z Bartimpex w zakresie przesyłu gazu importowanego przez ten
podmiot z Niemiec (mimo podpisania wcześniej przez obie strony w tej sprawie listu intencyjnego). Świadczy o tym użyte w cytowanej
wyżej sprawie sformułowanie, że PGNiG „nie jest przygotowane do świadczenia tego typu usług dla podmiotów zewnętrznych”.
Ponadto PGNiG nie żądał przedstawienia mu bliższych danych dotyczących planowanego przedsięwzięcia w ramach procedury
zmierzającej do uzupełnienia zgłoszonego wniosku i tym samym nie wykazał, że tego rodzaju informacje były mu niezbędne do analizy
możliwości technicznych i ekonomicznych przesyłu gazu. Poza tym, w później prowadzonej z Bartimpex korespondencji skarżący
wielokrotnie podkreślał, że na gruncie ustawy Prawo energetyczne ma prawo do bezwarunkowej odmowy przesyłu gazu importowanego.
Sąd nie podzielił również zarzutu, że nie zostały dostatecznie zbadane w postępowaniu administracyjnym okoliczności związane
z technicznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami wykonania spornej usługi, a przedstawiona przez biegłego opinia miała istotne
znaczenie dla merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Uznając kompetencję Prezesa UOKiK do zbadania przedmiotowego zagadnienia
Sąd podnosił, że nie doszło do naruszenia wymogu art. 19 Kpa, który przewiduje konieczność przestrzegania przez organy administracji
publicznej z urzędu swojej właściwości. Prawo energetyczne nie stanowi bowiem lex specialis wobec ustawy antymonopolowej,
a Prezes UOKiK jest zobowiązany podejmować wszelkie decyzje w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów.
Pomimo dopuszczenia się przez PGNiG naruszeń w zakresie ograniczenia konkurencji poprzez wykorzystywanie na krajowym
rynku przesyłu gazu swojej monopolistycznej pozycji, Sąd Okręgowy postanowił zmniejszyć nałożoną na to przedsiębiorstwo karę
pieniężną uznając, że jest to zbyt dotkliwa sankcja w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy. Za takim stanowiskiem przemawia
fakt, iż długotrwałe naruszanie przez PGNiG przepisów ustawy antymonopolowej opierało się na błędnym rozumieniu norm prawnych
i nie miało ono cech bezwzględnej umyślności, lecz mogło wynikać z tego, że interpretacja, jaką kierowało się tu przedsiębiorstwo była
jedną z możliwych wykładni przepisów.
Od tego wyroku apelację wniosła powodowa Spółka oraz zainteresowany - PHZ Bartimpex.
PGNiG S.A. zaskarżyło wyrok w całości zarzucając mu:
- naruszenie art. 93 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (ustawy antymonopolowej) przez
błędne przyjęcie, że zarzucona powodowi domniemana praktyka ograniczająca konkurencję miała charakter ciągły, a tym samym,
że wszczęcie postępowania antymonopolowego w dniu 13 grudnia 2004 r. było zgodne z przepisami tej ustawy,
- naruszenie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy
antymonopolowej przez błędną ich wykładnię i niewłaściwe zastosowanie wobec przyjęcia, że przepisy ustawy antymonopolowej
stosuje się na rynku usług przesyłowych do świadczenia usługi przesyłu gazu nie wydobywanego w kraju przy zachowaniu
technicznych i ekonomicznych warunków jego dostarczania, mimo że regulacja zachowań przedsiębiorstwa energetycznego,
objęta art. 4 ust. 2 Prawo energetyczne stanowi lex specialis w stosunku do przepisów ustawy antymonopolowej,
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naruszenie art. 4 ust. 2 Prawa energetycznego w zw. z art. 7 ust. 1 tej ustawy wskutek przyjęcia, że jeżeli Prawo energetyczne nie
zawiera zakazu świadczenia usług przesyłowych paliwa pochodzącego z zagranicy, to wnioskodawca był uprawniony, a PGNiG
zobowiązane do przyjęcia zlecenia i zawarcia umowy za wykonanie usługi przesyłowej gazu z innego państwa, mimo niespełnienia
warunków opisanych w §17 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyłączenia podmiotów do sieci gazowej oraz pomimo tego, że Bartimpex nie był odbiorcą uprawnionym w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez poszczególne grupy
odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych,
- naruszenie art. 3 pkt 1 ustawy antymonopolowej przez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie wskutek uznania, że do
ograniczeń konkurencji wynikających z przepisów odrębnych nie należy zakazać instytucji uregulowanych w przepisów art. 4 ust. 2 i 3
Prawa energetycznego,
- naruszenie art. 2 i art. 7 Konstytucji RP oraz art. 104 ustawy antymonopolowej poprzez nałożenie na powoda kary pieniężnej
w sytuacji, gdy działania PGNiG oparte były o jedną z możliwych wykładni prawa.
Wskazując na te zarzuty powodowa Spółka wnosiła o zmianę zaskarżonego wyroku w całości i uchylenie decyzji Prezesa UOKiK
z dnia 9 sierpnia 2005 r., ewentualnie o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez zmianę przedmiotowej decyzji i stwierdzenie, że
w niniejszej sprawie nie miała miejsca praktyka ograniczająca konkurencję lub też umorzenie postępowania. Na wypadek
nieuwzględnienia powyższych wniosków domagała się uchylenia zaskarżonego orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego
rozpoznania Sądowi I instancji.
Z kolei uczestnik postępowania PHZ Bartimpex S.A. wniósł apelację od zawartego w wyroku Sądu I instancji rozstrzygnięcia
zmniejszającego nałożoną na PGNiG karę pieniężną podnosząc zarzut popełnienia błędu w ustaleniach faktycznych stanowiących
podstawę uznania przez Sąd, iż nałożona przez Prezesa UOKiK kara pieniężna była dla powoda zbyt dotkliwa, a długotrwałe naruszenie
przez ten podmiot przepisów prawa opierało się wyłącznie na błędnej wykładni przepisu. Wskazując na powyższe zainteresowana
Spółka wnosiła o zmianę zaskarżonego wyroku w powołanym wyżej zakresie i oddalenie w całości odwołania powoda oraz zasądzenia
od PGNiG S.A. na jej rzez kosztów postępowania apelacyjnego.
Pozwany Prezes UOKiK wnosił o oddalenie w całości apelacji powódki i zasądzenie od niej kosztów zastępstwa procesowego
ww. instancji odwoławczej, przyłączając się jednocześnie do apelacji PHZ Bartimpex S.A.
Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.
Apelacja PGNiG S.A. podlega oddaleniu jako pozbawiona uzasadnionych podstaw prawnych, natomiast apelacja uczestnika
postępowania zasługuje na uwzględnienie.
Zarzut naruszenia art. 93 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest chybiony z tego względu, iż ta
postać praktyki ograniczającej konkurencję, której dopuścił się powód poprzez prezentowanie niezmiennego stanowiska w kwestii
możliwości świadczenia usług przesyłowych gazu na rzecz PHZ Bartimpex w okresie od września 2000 r. do dnia 2 czerwca 2003 r. bez
jakiegokolwiek uzasadnienia tego stanowiska, istnieniem przeszkód natury technicznej bądź ekonomicznej stwarzała sytuację,
w której utrzymywał się permanentnie stan sprzeczny z zakazami określonymi w art. 8 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy antymonopolowej.
Nie można tego przypadku porównywać z jednostkowym aktem, jakim jest na przykład zawarcie umowy uciążliwej dla klienta, gdzie
data dokonania takiej czynności wyznacza początek biegu przedawnienia do wszczęcia postępowania antymonopolowego (wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2003 r., sygn. akt I CKN 79/01).
Można teoretycznie wyobrazić sobie sytuację, że odmowa przyłączenia zainteresowanego podmiotu do sieci przesyłowej
przedsiębiorstwa będącego tej dziedzinie naturalnym monopolistą będzie za pierwszym razem usprawiedliwiona, a przy następnym
wniosku, wskutek zmiany okoliczności faktycznych, bezzasadna, ale w rozpoznawanej sprawie powód przez cały ten okres powoływał
się tylko na przepisy Prawa energetycznego, utrzymując, że nie ciąży na nim obowiązek zawierania umów z powodem jako podmiotem
nienależącym do kręgu przedsiębiorstw zajmujących się obrotem paliwami lub energią wydobywanych lub wytwarzanych w kraju.
Zmiana tego stanowiska, wyrażona w piśmie powoda do zainteresowanego z dnia 2 czerwca 2003 r. nie wynikała ze zmiany stanu
prawnego Wprawdzie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2003 r. znowelizowany przepis art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
zapewniał wszystkim podmiotom prawo w zakresie przesyłu i dystrybucji paliw gazowych, prawo dostępu do sieci, ale o utrzymaniu
dotychczasowego stanu rzeczy przesądzał art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 135, poz. 1144), który odraczał wejście w życie tego nowego rozwiązania do czasu uzyskania przez Polskę członkostwa
w Unii Europejskiej, co nastąpiło z dniem 1 maja 2004 r. Skoro Prezes UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe wobec PGNiG
z końcem 2004 r., nie może być skutecznie podnoszony przez powoda zarzut przedawnienia.
Jeżeli chodzi o kwestię istnienia obowiązku prawnego PGNiG do zawarcia umowy o przesył gazu należącego do Bartimpex,
to rzeczywiście na gruncie przepisów Prawa energetycznego zainteresowanemu takie roszczenie nie przysługiwało, a zagadnienia
tego nie mogły regulować przepisy ustawy antymonopolowej. Tym niemniej chybiony jest argument skarżącego, że ustawodawca,
w sposób w pełni świadomy wyłączył możliwość importu gazu do kraju przez podmioty inne niż PGNiG, skoro taki zakaz nie wynika
z przepisów Prawa energetycznego.Nie została więc wyłączona możliwość oceny postępowania PGNiG w stosunku do wniosku
PGNiG na gruncie przepisów ustawy antymonopolowej.
Jak wyjaśnił Sąd Antymonopolowy w wyroku z dnia 27 marca 1999 r. (sygn. akt XVII Ama 50/99) - ten sam stan faktyczny może
podlegać ocenie zarówno z punktu widzenia ustawy - Prawo energetyczne, jak i ustawy o przeciwdziałaniu praktykom
monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów, co przesądza o właściwości odpowiednio - Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, jak i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pogląd ten nie stracił nic na swojej aktualności. Również
w powoływanym przez skarżącego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2004 r., sygn. akt III SK 48/04 (wydanym na tle sporu
o ceny i stawki opłat taryfy ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne), wskazano, że odbiorca energii może zawsze skorzystać,
na zasadach ogólnych, ze środków ochrony prawnej określonych przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
a w szczególności w sytuacji, w której zarzuca on przedsiębiorstwu energetycznemu stosowanie zakazanych praktyk, ograniczających
konkurencję w wyniku nadużywania pozycji dominującej.
Nie sposób również zgodzić się z zarzutem, że doszło do naruszenia art. 3 ust. 1 ustawy antymonopolowej poprzez błędne
przyjęcie, iż do ograniczeń konkurencji wynikających z przepisów odrębnych nie można zaliczać uregulowań, jakie obowiązywały
w art. 4 ust. 2 i 3 Prawa energetycznego, wprowadzających uprzywilejowanie w dostępie do sieci przedsiębiorstw energetycznych
zajmujących się wydobywaniem lub wytwarzaniem w kraju paliw i energii. Wprawdzie w Komentarzu do Prawa energetycznego
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wydanym w 2003 r. przez Wydawnictwo Zakamycze (s. 116) wyrażono pogląd, że przepisem dopuszczającym ograniczenie
konkurencji jest art. 4 tej ustawy, który określa zakres obowiązku przedsiębiorstwa energetycznego, zajmującego się przesyłem
i dystrybucją paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, gdy chodzi o zasady świadczenia usług przesyłowych (TPA), lecz z uwagi
na fakt, że autorem tej opinii jest pełnomocnik procesowy PGNiG (dr Jerzy Baehr) trudno uznać to stanowisko za miarodajne.
Kwestia dostępu do sieci przesyłowej, będącej w dyspozycji PGNiG, podmiotów importujących gaz z zagranicy nie została
uregulowana w ówcześnie obowiązującym Prawie energetycznym, co nie oznacza, że PGNiG mógł tu postępować w sposób zupełnie
dowolny. Nie jest więc uprawniony, przyjęty w ww. opracowaniu i powtórzony w apelacji pogląd, że mamy tu do czynienia
z autonomiczną i kompleksową regulacją dopuszczającą określone zachowanie monopolistycznego przedsiębiorstwa, które jako
dozwolone na podstawie Prawa energetycznego, nie mogą stanowić zakazanej praktyki na podstawie innej ustawy (w tym ustawy
antymonopolowej). Zasadnie Sąd Okręgowy argumentuje, że tego rodzaju wyłączenie musiałoby być expressis verbis zawarte
w ustawie - Prawo energetyczne.
Nie ma też racji skarżący twierdząc, że przeszkodą uniemożliwiającą pozytywne rozpatrzenie wniosku Bartimpex było
niespełnienie przez niego warunków przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych oraz z uwagi na fakt, że podmiot ten nie był odbiorcą
uprawnionym, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez
poszczególne grupy odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych.
Jeżeli zaś chodzi o problematykę związaną z przyłączeniem danego podmiotu do sieci gazowej, to wbrew temu, co utrzymuje
skarżący Sąd Okręgowy nie stwierdził, że jest to typowe postępowanie administracyjne, lecz procedura nosząca znamiona takiego
postępowania.
Fakt, że PHZ Bartimpex było zainteresowane zawarciem umowy przesyłowej nie zwalniało powoda z obowiązku oceny tej
propozycji pod kątem wymogów przewidzianych w cytowanym wyżej rozporządzeniu przyłączeniowym. Trzeba w tym miejscu
podkreślić, że temat ten był już wcześniej znany powodowi z racji podpisania z PGNiG listu intencyjnego w sprawie budowy gazociągu
Bernau-Szczecin.
Nie do przyjęcia jest argumentacja powoda, że skoro wnioskodawca posiadał status przedsiębiorstwa energetycznego, to mógł
sam określić zakres informacji niezbędnych PGNiG do podjęcia decyzji w sprawie zawarcia umowy przesyłowej. Takie stawianie
sprawy świadczy o nierównomiernym traktowaniu podmiotów pragnących nawiązać współpracę z PGNiG. Nic nie stało na
przeszkodzie, aby sprecyzować, jakie wiadomości są powodowi niezbędne do oceny kryteriów wskazanych w ustawie - Prawo
energetyczne z punktu widzenia możliwości technicznych i ekonomicznych przesyłu gazu. W piśmie z dnia 11 stycznia 2002 r. powód
podkreśla, że niezależnie od braku obowiązku prawnego świadczenia na rzecz Bartimpex usług przesyłu importowanego gazu
realizacja takiego przedsięwzięcia uzależniona jest od spełnienia warunków technicznych i ekonomicznych oraz braku negatywnego
wpływu na niezawodność dostarczania paliw.W dalszej części wzywa się Bartimpex do dostarczenia niezbędnych informacji, w celu
zajęcia przez PGNiG merytorycznego stanowiska, lecz trudno uznać to wystąpienie za działanie konstruktywne, wychodzące
naprzeciw propozycji zainteresowanego, z racji jego ogólnikowego charakteru. Powód zareagował na udzieloną mu w tej mierze
odpowiedź PHZ Bartimpex z dnia 18 stycznia 2002 r. w taki sposób, że powtórzył swój argument, iż nie jest ustawowo zobowiązany do
transportu gazu pochodzącego z importu, a ponadto wskazał, że nie przedstawiono mu szczegółowych informacji na temat warunków
technicznych realizowanego przez Bartimpex kontraktu, co uniemożliwia ocenę, czy istnieją po stronie PGNiG warunki techniczne
i ekonomicznie do świadczenia usługi przesyłowej. Powyższe zachowanie świadczy o lekceważącym traktowaniu potencjalnego
kontrahenta, skoro nie wiadomo, jakie konkretnie dane interesowały PGNiG.
Skarżący zarzuca też Sądowi Okręgowemu pominięcie argumentacji, że w tamtym czasie nie istniały warunki do pełnego otwarcia
rynku energetycznego, a umożliwienie Bartimpex konkurencji z PGNiG naraziłoby ten ostatni podmiot na ponoszenie znacznych
kosztów, a jednocześnie pogorszyłoby sytuację mniejszych odbiorców. Powyższa teza nie została w żaden sposób udowodniona.
Natomiast z opinii biegłego inż. Ryszarda Bednarskiego wynika, że PGNiG dysponował w niektórych rurociągach wolnymi mocami dla
transportu gazu (stanowiącego własność Bartimpex), a północno-zachodni rejon kraju, gdzie planowano sprzedaż tego surowca,
wykazywał jego niedobór w stosunku do potrzeb odbiorców. Zasadnie zatem Sąd uznał, w ślad za stanowiskiem Prezesa UOKiK, że
postępowanie PGNiG cechował zamiar ograniczenia zbytu usług przesyłu gazu oraz przeciwdziałania ukształtowania się warunków
niezbędnych do powstania konkurencji.
Co się tyczy zasadności nałożonej na PGNiG kary, to nie sposób uznać, że doszło tu do naruszenia art. 104 ustawy
antymonopolowej oraz powołanych w apelacji przepisów Kpa oraz Konstytucji RP. Sąd Apelacyjny nie podziela w powyższej kwestii
stanowiska Sądu Okręgowego, że powód mógł dopuszczać się nielegalnych praktyk monopolistycznych pozostając w błędnym, ale
usprawiedliwionym przekonaniu, że pozwalają mu na to przepisy Prawa energetycznego. Motywy wyroku są w tym zakresie ze sobą
niespójne. Z jednej strony Sąd wskazuje na długotrwałą i uporczywą praktykę PGNiG nieprofesjonalnego odnoszenia się do
wielokrotnie składanych wniosków Bartimpex, z drugiej zaś podnosi okoliczność, że obowiązujące przepisy Prawa energetycznego nie
były w tej materii na tyle jasne, że wykluczyłyby zasadność przyjętej przez skarżącego ich wykładni. Pomija jednocześnie fakt, że PGNiG
zmieniło swoje stanowisko w czasie, gdy nadal jeszcze obowiązywał dotychczasowy stan prawny przewidujący obowiązek tego
podmiotu udostępniania sieci przesyłowej tylko krajowym wytwórcom paliw i energii (przez okres 11 miesięcy).
Nawiązując w tym miejscu do apelacji uczestnika postępowania należy w pełni zgodzić się z jego zarzutem, że Sąd dokonał tu
błędnego ustalenia okoliczności faktycznych i przyjął wadliwą ocenę, iż wymierzona przez Prezesa UOKiK kara był zbyt dotkliwą
represją dla powoda. Trudno nie zgodzić się z poglądem zawartym w apelacji PHZ Bartimpex, że zachodził tu przypadek działania
umyślnego po stronie PGNiG, który trwał przez blisko 3 lata, co rodziło negatywne skutki finansowe, zarówno dla interesów tego
podmiotu, jak i dla indywidualnych odbiorców gazu.
Biorąc pod uwagę potencjał ekonomiczny powoda, określona przez Sąd Okręgowy kara w żadnej mierze nie mogła spełnić swojej
funkcji, zarówno w zakresie odczuwalnej represji ekonomicznej, jak również gdy chodzi o zapobieganie w przyszłości podobnym
zachowaniom tego monopolisty (funkcja prewencyjna). Dlatego też nie zachodziły żadne przesłanki, które pozwalałyby skutecznie
podważyć stanowisko Prezesa UOKiK, również gdy chodzi o to rozstrzygnięcie w skarżonej decyzji.
W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny oddalił w całości apelację powoda, na podstawie art. 385 Kpc i zmienił wyrok Sądu
Okręgowego, w części zaskarżonej apelacją uczestnika postępowania, stosownie do treści art. 386 §1 Kpc. O kosztach postępowania
apelacyjnego orzeczono zgodnie z art. 98 Kpc w zw. z art. 391 §1 Kpc i art. 108 §1 Kpc.
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Wykaz wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie
doręczonych w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2008 r.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wyrok z dnia 31.01.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 742/07) w sprawie z odwołania Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego
w Katowicach, Stowarzyszenia Kierowców „ECHO TAXI” w Katowicach, Stowarzyszenia Kierowców „TELE TAXI” w Katowicach,
Związku Przedsiębiorstw Transportowych w Katowicach i Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Katowicach przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 30 w niniejszym numerze Dziennika).
Wyrok z 13.02.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 463/07) w sprawie z odwołania Ogólnopolskiego Systemu Dystrybucji Wydawnictw
Azymut Sp. z o.o. w Warszawie, Wkra S.A. w Warszawie, Firmy Księgarskiej Jacek Oleksiejuk Sp. z o.o. w Warszawie, Bertelsman
Media Sp. z o.o. w Warszawie, Wikr P. Kryst, R. Witon Sp. j. w Warszawie, Harbor Point Sp. z o.o. w Poznaniu, Grupy Matras Sp. z o.o.
w Warszawie, Disco Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 22.02.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 1022/07) w sprawie z odwołania DROP S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 28.02.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 772/07) w sprawie z odwołania „Universum” Spółdzielnia Pracy w Poznaniu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 28.02.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 1079/07) w sprawie z odwołania Gminy Bielsko-Biała przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 11.03.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 1013/07) w sprawie z odwołania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Łomży przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 18.03.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 855/07) w sprawie z odwołania Henryka Skoczka i Stanisława Pieklika przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 18.03.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 963/07) w sprawie z odwołania Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. w Sobuczynie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 18.03.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 1020/07) w sprawie z odwołania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Ostrowii Mazowieckiej przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 27.03.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 957/07) w sprawie z odwołania Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 31 w niniejszym numerze Dziennika).
Wyrok z dnia 28.03.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 1098/07) w sprawie z odwołania P.R.E.S.C.O. Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 2.04.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 1323/07) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji
Samochodowej w Słupsku przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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 23.04.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 1531/07) w sprawie z odwołania Sobieski Trade Sp. z o.o. w Kołaczkowie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 28.04.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 1288/07) w sprawie z odwołania Polskapresse Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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