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DECYZJA
z dnia 4 stycznia 2008 r.
w sprawie wydania zgody na koncentrację, polegającą na przejęciu przez Kompanię Piwowarską S.A. w Poznaniu kontroli
nad Browarem Belgia Sp. z o.o. w Kielcach (Nr DKK-5/2008)
Na podstawie art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego z wniosku Kompanii Piwowarskiej S.A.
z siedzibą w Poznaniu, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej
na przejęciu przez Kompanię Piwowarską S.A. z siedzibą w Poznaniu kontroli nad Browarem Belgia Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
UZASADNIENIE
W dniu 4 września 2007 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej także „Prezesem Urzędu”
lub „organem antymonopolowym”) wpłynęło od Kompanii Piwowarskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej również „KP”
lub „Kompanią”) zgłoszenie zamiaru koncentracji, polegającej na przejęciu przez Kompanię Piwowarską S.A. z siedzibą
w Poznaniu kontroli nad Browarem Belgia Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (zwanej dalej również „BB” lub „Belgia”). W związku z tym, iż
spełnione zostały niezbędne przesłanki uzasadniające zgłoszenie zamiaru koncentracji, tj.: łączny obrót przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 1 mld euro, tj. kwotę
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określoną w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.),
zwanej dalej również „ustawą antymonopolową”; przejęcie kontroli nad innym przedsiębiorcą jest jednym ze sposobów koncentracji
określonym w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy antymonopolowej; w przedmiotowej sprawie nie występuje żadna okoliczność z katalogu
przesłanek egzoneracyjnych, wymienionych w art. 14 ustawy antymonopolowej, powodująca odstąpienie od konieczności zgłoszenia
koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie, o czym - zgodnie
z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
- powiadomił wnioskodawcę pismem z dnia 5 września 2007 r.
W trakcie postępowania organ antymonopolowy ustalił, co następuje.
Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu - aktywny uczestnik koncentracji - działa w ramach południowoafrykańskiej
Grupy SABMiller, prowadzącej działalność w skali globalnej na rynku produkcji piwa i napojów bezalkoholowych (w tym napojów
chłodzących oraz wody mineralnej), a także na rynku usług hotelowych oraz kasyn gry. Grupa SABMiller jest drugim producentem piwa
na świecie (rocznie sprzedaje ponad 148 mln hl piwa) i obecna jest w 60 krajach na pięciu kontynentach. […]
KP powstała w 1999 r. z połączenia Lech Browary Wielkopolskie S.A. oraz Browary Tyskie Górny Śląsk S.A. Inwestorem
strategicznym powstałej w ten sposób spółki został międzynarodowy koncern piwowarski SABMiller. W 2003 r. Kompania
Piwowarska stała się właścicielem browaru Dojlidy w Białymstoku. KP posiada następujące spółki zależne: Lech Premium Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, Brewery's Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Browar Dojlidy Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,
Tyskie Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach. […]
Kompania Piwowarska posiada ogólnopolską sieć 18 regionalnych centrów dystrybucyjnych. Największa część sprzedaży
kierowana jest do województw: śląskiego (ok. […]), wielkopolskiego (ok. […]) i mazowieckiego (ok. […]).
Browar Belgia Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach - pasywny uczestnik koncentracji - działa w ramach grupy Palm Breweries. Palm
Breweries posiada 99,96% udziałów Browaru Belgia i tę samą część ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.
Pozostałe udziały Browaru Belgia należą do dwóch wspólników mniejszościowych: Andrzeja T. i Ryszarda D.
Palm Breweries należy do niezależnej belgijskiej rodzinnej grupy piwowarskiej i jest jednym z czołowych producentów piwa
w krajach Beneluksu. Palm Breweries jest kontrolowana przez Diepensteyn N.V.
Browar Belgia istnieje od 1995 r. (początkowo jako Browar Kielce) […] posiada jeden zakład produkcyjny w Kielcach i nie posiada
żadnych spółek zależnych ani własnej sieci dystrybucyjnej. Modele dystrybucji BB i KP są podobne. Najpopularniejsze marki własne BB
to Wojak, Ginger's i Frater. Istotną cechą BB jest duży udział produkcji zleconej i marek prywatnych (dla sieci supermarketów) w ogólnej
produkcji browaru, który sięga ok. […]. Największa część sprzedaży BB kierowana jest do województw: świętokrzyskiego (ok. […])
i mazowieckiego (ok. […]).
Planowana koncentracja została zgłoszona w trybie art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy antymonopolowej.
Podstawą zgłoszenia zamiaru koncentracji jest podpisana w dniu 2 sierpnia 2007 r. przedwstępna umowa sprzedaży udziałów
Browaru Belgia pomiędzy KP a Palm Breweries N.V. […]
Zgodnie z deklaracjami KP po przeprowadzeniu koncentracji Browar Belgia zostanie finansowo i organizacyjnie zintegrowany z KP.
Marki Browaru Belgia zostaną włączone do portfela marek KP. […]
Organ antymonopolowy uznał, iż niniejsza koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na krajowy rynek produkcji
i sprzedaży piwa.
Uzasadniając powyższe należy wskazać, iż działalność uczestników koncentracji pokrywa się w zakresie produkcji i sprzedaży
piwa. W dotychczasowym orzecznictwie organu antymonopolowego za rynek właściwy w sprawach koncentracji browarów
uznawano krajowy rynek produkcji i sprzedaży piwa i brak było dokonywania dalszej segmentacji tego ryku.
Rozważając cechy produktu, rynek piwa w Polsce można podzielić na trzy segmenty: piwa regularne (tj. jasne pełne, lagery), piwa
mocne oraz piwa specjalne (w tym smakowe). Piwa regularne (lagery) stanowią ok. 80% rynku piwa w Polsce, piwa mocne ok. 18%,
pozostałą część rynku stanowią piwa specjalne, które jednak systematycznie zyskują na popularności. Segmentacji piwa można też
dokonać z punktu widzenia ceny jednostkowej piwa. Wyróżnia się tutaj następujące segmenty: premium międzynarodowe (3%),
premium lokalne (3%), podstawowy wyższy (17%), podstawowy (40%), podstawowy niższy (25%) oraz ekonomiczny (12%).
Wziąwszy więc pod uwagę strukturę popytu i gusta polskich konsumentów segmentacja rynku nie jest konieczna ani właściwa.
Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości wobec rozwoju rynku i zmiany gustów konsumentów, w kolejnych sprawach
segmentacja rynku produkcji piwa znajdzie swoje uzasadnienie. Za takim określeniem rynku w wymiarze produktowym przemawia
również istnienie wysokiej substytucji po stronie podaży. Postępowanie dowodowe wykazało, że brak jest ograniczeń co do
przenoszenia produkcji piwa pomiędzy zakładami produkcyjnymi. Również jeden zakład produkcyjny może produkować wiele
rodzajów piwa. Jedyne ograniczenia wynikają z braku linii do puszkowania piwa we wszystkich zakładach lub kwestii marketingowych
(gwarancja warzenia piwa w konkretnym browarze).
Organ antymonopolowy uznał, iż w aspekcie geograficznym rynek produkcji i sprzedaży piwa ma wymiar krajowy. Uzasadniając
powyższe należy wskazać, iż z jednej strony brak jest barier związanych z przepisami prawa, warunkami ekonomicznymi,
właściwościami produktów czy szczególnymi preferencjami konsumentów, które powodowałyby konieczność zawężenia rynku
produkcji piwa do rynków węższych, np. regionalnych. Choć intensywność sprzedaży piwa w kraju nie jest jednakowa w każdym
regionie, np. największa sprzedaż piwa ma miejsce w woj. śląskim (ok. 18%), woj. mazowieckim (ok. 17%), woj. małopolskim (ok. 7%)
i woj. wielkopolskim (ok. 8%), co niewątpliwie związane jest z większą liczbą mieszkańców w tych województwach, to jednak należy
wskazać, że generalnie warunki konkurencji pomiędzy browarami są w dużym stopniu podobne na całym terytorium RP. Ponadto
obydwaj uczestnicy koncentracji prowadzą działalność na terenie całego kraju i nie zawężają swojej działalności do jednego regionu lub
wybranych regionów.
Z drugiej strony brak jest argumentów uzasadniających przyjęcie szerszej definicji rynku właściwego w aspekcie geograficznym
dla produkcji i sprzedaży piwa niż krajowy. Import piwa do Polski jest niewielki i w 2006 r. stanowił mniej niż 1% rynku sprzedaży piwa
ogółem w Polsce. Podobnie mimo rosnącego eksportu piwa (czego istotnym powodem są ruchy migracyjne Polaków w ostatnich
latach) ma on nadal małe znaczenie z punktu widzenia ogółu produkcji piwa w Polsce i w 2006 r. wyniósł ok. 3,5% produkcji piwa.
Dodatkowo należy wskazać, iż przy sprzedaży piwa, duże znaczenie mają nakłady na reklamę (potwierdzają to dane dotyczące
wydatków reklamowych przez producentów piwa w Polsce). Jest to z pewnością istotna bariera przy wymianie handlowej (producenci
piwa nie prowadzący działań promocyjno-reklamowych na terytorium Polski nie mogą liczyć na dużą sprzedaż), uzasadniająca
określenie rynku jako krajowego.
Reasumując należy uznać, że dla oceny niniejszej koncentracji rynek produkcji i sprzedaży piwa w wymiarze geograficznym jest
rynkiem krajowym obejmującym terytorium RP.
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W orzecznictwie Komisji Europejskiej oraz innych organów ochrony konkurencji można spotkać się z pewnymi różnicami
w definiowaniu rynków właściwych. W Niemczech w kilku sprawach uznano, że rynek właściwy ma wymiar regionalny. Komisja
w żadnej ze spraw nie zdecydowała się na dalszą segmentację rynku piwa ze względu na rodzaj piwa. Mimo występujących różnic
pomiędzy poszczególnymi gatunkami piwa, nie były one na tyle istotne, aby uzasadniały dalej idącą segmentację. Najczęściej
spotykanym z kolei podziałem - ze względu na typ odbiorcy - jest podział na segment sprzedaży on-trade (HoReCa) oraz off-trade
(handel tradycyjny i supermarkety). Podział ten jest stosowany konsekwentnie przez Komisję i niektóre organy krajowe.
W wyniku przekształceń własnościowych od początku lat 90-tych w krajowe browarnictwo zainwestowali inwestorzy zagraniczni,
którzy kontrolują obecnie ponad 90% produkcji piwa w Polsce. Inwestycje te przyczyniły się jednocześnie do podniesienia poziomu
technologicznego produkcji i modernizacji branży. Oprócz zmian technologicznych wejście międzynarodowych graczy skutkowało
także wieloma innymi konsekwencjami. Przede wszystkim należy wskazać, że wejścia międzynarodowych browarów nie były
inwestycjami typu greenfield, ale wiązały się z przejmowaniem istniejących browarów - taka sytuacja miała miejsce w przypadku KP,
Grupy Żywiec czy Carlsberg Polska. Rozwój tych browarów wzmógł walkę konkurencyjną na polskim rynku produkcji piwa, czemu
towarzyszył upadek wielu regionalnych browarów. Należy podkreślić, że mimo podniesienia jakości produkcji i unowocześnienia
branży największe browary w Polsce nie wykazują się dużą innowacyjnością, tzn. nie oferują konsumentom nowych gatunków piwa,
skupiając się jedynie na rozwijaniu już istniejących wybranych marek. W związku z tym widoczny jest pewien regres w zakresie ilości
dostępnych marek piwa w Polsce. Nie sprzyja to rozwojowi kultury browarniczej w Polsce i nie podwyższa świadomości
konsumentów. Pewnym wyjątkiem w tym zakresie, wśród większych browarów, jest Browar Belgia, który charakteryzuje się
określoną innowacyjnością, wprowadzając na rynek polski nowe gatunki piwa górnej fermentacji, takie jak Palm czy Frater Podwójny,
piwo pszeniczne Frater Pszeniczny oraz piwo imbirowe Ginger's.
W wyniku tych przekształceń produkcja piwa w Polsce w latach 1990-2001 wzrosła ponad dwukrotnie, a krajowy rynek piwa jest
jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się i przyszłościowych rynków w Polsce. W 2001 r. nastąpiła pewna stagnacja
sprzedaży spowodowana dwukrotnym (łącznie 18%) wzrostem podatku akcyzowego, ale już rok 2002 przyniósł wzrost sprzedaży
piwa o ok. 8% […]. Tendencja wzrostowa utrzymała się w latach kolejnych […]. W 2007 r. nastąpił kolejny istotny wzrost sprzedaży
piwa w Polsce - w miesiącach kwiecień-wrzesień wzrost ten wyniósł ok. 8,5%.
Jak wskazuje Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie, dalej jako „ZPPP”, należy
przypuszczać, że wzrost produkcji i sprzedaży piwa w Polsce utrzyma się na poziomie ok. 3-4% rocznie. […]
Z prowadzonych przez organ antymonopolowy w latach 2003-2005 badań rynku produkcji piwa oraz badania przeprowadzonego
w niniejszej sprawie wynika, iż browary w Polsce podzielić można na trzy grupy, w zależności od wielkości produkcji, tj.: duże
produkujące powyżej 1000 tys. hl, średnie z produkcją między 101 tys. hl a 1000 tys. hl i małe, które produkują do 100 tys. hl piwa
rocznie. […] Łącznie grupa tzw. dużych browarów w 2006 r. posiadała ok. 92% udział w krajowym rynku sprzedaży piwa. Należy
wskazać, że choć nominalnie udziały Royal Unibrew oraz Van Pur kwalifikują je do dużych browarów, to ich pozycja rynkowa zbliżona
jest raczej do średnich browarów. Rynek zdominowany jest przez trzech międzynarodowych graczy, a mianowicie KP i Grupę Żywiec
(dysponujące zbliżonymi udziałami i podobną siłą rynkową) oraz Carlsberg Polska (dysponującym znaczącym, ale jednak niższym niż
ww. producenci udziałem rynkowym). […]
Łącznie udział browarów z grupy średnich producentów wynosi ok. 6%. Grupa ta jest niejednorodna. Najważniejszym browarem
w tej grupie jest Browar Perła, posiadający bardzo mocną pozycję w swoim regionie, tj. Polsce południowo-wschodniej. Pozostałe
browary mają różny profil działalności: dla niektórych produkcja zlecona stanowi istotną część produkcji, inne starają się rozwijać
produkcję piw specjalnych.
Trzecią grupę producentów piwa stanowią tzw. małe browary. Grupa ta obejmuje przedsiębiorców, których roczna produkcja nie
przekracza 100 tys. hl. Według danych Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich Polskie Piwo liczba małych browarów
w Polsce wynosi ok. 50. Należy jednak podkreślić, że mimo dużej liczby nie stanowią one skutecznej i realnej konkurencji w stosunku
do browarów z pierwszej grupy z uwagi na olbrzymie dysproporcje w zakresie produkcji czy marketingu, co przekłada się na ich siłę
rynkową.
Z przedstawionych danych wynika, że rynek produkcji i sprzedaży piwa w Polsce zaczyna mieć charakter oligopolistyczny. Liderami
są silni międzynarodowymi gracze - KP, Grupa Żywiec i Carlsberg. Niemniej występują między nimi pewne istotne asymetrie. KP - to
lider w produkcji, posiada dużą część najpopularniejszych ogólnopolskich marek o najwyższym wzroście sprzedaży, największy
potencjał produkcyjny i plany rozbudowy. Grupa Żywiec - wcześniej zajmowała pozycję lidera obecnie zaś jest na drugim miejscu pod
względem sprzedaży, posiada podobną ilość marek do KP, ale cechują się one mniejszą dynamiką wzrostu sprzedaży, jest to firma
zintegrowana wertykalnie - posiada własną sieć dystrybucji. Carlsberg Polska - ma mniejszy udział rynkowy od wcześniej wskazanych
dwóch browarów, posiada silne marki regionalne. […]
Wśród browarów z grupy średnich i małych cztery relatywnie najsilniejsze to: Royal Unibrew, Van Pur, Perła Browary Lubelskie
oraz BB - innowacyjny browar posiadający nowoczesny zakład produkcyjny. Powyżej wskazane browary posiadają wolne moce
produkcyjne i część z nich produkuje piwo na zlecenie. Browary te są obecne przede wszystkim w segmencie ekonomicznym piwa
oraz piw specjalnych - gatunkowych. Pozostałe browary z grupy browarów średnich i małych nie stanowią istotnej konkurencji dla
najsilniejszych graczy na tym rynku.
Z badań AC Nielsen, przedstawionych przez Zgłaszającego, wynika, iż w Polsce wśród 9 najlepiej sprzedających się piw dominują
marki KP oraz Grupy Żywiec. […] W ciągu trzech lat nastąpił wzrost udziału o ok. 7% najpopularniejszych marek piwa w Polsce. Co
istotne wzrost tego udziału zmieniał się niezależnie od wzrostu ogólnej sprzedaży piwa na rynku polskim. Natomiast z danych
i informacji zgromadzonych przez Prezesa Urzędu w toku prowadzonych postępowań wynika, iż ilościowy udział głównych marek
posiadanych przez uczestników przedmiotowej koncentracji w wielkości sprzedaży piwa przedstawiał się w 2006 r. następująco:
Najpopularniejsze marki piwa posiadane przez KP: „Tyskie” - ok. […] udziału w krajowej sprzedaży piwa. Jest to piwo z kategorii
lager, usytuowane w segmencie cenowym podstawowym. „Żubr” - ok. […] udziału w krajowej sprzedaży piwa. Jest to piwo z kategorii
lager, usytuowane w segmencie cenowym podstawowym. „Lech” - […] udziału w krajowej sprzedaży piwa. Jest to piwo z kategorii
lager, usytuowane w segmencie cenowym podstawowym wyższym. „Dębowe Mocne” - […] udziału w krajowej sprzedaży piwa.
Jest to piwo z kategorii mocne, usytuowane w segmencie cenowym podstawowym. „Redd's” - ok. […] udziału w krajowej sprzedaży
piwa. Jest to piwo z kategorii piwa smakowe, usytuowane w segmencie cenowym lokalne premium. „Pilsner Urquell” - […] udziału
w krajowej sprzedaży piwa. Jest to piwo z kategorii lager, usytuowane w segmencie cenowym międzynarodowe premium.
Najpopularniejsze marki piwa posiadane przez BB: „Wojak” - ok. […] udziału w krajowej sprzedaży piwa. Jest to piwo z kategorii
lager, usytuowane w segmencie cenowym podstawowym niższym. „Ginger's” - ok. […] udziału w krajowej sprzedaży piwa. Jest to
piwo z kategorii piwo smakowe, usytuowane w segmencie cenowym lokalne premium.

DZIENNIK URZĘDOWY NR 2

44

Z porównania posiadanych przez KP i BB marek wynika, że są one częściowo komplementarne. Ginger's i Redd's choć z punktu
widzenia całości rynku nie posiadają wielkiego udziału, to jednak w segmencie piw smakowych są dwiema najpopularniejszymi
markami. Najsilniejsza marka BB, tj. Wojak, jest częściowo komplementarna w stosunku do Żubra i Dębowego Mocnego. Wojak jest
jednak pozycjonowany cenowo niżej od ww. dwóch marek KP.
Oprócz faktycznej sprzedaży realizowanej przez producentów piwa przedmiotem badania w niniejszym postępowaniu była analiza
mocy produkcyjnych i ich wykorzystania przez producentów piwa w Polsce. […]
Analiza zdolności produkcyjnych browarów prowadzi do kilku wniosków. Trzech największych graczy na rynku w największym
stopniu, prawie maksymalnie, wykorzystuje swoje moce produkcyjne i w najbliższym czasie poziom wykorzystania tych mocy będzie
się utrzymywał z uwagi na wzrost sprzedaży piwa w Polsce. Wolne moce produkcyjne istnieją po stronie browarów średnich i małych.
Może to świadczyć o tym, że mimo wzrostu sprzedaży piwa w Polsce nie korzystają one z tego wzrostu, co jednocześnie powoduje, że
ich udziały rynkowe będą stopniowo maleć. Potwierdzeniem tej tendencji są wcześniejsze dane o rosnącym udziale rynkowym
najpopularniejszych marek (należących do trzech największych browarów).
Spośród pierwszej trójki największych producentów największe plany inwestycyjne posiada KP. Realizacja tych planów
spowoduje (przy spełnianiu prognoz rozwoju rynku zakładających, że w 2009 r. sprzedaż piwa w Polsce przekroczy 36 mln hl), że KP
będzie mogła zaspokoić zapotrzebowanie rynku w […]. Po przejęciu BB wskaźnik ten uda się osiągnąć wcześniej i przekroczyć go
o kilka procent. Wzrost mocy produkcyjnych Kompanii Piwowarskiej pozwoli jej skorzystać na wzroście sprzedaży piwa w Polsce
i wyeliminować sezonowe (w okresie letnim) braki w zakresie podaży. Jednocześnie trudno jest oszacować jak zakładany wzrost mocy
produkcyjnych i podaży piwa przez KP wpłynie na jej udziały rynkowe.
Dystrybucja piwa w Polsce odbywa się w kilku kanałach. Każdy z nich wykazuje istotne cechy odrębne. Przedsiębiorcy, aby dotrzeć
do konsumenta, wykorzystują je wszystkie, dostosowując jednocześnie do skali i profilu swojej produkcji. […] Jak wskazuje
Zgłaszający kanał niezależnego hurtu realizuje około […]% wolumenu sprzedaży piwa. Tradycyjne placówki handlowe zaopatrywane są
w piwo niemal wyłącznie za pośrednictwem tradycyjnych hurtowników, będących niezależnymi przedsiębiorcami. Wyjątkiem jest
Grupa Żywiec, która dystrybuuje znaczną część swoich produktów za pośrednictwem zintegrowanej sieci dystrybucji. Z punktu
widzenia analizy zwyczajów zakupowych konsumentów, piwo należy do kategorii produktów kupowanych bardzo często, ale
w mniejszych ilościach (na przykład 1-2 butelki na raz) i stąd wynika duże znaczenie placówek handlu tradycyjnego, zlokalizowanych
w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania konsumenta.
W toku prowadzonego postępowania część producentów zgłaszała obawy przed dominacją KP w tym kanale dystrybucji.
Przeprowadzone sondażowe badanie wśród niezależnych hurtowników potwierdziło, że wolumen obrotów produktami KP w tym
segmencie waha się […]. Jednakże z drugiej strony badania te wskazują, że wolumen obrotów produktami BB jest wyjątkowo niski […].
Wspomniane badanie potwierdziło dominację trzech graczy - KP, Grupy Żywiec oraz Carlsberga w tym segmencie, z wiodącą rolą
KP. Badanie ujawniło, że warunki prowadzenia działalności dystrybucyjnej zaostrzają się z roku na rok, co jest spowodowane istotną siłą
rynkową największych trzech browarów, a w szczególności KP.
Jak wskazuje Zgłaszający kanał sieci handlowych realizuje około 19% wolumenu sprzedaży piwa w Polsce. […] Udział handlu
nowoczesnego w sprzedaży piwa jest jeszcze stosunkowo niski, jednakże jego znaczenie rośnie dynamicznie i trend ten będzie się
utrzymywał w kolejnych latach […].
Według szacunków i własnych analiz eksperckich KP segment HoReCa (gastronomia) realizuje około […]% wolumenu sprzedaży
piwa. […] W kanale tym dominacja trzech największych browarów jest szczególnie widoczna. Wysokie bariery wejścia w ten kanał
dystrybucji powodują, że średnie i małe browary mają nikły udział w dystrybucji w tym kanale. […]
Dla znakomitej większości browarów podstawowym kanałem dystrybucji jest kanał handlu tradycyjnego. Kanał ten ma
szczególnie kluczowe znaczenie dla mniejszych i średnich browarów, albowiem duże bariery wejścia (przede wszystkim finansowe)
w kanale HoReCa powodują, że średnie i mniejsze browary są w praktyce nieobecne w tym segmencie dystrybucji. W przypadku
dystrybucji przez sieci handlowe należy podkreślić specyfikę tego kanału, wynikającą z faktu, że duża część spośród średnich i małych
browarów produkuje piwo na zlecenie sieci handlowych. […]
Polski rynek produkcji i sprzedaży piwa charakteryzuje się wysokimi barierami wejścia. Bariery te mają różny charakter: finansowy
[…], dystrybucyjny […], marketingowy i reklamowy […], surowcowy [...], prawny […].
W toku przeprowadzonego postępowania nie zidentyfikowano żadnych rynków, na które przedmiotowa koncentracja wywierałaby
wpływ w układzie wertykalnym.
W toku przeprowadzonego postępowania nie zidentyfikowano żadnych rynków, na które przedmiotowa koncentracja wywierałaby
wpływ w układzie konglomeratowym.
Na podstawie materiału zgromadzonego w niniejszej sprawie i powyższych ustaleń organ antymonopolowy zważył, co następuje.
Przepis art. 18 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 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. […] Powołany przepis wskazuje, że to intensywność ograniczenia konkurencji będzie
determinowała treść rozstrzygnięcia organu antymonopolowego. […] Z tych to powodów analizując wpływ koncentracji horyzontalnej
należy wziąć pod uwagę to, jak wpłynie ona na wzrost cen, ograniczenie podaży, spadek jakości czy innowacyjności. […]
W wyniku zrealizowania przedmiotowej koncentracji udział KP w polskim rynku produkcji i sprzedaży piwa wzrośnie […]. Oznacza
to, że udział KP nie przekroczy progu 40%, z którym to progiem ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wiąże domniemanie
pozycji dominującej. Jak z tego wynika wzrost udziałów KP w rynku będzie więc relatywnie niski. Wzrost ten będzie realizowany
głównie przez dwie marki BB, tj. Wojaka i Ginger's. Marka BB o największym udziale rynkowym, tj. Wojak, nie stanowi istotnej
konkurencji dla innych piw z tej samej segmentacji gatunkowej czy cenowej. Należy zauważyć, że choć marka Ginger's w swoim
segmencie posiada wysoki udział, to jednak wymaga podkreślenia fakt, że jest to segment niszowy o ograniczonym znaczeniu
z punktu widzenia całego rynku (segment ten stanowi ok. 3,2% całości rynku sprzedaży piwa w Polsce). Dodatkowo podkreślić trzeba,
że udział rynkowy Ginger's nieznacznie spada (z ok. […] - udziały odnoszą się do sprzedaży piwa z tego segmentu). […]
Po przeprowadzeniu koncentracji przestanie istnieć browar innowacyjny, ale nie stanowiący skutecznej konkurencji dla
największych browarów w Polsce. Ponadto BB jest browarem o malejącym udziale rynkowym i słabej dystrybucji (świadczą o tym
niskie wartości wskaźników marketingowych, tj. wskaźnik dystrybucji ważonej czy Share in shop handling). Dlatego też, z punktu
widzenia struktury rynku przejęcie tego browaru nie zmieni w sposób istotny sytuacji na nim i nie stworzy takiej przewagi
konkurencyjnej po stronie KP, którą mogłaby ona wykorzystać do zakłócenia mechanizmu wolnej konkurencji.
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Należy podkreślić, że czasem nawet niewielki wzrost udziałów może skutkować istotnym ograniczeniem konkurencji na skutek
specyfiki rynku oraz słabości lub braku innych graczy. Jednak taka sytuacja nie ma miejsca w analizowanej sprawie. Pomimo przejęcia BB
przez KP i osiągnięcia przez ten podmiot, jak wskazano powyżej, udziału zbliżonego do udziału, z którym ustawa wiąże domniemanie
posiadania pozycji dominującej, w ocenie organu antymonopolowego KP takiej pozycji nie osiągnie. […]. Będzie się bowiem spotykała
z silną konkurencją, która posiada potencjał, mogący zrównoważyć ewentualne antykonkurencyjne działanie KP. […]
Część ankietowanych przedsiębiorców wskazywała na zagrożenie, jakie niesie niniejsza koncentracja dla kanału hurtu
niezależnego. Zebrany materiał dowodowy pozwala na stwierdzenie, że udział produktów KP w tym segmencie dystrybucji jest
wyższy niż ogólny udział KP w rynku sprzedaży piwa i waha się w przedziale […], w zależności od dystrybutora. Ta sytuacja wiąże się
z tym, że największy konkurent KP - Grupa Żywiec posiada własną sieć dystrybucji i kanał hurtu niezależnego wykorzystuje
w mniejszym zakresie. Jednakże należy podkreślić także, że udział BB w tym segmencie dystrybucji nie odbiega od jej udziału
ogólnego. […] Nawet przy założeniu rozwoju marek BB przez KP wzrost wolumenu obrotów tymi markami będzie rozciągnięty
w czasie, co pozwoli konkurentom na dostosowanie się do tej zmiany.
Przedmiotem analizy organu był też wpływ koncentracji na region, gdzie ma siedzibę BB. Pozycja BB jest najsilniejsza w regionie
świętokrzyskim i przyległych województwach. Wynika to w dużej mierze z usytuowania browaru i wiążącej się z tym lepszej
dystrybucji jego produktów. Warto podkreślić, że marki dystrybuowane przez BB są relatywnie młode i nie są łączone w świadomości
konsumentów ze szczególnym regionem. […] W związku z powyższym, szczególnie w dystrybucji przez niezależne hurtownie, może
nastąpić pewne zwiększenie wolumenu obrotów produktami KP, to jednak należy przypuszczać, że w perspektywie czasowej sytuacja
ta upodobni się do innych regionów kraju.
Organ antymonopolowy ocenił również skutki koncentracji KP i BB w kontekście zmiany w zakresie zdolności produkcyjnych.
Zdolności produkcyjne BB kształtujące się na poziomie ok. 1 mln hl są bowiem w chwili obecnej w dużej części niewykorzystane […].
Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, iż KP planuje na przestrzeni najbliższych dwóch lat zwiększenie swoich mocy produkcyjnych.
[…] A zatem bez względu na to, czy BB zostałby przejęty przez KP, czy też nie zostałby przejęty, nie wpłynęłoby to w istotnym stopniu na
wzrost zdolności produkcyjnych KP w najbliższym czasie.
12
DECYZJA
z dnia 15 lutego 2008 r.w sprawie stosowania praktyki ograniczającej konkurencję przez Związek Stowarzyszeń Artystów
Wykonawców STOART w Warszawie (Nr RWA-4/2008)
I. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244,
poz. 2080 ze zm.) i art. 28 ust. 6 tej ustawy w zw. z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) oraz §6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie
określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.),
po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, wszczętego z urzędu, działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i konsumentów uznaje się za praktykę ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zawarcie przez Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOART
w Warszawie porozumienia ograniczającego konkurencję na krajowym rynku zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych
wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych, polegającego na ustaleniu zasad przyjmowania tych praw do zbiorowego
zarządu, które ograniczają artystom wykonawcom możliwość powierzenia mu wykonywania zbiorowego zarządu prawami
do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych jedynie w odniesieniu do wybranych pól eksploatacji
i stwierdza się zaniechanie jej stosowania z dniem 11 października 2006 r.
II. Na podstawie art. 105 ust. 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. 80 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 131 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
i §6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, a także w zw. z art. 5 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie
wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz. Urz. UE z dnia 4 stycznia 2003 r. Nr L 001), po
przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, wszczętego z urzędu, działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów: umarza się postępowania antymonopolowe w sprawie podejrzenia naruszenie przez Związek
Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOART w Warszawie art. 81 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
(Dz. Urz. UE z dnia 29 grudnia 2006 r. Nr C 321 E s. 37.) wskutek zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję na krajowym
rynku zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych, polegającego na
ustaleniu zasad przyjmowania tych praw do zbiorowego zarządu, które ograniczają artystom wykonawcom możliwość powierzenia
mu wykonywania zbiorowego zarządu prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych jedynie
w odniesieniu do wybranych pól eksploatacji.
UZASADNIENIE
W wyniku prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegaturę w Warszawie postępowania
wyjaśniającego mającego na celu badanie zasad wykonywania przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub
prawami pokrewnymi zbiorowego zarządu tymi prawami, zostały zebrane informacje i dokumenty dotyczące warunków wykonywania
przez Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOART w Warszawie (dalej: STOART) zbiorowego zarządu prawami do
artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych.
STOART jest stowarzyszeniem działającym na terenie Polski w charakterze organizacji zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi lub pokrewnymi (dalej: OZZ) w rozumieniu art. 104 i nast. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). STOART zarządza zbiorowo prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań
utworów muzycznych oraz słowno-muzycznych, obecnie na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Ministra Kultury z dnia
27 czerwca 2003 r., znak: DP.WPA.024/492/02/mp. […]
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Prezes UOKiK uznał, że w świetle informacji i dokumentów przekazanych przez STOART stowarzyszenie to wykonuje zarząd
prawami wyłącznie w pełnym zakresie, tj. w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji. Wprawdzie na pytanie o to, czy osoba
powierzająca STOART zarząd prawami może powierzyć go tylko w odniesieniu do wybranych pól eksploatacji, STOART stwierdziło, że
jest to możliwe, […] jednak z uzyskanych informacji i dokumentów, w szczególności statutu STOART oraz wzoru zobowiązania
organizacyjnego STOART, którego podpisanie warunkuje wykonywanie przez to stowarzyszenie zarządu prawami w odniesieniu do
określonego artysty wykonawcy, mogło wynikać, że zasady zarządu prawami przez STOART przewidują wyłącznie powierzenie
STOART zarządu prawami łącznie w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wynikających z zezwolenia Ministra Kultury.
Na podstawie zgromadzonych informacji i dokumentów Prezes UOKiK uznał, że okoliczności sprawy stwarzają podejrzenie
naruszenia przez STOART określonego w art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazu porozumień
ograniczających konkurencję. Prezes UOKiK uznał także, że opisane działanie STOART może naruszać zakaz określony w art. 81 ust. 1
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dalej: TWE).
W związku z powyższym, postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2006 r. zostało wszczęte z urzędu, w imieniu Prezesa UOKiK,
postępowanie antymonopolowe w sprawie podejrzenia zawarcia przez STOART porozumienia ograniczającego konkurencję na
krajowym rynku zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych,
polegającego na ustaleniu zasad przyjmowania tych praw do zbiorowego zarządu, które ograniczają artystom wykonawcom możliwość
powierzenia mu wykonywania zbiorowego zarządu prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych
jedynie w odniesieniu do wybranych pól eksploatacji - co może stanowić naruszenie art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów i art. 81 ust. 1 TWE […].
Ustosunkowując się do stawianych zarzutów STOART uznało stawiany mu zarzut za bezzasadny. W uzasadnieniu STOART
przedstawił informacje i dokumenty mające potwierdzać jego stanowisko.
Z uwagi na to, że postępowanie w sprawie dotyczyło także podejrzenia naruszenie przez STOART art. 81 ust. 1 TWE oraz przez
wzgląd na wymogi wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł
konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz. Urz. UE z dnia 4 stycznia 2003 r. Nr L 001), informacja o wszczęciu postępowania
została zgłoszona Komisji Europejskiej.
Z uwagi na charakter rozstrzygnięcia w zakresie zarzutu naruszenia art. 81 ust. 1 TWE (umorzenie postępowania), projekt decyzji
nie był konsultowany z Komisją w trybie określonym w art. 11 ust. 4 tego Rozporządzenia. Nie ma bowiem obowiązku notyfikacji
Komisji projektów tego rodzaju decyzji. […]
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił, co następuje.
Niniejsza sprawa dotyczy zasad sprawowania zbiorowego zarządu prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych
i słowno-muzycznych, oddawanych przez artystów wykonawców tych utworów pod ochronę STOART.
Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki
ludowej pozostaje pod ochroną niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Artystycznymi wykonaniami są
w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób
w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania (art. 85 ust. 2). Przedmiot ochrony prawnoautorskiej stanowią zatem
w szczególności artystyczne wykonania utworów muzycznych i słowno-muzycznych.
Uprawnienia artystów wykonawców wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych obejmują wyłączne prawo
do ochrony dóbr osobistych, w szczególności w zakresie: (a) wskazywania go jako wykonawcy, z wyłączeniem przypadków, gdy
pominięcie jest zwyczajowo przyjęte, (b) decydowania o sposobie oznaczenia wykonawcy, w tym zachowania anonimowości albo
posłużenia się pseudonimem, (c) sprzeciwiania się jakimkolwiek wypaczeniom, przeinaczeniom i innym zmianom wykonania, które
mogłyby naruszać jego dobre imię (art. 86 ust. 1 pkt 1). Artyście wykonawcy przysługuje także prawo korzystania z artystycznego
wykonania i rozporządzania prawami do niego na następujących polach eksploatacji: (a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wytwarzania określoną techniką egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
(b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu
egzemplarzy, (c) w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny niż określony w pkt (b) - nadawania,
reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także
publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym (art. 86 ust. 1 pkt 2). Artyście wykonawcy służy prawo do wynagrodzenia za korzystanie
z artystycznego wykonania lub za rozporządzanie prawami do takiego wykonania określone w umowie albo przyznane w przepisach
ustawy (art. 86 ust. 2). Artyście wykonawcy przysługuje także prawo do stosownego wynagrodzenia z tytułu nadawania, reemitowania
lub odtwarzania artystycznego wykonania za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza (art. 86 ust. 3).
Wskutek masowej eksploatacji dóbr chronionych prawami pokrewnymi, możliwej dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii,
skuteczne zarządzanie prawami wyłącznymi przez indywidualnego artystę wykonawcę często w praktyce staje się niemożliwe, a co
najmniej wysoce nieopłacalne, jako że artystyczne wykonanie może być wykorzystywany jednocześnie przez wielu użytkowników
przy pomocy różnych mediów. W tej sytuacji - jak podkreśla się w literaturze przedmiotu - skuteczny nadzór nad jego eksploatacją
przerasta możliwości organizacyjne i finansowe pojedynczego autora. W związku z tym zarząd prawami wykonywany jest kolektywnie
przez wyspecjalizowane podmioty, tj. OZZ.
Reżim prawny działalności OZZ określony został w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z jej art. 104 ust. 1,
OZZ to stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne, których
statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie
uprawnień wynikających z ustawy. W granicach udzielonego upoważnienia OZZ udziela użytkownikom zezwoleń na korzystanie
z praw, będących w jego zarządzie (powierzonych mu bezpośrednio przez uprawnionych bądź zarządzanych na podstawie umów
o wzajemnej reprezentacji zawartych z OZZ w innych krajach), sprawuje kontrolę nad sposobem ich eksploatacji i chroni powierzone
prawa, a także inkasuje i dokonuje podziału między uprawnionych środków finansowych uzyskanych od użytkowników. Nie jest
wykluczone realizowanie przez OZZ innych zadań i innych celów ważnych dla środowiska swoich członków.
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych określa status prawny OZZ jako stowarzyszeń. Reżim prawny działalności OZZ
określają zatem także przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.). […]
OZZ działają na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 104 ust. 2 pkt
2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zezwolenie udzielane jest organizacjom dającym rękojmię należytego
zarządzania powierzonymi prawami (art. 104 ust. 3 ww. ustawy). Obecnie na podstawie ww. zezwolenia działa piętnaście OZZ,
określonych w załączniku do obwieszczenia Ministra Kultury z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury o
udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami
pokrewnymi (M.P. Nr 18, poz. 322). Przedmiot działalności poszczególnych OZZ na ogół się nie pokrywa i zarządzają one odrębnymi
rodzajami praw wyłącznych bądź - w przypadku OZZ zarządzających prawami autorskimi - prawami do odrębnego rodzaju utworów. […]
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Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie ustanawia na rzecz żadnego podmiotu prawnego monopolu w zakresie
zarządu tymi prawami. Obowiązująca jest zasada pluralizmu OZZ, dopuszczająca istnienie więcej niż jednej OZZ do wykonywania
zbiorowego zarządu danym rodzajem praw na określonych polach eksploatacji. Wyraźnie przesądza to art. 107 tej ustawy, zgodnie
z którym jeżeli na danym polu eksploatacji działa więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania, organizacją właściwą
w rozumieniu ustawy jest organizacja, do której należy twórca lub artysta wykonawca, a gdy twórca lub artysta wykonawca nie należy
do żadnej organizacji albo nie ujawnił swojego autorstwa - organizacja wskazana przez Komisję Prawa Autorskiego.
STOART działa jako OZZ na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Ministra Kultury z dnia 27 czerwca 2003 r.
(znak: DP.WPA.024/492/02/mp). Działalność STOART określają również postanowienia Statutu, uchwalonego na Nadzwyczajnym
Walnym Zebraniu Z.S.A.W. STOART w dniu 5 listopada 2000 r. Zgodnie z §1 ust. 1 Statutu, STOART jest organizacją zbiorowego
zarządzania prawami pokrewnymi praw autorskich artystów wykonawców […]. Członkami STOART są Stowarzyszenia założycielskie,
a mogą nimi być inne osoby prawne i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą w dziedzinie kultury o celach podobnych do
Stowarzyszeń założycielskich (§3 ust. 2 pkt 1 Statutu) oraz osoby fizyczne - artyści wykonawcy, którzy wyrazili wolę przynależności jako
członkowie indywidualni podpisując w tym celu zobowiązanie organizacyjne (§3 ust. 2 pkt 2 Statutu). […]
Stosownie do postanowień Statutu, podstawowym celem STOART jest zbiorowe zarządzanie prawami do artystycznych
wykonań i ochrona praw artystów wykonawców (§4 ust. 1). Cele działalności STOART obejmują także promowanie działalności
artystycznej artystów wykonawców oraz niesienie im w razie potrzeby pomocy materialnej (§4 ust. 2). Do zadań statutowych STOART
należy (1) ochrona i dochodzenie powierzonych mu praw do artystycznych wykonań na polach eksploatacji wskazanych w zezwoleniu
na zbiorowe zarządzanie i pobieranie wynagrodzeń, (2) realizacja uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, (3) wspieranie działalności Stowarzyszeń założycielskich i organizacji utworzonych przez ich członków, członków
STOART - osób prawnych i innych podmiotów oraz udzielnie pomocy członkom indywidualnym i ich następcom prawnym w sprawach
dotyczących realizacji ich praw do artystycznych wykonań i ochrony zawodu artystów wykonawców, (4) działalność zmierzająca do
doskonalenia i promocji prawa autorskiego i praw pokrewnych w szczególności praw do artystycznych wykonań (§4 ust. 3).
STOART zarządza zbiorowo prawami zarówno członków, jak i osób niemających takiego statusu. Według danych przekazanych
przez STOART, spośród niemal 3800 artystów wykonawców, których prawami zarządza, dziewiętnastu nie jest jego członkami […].
Zgodnie z zezwoleniem Ministra Kultury, STOART wykonuje zbiorowy zarząd prawami do artystycznych wykonań utworów
muzycznych i słowno-muzycznych na następujących polach eksploatacji: (1) utrwalanie, (2) zwielokrotnianie określoną techniką, (3)
wprowadzanie do obrotu, (4) publiczne odtwarzanie, (5) najem, (6) użyczenie, (7) nadawanie, (8) reemitowanie, (9) wyświetlanie, (10)
publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym.
Poza STOART, do wykonywania zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słownomuzycznych uprawnione jest również Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP
w Warszawie na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Ministra Kultury z dnia 13 marca 2003 r. (znak: DP.WPA.024/498/02/mp).
Liczba osób, których prawami SAWP zarządza nie przekracza 1400 […]. Na terenie Polski SAWP reprezentuje także zagranicznych
artystów wykonawców zrzeszonych w organizacjach, z którymi ma zawarte umowy o wzajemnej reprezentacji. Liczba tych artystów
przekracza kilkanaście tysięcy osób […].
STOART nadzoruje wykorzystanie praw artystów wykonawców na terenie kraju i za granicą. W tym celu stowarzyszenie zawarło
umowy o wzajemnej reprezentacji z dwudziestoma trzema OZZ w innych krajach […]. Na podstawie tych umów STOART zarządza
i chroni prawa do artystycznych wykonań zagranicznych artystów wykonawców i ich następców prawnych (§33 ust. 1 Statutu
STOART). Stowarzyszenie reprezentuje ponad 100 000 zrzeszonych w nich artystów wykonawców […]. Wykonywanie zbiorowego
zarządu prawami członków STOART odbywa się na podstawie zobowiązania organizacyjnego. Zgodnie z §31 ust. 1 Statutu STOART,
powierzenie tej organizacji zarządu praw do artystycznych wykonań indywidualnych członków STOART następuje na podstawie
dobrowolnego zobowiązania organizacyjnego. Zobowiązanie organizacyjne, którego tekst uchwala Zarząd, powinno zawierać
w szczególności postanowienia dotyczące przeniesienia powierzonych praw do artystycznego wykonania objętych zbiorowym
zarządzaniem (§31 ust. 2 pkt 1 statutu) […].
Od momentu powstania i w dacie wszczęcia postępowania STOART stosował poniższe zobowiązanie organizacyjne, które
następnie zostało zmienione […]. W pierwotnie obowiązującym zobowiązaniu organizacyjnym podpisujący je artysta wykonawca
deklarował wolę zostania członkiem indywidualnym STOART, oświadczając zarazem m.in., że:
1) Powierza STOART zarządzanie i ochronę praw majątkowych do artystycznych wykonań zgłoszonych do rejestru STOART;
2) Upoważnia STOART do zlecenia realizacji powierzonych sobie z tego tytułu uprawnień i obowiązków odpowiednim organizacjom
poza granicami Polski;
3) Zgodnie z §30 Statutu STOART oraz z udzieloną mu przez ministra właściwego do spraw kultury koncesją zakres powierzonych
STOART do ochrony i zarządzania praw obejmuje w szczególności: 1. udzielanie zgody na wprowadzenie do obrotu przez
użyczenie lub najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono oraz rozpowszechnianie przez nadawanie,
reemitowanie, publiczne wykonywanie, wyświetlanie i odtwarzanie, chyba że jest ono dokonywane za pomocą wprowadzonego
do obrotu egzemplarza; 2. pobieranie, repartycję i wypłatę wynagrodzenia z
wprowadzenia do obrotu przez użyczenie lub
najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono oraz rozpowszechnianie przez nadawanie, reemitowanie,
publiczne wykonywanie, wyświetlanie i odtwarzanie, także kiedy jest ono dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu
egzemplarza; 3. pobieranie, repartycję i wypłatę wynagrodzenia pochodzącego z opłat wnoszonych przez producentów
i importerów magnetofonów, magnetowidów i innych urządzeń oraz czystych nośników. (…) 11. zmiany w treści niniejszego
zobowiązania wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
STOART stawiane mu zarzuty uznało za bezzasadne. W uzasadnieniu stowarzyszenie stwierdziło, co następuje.
Treść zobowiązania organizacyjnego przed przyjęciem uchwały Nr 888 Zarządu STOART obejmuje wszystkie pola eksploatacji,
wynikające z zakresu zezwolenia udzielonego STOART przez Ministra Kultury. Jednak artysta wykonawca może powierzyć swoje
prawa w zarząd STOART w odniesieniu do wybranych pól eksploatacji i nie musi wyrażać zgody na wyłączne wykonywanie zarządu
jego prawami. STOART pokreślił zarazem, że gdyby artysta wykonawca wyraził wolę powierzenia mu zarządu prawami tylko na
niektórych polach eksploatacji, Zarząd STOART ukształtowałby formę i treść zobowiązania organizacyjnego innego, szczególnego
w stosunku do typowego zobowiązania […].
Brak zobowiązań organizacyjnych innych niż kwestionowane przez Prezesa UOKiK wynika z braku zapotrzebowania artystów
wykonawców na ukształtowanie stosunku ze STOART w sposób odbiegający od przyjętego przez to stowarzyszenie. W całym okresie
działalności STOART (od 1995 r.), żadna z osób powierzających mu wykonywanie zbiorowego zarządu nie zwróciła się o modyfikację
treści zobowiązania organizacyjnego w stosunku do wzoru uchwalonego przez Zarząd STOART, ani z żądaniem (propozycją)
wykonywania zarządu prawami przez STOART tylko na wybranych opolach eksploatacji […].

DZIENNIK URZĘDOWY NR 2

48

STOART poinformowało ponadto, że pięcioro artystów wykonawców powierzyło mu zarząd prawami nie w pełnym zakresie
(z wyjątkiem pola eksploatacji „nadawanie” drogą emisji telewizyjnej, prowadzonej przez TVP S.A.), powierzając zarząd prawami
w pozostałym zakresie Stowarzyszeniu Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP w Warszawie […].
Na potwierdzenie tej okoliczności STOART przedstawił dokumenty rozliczenia finansowego za nadania radiowo-telewizyjne, z których
wynika, że STOART nie inkasowało na rzecz artystów wykonawców wpływów z tytułu nadań przez TVP S.A., natomiast inkasowało
wpływy od rozgłośni radiowych i od innych rozgłośni telewizyjnych […] oraz stosowne oświadczenia artystów wykonawców […].
Pismami z dnia 9 sierpnia 2007 r. oraz z dnia 28 września 2007 r. STOART przekazał do Prezesa UOKiK informacje o zmianie przez
Zarząd tego stowarzyszenia stosowanych zasad przyjmowania zbiorowego zarządu prawami do artystycznych wykonań utworów
muzycznych i słowno-muzycznych.
Na mocy uchwały Nr 888 Zarządu STOART z dnia 11 października 2006 r., zatwierdzony został nowy wzór zobowiązania
organizacyjnego oraz wzór aneksu do tego zobowiązania, umożliwiającego artyście wykonawcy dokonanie zmian w już podpisanym
zobowiązaniu […]. Nowy wzór zobowiązania organizacyjnego jest stosowany w dacie wydania niniejszej decyzji. Ma zastosowanie
zarówno do każdej osoby, która powierzyła STOART zarząd prawami po dacie jego uchwalenia przez Zarząd STOART, jak i do osób,
które podpisały wcześniejsze zobowiązanie organizacyjne. Tym ostatnim informacja o możliwości zmiany treści zobowiązania
organizacyjnego została przekazana przez władze STOART za pośrednictwem delegatów na Nadzwyczajne Walne Zebranie STOART.
Do swobodnego uznania osób, które podpisały zobowiązanie organizacyjne przed podjęciem uchwały Nr 888 pozostawiono decyzję,
czy chcą, by stowarzyszenie zarządzało ich prawami według dotychczasowego zobowiązania, czy według nowego.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył, co następuje.
Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów. Stronie postępowania postawiono zarzut naruszenia art. 5 ust. 1 ww. ustawy oraz art. 81 ust. 1 TWE.
W dniu 21 kwietnia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z art. 131
ust. 1 tej ustawy, do postępowań wszczętych na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. W związku z powyższym, decyzja
w niniejszej sprawie została wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Postępowanie zostało wszczęte z uwagi na możliwość naruszenia interesu publicznego. Ustawa o ochronie konkurencji
i konsumentów należy do dziedziny prawa publicznego, a prawo to ma na celu ochronę interesu ogólnospołecznego. Zgodnie z treścią
art. 1 ust. 1 tej ustawy, określa ona warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowania w interesie publicznym ochrony
interesów przedsiębiorców i konsumentów. W czasie postępowania i przy wydawaniu decyzji Prezes UOKiK jest tym samym
rzecznikiem interesu publicznego. Wynika to również z jego zadań w strukturze administracji publicznej - m.in. z art. 7 Kpa. Decyzja
administracyjna może bowiem dotyczyć nie tylko stron, lecz jej skutki mogą rozciągać się także na inne osoby - osoby fizyczne,
jednostki organizacyjne. W rozstrzyganych przez Prezesa UOKiK sprawach zasadnym jest zatem ustalenie, czy nastąpiło naruszenie
interesu publicznoprawnego.
Interes publiczny w postępowaniu administracyjnym nie jest pojęciem jednolitym i stałym. Publicznoprawny charakter ustawy
oznacza, że nie wszystkie zachowania przedsiębiorców i ich związków, nawet formalnie podlegające literze prawa, uzasadniają
uruchomienie przewidzianych przez nią instrumentów. Powinno to następować tylko wówczas, gdy w następstwie zachowań
naruszających ustawę zagrożony jest interes ogólnospołeczny. Naruszenie zaś tego interesu ma miejsce wówczas, gdy skutkami
działań sprzecznych z ustawą dotknięty jest szerszy krąg uczestników rynku, względnie, gdy te działania wywołują na rynku inne
niekorzystne zjawiska. […]
Zarzuty stawiane w niniejszej sprawie dotyczą porozumienia na krajowym rynku zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi
artystów wykonawców do utworów muzycznych i słowno-muzycznych ograniczającego członkom STOART możliwość powierzenia
mu sprawowania zbiorowego zarządu ich prawami wyłącznymi jedynie w odniesieniu do wybranych pól eksploatacji. […] Tego rodzaju
praktyki ograniczające konkurencję mogą wywierać negatywny skutek na stan konkurencji na rynku.
W tym stanie rzeczy Prezes UOKiK uznał za bezsprzeczną możliwość naruszenia interesu publicznego, a zarazem istnienie
podstaw do rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu antymonopolowym.
Zgodnie z art. 86 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stroną postępowania jest każdy, kto wnosi o wydanie decyzji
w sprawie praktyk ograniczających konkurencję lub wobec kogo zostało wszczęte postępowanie o stosowanie praktyk
ograniczających konkurencję lub naruszenie innych przepisów ustawy. […]
Niniejsze postępowanie jest prowadzone z urzędu w sprawie zarzutów naruszenia przez STOART art. 5 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów oraz art. 81 ust. 1 TWE. Powołane przepisy określające zakazy stosowania praktyk ograniczających
konkurencję stosuje się jedynie do przedsiębiorców i ich związków. Czyni to niezbędnym rozważenie, czy STOART może być
adresatem zakazów określonych w ww. przepisach.
W świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów STOART ma status zarówno przedsiębiorcy, jak i związku
przedsiębiorców. Stowarzyszenie to jest zatem biernie legitymowane w postępowaniu antymonopolowym w sprawie zarzutu
naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję. […]
STOART działa w formie stowarzyszenia. […] Ma status organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami
pokrewnymi (art. 104 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). STOART zbiorowo zarządza prawami do artystycznych
wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych, na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Ministra Kultury z dnia
27 czerwca 2003 r. (znak: DP.WPA.024/492/02/mp). […]
W świetle art. 2 ust. 1 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenia są dobrowolnymi, samorządnymi i trwałymi
zrzeszeniami o celach niezarobkowych.
Zdaniem Prezesa UOKiK, powyższe okoliczności nie przesądzają o braku antymonopolowej podmiotowości stowarzyszeń,
a w szczególności OZZ takich jak STOART. Mimo co do zasady niekomercyjnego charakteru swojej działalności, stowarzyszenia mogą
prowadzić działalność gospodarczą według zasad ogólnych. Dochód z tej działalności powinien jednak służyć realizacji celów
statutowych stowarzyszenia (art. 34 ww. ustawy).
W ocenie Prezesa UOKiK, rozstrzygając o podmiotowości STOART w postępowaniu antymonopolowym należy również wziąć
pod uwagę charakter wykonywanego przez to stowarzyszenie zarządu prawami pokrewnymi. Do statutowych zadań OZZ należy
zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. W granicach udzielonego upoważnienia OZZ, w tym STOART, udzielają użytkownikom zezwoleń na
korzystanie z praw będących w ich katalogu, sprawują kontrolę nad sposobem eksploatacji praw, a także inkasują i dokonują podziału
między uprawnionych środków finansowych uzyskanych od użytkowników. OZZ odgrywają zatem istotną rolę w obrocie prawami

49

DZIENNIK URZĘDOWY NR 2

autorskimi i pokrewnymi. Beneficjentami takiego systemu zarządzania prawami są zarówno uprawnieni (w tym przypadku: artyści
wykonawcy), jak i użytkownicy praw. Z punktu widzenia interesu artystów wykonawców, za zbiorowym zarządem prawami przemawia
uciążliwość i nieekonomiczność ich indywidualnej ochrony, która w przypadku niektórych form eksploatacji (np. nadawania,
reemitowania oraz odtwarzania lub wprowadzania do obrotu egzemplarzy artystycznego wykonania) jest wręcz niemożliwa.
Wobec powyższych okoliczności należy stwierdzić, że wykonując funkcje określone w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych STOART świadczy usługi na rzecz artystów wykonawców oraz użytkowników praw pokrewnych, którym STOART
odpłatnie udostępnia te prawa, z czego uzyskuje przychód […]. Tym samym STOART w praktyce uczestniczy w wymianie handlowej,
której przedmiotem są prawa do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych. Działalność STOART
bezpośrednio wpływa na poziom konkurencji na rynkach związanych z masową eksploatacją dóbr niematerialnych.
Należy zauważyć, że również w świetle ustalonego orzecznictwa antymonopolowego działalność statutowa OZZ podlega
ograniczeniom określonym w prawie antymonopolowym - zarówno w relacjach z użytkownikami praw, jak i w zakresie sposobu, w jaki
OZZ określają zasady realizacji kolektywnego zarządu prawami na rzecz uprawnionych. […]
Zdaniem Prezesa UOKiK, osoby traktowane jak przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów mogą
zarazem spełniać przesłanki związku przedsiębiorców w świetle jej art. 4 pkt 2. W tym świetle na potrzeby art. 5 ww. ustawy STOART
należy traktować jak związek przedsiębiorców. W świetle Statutu STOART, zrzesza on osoby mające status przedsiębiorcy
w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: stowarzyszenia zrzeszające artystów wykonawców, podmioty
prowadzące działalność gospodarczą w dziedzinie kultury (§3 ust. 2 pkt 1 Statutu) oraz osoby fizyczne - artystów wykonawców
utworów muzycznych i słowno-muzycznych (§3 ust. 2 pkt 2 Statutu), którzy także mają status przedsiębiorcy.
Artyści wykonawcy, których skupia STOART, są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. Są to osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą. […] Działalność artystów
wykonawców utworów muzycznych i słowno-muzycznych mieści się w katalogu rodzajów działalności wymienionym w art. 2 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej i może być uznane za rodzaj działalności usługowej. Wspomniany katalog nie jest zresztą
wyczerpujący, więc pojęcie działalności gospodarczej może obejmować w praktyce także działalność nie ujętą w nim wyraźnie,
np. działalność artystyczną.
Działalność artystów wykonawców utworów muzycznych i słowno-muzycznych ma charakter zarobkowy. O spełnieniu tej cechy
decyduje obiektywna ocena, że charakter ich działalności pozwala, choćby potencjalnie, na osiąganie dochodu. […]
Ustawodawca uznaje działalność za gospodarczą pod warunkiem jej wykonywania w sposób zorganizowany. […] W świetle tych
kryteriów na zorganizowany charakter działalności artystów wykonawców wskazuje m.in. fakt powierzania przez nich STOART
wykonywania zarządu ich prawami wyłącznymi. W ten sposób artyści wykonawcy organizują sobie na trwałe sposób eksploatacji
swoich praw celem skutecznego uzyskiwania zarobków z działalności artystycznej. […]
Działalność gospodarczą powinna bowiem cechować ciągłość działania, która przede wszystkim oznacza powtarzalność działań
zarobkowych. Powierzanie STOART wykonywania zarządu prawami świadczy o zorientowaniu jego członków na długofalową
eksploatację praw i ciągłym, powtarzalnym charakterze działalności, których skala i charakter czynią, w oczach artystów wykonawców,
nieefektywnym samodzielne zarządzanie swoimi prawami.
Wobec powyższego Prezes UOKiK uznał, że działalność artystów wykonawców utworów muzycznych i słowno-muzycznych
mieści się w zakresie znaczeniowym pojęcia przedsiębiorcy z art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Niezależnie od powyższej argumentacji można uznać, że artyści wykonawcy mieszczą się w kategorii przedsiębiorców, o których
mowa w art. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który pod tym pojęciem rozumie osoby fizyczne wykonujące
zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzące działalność w ramach wykonywania takiego zawodu. […] Działający
profesjonalnie artyści niewątpliwie prowadzą - we własnym imieniu i na własny rachunek - działalność zawodową, wykonując
ww. zawód wymagający profesjonalizmu.
Ponieważ artystów wykonawców należy traktować jak przedsiębiorców na potrzeby stosowania przepisów ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, zrzeszający ich STOART ma status związku przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 tej ustawy.
Stowarzyszenie to jest zatem biernie legitymowane do udziału w charakterze strony w niniejszym postępowaniu.
Argumentacja co do posiadania przez STOART antymonopolowej podmiotowości na gruncie art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów pozostaje aktualna w odniesieniu do art. 81 TWE.
We wspólnotowym prawie konkurencji odpowiednikiem pojęcia „przedsiębiorca”, które w prawie polskim określa adresatów
zakazów praktyk ograniczających konkurencję, jest termin „przedsiębiorstwo” (undertaking). […] Obejmuje on każdą autonomiczną
jednostkę organizacyjną prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą, nienakierowaną na zaspokajanie swoich codziennych
potrzeb, bez względu na formę prawną i sposób finansowania Zgodnie z orzecznictwem ETS pojęcie działalności gospodarczej
charakteryzuje oferowanie dóbr i usług na danym rynku. […] W powyższym świetle przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 81 TWE
stanowi zarówno STOART, jak i artyści wykonawcy, których prawami STOART zbiorowo zarządza.
Zgodnie z ustalonym orzecznictwem wspólnotowym, działalność takich jak STOART organizacji, które zbiorowo zarządzają
prawami autorskimi i pokrewnymi, podlega ograniczeniom określonym w art. 81 i 82 TWE. Świadczone przez OZZ odpłatne udzielanie
licencji praw wyłącznych ich użytkownikom, jak i zarządzanie i ochrona praw jest działalnością usługową. […]
Prezes UOKiK uznał, że STOART ma także status związku przedsiębiorstw. Związek przedsiębiorstw to zrzeszenie podmiotów
mających status przedsiębiorstwa. Art. 81 TWE ma przy tym zastosowanie do decyzji stowarzyszeń także wówczas, gdy status
przedsiębiorstw mają tylko ich członkowie, same zaś stowarzyszenia nie prowadzą działalności gospodarczej Pojęcie związku
przedsiębiorstw obejmuje także związki związków przedsiębiorstw. Status STOART jako związku przedsiębiorstw w rozumieniu
art. 81 i 82 TWE wynika z faktu, że w myśl tych przepisów jak przedsiębiorstwa należy traktować artystów wykonawców utworów
muzycznych słowno-muzycznych. […] Orzecznictwo ETS świadczy, że artystów wykonawców będących członkami STOART należy
uznać za przedsiębiorstwa. Wobec powyższego STOART jest w świetle art. 81 TWE związkiem przedsiębiorstw.
Praktyki ograniczające konkurencję ujawniają się na rynku właściwym. Dlatego w sprawach o stosowanie takich praktyk
niezbędne jest określenie rynku właściwego. […]
Sprawowanie zbiorowego zarządu prawami swoich członków i innych osób powierzających STOART wykonywanie praw
wyłącznych stanowi bez wątpienia „usługę”, mieszczącą się w definicji towaru z art. 4 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. […] Podobnie szeroko interpretuje się pojęcie „usługi” w orzecznictwie wspólnotowym. W decyzji w sprawie
Nr IV/29.839 GVL, Komisja Europejska uznała, że usługę stanowi zarówno udzielanie przez OZZ licencji praw autorskich na rzecz
użytkowników praw, jak i świadczenie podmiotom praw autorskich zarządu prawami.
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Wykonywanie zbiorowego zarządu prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych stanowi
wyodrębniony rynek właściwy w wymiarze produktowym.
[…] Przynależne artyście wykonawcy prawo do decydowania o sposobie wykorzystania jego praw pokrewnych może on
realizować samodzielnie, jak i poprzez wyspecjalizowane organizacje - OZZ. Każdy z tych dwóch sposobów wykonywania prawa ma
swoiste cechy, które czynią oczywistym ich niesubstytutywność.
W związku z rozwojem nowoczesnych technologii, umożliwiającym masową eksploatację dóbr chronionych prawami pokrewnymi,
skuteczne zarządzanie nimi przez indywidualnego artystę wykonawcę w praktyce staje się niemożliwe, a co najmniej wysoce
nieopłacalne. […] Zarząd kolektywny usprawnia wykonywanie praw i powoduje obniżenie kosztów związanych z ich wykonywaniem.
Dodatkowo, zarówno w przypadku praw autorskich, jak i praw pokrewnych, na określonych polach eksploatacji indywidualne
zarządzanie nimi jest praktycznie niemożliwe. […]. Forma zbiorowego wykonywania praw autorskich i pokrewnych co do zasady
pozwala na bardziej efektywne wykonywanie tych praw w sytuacjach, gdy pojedyncze, rozproszone osoby uprawnione nie mogłyby
tego osiągnąć, a niekiedy też stanowi alternatywę wobec konieczności wprowadzania licencji pozaumownych.
Inną istotną cechą, właściwą jedynie dla zbiorowego zarządu, jest uniformizacja obrotu prawami, skutkująca utratą przez osoby
uprawnione możliwości swobodnego korzystania z utworów i decydowania o ich eksploatacji. […]
Również od strony użytkowników praw do artystycznych wykonań zbiorowy nimi zarząd jest nieporównywalny z zarządem
wykonywanym przez pojedynczych artystów wykonawców. Istnienie OZZ umożliwia użytkownikowi poprzez jedną umowę z jednym
tylko podmiotem uzyskanie dostępu do katalogu praw obejmującego artystyczne wykonania wielu tysięcy osób. […]
Zatem pomimo faktu, że zapotrzebowanie artysty wykonawcy na zarządzanie jego prawami może zostać zaspokojone nie tylko
przez OZZ, to istniejące sposoby zarządzania prawami do artystycznych wykonań nie mają ani zbliżonych kosztów, ani nie reprezentują
podobnego poziomu jakości. Tymczasem tylko łączne występowanie tych właśnie cech charakteryzuje towary substytutywne.[…]
Działalność polegająca na zbiorowym zarządzaniu tymi prawami jest skierowana wyłącznie do artystów wykonawców utworów
muzycznych i słowno-muzycznych. Nie mogą oni zarazem powierzyć zbiorowego zarządzania swoimi prawami podmiotom
zarządzającym kolektywnie innymi rodzajami praw (autorskich lub pokrewnych). […]
Z uwagi na powyższe okoliczności Prezes UOKiK uznał, że w niniejszej sprawie rynek właściwy będzie od strony produktowej
stanowić rynek zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych.
Takie stanowisko Prezesa UOKiK jest zbieżne z orzecznictwem wspólnotowym, w którym za właściwe w aspekcie produktowym
uznaje się rynki zarządzania poszczególnymi kategoriami praw wyłącznych. Za właściwy uznany został np. rynek zarządzania prawami
autorskimi do utworów muzycznych.
Niezbędnym elementem rynku właściwego jest jego wymiar geograficzny […]. Definicja ustawowa odnosi rynek geograficzny do
obszaru na którym, ze względu na ich [towarów] rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów,
znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji (art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów). […]
W praktyce żadna z zagranicznych OZZ nie wykonuje w Polsce zbiorowego zarządu prawami do artystycznych wykonań utworów
muzycznych i słowno-muzycznych. Zbiorowy zarząd tymi prawami wykonują tylko STOART oraz SAWP. Zezwolenia na wykonywanie
zbiorowego zarządu tymi prawami nie mają natomiast inne OZZ - polskie i zagraniczne. W związku z tym pod względem terytorialnym
rynek właściwy w niniejszej sprawie ogranicza się do terytorium Polski. Takie rozstrzygnięcie jest zbieżne z orzecznictwem wspólnotowym,
w którym za właściwe w aspekcie geograficznym uznaje się krajowe rynki zarządzania poszczególnymi prawami wyłącznymi.
Wskazane powyżej okoliczności przemawiają za tym, by za rynek właściwy w niniejszej sprawie uznać krajowy rynek zbiorowego
zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych.
Zarówno na gruncie prawa wspólnotowego, jak i polskiego do porozumień ograniczających konkurencję między przedsiębiorcami
stosuje się, co do zasady, regułę de minimis, wyłączającą możliwość ingerencji organu antymonopolowego w treść porozumień
bagatelnych, które ze swej istoty nie mogą wywrzeć odczuwalnego skutku dla stanu konkurencji na rynku. W prawie wspólnotowym,
koncepcja odczuwalności porozumienia na rynku znajduje wyraz w Obwieszczeniu Komisji w sprawie porozumień o mniejszym
znaczeniu, które nie ograniczają odczuwalnie konkurencji na mocy art. 81 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
(de minimis) […]. W świetle pkt 9 tego Obwieszczenia, porozumienia horyzontalne, których uczestnicy posiadają łączny udział w rynku
mniejszy niż 10% nie podlegają zakazowi zawartemu w art. 81 ust. 1 TWE.
Natomiast w prawie polskim, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zakazu z art. 5 nie stosuje się
do: (1) porozumień zawieranych między konkurentami, których łączny udział w rynku w roku kalendarzowym poprzedzającym zawarcie
porozumienia nie przekracza 5%; (2) porozumień zawieranych między przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu,
których łączny udział w rynku w roku kalendarzowym poprzedzającym zawarcie porozumienia nie przekracza 10%. […]
W świetle informacji przekazanych przez STOART, zarząd swoimi prawami powierzyło mu w Polsce niemal 75% artystów
wykonawców […]. Wobec powyższego w rozpatrywanym przypadku nie zaistniała sytuacja uzasadniająca wyłączenie możliwości
rozstrzygania w sprawie porozumień z udziałem STOART, jako że nie zostały spełnione warunki z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów oraz z Obwieszczenia Komisji w sprawie porozumień o mniejszym znaczeniu.
Zarzut naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję określony w art. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
dotyczy nie tylko porozumień między przedsiębiorcami sensu stricto, ale także ustalanych przez związki przedsiębiorców zasad
obowiązujących członków. […]
Zdaniem Prezesa UOKiK, STOART naruszył określony w art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakaz
porozumień ograniczających konkurencję wskutek ustalenia zasad przyjmowania do zbiorowego zarządu praw do artystycznych
wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych, które ograniczają artystom wykonawcom tych utworów możliwość
powierzenia STOART wykonywania zbiorowego zarządu swymi prawami jedynie w odniesieniu do wybranych pól eksploatacji.
Podstawą sformułowania tego zarzutu jest stosowanie przez STOART, jako jedynego obowiązującego, wzoru zobowiązania
organizacyjnego STOART sprzed dnia 11 października 2006 r. (dnia przyjęcia przez Zarząd STOART nowego wzoru).
Zgodnie z powoływanym art. 5 ust. 1 ww. ustawy, zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie,
ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym. […] Praktyki niewymienione w katalogu z art. 5 ust. 1
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowią nienazwaną praktykę ograniczająca konkurencję. […] Pojęcie porozumienia
obejmuje zarówno umowy między przedsiębiorcami zawarte w formie pisemnej, jak i uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek innej
formie. […] W świetle art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pod pojęciem porozumienia należy rozumieć:
(a) umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami i ich związkami albo
niektóre postanowienia tych umów, (b) uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich
związki, (c) uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych.
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W niniejszej sprawie Prezes UOKiK zakwestionował akty organów stowarzyszenia STOART, które mogą być określone mianem
porozumienia w rozumieniu art. 4 pkt 4 lit. c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W sprawie kwestionowane są bowiem
zasady sprawowania przez STOART zbiorowego zarządu prawami swoich członków do artystycznych wykonań utworów muzycznych
i słowno-muzycznych. […]
Podstawę do wszczęcia postępowania antymonopolowego przeciwko STOART stanowiła treść wzoru zobowiązania
organizacyjnego sprzed dnia 11 października 2006 r. Zobowiązanie organizacyjne, które stosuje STOART w stosunku do swoich
członków jest jego dokumentem wewnętrznym, którego treść uchwala właściwy organ stowarzyszenia wskazany w statucie
stowarzyszenia. Tym samym wzór zobowiązania organizacyjnego STOART odpowiada pojęciu „uchwały lub innego aktu związku
przedsiębiorców lub jego organów statutowych” z art. 4 pkt 4 lit. c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. […]
Ograniczający konkurencję charakter ma stosowanie przez stowarzyszenie, na podstawie §31 ust. 2 Statutu, jako jedynego, wzoru
zobowiązania organizacyjnego, który nie przewiduje powierzenia STOART przez artystów wykonawców wykonywania zarządu
prawami pokrewnymi tylko w odniesieniu do wybranych pól eksploatacji.
W orzecznictwie krajowym i wspólnotowym jednoznacznie rozstrzygnięto, że sposób, w jaki OZZ kształtują sposób sprawowania
zbiorowego zarządu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi podlega ocenie z punktu widzenia zakazów praktyk ograniczających
konkurencję. Prezes UOKiK jest właściwy również do rozstrzygnięcia o zgodności z regułami konkurencji relacji między STOART
a osobami reprezentowanymi przez to stowarzyszenie.
Kolektywny zarząd prawami autorskimi i prawami pokrewnymi nie jest jedyną optymalną formą wykonywania praw pokrewnych. […]
Podporządkowanie się jednolitym warunkom zarządu stosowanym przez organizację jest usprawiedliwione wyłącznie w sytuacji, gdy
indywidualny zarząd prawami jest bądź praktycznie niemożliwy, bądź ekonomicznie nieopłacalny. OZZ powinny zatem w taki sposób
określać zasady wykonywania zbiorowego zarządu, by nie ograniczać możliwości powierzenia wykonywania praw na określonych
polach eksploatacji, według uznania artysty wykonawcy, innym podmiotom, np. innym OZZ lub agentom. Dlatego praktykę ograniczającą
konkurencję stanowi sprawowanie przez OZZ zbiorowego zarządu w sposób nieuwzględniający prawa artysty wykonawcy do
powierzenia jednej OZZ zarządzania prawami wyłącznie w zakresie jednego lub kilku wybranych przez niego pól eksploatacji. […]
Należy zauważyć, że również ustawodawca w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie wprowadził generalnego
obowiązku powierzania OZZ zarządu prawami, jak również generalnego obowiązku pośrednictwa tych organizacji przy pobieraniu od
użytkowników opłat z tytułu korzystania z praw autorskich lub praw pokrewnych. Wymóg taki istnieje jedynie w odniesieniu do
pewnych rodzajów utworów i dóbr chronionych i tylko na niektórych obszarach eksploatacji. […] Dobitnie świadczy to o intencji
ustawodawcy umożliwienia artystom wykonawcom decydowania o sposobie wykonywania ww. praw.
Prezes UOKiK podziela stanowisko wyrażone w prawomocnym wyroku SOKiK z dnia 9 stycznia 2006 r., iż żaden przepis prawa,
a w szczególności ustawa o prawie autorskim, nie przewiduje prawnego monopolu jednej OZZ. Przeciwnie, art. 104 i 107 ustawy
o prawie autorskim zakładają istnienie wielu OZZ mogących działać na określonych przez siebie polach eksploatacji. Wybór OZZ należy
natomiast do uprawnionego. […] Ograniczanie artyście wykonawcy swobody wyboru OZZ na poszczególnych polach eksploatacji
prowadzi do eliminacji konkurencji.
Podkreślenia wymaga, że zasady zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi nieprzewidujące możliwości powierzenia
poszczególnych kategorii praw różnym OZZ jest traktowane jak naruszenie zasad wspólnotowego prawa konkurencji. […]
W komunikacie dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 kwietnia 2004 r.. Komisja
wyraźnie podkreśliła, że nie jest możliwe zaakceptowanie stosowanych przez OZZ zasad zarządu prawami, które nie umożliwiają
twórcom niezależnego decydowania o zakresie, w jakim powierzają zarząd.
Komisja Europejska przyjęła także Zalecenie w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi
w odniesieniu do legalnych usług muzycznych online, którego celem jest ujednolicenie w krajach członkowskich UE zasad zarządzania
prawami autorskimi. […] Wśród zasad, jakie powinny charakteryzować relacje między OZZ a osobami, na rzecz których wykonują one
zbiorowy zarząd prawami, Komisja wymieniła m.in.: zasadę swobody wyboru podmiotu zarządzającego prawami, według której
dysponenci praw autorskich powinni mieć prawo do powierzenia zarządzania wszelkimi prawami online w celu prowadzenia
działalności w zakresie legalnych usług muzycznych online, na określonym przez nich obszarze, wybranemu przez nich podmiotowi
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi; zasadę swobody wyboru zakresu przedmiotowego zarządu prawami realizowanego
przez OZZ, według której dysponenci praw autorskich powinni mieć możliwość określenia, jakie prawa online przekazują do
zbiorowego zarządzania danej OZZ oraz zasadę swobody wyboru sposobu, w jaki administrowane są prawa, w świetle której twórca
powinien mieć możliwość wyboru, jakie prawa decyduje się wykonywać za pośrednictwem OZZ, a jakie będzie wykonywać za
pośrednictwem podmiotów innych niż OZZ lub osobiście.
W ocenie Prezesa UOKiK za dowiedzione należy uznać, że ustanowione przez STOART zasady zbiorowego zarządu prawami do
artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych naruszają przedstawione wyżej zasady, jakie powinny charakteryzować
działalność OZZ. […] Przystąpienie artysty wykonawcy do STOART warunkowane jest bowiem podpisaniem zobowiązania
organizacyjnego, które w wersji sprzed 11 października 2006 r. przewidywało zgodę artysty wykonawcy na oddanie STOART zarządu
prawami w pełnym zakresie wynikającym z koncesji udzielonej STOART przez ministra właściwego do spraw kultury. […]
W świetle §31 ust. 2 pkt 1 statutu STOART, wyłącznie zarząd tego stowarzyszenia może ustalić treść zobowiązania
organizacyjnego i tylko uchwalona przez zarząd treść zobowiązania organizacyjnego jest stosowana. […]
Ponieważ zatem wzór zobowiązania organizacyjnego o treści ustalonej przez STOART jest jedynym, jaki zarząd STOART uchwalił
do stosowania, logicznym jest wniosek, że artystom wykonawcom chcącym zostać członkami STOART ograniczono możliwość
wyboru treści powierzenia zarządu prawami, stawiając ich przed wyborem między podpisaniem zobowiązania organizacyjnego
w jedynej obowiązującej formie a odstąpieniem od powierzenia STOART zarządu prawami. Prowadzi to do wniosku, ze ww. zasady
wykonywania zarządu ustalone przez STOART ograniczają artystom wykonawcom powierzenie mu wykonywania zarządu prawami
jedynie w odniesieniu do wybranych pól eksploatacji. Na ocenę zarzucanej STOART praktyki ograniczającej konkurencję w żadnej
mierze nie mogą wpływać deklaracje stowarzyszenia, że gdyby artysta wykonawca wyraził wolę powierzenia mu zarządu prawami
tylko na niektórych polach eksploatacji, Zarząd STOART ukształtowałby formę i treść zobowiązania organizacyjnego innego,
szczególnego w stosunku do typowego zobowiązania organizacyjnego […]. STOART przyznało zresztą, że nie zawarło żadnego
zobowiązania organizacyjnego, którego treść w jakimkolwiek stopniu odbiegałaby od treści wzoru przekazanego do UOKiK. […]
Bez znaczenia jest też argument STOART, że do tej pory żadna z osób powierzających mu wykonywanie zarządu prawami nie zwróciła
się o modyfikację treści zobowiązania organizacyjnego w stosunku do wzoru uchwalonego przez Zarząd STOART, ani z żądaniem
wykonywania zarządu jej prawami tylko na wybranych polach eksploatacji. […]
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To, że w kilku przypadkach STOART zgodził się zarządzać prawami do artystycznych wykonań z wyłączeniem określonego pola
eksploatacji dowodzi jedynie tego, że w tych konkretnych przypadkach, ze względów wiadomych tylko stowarzyszeniu, na zasadzie
wyjątku od reguły, stowarzyszenie postąpiło odmiennie niż wynikałoby to z zasad, które samo ustanowiło. […]
Wobec wszystkich powyższych okoliczności należy stwierdzić, że kwestionowane przez Prezesa UOKiK zasady przyjmowania
zarządu prawami obowiązujące w STOART przed 11 października 2006 r. spełniają znamiona porozumienia ograniczającego
konkurencję, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. […]
Podkreślić należy zarazem, że dla oceny, czy doszło do naruszenia art. 5 ww. ustawy nie ma znaczenia, czy skutek, o którym mowa
wyżej, jest skutkiem rzeczywistym, czy prawdopodobnym […]. Jak stwierdził SOKiK dla uznania, że działania rynkowe związku
przedsiębiorców noszą znamiona zakazanego porozumienia zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów wystarczy ocena
skutków, jakie zachowanie to wywołuje lub może wywoływać na rynku. Powyższe stanowisko potwierdza również orzecznictwo Sądu
Najwyższego, w którym wyraźnie opowiedziano się za stosowaniem zakazów z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
zarówno wobec zaistniałych, jak i potencjalnych zagrożeń konkurencji. […]
W niniejszej sprawie wykazano, że ustalone przez STOART zasady przyjmowania praw do artystycznych wykonań utworów
muzycznych i słowno-muzycznych do zbiorowego zarządu ograniczają swobodę powierzających prawa w zarząd STOART, co może
wywierać potencjalnie negatywny wpływ na konkurencję na rynku właściwym.
Zarzucane STOART porozumienie ograniczające konkurencję nie podlega wyłączeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów. […] W aktualnym stanie prawnym kwestionowane działania STOART nie podlegają wyłączeniu spod
zakazu porozumień ograniczających konkurencję na podstawie żadnego z obowiązujących rozporządzeń Rady Ministrów. […]
W świetle wszystkich powyższych okoliczności za udowodnione należy uznać naruszenie przez STOART zakazu z art. 5 ust. 1 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów wskutek zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję na krajowym rynku zbiorowego
zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych, polegającego na ustaleniu zasad
przyjmowania tych praw do zbiorowego zarządu, które ograniczają artystom wykonawcom możliwość powierzenia mu wykonywania
zbiorowego zarządu prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych jedynie w odniesieniu do
wybranych pól eksploatacji.
Pismami z dnia 9 sierpnia 2007 r. i z dnia 28 września 2007 r. STOART poinformował Prezesa UOKiK, że od dnia 11 października
2006 r. zmienił zasady wykonywania zbiorowego zarządu. […] W części V.6 wzoru nowego zobowiązania organizacyjnego
wprowadzonego powoływaną uchwałą przewidziano, że artysta wykonawca może, w drodze oświadczenia woli złożonego w formie
aneksu do zobowiązania organizacyjnego, zmienić zakres powierzenia wyłączając z niego wybrane przez siebie pola eksploatacji
artystycznego wykonania. Zmiana zakresu powierzenia wywołuje skutki po upływie sześciu miesięcy, począwszy od miesiąca,
w którym artysta wykonawca złożył oświadczenie woli. Z powyższych okoliczności wynika, że od dnia 11 października 2006 r. artyści
wykonawcy zlecający STOART ochronę swoich praw mogą zdecydować o wyłączeniu niektórych pól eksploatacji przez siebie
wybranych ze zbiorowego zarządu sprawowanego przez STOART. […] W związku z powyższym, w niniejszej sprawie podejrzenia
stosowania przez STOART praktyki ograniczającej konkurencję, naruszającej zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów - należało, stosownie do art. 10 ust. 2 ww. ustawy, wydać decyzję uznającą, że STOART naruszył określony
w art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakaz porozumień ograniczających konkurencję i zaniechał stosowania tej
praktyki z dniem 11 października 2006 r. […]
Prezes UOKiK uznał, iż znajdujące się w jego dyspozycji informacje wskazują na możliwość naruszenia w wyniku działań
podejmowanych przez STOART nie tylko zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję sformułowanego w przepisach
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lecz również zakazu określonego w art. 81 ust. 1 TWE. Stwierdzając istnienie podstaw
do sformułowania zarzutu naruszenia przez STOART art. 81 ust. 1 TWE Prezes UOKiK wziął pod uwagę, że w świetle art. 3 ust. 1
Rozporządzenia Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. Nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82
TWE […] (dalej: Rozporządzenie Rady), organy ochrony konkurencji państw członkowskich stosując krajowe prawo konkurencji do
porozumień, decyzji związków przedsiębiorstw lub praktyk uzgodnionych w rozumieniu art. 81 ust. 1 TWE, które mogą wpływać na
handel między Państwami Członkowskimi w rozumieniu tego przepisu, stosują również art. 81 TWE do takich porozumień, decyzji lub
praktyk uzgodnionych. […]
Zastosowanie kryterium wpływu na handel jest niezależne od definicji rynku właściwego w ujęciu geograficznym i może istnieć
wpływ praktyki na handel między Państwami Członkowskimi w sprawach, w których rynek określono jako narodowy lub lokalny. […]
Prezes UOKiK uznał, że kwestionowana w niniejszej sprawie praktyka STOART może wywierać wpływ na handel między
Państwami Członkowskimi. […] Stosowanie przez STOART zakwestionowanych zasad zarządu prawami ogranicza bowiem
możliwość powierzenia przez artystów wykonawców zarządu niektórymi kategoriami ich praw innym OZZ na terenie UE,
przedsiębiorcom zarządzającym prawami wyłącznymi niemającym statusu organizacji zbiorowego zarządzania bądź samodzielnego
zarządzanie tymi prawami. Ogranicza to konkurencję między przedsiębiorcami z państw członkowskich UE. […] W świetle
powoływanych wyżej wytycznych, zastosowanie w danej sprawie art. 81 TWE uzależnione jest od charakteru konkretnej sprawy,
w której wpływ na handel jest odczuwalny (ang. appreciable).
Prezes UOKiK stwierdził spełnienie warunku odczuwalności zarzucanej STOART praktyki. […] W przypadku porozumień przesłanką
negatywną, uniemożliwiającą stwierdzenie jego odczuwalności, jest łączne zaistnienie następujących okoliczności: (a) udział rynkowy
stron porozumienia na jakimkolwiek rynku właściwym na terenie Wspólnoty nie przekracza 5%, (b) roczny przychód osiągany na
terenie Wspólnoty przez przedsiębiorców biorących udział w porozumieniu nie przekracza 40 mln euro. W rozpatrywanej sprawie nie
zostały spełnione kumulatywnie oba ww. warunki, gdyż udział STOART w krajowym rynku zbiorowego zarządzania prawami do
artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych znacznie przekracza 5%. […]
Ocena powyższych okoliczności pod kątem wpływu skarżonej praktyki STOART na handel między państwami członkowskimi UE
doprowadziła do wniosku, że zaistnienie takiego wpływu jest możliwe. Należało wobec tego przyjąć, iż kryterium określające zakres
zastosowania art. 3 Rozporządzenia Rady zostało spełnione. […] W toku postępowania zaistniały jednak okoliczności uzasadniające
umorzenie postępowania antymonopolowego w tej części - z uwagi na niespełnienie warunków ustanowienia zakazu, o którym mowa
w art. 81 ust. 1 TWE, wynikających z art. 5 Rozporządzenia Rady. […] Cytowany art. 5 Rozporządzenia Rady nie przewiduje możliwości
wydania przez krajowy organ antymonopolowy decyzji stwierdzającej zaniechanie stosowania praktyki określonej w art. 81 lub 82
TWE. […] W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt, że niniejsza decyzja Prezesa UOKiK dowodzi, iż STOART stosowało praktykę
ograniczającą konkurencję określoną w przepisie art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lecz następnie zaniechało
dalszego stosowania tej praktyki, postępowanie w zakresie podejrzenia naruszenia art. 81 TWE należało umorzyć jako
bezprzedmiotowe. Niedopuszczalne byłoby bowiem wydanie w tym zakresie decyzji merytorycznej.
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W przepisach ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie uregulowano kwestii bezprzedmiotowości postępowania,
odsyłając w tym zakresie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 80 ustawy). Zgodnie z art. 105 Kpa, gdy
postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu
postępowania. […]
W przypadku stwierdzenia naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu praktyk, o którym mowa w art. 5 lub 8 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną. W niniejszej sprawie Prezes UOKiK uznał
za celowe odstąpienie od nałożenia na STOART kary pieniężnej, o jakiej mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. […] Za odstąpieniem od wymierzania STOART kary pieniężnej przemawia jednak fakt łącznego zaistnienia następujących
okoliczności: STOART nie naruszył dotąd przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; zebrany materiał dowodowy nie
wykazał ponad wszelką wątpliwość, że w praktyce wystąpiły przypadki odmowy przez STOART wykonywania zarządu jedynie
w odniesieniu do pól eksploatacji wybranych przez artystę wykonawcę; STOART dokonał stosownych zmian w treści obowiązującego
zobowiązania organizacyjnego, co zaowocowało stwierdzeniem zaniechania stosowania przez zarzucanej mu praktyki […]; okoliczności
sprawy mogą wskazywać na nieumyślny charakter naruszenia przez STOART zakazu praktyk ograniczających konkurencję […].
13
DECYZJA
z dnia 22 lutego 2008 r.
w sprawie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów przez Stokrotka Sp. z o.o.
w Lublinie (Nr RLU-3/2008)
I. Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)
i stosownie do art. 33 ust. 6 tejże 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
postępowania administracyjnego w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego
z urzędu przeciwko „Stokrotka” Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie ul. Mełgiewska 7-9, działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów uznaje się za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów praktykę „Stokrotka” Sp. z o.o. z siedzibą
w Lublinie, ul. Mełgiewska 7-9, polegającą na stosowaniu reklamy wprowadzającej w błąd i mogącej przez to wpływać na decyzję
konsumentów co do nabycia towaru, jako czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) i naruszeniu obowiązku udzielania
konsumentom rzetelnych, prawdziwych i pełnych informacji o cenach towarów, jako obowiązku wynikającego z §7 ust. 1 i 2
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen i usług oraz
sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2002 r. Nr 99, poz. 894 ze zm.), poprzez zamieszczenie
w gazetce reklamowej - Stokrotka oferta ważna 10.05.-23.05.2007 r., dostępnej w sklepie w Puławach należącym do przedsiębiorcy,
którego dotyczy praktyka, nieprawdziwych i wprowadzających w błąd cen towarów, od których dokonano obniżki, co stanowi
naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i stwierdza się zaniechanie jej stosowania
z dniem 24 maja 2007 r.
II. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów […], w zw. z art. 27 ust. 4 tej
ustawy i stosownie do art. 33 ust. 6 tejże 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 postępowania administracyjnego w sprawie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów,
wszczętego z urzędu przeciwko „Stokrotka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Mełgiewska 7-9, działając w imieniu Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązuje się przedsiębiorcę Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie do złożenia
jednokrotnego oświadczenia w gazecie ogólnopolskiej w wydaniu codziennym, w wyróżnionej ramce o treści: „Po przeprowadzeniu
postępowania administracyjnego w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego
z urzędu przeciwko „Stokrotka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Decyzji RLU
Nr 3/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. uznał za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów praktykę „Stokrotka” Sp. z o.o. polegającą
na stosowaniu reklamy wprowadzającej w błąd i mogącej przez to wpływać na decyzję konsumentów co do nabycia towaru, jako
czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom rzetelnych, prawdziwych i pełnych informacji o cenach towarów, jako
obowiązku wynikającego z §7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad
uwidaczniania cen i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2002 r. Nr 99, poz. 894 ze
zm.), poprzez zamieszczenie w gazetce reklamowej - Stokrotka oferta ważna 10.05.-23.05.2007 r., dostępnej w sklepie w Puławach
należącym do tego przedsiębiorcy, nieprawdziwych i wprowadzających w błąd cen towarów, od których dokonano obniżki, co
stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i stwierdzono zaniechanie jej stosowania
z dniem 24 maja 2007 r.” w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się decyzji.
UZASADNIENIE
Do Delegatury UOKiK w Lublinie wpłynęło zawiadomienie od Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Lublinie,
który w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach 22-25 maja 2007 r. stwierdził nieprawidłowości w oznaczeniu towarów oferowanych
konsumentom w gazetce reklamowej Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Nieprawidłowości dotyczyły 39 partii towarów
w zakresie wysokości podawanej ceny sprzed promocji, a wysokością ceny faktycznie obowiązującej na te towary przed tą promocją. […]
W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zostało wszczęte w stosunku do Stokrotka Sp. z o.o.
z siedzibą w Lublinie (dalej Stokrotka lub przedsiębiorca) postępowanie administracyjne. […] W postępowaniu tym postawiono
przedsiębiorcy zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów poprzez stosowanie reklamy wprowadzającej w błąd i naruszenie
obowiązku udzielania konsumentom rzetelnych, prawdziwych i pełnych informacji poprzez zamieszczenie w gazetce reklamowej
Stokrotka oferta ważna od dnia 10 maja do dnia 23 maja 2007 r. dostępnej w Puławach, dotyczącej oferty supermarketu tego
przedsiębiorcy nieprawdziwych i wprowadzających w błąd cen towarów, od których dokonano obniżki, co mogło stanowić naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów […]. W odpowiedzi na zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego Stokrotka poinformowała, że podtrzymuje swoje wyjaśnienia złożone do postępowania
wyjaśniającego, a ponadto wskazała, iż w dotychczasowej praktyce działań promocyjnych wydawała gazetki w 26 edycjach
dwutygodniowych, obowiązujących od czwartku do środy. […]
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Mechanizm ustalania cen dla sklepów wygląda w ten sposób, że na podstawie monitoringu cenowego w innych sieciach ustala się
pięć poziomów marżowych oraz pięć cen danej grupy towarowej dla każdego poziomu marżowego. Powstała w ten sposób tablica
cenowa jest podstawą do stosowania odpowiednich poziomów marżowych i odpowiadających im cen dla danych grup towarowych w
poszczególnych supermarketach w zależności od indywidualnego otoczenia konkurencyjnego i profilu potencjalnego klienta. Wobec
powyższego zachodzą różnice pomiędzy cenami tych samych grup towarowych sprzedawanych w różnych sklepach sieci.
Ze względu na fakt, że oferty drukowane są w jednym wzorze dla wszystkich supermarketów mogą pojawiać się różnice pomiędzy
cenami drukowanymi w ofercie promocyjnej, jako ceną „starą” a ceną, która faktycznie obowiązywała w danym supermarkecie przed
promocją.
Zdaniem przedsiębiorcy osiągnięcie całkowitej zgodności drukowanych w gazetce cen w każdym ze sklepów oznaczałoby
konieczność druku takiej gazetki dla każdego sklepu z osobna, co powoduje generowanie dodatkowych kosztów. Przedsiębiorca
wskazał, że końcowa cena promocyjnego towaru w gazetce jest jednakowa dla wszystkich marketów w całej sieci. Odnośnie sklepu w
Puławach Stokrotka wskazała, że jej zdaniem nie doszło do wprowadzenia klientów w błąd, bo ceny promocyjne były zgodne z cenami
oferowanych na półkach towarów. […]
Prezes UOKiK ustalił, co następuje. […]
Przedsiębiorca prowadzi działalność m.in. w zakresie handlu detalicznego poprzez sieć swoich placówek na terenie całej Polski.
Stokrotka podała, że posiada 100 placówek handlowych według stanu na lipiec 2007 r. W ramach prowadzonej działalności
przedsiębiorca wydaje gazetki promocyjne, których zadaniem jest skierowane do konsumentów oferty handlowej w ramach
organizowanych akcji promocyjnych, mających za zadanie zachęcenie ich do nabycia towarów po atrakcyjnych cenach promocyjnych.
Do Delegatury UOKiK w Lublinie w czerwcu 2007 r. wpłynęło zawiadomienie od Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
w Lublinie, który poinformował o wynikach przeprowadzonej kontroli w supermarkecie Stokrotka Sp. z o.o. w Puławach, a dotyczącej
prawidłowości i rzetelności promocji organizowanych przez tego przedsiębiorcę. […] W toku kontroli stwierdzono m.in., iż klient
wprowadzany był w błąd poprzez uwidocznienie w gazetce promocyjnej „starych” cen wyższych od faktycznie obowiązujących przed
promocją. Nieprawidłowość taką stwierdzono w przypadku 39 partii towarów. Gazetka promocyjna ważna była od 10 maja do 23 maja
2007 r.
Do zawiadomienia dołączony został protokół kontroli wraz z załącznikiem wyszczególniającym wszystkie zakwestionowane ceny
towarów, jako ceny „stare” obowiązujące przed promocją, od których przedsiębiorca zastosował upust cenowy poprzez wskazanie
nowej niższej ceny, jako ceny promocyjnej, np. w przypadku napoju jabłkowo-brzoskwiniowego cena „stara” sprzed promocji
zamieszczona w gazetce reklamowej to cena 1,99 zł , a faktycznie obowiązująca cena przed promocją na ten napój to cena 1,89 zł. Cena
nowa promocyjna w gazetce reklamowej to cena 1,55 zł, gdzie cena „stara” 1,99 zł jest przekreślona. […]
W trakcie postępowania administracyjnego przedsiębiorca nie uznał zarzutu wskazując, że końcowa cena w gazetce promocyjnej
była zgodna z ceną towaru na półce. […] Odnośnie uwidaczniania cen ustalono, że wydawana jest jedna gazetka dla całej sieci, a ze
względu na przyjęty system ustalania cen i wysokość marż ceny w poszczególnych sklepach sieci różnią się pomiędzy sobą. W
wydawanych gazetkach reklamowych Stokrotka nie informuje klientów, że podane ceny, od których obowiązuje promocja są cenami,
które mogły nie obowiązywać w danym sklepie sieci przed wprowadzeniem promocji z tej gazetki.
Równocześnie przedsiębiorca przyznał, że podawanie cen sprzed promocji odpowiadających faktycznie stosowanym cenom w
danym markecie sieci wiązać by się musiało w drukiem dla każdego ze sklepów oddzielnej gazetki reklamowej, co jest ekonomicznie
trudne.
Prezes UOKiK zważył, co następuje.
Wszczynając wobec Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie postępowanie administracyjne Prezes UOKiK postawił
przedsiębiorcy zarzuty naruszenia art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1
tej ustawy, zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Art. 24 ust. 2 pkt 2 stanowi, że przez
praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się naruszenie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej,
prawdziwej i pełnej informacji. Pkt 3 ust. 2 art. 24 stanowi natomiast, że przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
rozumie się nieuczciwą i wprowadzającą w błąd reklamę i inne czyny nieuczciwej konkurencji godzące w zbiorowe interesy
konsumentów.
W niniejszej sprawie postawione Stokrotce zarzuty, aby mogły być skutecznie ocenione w ramach art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3, muszą
spełniać poniższe przesłanki: być działaniem bezprawnym i polegać na stosowaniu reklamy wprowadzającej w błąd i naruszeniu
obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji o oferowanych towarach, jak również godzić w zbiorowe
interesy konsumentów. […]
Prezes UOKiK uznał, że informacje zawarte w gazetce reklamowej Stokrotka dostępnej w sklepie w Puławach, a dotyczące oferty
supermarketu tego przedsiębiorcy odnośnie wysokości cen, od których dokonano upustu w ramach promocji stanowią wypowiedzi
reklamowe, będące jednocześnie ofertą handlową podyktowaną zamiarem wywołania pożądanych przez sprzedawcę reakcji (nabycia
reklamowanych towarów) ze strony potencjalnych odbiorców (konsumentów). Świadczy o tym treść gazetki reklamowej. […] Z tych
względów należy uznać, że były one dostępne nieograniczonej, z góry nieokreślonej liczbie konsumentów, którzy w praktyce okazali się
rzeczywistymi i potencjalnymi odbiorcami treści reklamowych zawartych w tych gazetkach, a w konsekwencji kierując się tymi
treściami dokonali lub mogli dokonać zakupu reklamowanych w niej towarów. Zatem informacje, które Stokrotka zamieściła w gazetce
reklamowej miały na celu nakłonienie konsumentów do nabycia reklamowanych towarów i wskazywały istotne elementy tego nabycia
w postaci podania ceny, od której dokonano upustu cenowego poprzez jej przekreślenie i wskazanie nowej, niższej ceny na ten towar.
[…]
Zakwestionowana w niniejszej sprawie reklama, jako nieuczciwa i wprowadzająca w błąd polegała na posłużeniu się przez
Stokrotkę w gazetce reklamowej dostępnej w sklepie tego przedsiębiorcy w Puławach nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi
wysokości ceny obowiązującej na 39 rodzajów towarów przed promocją. Podana w gazetce cena, jako obowiązująca przed promocją
była wyższa aniżeli faktycznie obowiązująca na te towary w tym sklepie. Z analizy tych informacji reklamowych wynika, że stworzono
konsumentom możliwość zakupu towaru na atrakcyjnych warunkach, które określała wysokość upustu cenowego liczona od ceny
przekreślonej, jako obowiązującej na ten towar w sklepie w Puławach przed promocją, a cena promocyjna. W praktyce jednak
wysokość tego upustu była niższa, gdyż niższa była faktycznie stosowana cena na te towary przed promocją. […]
Zatem Prezes UOKiK stwierdza, że zawarte w gazetce reklamowej będącej przedmiotem niniejszego postępowania
administracyjnego informacje, a w szczególności sposób ich przedstawienia, zaakcentowanie elementów koniecznych do dokonania
wyboru przez konsumenta […] wpływały znacząco na decyzje klientów, co do nabycia tych towarów.
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W odbiorze przeciętnego konsumenta treści reklamowe jawiły się jako okazja cenowa dająca możliwość nabycia towaru po cenie
promocyjnej niższej o dającą się wyliczyć korzyść finansową stanowiącą różnicę pomiędzy ceną „starą” obowiązującą przed promocją
i nową - promocyjną. Informacje te, zdaniem Prezesa UOKiK, jako niezgodne z faktycznymi cenami sprzedaży tych towarów
stosowanymi przez tego przedsiębiorcę przed wprowadzeniem promocji wynikającej z gazetki reklamowej, wywołały mylne
wyobrażenie u konsumentów, co do wysokości upustu cenowego na te towary. Niewątpliwie przy podjęciu decyzji, co do zakupu
istotna jest informacja o cenie towaru, ale również brane są przez konsumentów pod uwagę inne elementy związane z jej ustaleniem
(rabaty, upusty cenowe, warunki gwarancji, użytkowania itp.).
W niniejszej sprawie to właśnie wskazanie, jako ceny, od której dokonano upustu cenowego zamieszczonej w gazetce
reklamowej poprzez przekreślenie ceny „starej” i wskazanie nowej promocyjnej niższej ceny na te towary był nieuczciwy i wprowadzał
w błąd. Sugerował konsumentom, że mogą nabyć towar po nowej cenie niższej od ceny obowiązującej na te towary przed promocją,
gdy faktycznie różnica pomiędzy tymi cenami była mniejsza, a tym samym mogła nie być dla konsumentów atrakcyjna.
Nie można się w tym miejscu zgodzić z twierdzeniami przedsiębiorcy, że gazetki reklamowe są drukowane o jednakowej treści dla
całej sieci, stąd są znaczne różnice w podawanych cenach, jako ceny obowiązujące przed promocją. Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek
podawania prawdziwych treści reklamowych, a skoro dotyczą one sklepu w danej miejscowości, to z oferty tej korzystają konsumenci
zamieszkali na terenie działania tego sklepu i fakt oferowania im reklamy w tym sklepie odbierany jest przez nich jako dotyczący tej
placówki, a nie całej sieci. […]
Opisane wyżej działania Stokrotki uchybiają obowiązkowi udzielania konsumentom przez przedsiębiorcę rzetelnych, prawdziwych
i pełnych informacji o oferowanych towarach. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych
do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.). Przepis §7 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia nakłada na sprzedawcę reklamującego swój
towar m.in. w czasopismach, gazetkach, prospektach, katalogach i afiszach w przypadku promocji obowiązek umieszczania obok ceny
dotychczasowej, ceny promocyjnej lub obniżonej, uwzględniającej rabat. W przypadku Stokrotki podawana cena dotychczasowa była
niezgodna z faktycznie obowiązującą na te towary przed promocją. Tym samym działanie przedsiębiorcy naruszało wskazane wyżej
przepisy rozporządzenia.
Druga z przesłanek jest spełniona, gdy dane działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy godzi w interesy konsumentów, jako
zbiorowości. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów chroni interesy nieograniczonej liczby podmiotów,
których nie da się zidentyfikować, interesy konsumentów, jako zjawiska o charakterze instytucjonalnym, zbiorowym. Wydawanie
gazetki reklamowej przez Stokrotkę i jej rozpowszechnianie na terenie supermarketu tego przedsiębiorcy w Puławach skierowane było
do z góry nieokreślonej liczby klientów sklepu, tj. tych, którzy faktycznie w tym okresie dokonali zakupów, ale także do nieokreślonej
liczby potencjalnych konsumentów, którzy kierując się treścią reklamy mogli takich zakupów dokonać. Stąd spełniona jest przesłanka
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.
W świetle powyższego należało orzec, jak w punkcie I sentencji.
[…] Ust. 2 art. 27 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stwierdza, że w przypadku określonym w ust. 1 Prezes Urzędu
wydaje decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdza zaniechanie jej stosowania. Wobec
tego, że ust. 4 art. 27 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów daje możliwość zastosowania w takim przypadku art. 26 ust. 2
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nakładającego w szczególności zobowiązanie przedsiębiorcy do złożenia jednokrotnego
lub wielokrotnego oświadczenia o treści i formie określonej w decyzji w celu usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych
interesów konsumentów, zobowiązano Stokrotkę do złożenia w prasie ogólnopolskiej w wydaniu codziennym oświadczenia o treści
wskazanej w punkcie II niniejszej decyzji.
Złożenie takiego oświadczenia jest zasadne ze względu na fakt, że stosowana przez przedsiębiorcę reklama wprowadzającą
w błąd wywołała u konsumentów mylne wyobrażenie o jej atrakcyjności w postaci nabycia towaru po znacznie obniżonej cenie
w stosunku do ceny stosowanej na ten towar przed promocją. Dodatkowo należy wskazać, że wydana obecnie decyzja jest już trzecią
dotyczącą tego przedsiębiorcy i dotyczy stosowania reklamy wprowadzającej w błąd przy oferowaniu towarów, chociaż po raz
pierwszy dotyczy sklepu w Puławach. Niemniej jednak za celowe uznaje Prezes UOKiK poinformowanie o tym fakcie konsumentów na
terenie całego kraju, gdyż przedsiębiorca posiada sieć sklepów w różnych miastach Polski.
Mając powyższe na uwadze należało orzec, jak w punkcie II sentencji. […]
14
DECYZJA
z dnia 3 marca 2008 r.
w sprawie stosowania praktyki ograniczającej konkurencję przez Gminę Jeziora Wielkie
(Nr RBG-4/2008)
I. Na podstawie art. 10 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, uznaje
się za ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy praktykę polegająca na
nadużywaniu przez Gminę Jeziora Wielkie pozycji dominującej na rynku udostępniania dróg wewnętrznych Gminy Jeziora Wielkie
zlokalizowanych na terenie ośrodka turystyczno-rekreacyjnego w Przyjezierzu, poprzez narzucanie turystom nieuczciwych cen
w postaci pobierania bezpodstawnych opłat za zezwolenia jednorazowe na poruszanie się przez turystów drogami wewnętrznymi
ośrodka w sezonie letnim i nakazuje się jej zaniechania.
II. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, nakłada się na Gminę
Jeziora Wielkie karę pieniężną w wysokości 5.000 zł (słownie pięć tysięcy złotych), płatną do budżetu państwa, w związku
z dopuszczeniem się naruszenia zakazu określonego w art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy.
III. Na podstawie art. 77 ust. 1 w związku z art. 80 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów obciąża
się Gminę Jeziora Wielkie, kosztami opisanego na wstępie postępowania w sprawie stosowania praktyk ograniczających
konkurencję oraz zobowiązuje się Gminę Jeziora Wielkie do zwrotu kosztów postępowania w kwocie 60,65 zł (słownie:
sześćdziesiąt złotych 65/100).
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UZASADNIENIE
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów […] przeprowadził - na skutek informacji konsumentów - postępowanie
wyjaśniające w sprawie działań Gminy Jeziora Wielkie, dalej Gmina, dotyczących opłat pobieranych od turystów za zezwolenia
jednorazowe na poruszanie się samochodami drogami wewnętrznymi ośrodka turystyczno-rekreacyjnego w Przyjezierzu w sezonie
letnim, w toku którego Gmina wyjaśniła, iż na terenie ośrodka turystyczno-rekreacyjnego w Przyjezierzu obowiązują opłaty za
zezwolenia jednorazowe na poruszanie się pojazdami samochodowymi drogami wewnętrznymi ośrodka w okresie od 15 czerwca do
31 sierpnia w wysokości 5 zł za godzinę. Gmina wyjaśniła ponadto, iż opłaty te pobierane są od roku 2001. W trakcie
przeprowadzonego postępowania Gmina wyjaśniła, iż zarządcą dróg wewnętrznych w Przyjezierzu jest od 1 stycznia 2004 r. Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich, dalej GOKiR.
Z uwagi na to, że analiza dokumentów i informacji zebranych w toku postępowania wyjaśniającego dała podstawę do przyjęcia, iż
w opisanej sprawie mogło dojść do naruszenia przepisów ustawy, organ antymonopolowy w dniu 14 marca 2007 r. wszczął
postępowanie antymonopolowe w związku z podejrzeniem stosowania przez zarządcę dróg wewnętrznych Gminy - to jest GOKiR praktyk ograniczających konkurencję polegających na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku administrowania drogami
wewnętrznymi Gminy Jeziora Wielkie zlokalizowanymi na terenie ośrodka turystyczno-rekreacyjnego w Przyjezierzu, poprzez
narzucanie nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych, za zezwolenia jednorazowe na poruszanie się przez turystów
samochodami drogami wewnętrznymi ośrodka w sezonie letnim, co może stanowić naruszenie art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów z dnia 15 grudnia 2000 r.
Jednakże w toku prowadzonego postępowania antymonopolowego Prezes UOKiK powziął wątpliwość, kto faktycznie podejmuje
decyzję, co do wysokości opłat na poruszanie się pojazdami drogami wewnętrznymi Gminy - Gmina czy GOKiR - albowiem z materiału
dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy wynikało, iż kwestionowane opłaty były ustalane każdego roku na wniosek Dyrektora
GOKiR, na który Wójt Gminy wyrażał zgodę. Z uwagi na powyższe organ antymonopolowy wystąpił z wezwaniem do jednoznacznego
wskazania podmiotu podejmującego decyzję o wysokości opłat. Zarówno Gmina jak i GOKiR wyjaśnili, iż decyzja o wysokości
stosowanych opłat należy do Wójta Gminy […].
Wobec powyższego decyzją z dnia 9 lipca 2007 r., Nr RBG-7/2007 organ antymonopolowy umorzył postępowanie antymonopolowe
wszczęte przeciwko Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich i postanowieniem z dnia 9 lipca 2007 r.,
zmienionym postanowieniem z dnia 9 stycznia 2008 r., wszczął postępowanie antymonopolowe w związku z podejrzeniem
stosowania przez Gminę Jeziora Wielkie praktyk ograniczających konkurencję polegających na nadużywaniu przez Gminę Jeziora
Wielkie pozycji dominującej na rynku udostępniania dróg wewnętrznych Gminy Jeziora Wielkie, zlokalizowanych na terenie ośrodka
turystyczno-rekreacyjnego w Przyjezierzu, poprzez narzucanie turystom nieuczciwych cen w postaci pobierania bezpodstawnych
opłat za zezwolenia jednorazowe na poruszanie się przez turystów drogami wewnętrznymi ośrodka w sezonie letnim, co może
stanowić naruszenie art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. […]
W toku ww. postępowań Gmina wyjaśniła, iż:
1. W roku 2006 sprzedaż zezwoleń prowadzona była przez Zbysława W. Zakład Usługowy „EwBud” w Jeziorach Wielkich na mocy
umowy zawartej z GOKiR w dniu 30 maja 2006 r. na zadanie pod nazwą wydawanie i sprzedaż zezwoleń na poruszanie się
pojazdami samochodowymi drogami wewnętrznymi ośrodka turystyczno-rekreacyjnego w Przyjezierzu oraz utrzymanie czystości
na ulicach Bukowa i Świerkowa i dystrybucja worków na odpady w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia 2006 r.
2. Opłaty były ustalane każdego roku na wniosek Dyrektora GOKiR, na który Wójt Gminy wyrażał zgodę.
3. Status ośrodka turystycznego w Przyjezierzu polega na tym, że jest to miejscowość turystyczna administrowana przez GOKiR […].
Opłaty były pobierane w dwóch punktach - ul. Brzozowa i ul. Bukowa. Są to jedyne drogi wjazdowe na teren ośrodka. […]
4. W ocenie Gminy wystarczającą podstawą dla wprowadzenia opłat za przejazdy drogami wewnętrznymi Gminy zlokalizowanymi na
terenie ośrodka turystyczno-rekreacyjnego w Przyjezierzu jest art. 140 Kc, albowiem ustawa o samorządzie gminnym nie odnosi
się do dopuszczalności opłat, a ustawa o gospodarce komunalnej odnosi się tylko do urządzeń użyteczności publicznej […].
Ponadto Gmina podniosła, że takiej podstawy nie daje także ustawa o gospodarce nieruchomościami. Gmina podniosła, że art. 45
ustawy o samorządzie gminnym określa zasadę samodzielności gminy w przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników
majątkowych. Gmina wskazała także, że pobieranie opłat nie mieści się w kompetencjach Rady Gminy, gdyż nie może ona
podejmować uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu, wobec czego pobieranie opłat nie wymaga zgody Rady. Ponadto
Gmina podniosła, że jak każdy właściciel korzysta z prawa do pobierania pożytków.
5. Opłaty pobierane są od roku 2001 na podstawie decyzji Zarządu Gminy, obecnie Wójta Gminy.
6. W piśmie z dnia 19 września 2007 r. Gmina wyjaśniła jednakże, że opłaty zostały wprowadzone już w 1994 r.
7. Opłaty nie są pobierane od pieszych poruszających się po terenie ośrodka w Przyjezierzu.
Ponadto GOKiR w piśmie z dnia 27 lutego 2007 r. wyjaśnił, że osoby, które nie są właścicielami gruntów na terenie Przyjezierza
mają prawo wyboru wnoszenia opłat za przejazdy drogami wewnętrznymi ośrodka albo pozostawienia pojazdów na parkingach lub
miejscach do parkowania. […]
Organ antymonopolowy przeprowadził także postępowanie wyjaśniające, mające na celu zbadanie sytuacji na rynku administrowania
drogami wewnętrznymi gmin - na terenie których usytuowane są zbiorniki wodne (jeziora) - w zakresie pobierania opłat od turystów za
zezwolenia jednorazowe na poruszanie się tymi drogami przez turystów samochodami w sezonach letnich, z których wynika że żadna
z gmin nie pobiera opłat analogicznych do tych, które pobiera Gmina. Gmina odnosząc się do przesłanych pism gmin objętych
badaniem podniosła, że jest wewnętrzną sprawą każdej jednostki samorządu terytorialnego, jak kształtuje swoją sytuację majątkową
i z jakich źródeł osiąga przychody, a także wskazała na art. 16 i 165 Konstytucji RP. Gmina podniosła także, że zaniechanie pobierania
opłat przez inne gminy nie może być wyznacznikiem zachowania Gminy. Gmina wskazała, iż opłata za zezwolenia nie służy jedynie
osiąganiu celu fiskalnego, ale jest to skuteczny środek na zmniejszenie i uregulowanie ruchu na terenie rekreacyjnym i wartościowym
przyrodniczo. Ponadto Gmina zauważyła, że uzyskane opłaty przeznacza na poprawę infrastruktury drogowej i turystycznej. […]
Organ antymonopolowy ustalił następujący stan faktyczny.
Na terenie miejscowości Przyjezierze, Gmina Jeziora Wielkie, znajduje się ośrodek turystyczno-rekreacyjny. […] Przez teren tego
ośrodka przebiegają drogi mające status dróg wewnętrznych. […] Opłaty pobierane są na drogach wewnętrznych ośrodka
w Przyjezierzu i nie mają zastosowania na innych drogach wewnętrznych Gminy. Punkty poboru opłat znajdują się na ulicach Brzozowa
i Bukowa - są to jedyne drogi wjazdowe na teren ośrodka. Za zezwolenia jednorazowe na poruszanie się pojazdami samochodowymi
drogami wewnętrznymi ośrodka w okresie 15 czerwca - 31 sierpnia pobierane są od turystów opłaty w wysokości 5 zł/godz.

57

DZIENNIK URZĘDOWY NR 2

W roku 2006 sprzedaż zezwoleń prowadzona była przez Zbysława W. Zakład Usługowy „EwBud” w Jeziorach Wielkich na mocy
umowy zawartej z GOKiR w dniu 30 maja 2006 r. […]. Rozliczenie polegać miało na przekazaniu przez oferenta zamawiającemu całej
uzyskanej ze sprzedaży kwoty, a zamawiający wypłacał oferentowi zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie
publiczne 65% kwoty uzyskanej ze sprzedaży zezwoleń kwoty. Zgodnie z §5 tej umowy oferent - w ramach zamówienia - miał
obowiązek utrzymać czystość na wewnętrznych ciągach komunikacyjnych ulic Bukowa i Brzozowa w Przyjezierzu, co - jak podniosła
Gmina - odciążyło jej budżet. […]
Organ antymonopolowy ustalił, że w 1994 r. Zarząd Gminy wyraził zgodę na wprowadzenie w trybie warunkowym w sezonie
letnim w Przyjezierzu płatnych zezwoleń na poruszanie się drogami wewnętrznymi ośrodka oraz parkowanie samochodów na
poszczególnych działkach ich właścicieli lub dzierżawców pobierając opłaty w wysokościach określonych w piśmie Dyrektora GOSiR
[…] i opłata za zezwolenie jednorazowe wynosiła w 1994 r. - 2,50 zł/godz. […].
Uchwałą Nr 8/95 Zarządu Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie wydawania przepustek na poruszanie się
pojazdami samochodowymi na terenie mienia komunalnego GOSiR Przyjezierze (poprzednik GOKiR), na podstawie art. 30 ust. 1 i 2
ustawy o samorządzie terytorialnym, zostało wprowadzone na terenie ośrodka w Przyjezierzu ograniczenie ruchu pojazdów
samochodowych poprzez wydawanie przepustek na poruszanie się po drogach wewnętrznych ośrodka […].
Opłaty te były ustalane każdego roku na wniosek Dyrektora GOKiR (wcześniej jego poprzednika - GOSiR), na który Wójt Gminy
wyrażał zgodę. Decyzja o wysokości stosowanych opłat należała do Wójta Gminy (a wcześniej Zarządu Gminy). […]
Z przedłożonej przez Gminę kalkulacji ceny jednostkowej zezwolenia wynika, że zakładane koszty utrzymania dróg wewnętrznych
na terenie ośrodka w Pojezierzu wynoszą 16.600 zł, rezerwa na nieplanowane wydatki 2.500 zł, co daje sumę 19.100 zł. Gmina
wskazała, że zgodnie z umową zawartą przez GOKiR z Z. W. w roku 2006 - 35% wpływów za zezwolenia należne było GOKiR i miało
pokryć wydatki związane z utrzymaniem dróg. Zatem skoro GOKiR miał otrzymać 35% wpływów, a Z. W. 65% (wg sprawozdania za rok
2006 - dochód ze sprzedaży zezwoleń wyniósł 54.845 zł), to dochód podzielony przez zakładaną liczbę pojazdów dał cenę
jednostkowego zezwolenia w przybliżeniu 5 zł. […]
Do zadań Wójta należy m.in. gospodarowanie mieniem komunalnym (§99 pkt 3 Statutu Gminy).
GOKiR gospodaruje powierzonymi mu gruntami, obiektami, urządzeniami i sprzętem stanowiącym własność komunalną gminy
(§5 pkt 3 Statutu GOKiR), natomiast opłaty za korzystanie ze składników majątkowych administrowanych przez GOKiR ustala jego
Dyrektor po uzgodnieniu z Wójtem Gminy (§10 pkt 4 Statutu GOKiR).
Ponadto organ antymonopolowy dokonał analizy przedłożonych projektów tymczasowej zmiany organizacji ruchu w miejscowości
Przyjezierze opracowanych w roku 2006, 2003 i 2007. I tak zgodnie z pkt IV „Projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu
w miejscowości Przyjezierze na czas trwania sezonu wypoczynkowego w okresie od 15.VI do 31.VIII w ciągu ul. Bukowej i Brzozowej”,
uzgodnionego w dniu 5 maja 2006 r. […] - zatwierdzonego zarządzeniem Nr 15/06 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 9 czerwca 2006 r.
w sprawie tymczasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na terenie ośrodka turystyczno-wypoczynkowego w Przyjezierzu gmina
Jeziora Wielkie na czas trwania sezonu wypoczynkowego w okresie od 15 czerwca 2006 r. do 31 sierpnia 2006 r. w ciągu ul. Bukowej
i ul. Brzozowej - „W okresie sezonu wypoczynkowego, tj. od dnia 15 czerwca do dnia 31 sierpnia następuje wzmożone natężenie ruchu
pieszego, spowodowanego przez podążających na plażę mieszkańców ośrodków wypoczynkowych oraz szczególnie przez dzieci
korzystających z licznie zlokalizowanych tam wypożyczalni rowerów, salonów gier komputerowych itp. Z tego powodu zachodzi
konieczność wprowadzenia zakazu ruchu dla pojazdów nie będących własnością mieszkańców pobliskich ośrodków wczasowych,
wprowadzając jednocześnie możliwość uzyskania zezwoleń na wjazd mieszkańcom ośrodków i właścicielom przyległych placówek
handlowo-gastronomicznych. Z uwagi na małą szerokość wspomnianych ulic proponuje się wprowadzić dodatkowo zakaz wjazdu
pojazdom o masie całkowitej >3,5t (znak B-18)”.
Takie samo brzmienie ma pkt IV projektu opracowanego w roku 2003. […]
W toku prowadzonego postępowania organ antymonopolowy wystąpił także o zajęcie stanowiska co do opłat pobieranych przez
Gminę do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, który wyjaśnił, że w zakresie spraw finansowych organem nadzoru nad
działalnością gminną, zgodnie z art. 86 ustawy o samorządzie gminnym jest regionalna izba obrachunkowa […].
Ponadto organ antymonopolowy uzyskał wyjaśnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. […]
Organ antymonopolowy zwrócił się także do: Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie, który wyjaśnił, że ograniczenie wjazdu
pojazdom poprawiło bezpieczeństwo poruszającym się wczasowiczom, a także poprawiło dojazd do domków letniskowych przez
jednostki PSP; Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie, który wyjaśnił […], że opłaty na terenie dróg
wewnętrznych w Przyjezierzu przyczyniły się znacznie do ograniczenia ruchu na tych drogach, co korzystnie wpływa na dojazd
jednostek PSP do zagrożonych obiektów […]; Komisji Rewizyjnej przy Radzie Gminy Jeziora Wielkie, na które odpowiedział
Przewodniczący Rady Gminy, że komisja nie prowadziła kontroli w zakresie prawidłowości wprowadzenia i pobierania opłat za
poruszanie się drogami wewnętrznymi w miejscowości Przyjezierze.
Organ zaliczył także w poczet dowodów informacje uzyskane w toku postępowania wyjaśniającego mającego na celu zbadanie
sytuacji na rynku administrowania drogami wewnętrznymi gmin - na terenie których usytuowane są zbiorniki wodne (jeziora) - w zakresie
pobierania opłat od turystów za zezwolenia jednorazowe na poruszanie się tymi drogami przez turystów samochodami w sezonach
letnich.
Z informacji uzyskanych od następujących Gmin: Węgorzewo, Olsztyn, Mikołajki Wydminy, […] wynika, że żadna z gmin nie
pobiera opłat analogicznych do tych, które pobiera Gmina […].
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył, co następuje.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ustawa ta określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz
zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Działania oparte na przepisach
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów są zatem podejmowane w interesie publicznym, w celu ochrony interesów
zbiorowości, a nie poszczególnych uczestników rynku. Naruszenie interesu publicznego stanowi bezwzględną przesłankę do uznania
kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do rozstrzygnięcia określonej sprawy. […] Uwzględniając charakter
praktyki opisanej w niniejszej decyzji należało stwierdzić, że w rozważanej sprawie ww. przesłanka sformułowana w art. 1 ust. 1
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów została spełniona. Badana praktyka nie dotyczy bowiem jednostkowej sytuacji, ani też
nie jest związana ze stosunkami prawnymi pomiędzy ograniczonym, zamkniętym kręgiem podmiotów, lecz dotyczy wszystkich, którzy
przemieszczają się samochodami drogami wewnętrznymi usytuowanymi na terenie ośrodka turystyczno-rekreacyjnego w Przyjezierzu
w sezonie letnim obejmującym okres od 15 czerwca do 31 sierpnia. Z uwagi na to, iż opłaty pobierane były w wymienionym okresie
każdorocznie, począwszy od 1994 r., krąg tych osób był znaczny.
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Organ antymonopolowy zauważa, że interes publiczny nie jest pojęciem jednolitym i stałym. W wyroku z dnia 24 stycznia 1991 r.
w sprawie Amr 8/90 Sąd Antymonopolowy (obecnie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) stwierdził, że do postępowania
w sprawach o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym kwalifikują się tylko takie sprawy, w których podmiot gospodarczy,
w następstwie stosowania zakazanych praktyk monopolistycznych, narusza interes publicznoprawny w zakresie rozwoju konkurencji,
ochrony podmiotów narażonych na stosowanie takich praktyk oraz ochrony interesu konsumentów. W orzeczeniu tym podkreślono, że
naruszenie interesu publicznoprawnego może mieć przykładowo miejsce, gdy skutkami działań sprzecznych z ustawą dotknięty jest
„szerszy krąg uczestników rynku”, a nie jeden podmiot. […]
Z kolei w wyroku z dnia 12 września 2003 r. (Sygn. akt I CKN 504/2001) Sąd Najwyższy zauważył, że nie jest wykluczone podjęcie
postępowania antymonopolowego nawet w przypadku, gdy postępowanie przedsiębiorcy kwalifikowane jako nadużycie pozycji
dominującej dotknęło jednego podmiotu. Celem ustawy antymonopolowej jest m.in. zapewnienie ochrony konsumentów, co zostało
wyrażone w jej art. 1 ust. 1. Użycie liczby mnogiej nie oznacza jednak, zdaniem Sądu Najwyższego, braku możliwości prowadzenia
postępowania w sytuacji, gdy zagrożone są interesy jednego odbiorcy. Nie ma, zdaniem Sądu Najwyższego, żadnych powodów, by
uznać, że tego rodzaju postępowanie wszczynać można w wypadku zagrożenia interesów wielu odbiorców (pomijając już trudności
z rozgraniczeniem progu ilościowego), a nie jest to możliwe w sytuacji, gdy pokrzywdzonym jest tylko jeden konsument. Orzeczenie
wydane w tego rodzaju sprawie, jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy, ma wymiar znacznie szerszy, pełni także funkcję prewencyjną,
służy bowiem ochronie także nieograniczonej liczby kolejnych potencjalnych konsumentów. […]
Mając na uwadze, że zarzut postawiony Gminie dotyka szerokiego kręgu osób poruszających się samochodami w sezonie letnim
drogami wewnętrznymi zlokalizowanymi na terenie ośrodka turystyczno-rekreacyjnego w Przyjezierzu, podjęte przez Prezesa UOKiK
działania mają na celu ochronę interesu publicznoprawnego. […]
Dla oceny zachowania przedsiębiorców - z punktu widzenia reguł konkurencji - niezbędne jest określenie rynku właściwego
w sprawie. […]
Warunkiem stwierdzenia praktyki ograniczającej konkurencję jest określenie rynku, na którym funkcjonuje Gmina Jeziora Wielkie
oraz stwierdzenie, że posiada na tym rynku pozycję dominującą.
Organ antymonopolowy wszczynając postępowanie antymonopolowe przeciwko Gminie ustalił, iż drogi w miejscowości
Przyjezierze, na których za przejazd pobierane są kwestionowane opłaty należą do Gminy Jeziora Wielkie. Drogi te jako nie należące
do żadnej kategorii dróg publicznych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.) są drogami wewnętrznymi (por. art. 8 ust. 1 tej ustawy) […].
[…] Gmina udostępnia te drogi użytkownikom pieszym i zmotoryzowanym. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm., dalej usg) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie
gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego należy do zadań własnych gminy, które zgodnie z art. 9 ust. 4
usg jest zadaniem użyteczności publicznej […].
Organ wziął pod uwagę, iż Gmina pobiera opłaty od osób poruszających się drogami wewnętrznymi zlokalizowanymi na terenie
ośrodka turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Przyjezierze. […] Na innych drogach wewnętrznych na terenie Gminy nie pobiera
ona analogicznych opłat.
Rynkiem właściwym w niniejszej sprawie będzie rynek udostępniania dróg wewnętrznych Gminy Jeziora Wielkie (rynek produktowy)
zlokalizowanych na terenie ośrodka turystyczno-rekreacyjnego w Przyjezierzu obejmującego ulice: Bukowa, Brzozowa, Jodłowa,
Sosnowa, Topolowa oraz szereg innych nieposiadających nazw (rynek geograficzny) - nazwany w skrócie „rynkiem udostępniania dróg
wewnętrznych Gminy Jeziora Wielkie zlokalizowanych na terenie ośrodka turystyczno-rekreacyjnego w Przyjezierzu”.
Na tak wyznaczonym rynku właściwym Gmina posiada pozycję dominującą w rozumieniu art. 4 pkt 10 ustawy […], wskazuje na to
fakt, iż Gmina jest właścicielem dróg wewnętrznych na terenie Gminy Jeziora Wielkie, w tym na terenie ośrodka turystycznorekreacyjnego w miejscowości Przyjezierze.
Gmina nie kwestionowała pozycji na rynku właściwym.
Samo posiadanie przez przedsiębiorcę pozycji dominującej na rynku nie stanowi naruszenia przepisów ustawy. Zakazane jest
natomiast nadużywanie pozycji dominującej na rynku przez jednego lub kilku przedsiębiorców (art. 9 ust. 1 ustawy). […]
W niniejszej sprawie Gminie został postawiony zarzut nadużywania pozycji dominującej na rynku udostępniania dróg wewnętrznych
Gminy Jeziora Wielkie zlokalizowanych na terenie ośrodka turystyczno-rekreacyjnego w Przyjezierzu poprzez narzucanie turystom
nieuczciwych cen w postaci pobierania bezpodstawnych opłat za zezwolenia jednorazowe na poruszanie się przez turystów drogami
wewnętrznymi ośrodka w sezonie letnim. […]
Dla uznania nadużywania pozycji dominującej na rynku za praktykę ograniczającą konkurencję określoną w art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy
niezbędne jest kumulatywne wystąpienie dwóch wymienionych w tym przepisie przesłanek, tj.: posiadanie przez przedsiębiorcę
pozycji dominującej oraz bezpośrednie lub pośrednie narzucanie nieuczciwej ceny.
Wobec powyższego organ antymonopolowy zauważa, iż przede wszystkim należy ustalić, czy Gmina jest przedsiębiorcą
w rozumieniu przepisów ustawy.
Wszczynając postępowanie antymonopolowe pod zarzutem stosowania przez Gminę praktyk ograniczających konkurencję organ
antymonopolowy wziął pod uwagę, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego należy do zadań własnych gminy,
natomiast zgodnie z art. 9 ust. 4 usg zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone
w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług
powszechnych.
Organ antymonopolowy zauważa, iż zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy przez pojęcie przedsiębiorcy rozumie się […] m.in. osobę
fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu
przepisów o działalności gospodarczej.
Mając powyższe na względzie organ antymonopolowy uznał Gminę za przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy.
Stanowisko takie odpowiada poglądowi wyrażanemu dotychczas w orzecznictwie Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Sądu Apelacyjnego w Warszawie, które wielokrotnie uznawały jednostki samorządu terytorialnego - w tym
gminy - za przedsiębiorcę.
[…] Gmina posiada pozycję dominującą na rynku udostępniania dróg wewnętrznych Gminy Jeziora Wielkie zlokalizowanych na
terenie ośrodka turystyczno-rekreacyjnego w Przyjezierzu, a tym samym pierwsza przesłanka praktyki z art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy
została spełniona.
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Odnosząc się do drugiej z wyżej przywołanych przesłanek, rozważyć należy, czy opłaty pobierane od turystów za poruszanie się
samochodami drogami wewnętrznymi ośrodka turystyczno-rekreacyjnego w Przyjezierzu spełniają kryterium ceny nieuczciwej, a po
wtóre, czy opłaty te są korzystającym z dróg wewnętrznych ośrodka narzucone.
Wobec powyższego należy przede wszystkim ustalić, czy Gmina miała prawne podstawy do wprowadzenia kwestionowanych opłat.
Należy zauważyć, iż Gmina jako podstawę wprowadzenia opłat wskazała zasadniczo art. 140 Kc podnosząc także, że ustawa
o samorządzie gminnym nie odnosi się do dopuszczalności opłat, a ustawa o gospodarce komunalnej odnosi się tylko do urządzeń
użyteczności publicznej […]. Gmina podniosła, że art. 45 ustawy o samorządzie gminnym określa zasadę samodzielności gminy
w przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych. […]
Organ antymonopolowy zauważa, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, do której Prezes Urzędu wystąpił w trakcie
prowadzonego postępowania zajęła stanowisko, że jednostki samorządu terytorialnego realizując ustawowe zadania mogą wprowadzić
obowiązek ponoszenia określonych przez prawo opłat w tym przede wszystkim podatków i opłat lokalnych oraz opłat za korzystanie
z urządzeń i obiektów stanowiących własność tych jednostek. RIO podniosła, że art. 140 Kc nie stanowi samoistnej podstawy do
pobierania opłat za poruszanie się pojazdami samochodowymi na drogach wewnętrznych ośrodka w Przyjezierzu. Ponadto RIO
podniosła, że drogi wewnętrzne wchodzą w skład ośrodka turystycznego w Przyjezierzu i dlatego w jej ocenie jest dopuszczalne
pobieranie opłat za poruszenie się pojazdami samochodowymi na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności komunalnej przy
uznaniu, że jest to opłata za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej, jakim jest teren ośrodka.
Także w ocenie organu antymonopolowego, w przypadku wykorzystywania mienia komunalnego powołanie się na art. 140 Kc nie
jest wystarczającą podstawą, ponieważ kwestie dotyczące działalności gmin są przedmiotem szczególnych uregulowań zawartych
w przepisach prawa dotyczących działalności gmin, w szczególności w przepisach ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy
o gospodarce komunalnej. Należy jednakże zauważyć, że przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie regulują kwestii pobierania
opłat związanych z wykorzystywaniem mienia komunalnego. Także w niniejszej sprawie nie można wskazać jako podstawy do
pobierania kwestionowanych opłat przepisów ustawy o gospodarce komunalnej, albowiem zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, jeżeli
przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen
i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa o gospodarce komunalnej nie zawiera legalnej definicji
urządzenia ani obiektu. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „urządzenie” to mechanizm lub zespół mechanizmów służący do
wykonywania określonych czynności, natomiast „obiekt” to budynek lub zespół budynków. W świetle powyższego drogi wewnętrzne
zlokalizowane w miejscowości Przyjezierze na terenie umownie zwanym ośrodkiem turystyczno-rekreacyjnym nie są ani obiektem ani
urządzeniem użyteczności publicznej.
Organ antymonopolowy zauważa, że zgodnie z art. 140 Kc w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego
właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa,
w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. […] Nie może to jednakże oznaczać, aby wykonywanie przez
właściciela prawa własności w sposób wyczerpujący hipotezę przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów było prawnie
dozwolone. W świetle powołanego przepisu właściciel przy wykonywaniu prawa własności nie może nadużywać swego prawa
podmiotowego. […]
Należy także zauważyć, że Gmina z tytułu własności nie dysponuje ogólnym „władztwem podatkowym”, które upoważniałoby ją
do samodzielnego wprowadzenia na swoim terenie podatków czy tez opłat. W tych sprawach suwerenem jest ustawodawca i to do
niego należy władztwo w tym zakresie, którego ewentualnie część może na ściśle określonych warunkach przekazać organom
samorządu terytorialnego.
A zatem wprowadzenie przez Gminę kwestionowanych opłat powinno być oparte na wyraźnej podstawie prawnej. […]
Ponadto organ antymonopolowy zauważa, że zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych […]
utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych, oraz zarządzanie nimi, a także finansowanie tych zadań należy do zarządcy
terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. […]
Zatem Gmina nie mogła pobierać opłat kierując się m.in. wysokością kosztów związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych na
terenie ośrodka, czy faktem przeznaczania uzyskanych opłat na poprawę infrastruktury drogowej i turystycznej, ani też faktem
odciążenia jej budżetu w wyniku obowiązków wynikających z §5 umowy zawartej ze Z.W., albowiem utrzymanie i finansowanie tych
zadań należy do jej obowiązków ustawowych.
Odnosząc się natomiast do argumentacji, iż wprowadzenie opłat miało na celu ograniczenie ruchu samochodowego na drogach
wewnętrznych z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pieszym poruszającym się drogami, konieczność zapewnienia
dojazdu jednostkom straży pożarnej oraz policji do obiektów oraz ze względu na walory rekreacyjne i przyrodnicze to jednak należy
podkreślić, że dążenia te nie mogą naruszać bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
których celem jest ochrona interesu publicznego.
Prezes UOKiK zauważa, iż zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym zarządzanie ruchem na drogach w strefie
zamieszkania (którą zgodnie z art. 2 pkt 16 tej ustawy jest obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi), z wyjątkiem dróg
publicznych (a tymi drogi wewnętrzne nie są) należy do podmiotów zarządzających tymi drogami. Zgodnie z §6 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - organizację ruchu zatwierdza, na podstawie projektu organizacji ruchu, organ
zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi. Z akt sprawy wynika, że takie projekty zostały sporządzone dla dróg wewnętrznych na
terenie ośrodka w roku 2003, 2006 i 2007. […]
[…] projekty te przewidywały: 1. zakaz ruchu dla pojazdów niebędących własnością mieszkańców pobliskich ośrodków
wczasowych, 2. możliwość uzyskania zezwoleń (przepustek wjazdowych) na wjazd mieszkańcom.
Organ antymonopolowy jednakże zauważa, że samo projektowanie organizacji ruchu drogowego na terenie ośrodka w Przyjezierzu
[…] nie może stanowić podstawy do nałożenia opłat przez Gminę na korzystających z tych dróg. Nie sposób w tym miejscu pominąć
także zachowań innych gmin posiadających drogi wewnętrzne - na terenie których usytuowane są zbiorniki wodne (jeziora) […] Gminy:
Węgorzewo, Olsztyn, Mikołajki […] wyjaśniły, iż nie pobierają opłat analogicznych do tych, które pobiera Gmina. […] Należy podkreślić,
iż niepobieranie opłat przez inne gminy posiadające drogi wewnętrzne nad zbiornikami wodnymi przemawia za przyjęciem, że
zachowanie Gminy narusza wskazane w uzasadnieniu niniejszej decyzji przepisy prawa. Należy zatem podkreślić, że ww. gminy
zorganizowały ruch drogowy na drogach wewnętrznych bez konieczności wprowadzania opłat za korzystanie z tych dróg. Nie sposób
także uwzględnić stanowiska Gminy wyrażonego odnośnie przedłożonych pism ww. gmin, że jest wewnętrzną sprawą każdej
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jednostki samorządu terytorialnego, jak kształtuje swoją sytuację majątkową i z jakich źródeł osiąga przychody, ze wskazaniem na
art. 16 i 165 Konstytucji RP. Należy bowiem zauważyć że zgodnie z art. 16 ust. 1 Konstytucji RP - ogół mieszkańców jednostek
zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. Przepis ten w żaden sposób nie odnosi się do
wprowadzonych opłat. Zgodnie z art. 16 ust. 2 Konstytucji samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. […]
Przepis ten odnosi się do wykonywania zadań przysługujących w ramach ustaw. Żadna z ustaw nie upoważnia Gminy do
wprowadzenia opłat za korzystanie z dróg.
Zgodnie natomiast z art. 165 ust. 1 i 2 Konstytucji jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. […] Przepis ten
stanowi o osobowości prawnej jednostek samorządu terytorialnego, o przysługiwaniu m.in. prawa własności […], a także o samodzielności
jednostek samorządu terytorialnego objętej ochronie sądowej. Należy w tym miejscu jednakże zauważyć, że w wyroku z dnia
5 stycznia 2005 r. (Sygn. akt FSK 961/2004) Naczelny Sąd Administracyjny zajął stanowisko, że art. 165 ust. 2 Konstytucji RP,
gwarantujący jednostkom samorządu terytorialnego ochronę sądową, nie rozciąga tej ochrony na działania, które nie mają podstawy
prawnej. W rozważaniach zawartych w niniejszej decyzji zostało dowiedzione, że Gmina nie miała podstaw prawnych do pobierania
kwestionowanych opłat.
Nie można za taką podstawę przyjąć także wskazanego przez Gminę art. 45 ustawy o samorządzie gminnym […]. Przepis ten
uprawnia Gminę do podejmowania decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składniku majątkowego, natomiast nie stanowi
podstawy do nakładania na korzystających z tych dróg opłat za poruszanie się samochodami po drogach wewnętrznych Gminy.
Podstawą pobierania opłat nie jest także art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, albowiem […] także w tym przepisie brak
jest kompetencji do nakładanie na korzystających z dróg wewnętrznych opłat za poruszanie się tymi drogami.
Organ antymonopolowy zważył także, że zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawa ta określa zasady
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność […] jednostek samorządu terytorialnego, które zostały uregulowane
w dziale II ustawy (art. 10-91). […] Także w tej ustawie brak jest podstaw do pobierania kwestionowanych opłat.
W tej sytuacji, w ocenie organu antymonopolowego Gmina przy wykonywaniu prawa własności dróg wewnętrznych przekroczyła
swoje uprawnienia wynikające z powołanych przepisów prawa naruszając ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów. Jej
zachowanie należy zatem uznać jako bezprawne.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie precyzuje przesłanek kwalifikacji ceny jako ceny nieuczciwej, nie wskazuje
również mierników dla ustalenia ceny „właściwej”. Z brzmienia przepisu wynika jedynie, że cena nieuczciwa może mieć między
innymi postać ceny nadmiernie wygórowanej lub rażąco niskiej. W ocenie Prezesa UOKiK zawężenie zakresu stosowania zakazu
z art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wyłącznie do przypadków stosowania cen nadmiernie
wygórowanych albo cen rażąco niskich, nie znajduje podstaw w treści tego przepisu, albowiem już samo naruszenie zasady
ekwiwalentności oznacza złamanie określonego tam zakazu.
Brak ekwiwalentności w ocenie organu antymonopolowego polega na tym, iż Gmina pobiera opłaty za poruszanie się przez
korzystających z dróg wewnętrznych bez podstaw prawnych […]. Ustawodawca wyraźnie wskazał, kto jest zobowiązany do
finansowania kosztów utrzymania dróg wewnętrznych i nie są to osoby korzystające z tych dróg. W ocenie organu antymonopolowego,
z uwagi na wykazanie, że Gmina nie miała podstaw prawnych do pobierania kwestionowanych opłat przemawia za przyjęciem
stanowiska, że już z tego względu opłata pobierana za przejazd, czyli cena zezwolenia, była nieuczciwa, albowiem Gmina nie była
uprawniona do jej pobierania. […]
Niniejszą decyzją Prezes UOKiK uznał, iż Gmina nadużyła pozycji dominującej poprzez narzucenie nieuczciwej ceny za zezwolenia
na poruszanie się drogami wewnętrznymi Gminy Jeziora Wielkie zlokalizowanymi na terenie ośrodka turystyczno-rekreacyjnego
w Przyjezierzu. O narzucaniu cen czy innych warunków umowy można mówić wówczas, gdy posiadający pozycję dominującą
przedsiębiorca wykorzystuje sytuację przymusową kontrahenta, wynikającą z braku rzeczywistych alternatyw na rynku […].
Ze zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału dowodowego wynika, że konsumenci poruszający się samochodami po drogach
ośrodka w Przyjezierzu niewątpliwie byli słabszą stroną i znajdowali się w sytuacji przymusowej, albowiem chcąc dojechać do domów
wczasowych czy do rodzin/znajomych na działki rekreacyjne bądź na plażę musieli przejechać drogami ośrodka, gdyż są to jedyne drogi
dojazdowe na tym terenie. Zatem kwestionowane opłaty zostały konsumentom narzucone.
Oceniając rzeczywistą siłę rynkową Gminy Prezes UOKiK doszedł do przekonania, że na zakreślonym w sprawie rynku
właściwym, posiadała ona tak silną pozycję rynkową, że mogła wymuszać pobieranie opłat za poruszanie się drogami ośrodka.
Zarzucana Gminie praktyka ma charakter eksploatacyjny, co oznacza, iż jej istotą nie jest wpływanie na strukturę rynku, lecz
uzyskiwanie korzyści kosztem innych podmiotów, którymi w niniejszej sprawie są osoby korzystające z dróg na terenie ośrodka.
Konkludując, wobec kumulatywnego spełnienia obu przesłanek stosowania praktyki ograniczającej konkurencję, o której mowa
w art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, organ antymonopolowy orzekł, jak w pkt I sentencji niniejszej decyzji.
W pkt II decyzji została nałożona na Gminę kara pieniężna w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), płatna do budżetu
państwa, w związku z dopuszczeniem się przez Gminę naruszenia zakazu określonego w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy. […] Fakt nałożenia
kary podkreślać ma naganność zachowania podmiotu, który dopuścił się stosowania praktyk ograniczających konkurencję, a tym
samym naruszył ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów. Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono stopień oraz okoliczności
naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, uwzględniono także stopień naruszenia interesu publicznego.
[…] Jednocześnie wzięto pod uwagę szczególny charakter oraz zadania przedsiębiorcy, jakim jest Gmina, mająca za cel ustawowy
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Okoliczności te zdecydowały o wymierzeniu kary w niskiej wysokości,
pomimo rażącego charakteru naruszenia przepisów ustawy. […]
15
Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: styczeń, luty, marzec 2008 r.
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Decyzja z dnia 2.01.2008 r. (Nr DKK-1/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez SPX
Corporation z siedzibą w Charlotte (USA) kontroli nad: Invensys Systems AB w Szwecji, Heat Transfer Services Pte Ltd
w Singapurze, Invensys Philippines Inc na Filipinach, APV Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd w Chinach, Invensys Wietnam Ltd
w Wietnamie, APV Systems Limited w Wielkiej Brytanii, Invensys Systems (Thailand) Company Ltd w Tajlandii, APV Italia SpA we
Włoszech, APV Finland Oy w Finlandii, Invensys Systems Sp. z o.o. w Warszawie, APV Rosista GmbH w Niemczech, APV
Consolidated Inc w USA, Invensys Hungary Mernoki es Kepviseleti Kft na Węgrzech, Invensys Systems s.r.o. w Czechach, APV
Iberica Ingenieria y Servicios SA w Hiszpanii, APV France SASU we Francji, oraz nabyciu przez SPX Corporation w Charlotte (USA)
części mienia następujących przedsiębiorców: Invensys India Private Ltd w Indiach, Invensys Systems Canada Inc w Kanadzie,
Invensys Korea Ltd w Korei, PT Invensys Indonesia w Indonezji, Invensys SA (Proprietary) Ltd w RPA, Invensys Middle East FZE
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
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Decyzja z dnia 2.01.2008 r. (Nr DKK-2/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez
PKO Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie i Jedynka S.A. w Rzeszowie wspólnego przedsiębiorcy.
Decyzja z dnia 2.01.2008 r. (Nr DKK-3/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Press
Distribution International B.V. w Amsterdamie (Holandia) kontroli nad Ruch S.A. w Warszawie.
Decyzja z dnia 2.01.2008 r. (Nr RKR-1/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie kontroli nad BN Faktory S.A. w Krośnie.
Decyzja z dnia 4.01.2008 r. (Nr DKK-4/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Polską
Grupę Farmaceutyczną S.A. w Łodzi kontroli nad Aptekarz Sp. z o.o. w Rzeszowie.
Decyzja z dnia 4.01.2008 r. (Nr DKK-5/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Kompanię Piwowarską S.A. w Poznaniu kontroli nad Browarem Belgia Sp. z o.o. w Kielcach (publ. - poz. 11 w niniejszym numerze
Dziennika).
Decyzja z dnia 4.01.2008 r. (Nr RWR-1/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Krzysztofowi S. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
Nowy Dom Przedsiębiorstwo Budowlane S. Krzysztof we Wrocławiu.
Decyzja z dnia 7.01.2008 r. (Nr RKR-2/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Gminie Wolbrom.
Decyzja z dnia 8.01.2008 r. (Nr RPZ-1/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Ecco Holiday Sp. z o.o. w Poznaniu.
Decyzja z dnia 9.01.2008 r. (Nr RGD-1/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
ODRATRANS S.A. we Wrocławiu, Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego Holding S.A. w Zabrzu i Port-Serwis Sp. z o.o.
w Świnoujściu wspólnej kontroli nad Port Handlowy Świnoujście w Świnoujściu.
Decyzja z dnia 9.01.2008 r. (Nr RWA-1/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez Equus
S.A. w Węgrzycach i Adama K., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kenig Spedition, wspólnego przedsiębiorcy
pod firmą IKETRANS Sp. z o.o.
Decyzja z dnia 10.01.2008 r. (Nr RPZ-2/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko WARLIMEKS Sp. z o.o. w Poznaniu.
Decyzja z dnia 11.01.2008 r. (Nr DKK-6/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Societe
Generale S.A. w Paryżu (Francja) kontroli nad Agencją Ochrony Skorpion Security Sp. z o.o. w Warszawie.
Decyzja z dnia 14.01.2008 r. (Nr RŁO-1/2008) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję w sprawie
z wniosku Renaty W., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „APUS” Centrum Fitoterapii i Medycyny Naturalnej
w Łodzi, przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w Warszawie.
Decyzja z dnia 15.01.2008 r. (Nr DKK-7/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Boryszew S.A. w Sochaczewie kontroli nad Suwary S.A. w Pabianicach.
Decyzja z dnia 21.01.2008 r. (Nr DKK-8/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Circus
Sp. z o.o. w Warszawie kontroli nad CTL Logistics S.A. w Warszawie.
Decyzja z dnia 21.01.2008 r. (Nr DKK-9/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez PKO
Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie i Intraco S.A. w Warszawie wspólnego przedsiębiorcy.
Decyzja z dnia 22.01.2008 r. (Nr DNR-1/2008) o utrzymaniu w mocy zaskarżonej Decyzji Nr 97/2007 z dnia 19 października 2007 r.,
dotyczącej ogólnego bezpieczeństwa roweru dziecięcego MBK Funny Bike 12”, wprowadzonego na rynek przez przedsiębiorcę
Wojciecha B., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa HURT-ROWER w Częstochowie.
Decyzja z dnia 22.01.2008 r. (Nr RKR-3/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na połączeniu dwóch
przedsiębiorców ASSECO POLAND S.A. w Rzeszowie i PROKOM SOFTWARE S.A. w Warszawie.
Decyzja z dnia 22.01.2008 r. (Nr RWR-2/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu obowiązków w sprawie z urzędu przeciwko Triada - Dom Wachowiak Śliwiak sp.j.
w Trzebnicy.
Decyzja z dnia 25.01.2008 r. (Nr DNR-2/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko LANDMANN POLSKA
Sp. z o.o. w Jaworze w sprawie ogólnego bezpieczeństwa grilla żeliwnego beczułka art. Nr 0630.
Decyzja z dnia 25.01.2008 r. (Nr RGD-2/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BOMI S.A. w Gdyni kontroli nad RABAT POMORZE S.A. w Pruszczu Gdańskim.
Decyzja z dnia 28.01.2008 r. (Nr DKK-10/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Baxter
B.V. w Utrechcie (Holandia) kontroli nad InfSolPol B.V. w Amsterdamie (Holandia).
Decyzja z dnia 28.01.2008 r. (Nr DKK-11/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Eltel
Group Corporation w Komentajankatu (Finlandia) kontroli nad Volteon S.A. w Widełce.
Decyzja z dnia 28.01.2008 r. (Nr DNR-3/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Floraland Distribution
Sp. z o.o. w Nieporęcie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa grilla walizkowego składanego „Mastergrill” model MG 521.
Decyzja z dnia 29.01.2008 r. (Nr RŁO-2/2008) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję w sprawie
postępowania wszczętego z urzędu przeciwko Towarzystwu Taksówkarzy Łódzkich Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe
w Łodzi, Zrzeszeniu Transportu Prywatnego w Łodzi, Mariuszowi Stanisławowi B., Krzysztofowi C., Piotrowi K., prowadzącym
wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Transportowe TELE TAXI 400-400 w Łodzi oraz
Stowarzyszeniu Transportu Prywatnego RADIO TAXI MERC w Łodzi.
Decyzja z dnia 29.01.2008 r. (Nr RWR-4/2008) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję w sprawie
z wniosku Petra Sp. z o.o. w Prudniku przeciwko PKN ORLEN S.A. w Płocku.
Decyzja z dnia 30.01.2008 r. (Nr RGD-3/2008) o umorzeniu postępowania wszczętego na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowego
LOBO L. Włodarczyk, R. Włodarczyk sp.j. w Poznaniu przeciwko GT-JWK-Management Sp. z o.o. S.K.A. w Gdańsku i Euronet
Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie praktyk ograniczających konkurencję.
Decyzja z dnia 30.01.2008 r. (Nr RKR-4/2008) o umorzeniu postępowania wszczętego na wniosek Bożeny P. prowadzącej
działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa COSSMA w Rzeszowie przeciwko VEOLIA TRANSPORT
PODKARPACKIE Sp. z o.o. (poprzednio: Polska Komunikacja Samochodowa CONNEX Łańcut Sp. z o.o.) w Łańcucie w sprawie
praktyk ograniczających konkurencję.
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30. Decyzja z dnia 2.02.2008 r. (Nr DKK-14/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Torfarm
S.A. w Toruniu kontroli nad Hurtownią Leków Panaceum Sp. z o.o. w Nowym Sączu.
31. Decyzja z dnia 5.02.2008 r. (Nr DNR-4/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Wojciechowi S., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Gorzelnia - BODZIANOWICE S. Wojciech w Bodzianowicach
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa rozpałki do grilla JOKER 1 litr.
32. Decyzja z dnia 5.02.2008 r. (Nr RWR-5/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy A.S.M. Inwestycje Sp. z o.o. we Wrocławiu.
33. Decyzja z dnia 7.02.2008 r. (Nr DKK-15/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez ENEA
S.A. w Poznaniu kontroli nad Kopalnią Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku i Kopalnią Węgla Brunatnego Konin
w Kleszczewie S.A. w Kleszczewie.
34. Decyzja z dnia 7.02.2008 r. (Nr RŁO-3/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nałożeniu obowiązków na
przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Miastu Łódź.
35. Decyzja z dnia 8.02.2008 r. (Nr RŁO-4/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Towarzystwu
Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o. w Zgierzu.
36. Decyzja z dnia 11.02.2008 r. (Nr DKK-16/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez PCC
SE w Duisburgu kontroli nad Przedsiębiorstwem Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. w Rybniku.
37. Decyzja z dnia 11.02.2008 r. (Nr RLU-1/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
38. Decyzja z dnia 11.02.2008 r. (Nr DNR-6/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu dotyczącej nałożenia kary pieniężnej
na przedsiębiorcę za wprowadzenie na rynek produktu niespełniającego wymagań bezpieczeństwa, tj. koszulki męskiej z krótkim
rękawem mix bordowo-szary przez przedsiębiorcę Xuan Lam Nguyen, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
„KIMLAN & LAM” w Łodzi.
39. Decyzja z dnia 12.02.2008 r. (Nr DNR-7/2008) o zakazaniu wprowadzania oraz nakazaniu wycofania z rynku rozpałki do grilla, pieca,
kominka 0,5 l, wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę Krzysztofa G., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
TAP - GRILL Krzysztof G. w Paczkowie, oraz nałożenia obowiązku przekazania dowodów wykonania decyzji w sprawie wszczętej
z urzędu dotyczącej wprowadzenia na rynek produktu niespełniającego ogólnych wymagań bezpieczeństwa.
40. Decyzja z dnia 12.02.2008 r. (Nr RPZ-3/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko TAWABUD Sp. z o.o. w Poznaniu.
41. Decyzja z dnia 12.02.2008 r. (Nr RPZ-4/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Ireneuszowi S.,
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Zakłady Mięsne „Sobkowiak” w Siedlcu.
42. Decyzja z dnia 12.02.2008 r. (Nr RPZ-3/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Ecco Holiday Sp. z o.o. w Poznaniu.
43. Decyzja z dnia 13.02.2008 r. (Nr RWR-3/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków w sprawie z urzędu przeciwko Towarzystwu Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” Sp. z o.o. we Wrocławiu.
44. Decyzja z dnia 15.02.2008 r. (Nr DKK-17/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Family
Frost Holding GmbH w Mettmann (Niemcy) kontroli nad Family Frost International Tiefkühlheimdienst GmbH w Mettmann
(Niemcy).
45. Decyzja z dnia 15.02.2008 r. (Nr DKK-18/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez AIG
New Europe Fund II L.P. w George Town (Kajmany) kontroli nad Orzeł Biały S.A. w Bytomiu.
46. Decyzja z dnia 15.02.2008 r. (Nr DKK-19/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez MIH
Internet BV w Hoofddorp (Holandia) kontroli nad Tradus plc w Londynie (Wielka Brytania).
47. Decyzja z dnia 15.02.2008 r. (Nr RGD-4/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko EKOLAN S.A. w Gdyni.
48. Decyzja z dnia 15.02.2008 r. (Nr RŁO-5/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Krystynie Cz., prowadzącej działalność gospodarczą pod
nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Gotex w Goszczanowie.
49. Decyzja z dnia 15.02.2008 r. (Nr RWA-4/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania oraz umorzeniu postępowania administracyjnego w części w sprawie z urzędu przeciwko Związkowi Stowarzyszeń
Artystów Wykonawców STOART w Warszawie (publ. poz. 12 w niniejszym numerze Dziennika).
50. Decyzja z dnia 18.02.2008 r. (Nr DKK-20/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez AIG
New Europe Fund II L.P. w George Town (Kajmany) kontroli nad Biatel S.A. w Warszawie.
51. Decyzja z dnia 18.02.2008 r. (Nr DKK-21/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez PKP
Cargo S.A. w Warszawie, Railion Deutschland AG w Meinz (Niemcy), OAO Rossijskije Żelaznyje Dorogi w Moskwie (Federacja
Rosyjska) oraz Biełorusskije Żelaznyje Dorogi w Mińsku (Republika Białoruska) wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą ZAO Kurasia
Rail Logistics w Moskwie (Federacja Rosyjska).
52. Decyzja z dnia 18.02.2008 r. (Nr RKR-5/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. w Katowicach kontroli nad ANDORIA-MOT Sp. z o.o. w Andrychowie.
53. Decyzja z dnia 18.02.2008 r. (Nr RLU-2/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Parkingi Polska Sp. z o.o.
w Warszawie w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów oraz o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe
interesy konsumentów i stwierdzeniu zaniechania jej stosowania.
54. Decyzja z dnia 18.02.2008 r. (Nr RŁO-6/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków w sprawie z urzędu przeciwko MONNARI TRADE S.A. w Łodzi.
55. Decyzja z dnia 22.02.2008 r. (Nr RLU-3/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko „Stokrotka” Sp. z o.o.
w Lublinie (publ. poz. 13 w niniejszym numerze Dziennika).
56. Decyzja z dnia 22.02.2008 r. (Nr RŁO-9/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Romanowi Bernardowi M., prowadzącemu działalność gospodarczą
pod nazwą Pizzeria Julia PUB Mario w Tczewie.
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57. Decyzja z dnia 22.02.2008 r. (Nr RKR-6/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz umorzeniu postępowania w części w sprawie z urzędu przeciwko Karpackiej Spółce Gazownictwa
Sp. z o.o. w Tarnowie.
58. Decyzja z dnia 25.02.2008 r. (Nr DKK-22/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez
Ad.Net S.A. w Warszawie i OMG Services Ltd. w Norwich (Wielka Brytania) wspólnego przedsiębiorcy pod firmą Online Media
Group Poland Sp. z o.o. w Warszawie.
59. Decyzja z dnia 26.02.2008 r. (Nr DKK-23/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie kontroli nad S-Collect Niestandaryzowanym
Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym w Warszawie.
60. Decyzja z dnia 27.02.2008 r. (Nr RWR-6/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko WROBIS-DEVELOPER Sp. z o.o. we Wrocławiu.
61. Decyzja z dnia 27.02.2008 r. (Nr RWR-7/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Regionalnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Lublinie.
62. Decyzja z dnia 27.02.2008 r. (Nr RWR-8/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko PROFIT Development S.A. we Wrocławiu.
63. Decyzja z dnia 28.02.2008 r. (Nr RWR-9/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Spectrum Development
Sp. z o.o. w Wałbrzychu.
64. Decyzja z dnia 28.02.2008 r. (Nr RWR-10/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, nakazaniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu obowiązków i kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko
Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu Budnex Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.
65. Decyzja z dnia 29.02.2008 r. (Nr DKK-24/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Torpol
Sp. z o.o. w Poznaniu kontroli nad Elmont-Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o. w Kostrzynie.
66. Decyzja z dnia 29.02.2008 r. (Nr DNR-8/2008) o zakazaniu wprowadzania oraz nakazaniu wycofania z rynku zapalniczek RONSON
Slyda RXL 12090A, wprowadzonych na rynek przez RONSON POLSKA Sp. z o.o. we Wrocławiu oraz nałożenia obowiązku
przekazania dowodów wykonania decyzji w sprawie wszczętej z urzędu dotyczącej wprowadzenia na rynek produktu
niespełniającego ogólnych wymagań bezpieczeństwa.
67. Decyzja z dnia 29.02.2008 r. (Nr DNR-9/2008) o zakazaniu wprowadzania oraz nakazaniu wycofania z rynku zapalniczek RONSON
SHARK, RXL 12070P, wprowadzonych na rynek przez RONSON POLSKA Sp. z o.o. we Wrocławiu oraz nałożenia obowiązku
przekazania dowodów wykonania decyzji w sprawie wszczętej z urzędu dotyczącej wprowadzenia na rynek produktu
niespełniającego ogólnych wymagań bezpieczeństwa.
68. Decyzja z dnia 3.03.2008 r. (Nr RGB-4/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej
stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Gminie Jeziora Wielkie (publ. - poz. 14
w niniejszym numerze Dziennika).
69. Decyzja z dnia 3.03.2008 r. (Nr RKT-1/2008) 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 Komunikacyjnemu Związkowi
Komunalnemu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
70. Decyzja z dnia 3.03.2008 r. (Nr RKT-2/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na połączeniu MetalplastStolarka Sp. z o.o. w Bielsku-Białej oraz „BEM” Brudniccy sp.j. w Mirosławiu k. Płocka.
71. Decyzja z dnia 3.03.2008 r. (Nr RKT-3/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Grupę
Kęty S.A. w Kętach kontroli nad przedsiębiorcą posiadającym w chwili zgłoszenia nazwę Metalplast-Stolarka Sp. z o.o. w BielskuBiałej.
72. Decyzja z dnia 3.03.2008 r. (Nr RLU-4/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej
AZS w Lublinie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
73. Decyzja z dnia 3.03.2008 r. (Nr RŁO-7/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko DOSPEL Sp. z o.o.
w Częstochowie.
74. Decyzja z dnia 3.03.2008 r. (Nr RŁO-8/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu
Handlowemu AGROSKŁAD Sp.j. Włodzimierz J., Jacek K. w Józefinie.
75. Decyzja z dnia 3.03.2008 r. (Nr RŁO-9/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania oraz nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Krzysztofowi K.,
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Drew-Pol Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Krzysztof K.
w Łodzi.
76. Decyzja z dnia 5.03.2008 r. (Nr DKK-25/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Fortis
Private Investment Polska S.A. w Warszawie kontroli nad Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Fortis (z wydzielonymi
subfunduszami: Fortis Akcji i Fortis Stabilnego Wzrostu) w Warszawie.
77. Decyzja z dnia 6.03.2008 r. (Nr RGD-6/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie nałożenia na związek przedsiębiorców,
tworzących korporację taksówkową zorganizowaną wokół BAŁTYK TAXI Sp. z o.o. w Szczecinie kary pieniężnej za stosowanie
praktyki uznanej decyzją z dnia 30 listopada 2004 r. za ograniczającą konkurencję.
78. Decyzja z dnia 6.03.2008 r. (Nr RKT-4/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazaniu zaniechania jej stosowania
w sprawie z urzędu przeciwko Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Sosnowcu.
79. Decyzja z dnia 6.03.2008 r. (Nr RLU-5/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
80. Decyzja z dnia 7.03.2008 r. (Nr DNR-10/2008) o nałożeniu kary pieniężnej w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Janinie W.,
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Bacha Sport” w Gliwicach w sprawie wprowadzenia na rynek produktu
niespełniającego ogólnych wymagań bezpieczeństwa - rowerka eliptycznego orbitrek BE-5910.
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81. Decyzja z dnia 7.03.2008 r. (Nr RGD-7/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, nałożeniu
obowiązków oraz umorzeniu postępowania w części w sprawie z urzędu przeciwko Pomorskiej Wyższej Szkole Humanistycznej
w Gdyni.
82. Decyzja z dnia 10.03.2008 r. (Nr DKK-26/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Beacon
Global Limited w Bangkoku (Tajlandia) części mienia następujących przedsiębiorców z Grupy Eastman: Eastman Chemical
Europort B.V. w Holandii, Eastman Chemical Workington Limited w Wielkiej Brytanii, Workington Investments Limited w Wielkiej
Brytanii, Eastman Chemical International AG w Szwajcarii.
83. Decyzja z dnia 10.03.2008 r. (Nr RPZ-5/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
PRATERM S.A. w Warszawie kontroli nad Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Jarocinie.
84. Decyzja z dnia 11.03.2008 r. (Nr RPZ-6/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nałożeniu obowiązków na
przedsiębiorcę w sprawie z postępowania wszczętego z urzędu przeciwko ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu.
85. Decyzja z dnia 11.03.2008 r. (Nr RWA-8/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Przedsiębiorcy Łukaszowi N. prowadzącemu działalność gospodarczą
pod nazwą GARDA Techniczne Wyposażenie Wnętrz w Żyrardowie.
86. Decyzja z dnia 12.03.2008 r. (Nr DNR-11/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy
Zbigniewowi B., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ALFA-PLUS
w Szczecinku w sprawie ogólnego bezpieczeństwa kojca dziecięcego APK 231s.
87. Decyzja z dnia 12.03.2008 r. (Nr RWR-11/2008) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję w sprawie
z wniosku INCOM S.A. we Wrocławiu przeciwko ABC Data Sp. z o.o. w Warszawie, AB S.A. we Wrocławiu, Tech Data Polska
Sp. z o.o. w Warszawie oraz o umorzeniu postępowania.
88. Decyzja z dnia 12.03.2008 r. (Nr RWR-12/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożeniu
obowiązków w sprawie z urzędu przeciwko ArC2 Przedsiębiorstwo Projektowo Consultingowe Sp. z o.o. we Wrocławiu.
89. Decyzja z dnia 13.03.2008 r. (Nr RLU-6/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Iglotex
S.A. w Skórczu kontroli nad Łukasz Sp. z o.o. w Białymstoku i Nordfish Sp. z o.o. w Białymstoku.
90. Decyzja z dnia 14.03.2008 r. (Nr RWR-13/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania, nałożeniu kary pieniężnej oraz obowiązków na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Gam
Sp. z o.o. we Wrocławiu.
91. Decyzja z dnia 14.03.2008 r. (Nr RWR-14/2008) o umorzeniu postępowania wszczętego z urzędu przeciwko Przedsiębiorstwu
Farmaceutycznemu JELFA S.A. w Jeleniej Górze w sprawie praktyk ograniczających konkurencję.
92. Decyzja z dnia 17.03.2008 r. (Nr RDG-8/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Mariuszowi Cz., prowadzącemu działalność
gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane MARGO w Somoninie.
93. Decyzja z dnia 17.03.2008 r. (Nr RPZ-7/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Piotrowi Z., prowadzącemu działalność gospodarczą pod
nazwą „Echostar Studio” Zakład Techniki Satelitarnej w Poznaniu.
94. Decyzja z dnia 18.03.2008 r. (Nr DNR-13/2008) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko JEANS LAND Sp. z o.o.
w Zakręcie k. Wesołej w sprawie ogólnego bezpieczeństwa spodni damskich CXL - 645.
95. Decyzja z dnia 18.03.2008 r. (Nr RPZ-8/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie z urzędu przeciwko URBIS DEVELOPER Sp. z o.o.
w Poznaniu w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
96. Decyzja z dnia 20.03.2008 r. (Nr DKK-28/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Arcelor Distribution Luxembourg S.A. w Luksemburgu kontroli nad Sambud-2 K. Stępak i Wspólnicy sp.j. w Krakowie i Sambud-2
Sp. z o.o. w Krakowie.
97. Decyzja z dnia 20.03.2008 r. (Nr RGD-9/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania w sprawie z wniosku przedsiębiorcy Pawła H., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcji
Opakowań Drewnianych w Drzonowie przeciwko Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.
98. Decyzja z dnia 21.03.2008 r. (Nr DKK-29/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group we Wiedniu (Austria) kontroli nad FinLife Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A. w Warszawie.
99. Decyzja z dnia 21.03.2008 r. (Nr RGD-10/2008) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję w sprawie
z wniosku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Ortopedyczno-Chirurgicznego Jankowo w Gdańsku przeciwko
Narodowemu Funduszowi Zdrowia w Warszawie.
100.Decyzja z dnia 21.03.2008 r. (Nr RŁO-10/2008) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję w sprawie
z urzędu przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu - Łódź Sp. z o.o. w Łodzi.
101.Decyzja z dnia 21.03.2008 r. (Nr RWR-16/2008) o umorzeniu postępowania wszczętego z urzędu przeciwko Zakładowi Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini w sprawie praktyk ograniczających konkurencję.
102.Decyzja z dnia 25.03.2008 r. (Nr RGD-11/2008) o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu
zaniechania jej stosowania w sprawie z urzędu przeciwko Invest Komfort S.A. w Gdyni.
103.Decyzja z dnia 26.03.2008 r. (Nr RKT-5/2008) o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko
Krzysztofowi P., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Serpent.pl Krzysztof P. w Lublinie z tytułu zwłoki
w wykonaniu decyzji Nr RKT-89/2006 r. z dnia 11 grudnia 2006 r.
104.Decyzja z dnia 27.03.2008 r. (Nr RWR-15/2008) o umorzeniu postępowania wszczętego z urzędu przeciwko BZ WBK S.A. we
Wrocławiu w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
105.Decyzja z dnia 28.03.2008 r. (Nr RPZ-9/2008) o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę w sprawie z urzędu przeciwko Grażynie
G., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Podróży Mundial Tours w Koninie z tytułu nieudzielania żądanych przez
Prezesa UOKiK informacji.
106.Decyzja z dnia 31.03.2008 r. (Nr DKK-30/2008) o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Sigra
Sp. z o.o. w Będzinie kontroli nad ALBA Recykling Sp. z o.o. we Wrocławiu.
107.Decyzja z dnia 31.03.2008 r. (Nr RGD-12/2008) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzeniu zaniechania jej
stosowania w sprawie z urzędu przeciwko przedsiębiorcy Piotrowi D., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Baszta
- Piotr D. RENT - Nieruchomości D. Piotr Tadeusz D. w Mierzynie.
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WYROK
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie z odwołania Sobieski Trade Sp. z o.o. w Kołaczkowie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 2/07)
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2007 r. w Warszawie na
rozprawie sprawy z powództwa Sobieski Trade Sp. z o.o. w Kołaczkowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów o ochronę konkurencji na skutek odwołania powoda od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 7 listopada 2006 r. Nr DOK 132/06:
I. oddala odwołanie
II. zasądza od Sobieski Trade Sp. z o.o. w Kołaczkowie na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 360 zł (trzysta
sześćdziesiąt zł) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Decyzją Nr DOK-132/2006 z dnia 7 listopada 2006 r., na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego
z wniosku Sobieski Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Kołaczkowie, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na
dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Sobieski Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Kołaczkowie kontroli nad przedsiębiorstwem
Handlowo Produkcyjnym Wiesław Wawrzyniak Sp. z o.o. z siedzibą w Niedźwiadach.
W uzasadnieniu powyższej decyzji powołał się m.in. na następujące ustalenia.
Należało uznać za właściwe rynki produktowe (rynki wspólne) w przedmiotowej koncentracji: hurtową dystrybucję napojów
alkoholowych wysokoprocentowych o zawartości alkoholu powyżej 18%; hurtową dystrybucją napojów alkoholowych niskoprocentowych
o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% - z wyjątkiem piwa;hurtową, dystrybucją napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do
4,5% oraz piwa.
Zdaniem Prezesa UOKiK właściwym rynkiem geograficznym dla rynków hurtowej dystrybucji wskazanych powyżej napojów
alkoholowych jest rynek krajowy. Prezes UOKiK uznał, że Sobieski Trade Sp. z o.o. w Kołaczkowie należy do tego samego rynku, co
podmioty, które są odbiorcami sprzedawanych przez nią produktów, tj. krajowego rynku hurtowej dystrybucji napojów alkoholowych
wysokoprocentowych o zawartości alkoholu powyżej 18%. W jego ocenie koncentracja polegająca na przejęciu przez Sobieski Trade
Sp. z o.o. kontroli nad Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjnym Wiesław Wawrzyniak Sp. z o.o. z siedzibą w Niedźwiadach ma
wpływ na ten rynek, który ujawnia się w układzie horyzontalnym (poziomym), gdyż przedsiębiorcy w niej uczestniczący zaangażowani
są na tych samych rynkach produktowych, a przedmiotowa koncentracja doprowadzi do uzyskania w nich udziału w wysokości
większej niż 20%. Wykluczył jednocześnie wpływ przedmiotowej koncentracji w układzie horyzontalnym na krajowy rynek hurtowej
dystrybucji napojów alkoholowych niskoprocentowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% - z wyjątkiem piwa oraz krajowy
rynek hurtowej dystrybucji napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% i piwa, ze względu na fakt, iż przedmiotowa
koncentracja nie doprowadzi do uzyskania w żadnym z tych rynków udziału w wysokości większej niż 20%.
Odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK Nr DOK-132/2006 wniosła spółka Sobieski Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Kołaczkowie.
Odwołująca się zaskarżyła decyzję jedynie w części dotyczącej uzasadnienia - w zakresie zaliczenia Sobieski Sp. z o.o. do tego samego
rynku, co podmioty, które są odbiorcami sprzedawanych przez nią produktów, tj. krajowego rynku hurtowej dystrybucji napojów
o zawartości alkoholu powyżej 18%, a w rezultacie określenia udziału w rynku podmiotów Grupy na poziomie 20% i uznania, że
koncentracja wywrze wpływ w układzie horyzontalnym.
Zaskarżonej decyzji odwołująca się zarzuciła:
1. obrazę art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z pkt 7.1.2. oraz 7.2.1. rozdziału VII
załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców
(Dz. U. Nr 37, poz. 334) poprzez uznanie, że koncentracja wywrze wpływ w układzie horyzontalnym na krajowy rynek hurtowej
dystrybucji napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%;
2. naruszenie przepisów postępowania - przepisu art. 233 §1 i 2 Kpc poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów
i niedokonanie ich właściwej oceny, oraz sprzeczności istotnych ustaleń z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego,
a w rezultacie uznanie, że Sobieski Sp. z o.o. działa na tym samym rynku właściwym i tym samym szczeblu obrotu towarowego, co
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Wiesław Wawrzyniak Sp. z o.o.;
3. obrazę art. 231 Kpc w zw. z art. 81 ustawy antymonopolowej poprzez zastosowanie domniemania, że dokumenty urzędowe,
sporządzone przez Ministerstwo Gospodarki, zawierające wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy
napojami alkoholowymi wysokoprocentowymi i wielkościach sprzedaży są podstawą uznania wszystkich tych przedsiębiorców za
konkurentów i tym samym uczestników tego samego szczebla obrotu i tego samego rynku oraz stanowią dowód na okoliczność
uczestnictwa Sobieski Sp. z o.o. w krajowym rynku hurtowej sprzedaży wyrobów o zawartości alkoholu powyżej 18%.
Powołując się na powyższe zarzuty odwołująca się wniosła o zmianę uzasadnienia zaskarżonej decyzji poprzez: uznanie, że
Sobieski Sp. z o.o. nie jest uczestnikiem tego samego rynku, co Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Wiesław Wawrzyniak Sp. z o.o.,
tj. krajowego rynku hurtowej dystrybucji napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%, lecz jest przedsiębiorcą działającym na rzecz
szczebla zbytu; uznanie, że łączny udział w krajowym rynku hurtowej dystrybucji napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%
uczestników koncentracji obejmuje sumę udziałów Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego Wiesław Wawrzyniak Sp. z o.o.
i jedynej spółki Grupy Belvedere zaangażowanej w działalność na tym rynku - Sobieski Trade Sp. z o.o. - nie przekracza 20% (wynosi
około 1%), a w rezultacie uznanie, że koncentracja nie wywrze wpływu na wyżej wymieniony rynek w układzie horyzontalnym.
Uzasadniając pierwszy z przedstawionych zarzutów odwołująca się powołała wypowiedzi doktryny prawa oraz orzecznictwo
organów antymonopolowych, zarówno polskich jak i wspólnotowych - sprowadzające się do stanowiska, że istnienie pomiędzy
przedsiębiorcami powiązań wertykalnych (pionowych) wyklucza możliwość uznania, że przedsiębiorcy tak powiązani reprezentują tę
samą stronę (popytową lub podażową) tego samego rynku, a więc że są konkurentami i należą do tego samego rynku. Odwołująca się
podkreśliła, iż Prezes UOKiK winien był przeprowadzić dodatkową analizę powiązań wertykalnych mającą na celu ustalenie, którzy
przedsiębiorcy są konkurentami. Zdaniem skarżącej, wyliczenie udziałów rynkowych uczestników rynku na podstawie danych
Ministerstwa Gospodarki nie może stanowić podstawy rozstrzygnięcia w tej kwestii, albowiem nie jest miarodajne, gdyż nie ujawnia
pochodzenia (źródeł zaopatrzenia) i powiązań wertykalnych.
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Zdaniem odwołującej się także definicja rynku właściwego przyjęta przez Prezesa UOKiK w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji jest
błędna. Organ wydający decyzję przyjął definicję zawartą w art. 21 pkt 7 ustawy z 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, która, jak wskazywała odwołująca się, sformułowana jest dla potrzeb administracyjnej kontroli obrotu napojami
alkoholowymi, nie zaś dla potrzeb analizy ekonomicznych zasad funkcjonowania rynku gospodarczego i identyfikowania relacji
konkurencyjnych.
Zarzuty błędnej definicji rynku właściwego oraz oparcia się na danych Ministerstwa Gospodarki - bez przeprowadzenia dodatkowej
analizy pod kątem powiązań wertykalnych i źródeł zaopatrzenia, powtórzone zostały przez odwołującą się także w kontekście
naruszenia art. 233 §1 i 2 Kpc. Zdaniem skarżącej, rozumowanie przyjęte w uzasadnieniu decyzji cechuje dowolność, a wnioski
wyprowadzone z zebranego w sprawie materiału dowodowego są nielogiczne, co w rezultacie doprowadziło do nieuzasadnionego
ekonomicznie rozszerzenia pojęcia rynku.
W odniesieniu do naruszenia art. 231 Kpc w zw. z art. 81 ustawy antymonopolowej, odwołująca się podniosła, iż organ wydający
decyzję, ze względu na specyfikę spraw z zakresu prawa konkurencji oraz definicję rynku produktowego, winien był samodzielnie
dokonać analizy rynku. Biorąc pod uwagę powyższe, oparcie się wyłącznie na danych Ministerstwa Gospodarki, których prawdziwości
odwołująca się jednak nie kwestionowała stanowi, zdaniem skarżącej, naruszenie art. 231 Kpc w zw. z art. 81 ustawy
antymonopolowej, albowiem prowadzi do nieuzasadnionego domniemania faktycznego, które obalone zostało innymi danymi wskazywanymi przez odwołującą się.
Pismem z dnia 22 lutego 2007 r., stanowiącym odpowiedź na odwołanie, Prezes UOKiK wniósł o oddalenie odwołania.
Prezes UOKiK podtrzymał stanowisko wyrażone wcześniej w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Nadal uważa, że właściwą dla
zdefiniowania obrotu hurtowego napojami alkoholowymi jest wskazana przez ustawodawcę definicja z art. art. 2 pkt 7 ustawy z 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którą do zakwalifikowania przedsiębiorcy do struktury
podmiotowej tego rynku jest ustalenie: 1) faktu dokonania przez tego przedsiębiorcę zakupu celem dalszej odsprzedaży oraz 2)
posiadanie właściwego zezwolenia. Zdaniem organu antymonopolowego, powyższe kryteria zostały spełnione przez spółkę Sobieski
Sp. z o.o., a zatem stwierdzić należy, iż słusznie została ona zaliczona do uczestników tego rynku.
Ponadto organ antymonopolowy odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 233 §1 Kpc podkreślił, iż powołany przepis przyznaje
swobodę w ocenie zebranego w sprawie materiału dowodowego, a zarzut naruszenia tego uprawnienia tylko wtedy może być uznany
za usprawiedliwiony, jeżeli zaprezentowane rozumowanie sprzeczne jest z regułami logiki bądź z doświadczeniem życiowym - co
w przedmiotowej sprawie nie nastąpiło. Organ antymonopolowy w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji uznał, że w sposób jasny
i logiczny wskazał, które dowody uznał za wiarygodne i czym się kierował odmawiając wiarygodności innym dowodom, a wnioski
wyciągnięte z materiału dowodowego są logiczne i zgodne z zasadami wykładni a także doświadczeniem życiowym.
Rozpoznając wniesione odwołanie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił następujący stan faktyczny.
Sobieski Trade Sp. z o.o. na1eży do Grupy Belvedere. W skład Grupy wchodzą także spółki zależne: Sobieski Trade Sp. z o.o.;
Destylarnia Sobieski S.A.; Destylarnia Polmos S.A.oraz Fabryka Wódek Polmos Łańcut S.A., które zajmują się produkcją i sprzedażą
wódek czystych i gatunkowych. Spółka Sobieski Sp. z o.o., będąca adresatem wydanego przez Ministra Gospodarki zezwolenia na
obrót hurtowy napojami alkoholowymi wysokoprocentowymi, odkupuje od wyżej wskazanych spółek zależnych wódki, a następnie
odsprzedaje je hurtowniom oraz supermarketom i hipermarketom.
Przedmiotowa koncentracja polegać miała, wedle zgłoszenia, na przejęciu przez spółkę Sobieski Trade Sp. z o.o. bezpośredniej
kontroli nad spółką Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Wiesław Wawrzyniak Sp. z o.o. z siedzibą w Niedźwiadach poprzez
nabycie od jej dotychczasowych właścicieli: 1) Wiesława Wawrzyniaka (95% udziałów) oraz 2) Aleksandry Wawrzyniak (5% udziałów)
wszystkich udziałów tej spółki, dających tyle samo procent głosów na zgromadzeniu wspólników.
Spółka przejmowana prowadzi działalność w zakresie: 1. hurtowej dystrybucji napojów alkoholowych wysokoprocentowych
o zawartości alkoholu powyżej 18%; 2.hurtową dystrybucją napojów alkoholowych niskoprocentowych o zawartości alkoholu powyżej
4,5% do l8% - z wyjątkiem piwa; 3. hurtową dystrybucją napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa; 4.
działalność hurtowej dystrybucji napojów alkoholowych wysokoprocentowych o zawartości alkoholu powyżej 18%.
Spółka przejmująca - Sobieski Trade Sp. z o.o. - w ograniczonym zakresie prowadzi działalność w zakresie hurtowej dystrybucji
napojów alkoholowych wysokoprocentowych o zawartości alkoholu powyżej 18%, a zatem pokrywa się w tym zakresie z działalnością
spółki przejmowanej.
Powyższych ustaleń Sąd dokonał w oparciu o materiał dowodowy zebrany w toku postępowania administracyjnego, który został
przedstawiony w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Na podstawie powyższego stanu faktycznego, Sąd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów zważył, co następuje.
Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
Przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów lub usług, które ze względu na ich przeznaczenie, ceny 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 (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).
Działalność spółki Sobieski Trade Sp. z o.o., posiadającej zezwolenie na hurtowy obrót napojami alkoholowymi, polega na zakupie
wyrobów spółek zależnych Grupy Belvedere i odsprzedaży hurtowniom oraz supermarketom i hipermarketom. W niniejszej sprawie
kluczową jest kwestia, czy spółka ta działa na rynku hurtowej sprzedaży napojów wysokoprocentowych o zawartości alkoholu powyżej
18%, tj. na rynku właściwym, na którym działa takie spółka przejmowana - Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Wiesław
Wawrzyniak Sp. z o.o. z siedzibą w Niedźwiadach.
Rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym (poziomym) jest każdy rynek produktowy,
na którym zaangażowani są co najmniej dwaj przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja
prowadzi do uzyskania znacznego udziału w rynku geograficznym w wysokości większej niż 20% (rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców).
W ocenie Sądu Prezes UOKiK prawidłowo ustalił fazy obrotu na rynku zbytu. Takie przypisanie uczestników rynku do
poszczególnych faz nie budzi wątpliwości. Ponadto zgodzić należy się z organem antymonopolowym, iż do zakwalifikowania
przedsiębiorcy do struktury podmiotowej rynku obrotu hurtowego napojami alkoholowymi niezbędne jest ustalenie: 1) faktu dokonania
przez tego przedsiębiorcę zakupu celem dalszej odsprzedaży oraz 2) posiadanie właściwego zezwolenia. Powyższe przesłanki są
przesłankami koniecznymi i wystarczającymi do takiej kwalifikacji. Istnienie pomiędzy przedsiębiorcami powiązań wertykalnych
(pionowych) nie ma w tej kwestii znaczenia.
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Przez obrót hurtowy napojami alkoholowymi należy rozumieć zakup napojów alkoholowych w celu ich odsprzedaży przedsiębiorcom
posiadającym właściwe zezwolenie (art. 2 pkt 7 ustawy z 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
Powyższa definicja jest użyteczna w ramach postępowania prowadzonego w niniejszej sprawie. Wynika to z konieczności
respektowania zasady spójności systemu prawnego oraz faktu, że inne przepisy obowiązujące w naszym kraju nie wskazują odmiennej
definicji obrotu hurtowego napojami alkoholowymi.
Spółka Sobieski Trade Sp. z o.o. spełnia obie przesłanki zakwalifikowania jej jako uczestnika rynku obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi, przy czym bez znaczenia jest, że pozycja ta wynika z przyjętej przez Grupę Belvedere strategii wprowadzania do obrotu
napojów alkoholowych wyłącznie za pośrednictwem spółki dominującej. Podkreślenia wymaga, iż przedmiotowa spółka, czego nie
kwestionuje, już obecnie sprzedaje towar hipermarketom i supermarketom, a więc podmiotom działającym w sferze detalicznej - przez
co konkuruje z innymi hurtowniami.
Powyższe prowadzi do wniosku, że Prezes UOKiK słusznie uznał, iż spółka ta spełnia przesłanki uczestniczenia w krajowym rynku
hurtowej dystrybucji napojów alkoholowych wysokoprocentowych, gdyż prowadzi działalność hurtową w tym zakresie. Za niesłuszne
należy uznać stanowisko odwołującej się, która twierdzi, jakoby sprzedaż wyrobów alkoholowych na rzecz Sobieski Trade Sp. z o.o.
w ramach grupy Belvedere nie miała na celu wprowadzenia ich do obrotu, a była jedynie czynnością techniczną. Powyższe stanowisko
stoi w jawnej sprzeczności z faktem, że wyroby alkoholowe sprzedawane są przez tę spółkę również na rzecz hipermarketów
i supermarketów, a sama spółka nie działa w stosunku do producentów jak agent, lecz dokonuje od nich zakupu towarów na zasadzie
umowy kupna-sprzedaży.
O zakwalifikowaniu Sobieski Trade Sp. z o.o. jako konkurenta pozostałych przedsiębiorców prowadzących hurtową sprzedaż
wyrobów alkoholowych przesądza już definicja wyrażona przez ustawodawcę w art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów. Podkreślenia wymaga, że spółka ta nie jest związana żadnymi formalnymi zakazami, które
ograniczałyby jej rozwijanie działalność na rynku hurtowym, którą prowadzi już obecnie, poprzez wprowadzenie nowych produktów
(także spoza Grupy Belvedere) czy też zwiększenie sprzedaży.
Prezes UOKiK prawidłowo posłużył się danymi Ministerstwa Gospodarki do oceny udziałów poszczególnych przedsiębiorców
w rynku właściwym. Minister Gospodarki jest ustawowo zobowiązany do zbierania informacji o sprzedaży napojów alkoholowych od
przedsiębiorców, którym wydano odpowiednie zezwolenie. Nie ma podstaw, ażeby kwestionować uzyskane w ten sposób dane.
Zarzut naruszenia art. 231 Kpc w zw. z art. 81 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest zatem
bezzasadny.
Powyższe ustalenia i rozważania doprowadziły SOKiK do wniosku, iż Prezes UOKiK słusznie zakwalifikował Sobieski Trade Sp. z o.o.
do krajowego rynku hurtowej dystrybucji napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% i prawidłowo przyjął, iż Sobieski Trade Sp. z o.o.
jest podmiotem działającym na tym samym rynku i szczeblu obrotu towarowego co spółka Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne
Wiesław Wawrzyniak Sp. z o.o. z siedzibą w Niedźwiadach. Przy uwzględnieniu powyższego za prawidłowy i logiczny uznać należy
także wniosek zawarty w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, iż przedmiotowa koncentracja wywrze wpływ na ten rynek w układzie
horyzontalnym.
Zarzut odwołującej się, która podniosła, iż organ antymonopolowy naruszył art. 233 §1 i 2 Kpc, jest bezzasadny. W ocenie Sądu
Prezes UOKiK nie przekroczył granic swobodnej oceny dowodów i właściwie ocenił zebrany materiał dowodowy, a poczynione
ustalenia nie są sprzeczne z treścią zebranego materiału dowodowego. Dokonane przez niego ustalenia i ocena prawna są zbieżne ze
stanowiskiem SOKiK.
Mając na uwadze powyższe, decyzję w zaskarżonej części należy uznać za uzasadnioną i prawidłową, w związku z czym, na
31a
podstawie art. 479 §1 Kpc Sąd oddalił odwołanie.
Wobec wyniku sporu o kosztach postępowania orzeczono na podstawie z art. 98 Kpc.
17
WYROK
z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. w Dąbrowie Górniczej
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 48/07)
Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2007 r.
w Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Dąbrowie Górniczej przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o nałożenie kary pieniężnej na skutek odwołania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
w Dąbrowie Górniczej od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 października 2004 r., Nr RKT-59/2004:
1. uchyla zaskarżoną decyzję,
2. umarza postępowanie sądowe wszczęte na skutek odwołania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Dąbrowie Górniczej
od zaskarżonej decyzji,
3. zasądza od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Dąbrowie
Górniczej kwotę 3080 zł tytułem kosztów postępowania,
4. przejmuje na Skarb Państwa Kasę Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 876 zł tytułem wydatków związanych ze sporządzona
opinia w sprawie.
UZASADNIENIE
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją z dnia 31 marca 2000 r. uznał za praktykę monopolistyczną działania
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej (PEC) polegające na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku dostaw
energii cieplnej przez narzucanie Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w Sosnowcu (zwanej dalej Spółdzielnią) uciążliwych warunków
umowy przejawiających się w tym, że odmawiał dokonywania comiesięcznych rozliczeń za zimną wodę wodociągową, podgrzewaną,
w stacjach wymienników ciepła, stanowiących własność PEC, zgodnie ze wskazaniami wodomierzy głównych zabudowanych na granicy
urządzeń i stacji, tj. w budynkach Spółdzielni, nakazał zaniechanie tej praktyki i nałożył na PEC karę pieniężną w wysokości 5000 zł.
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Decyzja ta uprawomocniła się 8 marca 2004 r.
Prezes UOKiK po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustalił, że decyzja ta nie została wykonana, a następnie po
przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego ustalił, że PEC wprawdzie podjął pewne działania zmierzające do wykonania
ww. decyzji, ale działania te zmierzały jedynie do odłożenia w czasie obowiązku wykonania decyzji. W ocenie Prezesa UOKiK za
wykonanie decyzji nie można było uznać rozmów prowadzonych przez PEC ze Spółdzielnią, gdyż nie doprowadziły do zaniechania
stosowania stwierdzonej praktyki w decyzji z dnia 31 marca 2000 r.
Prezes UOKiK ocenił, że PEC mogło i powinno było w terminie 2 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji z dnia 31 marca 2000 r.
wykonać tę decyzję, tj. zmienić sposób rozliczeń ze Spółdzielnią, w tym np. do poczynienia uzgodnień ze Spółdzielnią co do sposobu
rozliczeń i podjęcia innych czynności w celu jej wykonania. Prezes UOKiK ustalił, że nie została zaniechana praktyka monopolistyczna
stwierdzona decyzją z dnia 31 marca 2000 r. w okresie 2 miesięcy od daty uprawomocnienia się ww. decyzji, czyli decyzja nie została
wykonana i wobec tego decyzją z dnia 29 października 2004 r. nałożył na PEC karę pieniężną w wysokości 500 euro z każdy dzień zwłoki
w wykonaniu decyzji Prezesa UOKiK z dnia 31 marca 2000 r., poczynając od 9 maja 2004 r., tj. w wysokości 87.000 euro, a więc 410.379 zł.
PEC (powód) złożył odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK z dnia 29 października 2004 r. i wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji
w całości i o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. PEC zarzucił zaskarżonej decyzji wydanie jej bez zbadania,
czy PEC posiadał techniczne możliwości jej wykonania w terminie 2-miesięcznym założonym przez Prezesa UOKiK. W ocenie PEC
wykonanie zaskarżonej decyzji Prezesa UOKiK musiało być poprzedzone ustaleniem, czy przedmiotowe urządzenia pomiarowe
(wodomierze) mogą być użyte do tego celu i czy ich wskazania są rzetelne. Z tego powodu PEC zaproponował Spółdzielni wspólne
przeprowadzenie kontroli wodomierzy. Wyniki kontroli ujawniły braki i wadliwość urządzeń pomiarowych, co skutkowało
koniecznością wymiany około 35% wszystkich wodomierzy. Prezes UOKiK został zapoznany z wynikami czynności sprawdzających
stron, które ujawniły występowanie tak daleko idących błędów pomiarowych, że powinny budzić wątpliwości, co do możliwości
używania wodomierzy Spółdzielni do pomiarów dostarczanej jej przez PEC ciepłej wody.
Biorąc powyższe pod uwagę PEC zarzucił, iż nie posiadał technicznych możliwości wykonania decyzji z dnia 31 marca 2000 r.
w terminie 2-miesięcznym, oznaczonym przez Prezesa UOKiK. Powód podniósł zarzut zbyt wygórowanej wysokości nałożonej kary
w stosunku do możliwości finansowych przedsiębiorstwa, której wykonanie mogłoby znacząco wpłynąć na aktualne wyniki
przedsiębiorstwa i zdolność konkurowania na rynku dostawców energii cieplnej.
W odpowiedzi na odwołanie Prezes UOKiK wniósł o oddalenie odwołania w całości i zasądzenie od powoda kosztów
postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego.
W ocenie Prezesa UOKiK zarzuty odwołania są niezasadne, ponieważ postępowanie kontrolne nie jest całkowicie samodzielnym
postępowaniem i zasadności jego wszczęcia nie można oceniać w całkowitym oderwaniu od decyzji lub wyroku, w którym
ustanowiono zakaz stosowania zakazanych ustawą antymonopolowych praktyk. Pozwany podniósł, że wszczął z urzędu postępowanie
kontrolne celem umożliwienia powodowi wypowiedzenia się co do zarzutu niewykonania prawomocnej decyzji. W ocenie Prezesa
UOKiK, dopiero wszczęcie w dniu 25 czerwca 2004 r. postępowania w przedmiocie nałożenia kary za niewykonywanie decyzji z dnia
31 marca 2000 r., skłoniło PEC do podjęcia działań, w wyniku których zawarto ostatecznie porozumienie w dniu 8 listopada 2004 r.
pomiędzy PEC a Spółdzielnią.
Odnośnie zarzutu powoda o arbitralnym przyjęciu okresu dwóch miesięcy, jako wystarczającego na wykonanie decyzji z dnia
31 marca 2000 r., Prezes UOKiK wyjaśnił, że ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie zawiera uregulowań dotyczących okresu,
w jakim organ antymonopolowy ma podjąć czynności celem sprawdzenia, czy prawomocna decyzja jest wykonana. Uprawnia to do
przyjęcia, że od dnia uprawomocnienia się decyzja ma być wykonywana i od tego dnia można już naliczać karę z tytułu jej niewykonania.
W odniesieniu do zarzutów powoda co do nieadekwatności kary do stopnia zawinienia Prezes UOKiK podniósł, że wziął pod uwagę
sytuację ekonomiczną powoda i dlatego wymierzył karę w najniższej możliwej wysokości. Wziął jednak również pod uwagę
wcześniejsze naruszenia ustawy antymonopolowej przez powoda.
W piśmie procesowym z dnia 9 marca 2005 r. PEC w odpowiedzi na ww. stanowisko Prezesa UOKiK podniósł, iż brak było
obiektywnych możliwości wykonania decyzji w określonym przez UOKiK terminie 2 miesięcy. Jeżeli bowiem założyć, że wykonanie
decyzji miało polegać na obciążeniu PEC ubytkami wody w wysokości różnicy wskazań wodomierza głównego (należącego do
dostawcy wody zimnej) i sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych na budynkach Spółdzielni (dwóch wodomierzy założonych na
zasilaniu i cyrkulacji, których to zestaw wodomierzy nie jest w opinii Głównego Urzędu Miar urządzeniem pomiarowym), to możliwość
takiego wykonania decyzji jest uwarunkowana sprawnością urządzeń pomiarowych należących do Spółdzielni. Przeprowadzona zaś
wspólnie ze Spółdzielnią tzw. analiza zbiorcza wyników pomiarów ilości dostarczonej wody ciepłej do obiektów Spółdzielni - dołączona
do odwołania - wykazała wbrew prawom fizyki i logice, że według wskazań wodomierzy zamontowanych na budynkach Spółdzielni
ilość ciepłej wody zużytej w tych budynkach jest wyższa niż ilość wody podgrzanej przez PEC. Co więcej wskazania wodomierzy
zamontowanych na budynkach Spółdzielni wykazywały wartości ujemne mimo zużywania wody przez mieszkańców tych budynków.
Analiza ta przesądza w ocenie PEC, że wskazania urządzeń pomiarowych zamontowanych na budynkach Spółdzielni są niemiarodajne
i nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu zużycia ciepłej wody.
Ponadto powód podniósł, iż przez cały czas we współpracy ze Spółdzielnią podejmował różne czynności zmierzające do ustalenia
obiektywnego sposobu wywiązywania się z decyzji zarzucającej stosowanie praktyk monopolistycznych i ostatecznie ustalił,
porozumieniem z dnia 8 listopada 2004 r., satysfakcjonujący obie strony sposób rozliczeń ewentualnych ubytków.
Wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2006 r., sygn. akt XVII Ama 3/05, Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oddalił odwołanie powoda od decyzji Prezesa UOKiK i zasądził od PEC na rzecz Prezesa UOKiK kwotę 800 zł tytułem
zwrotu kosztów procesu. W ocenie Sądu sposób wykonania decyzji z dnia 31 marca 2000 r. stwierdzającej stosowanie niedozwolonej
praktyki monopolistycznej został wyraźnie określony w samej decyzji i dotyczących jej orzeczeniach sądowych. Wynika z tej decyzji, że
PEC powinien zaniechać narzucania Spółdzielni uciążliwych warunków umowy w postaci odmowy dokonywania comiesięcznych
rozliczeń za zimną wodę, podgrzewaną, w wymiennikach ciepła PEC według wskazań wodomierzy głównych zamontowanych na
granicy rozdziału własności sieci i urządzeń, tj. w budynkach Spółdzielni.
Sąd ustalił, że do dnia wydania zaskarżonej decyzji, czyli, mimo upływu ponad siedmiu miesięcy od dnia uprawomocnienia się
decyzji z dnia 31 marca 2000 r., PEC nie zaprzestał stosowania tej niedozwolonej praktyki. PEC wprawdzie podejmował pewne
działania, ale miały one charakter techniczny (wymiana urządzeń pomiarowych przez Spółdzielnię), jednak jednocześnie nadal
uporczywie nie uznawał, że wskazania tych wodomierzy mogą stanowić podstawę rozliczeń. Sąd ocenił, że Spółdzielnia ponosiła
podwójne straty, ponieważ płaciła za podgrzanie wody w ilości przekazanej do podgrzania, a jednocześnie otrzymywała mniejszą ilość
wody podgrzanej, ponadto poniosła koszty wymiany wodomierzy.
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Apelację od wyroku z dnia 27 kwietnia 2006 r. złożył PEC i zarzucił: niewyjaśnienie wszystkich okoliczności istotnych dla
rozstrzygnięcia sprawy, a w szczególności niewyjaśnienie, czy decyzja Prezesa UOKiK z dnia 31 marca 2000 r. precyzyjnie i bez
niedomówień określa obowiązek zaniechania praktyki monopolistycznej oraz czy istniały obiektywne i jednoznaczne możliwości jej
wykonania, a w następstwie podstawy zastosowania wobec powoda kary pieniężnej; sprzeczność ustaleń Sądu z zebranym w sprawie
materiałem dowodowym, a w szczególności ustalenie, że niewykonanie decyzji spowodowane było przez powoda oraz że sposób
wykonania należał do swobodnego uznania powoda; naruszenie przepisów art. 328 §2 Kpc przez nieodniesienie się do
przedstawionych przez powoda dowodów i nieuzasadnienie przyczyn, dla których Sąd odmówił tym dowodom wiarygodności.
Powód podniósł m.in., że materiał dowodowy zebrany w sprawie wskazuje wprost na nieprzydatność układów dwóch
wodomierzy do celów pomiarowych, ze względu na dużą skalę ich błędów. Ponadto przyczyny niezależne od powoda, a leżące po
stronie Spółdzielni, tj. konieczność wymiany niesprawnych i nieposiadających legalizacji wodomierzy, uniemożliwiły wykonanie,
skądinąd błędnej decyzji w terminie założonym przez Prezesa UOKiK.
Błędny, w ocenie powoda jest pogląd Sądu, że o sposobie wykonania decyzji decyduje jej adresat, jako wypaczający sens decyzji
administracyjnej mającej charakter aktu władczego, który winien w sposób precyzyjny i nie budzący wątpliwości określać wymuszony
sposób zachowania adresata. PEC podnosił, iż Sąd nie odniósł się do zarzutu wadliwości istniejącego quasi-układu pomiarowego
(opartego na układzie dwóch wodomierzy na przewodzie zasilającym i cyrkulacyjnym) i przedstawionych na tę okoliczność dowodów.
W odpowiedzi na apelację Prezes UOKiK wniósł o jej oddalenie i podniósł, iż w toku postępowania kontrolnego organ
antymonopolowy badał i rozpatrywał tylko kwestię, czy prawomocna decyzja jest wykonywana. Przedmiotem tego postępowania nie
była więc ponowna ocena przesłanek zasadności wydania wcześniejszej decyzji, ale okoliczność wykonywania decyzji. Jeżeli do
wykonania decyzji niezbędna była zmiana w technicznym sposobie realizacji zobowiązań nałożonych na przedsiębiorcę, to podlega ona
ocenie. PEC zaś nie wykazał, iż zamontowanie innego urządzenia pomiarowego niż wodomierze, byłoby lepszym rozwiązaniem dla
wykonania decyzji.
Na rozprawie apelacyjnej w dniu 9 stycznia 2007 r. strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie. Pełnomocnik powoda
oświadczył, iż w myśl zawartego ze Spółdzielnią porozumienia z dnia 8 listopada 2004 r., PEC rozlicza się ze Spółdzielnią z tytułu
ubytków wody w oparciu o różnicę wskazań pomiędzy wodomierzem głównym a różnicą wskazań układu wodomierzy
(zlokalizowanych w poszczególnych budynkach Spółdzielni), chyba że wyniki pomiarów wskazują na jakieś błędy lub anomalie, wtedy
strony rozliczają się ryczałtowo.
Wyrokiem z dnia 23 stycznia 2007 r., sygn. akt VI Aca 795/06, Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego
z 27 kwietnia 2006 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie.
W ocenie Sądu Apelacyjnego apelacja powoda zasługuje na uwzględnienie. Podzielił on stanowisko powoda, iż Sąd Okręgowy,
podzielając w całości stanowisko Prezesa UOKiK co do sposobu i terminu, w jakim powinna być wykonana w całości przedmiotowa
decyzja nie wyjaśnił, czy rzeczywiście istniały ku temu obiektywne możliwości.
W ocenie Sądu Apelacyjnego specyfika całego przedsięwzięcia wymagała zaciągnięcia opinii biegłego sądowego, który oceniłby
zasadność argumentacji powoda, że w trakcie wdrażania w życie nowego systemu pomiaru zużycia wody wystąpiły komplikacje,
uniemożliwiające prawidłowe rozliczenie jej ubytków.
Sąd Apelacyjny wskazał, iż opinia biegłego powinna wyjaśnić następujące kwestie: czy postulowany przez Spółdzielnię sposób
wykonania decyzji oparty na pomiarach przepływu wody wodomierz główny, a następnie przez układ dwóch wodomierzy zainstalowanych
na przewodzie zasilającym i cyrkulacyjnym, pozwalał na skuteczne usunięcie dotychczasowych nieprawidłowości związanych
z nieuwzględnieniem przez powoda ubytków w dostarczanej odbiorcy wodzie; czy istniała inna możliwość wykonania decyzji Prezesa
UOKiK, która nie kolidowałaby z określonymi w niej wskazaniami; ile czasu wymagałoby zrealizowanie decyzji przy założeniu
racjonalnego sposobu działania jej adresata.
Postanowieniem z dnia 14 maja 2007 r. Sąd Okręgowy rozpoznając ponownie sprawę dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego
w zakresie energetyki na okoliczności wskazane przez Sąd Apelacyjny. Biegły w opinii dokonał następujących ustaleń i ocen.
PEC jest dostawcą energii cieplnej m.in. do Spółdzielni. Jednym z elementów dostawy energii cieplnej dla Spółdzielni jest
podgrzewanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej lokatorom. Podgrzewanie wody odbywa się w grupowych stacjach wymienników
ciepła w taki sposób, że Spółdzielnia zakupuje wodę zimną od MPWIK, mierzoną przez wodomierze zainstalowane na wejściu do stacji
wymienników, a następnie otrzymuje ją podgrzaną, dostarczoną do poszczególnych budynków za pomocą sieci dystrybucyjnej
należącej do PEC. Spółdzielnia na granicy własności sieci pomiędzy sobą i PEC zainstalowała wodomierze. Wodomierze zainstalowane
zostały zarówno w rurach doprowadzających ciepłą wodę, jak i na cyrkulacyjnych. Dostawa energii cieplnej przez PEC na rzecz
Spółdzielni w zakresie ciepłej wody użytkowej odbywa się poprzez podgrzanie w stacji wymienników ciepła zakupionej przez
Spółdzielnię w MPWiK zimnej wody. Pomiar rozliczeniowy wody dokonywany jest przy jej zakupie, pomiędzy MPWIK i Spółdzielnią.
Pomiar ten zlokalizowany jest przed „wejściem” wody do stacji wymienników. Woda w tym momencie stanowi już własność
Spółdzielni. Jest ona następnie podgrzewana w stacji wymienników, gdzie dostarczana jest do niej energia cieplna, którą sprzedaje
PEC, a następnie poprzez sieć należącą do PEC rozsyłana jest po osiedlu do poszczególnych budynków Spółdzielni. Istnieje zatem
moment, w którym stanowiąca własność Spółdzielni woda, zostaje powierzona dostawcy ciepła, w celu jej podgrzania, a następnie
niejako oddawana jest z powrotem właścicielowi. W tym momencie dochodzi czasami do strat ilościowych wody na urządzeniach
(rurociągach), stanowiących własność dostawcy ciepła. W takiej sytuacji, nie dość, że odbiorca ponosił straty w zakupionej przez siebie
zimnej wodzie, to jeszcze płacił dostawcy ciepła za podgrzanie wody, której faktycznie nie otrzymał. Aby rozliczać w jakiś sposób
pojawiające się oczywiste straty na swoją niekorzyść, Spółdzielnia postanowiła rozliczać ciepłą wodę dostarczaną do budynków w tych
budynkach. W tym celu zainstalowano wodomierze na rurach z ciepłą wodą i zażądano od PEC zmiany sposobu rozliczania. Dostawa
ciepłej wody do budynków od stacji wymienników ciepła odbywa się dwiema rurami. Jedna z nich jest rurą zasilającą, a druga
recyrkulacyjną. Instalacja taka pozwala na odbiór przez lokatorów ciepłej wody bez konieczności długiego oczekiwania aż do nich
dopłynie ze stacji wymienników. Ciepła woda krąży stale, niejako w pętli, pomiędzy stacją wymienników i budynkiem (dopływając do
budynku rurą zasilającą, a wracając recyrkulacyjną). W ten sposób woda na obszarze budynku jest stale odpowiednio ciepła
(podgrzewana na bieżąco w stacji wymienników) i gdy odbiorca chce jej użyć odległość jaką ma do pokonania do kranu jest niewielka,
co skraca czas oczekiwania i zmniejsza zużycie wody, którą by trzeba było spuścić z kranu zanim dopłynęłaby ciepła woda z obiegu.
Zasilanie - recyrkulacja, pobierana (zużywana) jest tylko wówczas, gdy odkręcany jest kran u jakiegoś odbiorcy, wówczas też obieg,
w którym woda krąży stale uzupełniany jest zimną wodą z zewnątrz (MPWiK), która mierzona jest na wodomierzu rozliczeniowym
(MPWiK-Spółdzielnia).
Biegły ustalił, że dostawca ciepła zakwestionował sposób opomiarowywania ciepłej wody na budynkach z następujących przyczyn.

DZIENNIK URZĘDOWY NR 2

70

Spółdzielnia zainstalowała dla każdego budynku po dwa wodomierze na rurach ciepłej wody, jeden na zasilającej i drugi na
cyrkulacyjnej, uznając, że ponieważ woda zużywana jest na obszarze budynku, a w rurach dostawcy krąży stale, to jedyną metodą jest
pomierzenie wody wpływającej do budynku (rura zasilająca) i wypływającej (rura recyrkulacyjna) i wyliczenie różnicy wskazań, co
powinno stanowić o ilości pobranej wody ma terenie budynku. Taka metoda pomiarowa posiada jednak poważną wadę - każdy przyrząd
pomiarowy, a takim jest również wodomierz, posiada pewien błąd względny swoich wskazań. Wynika on z fizycznej niedoskonałości
przyrządu. Czyli wprost, każdy przyrząd dokonuje pomiaru z określoną doskonałością. Dla wodomierzy błąd względny kształtuje się
zazwyczaj w przedziale 2-5% i zależy od strumienia przepływającej wody, jej temperatury, warunków montażu wodomierza itp.
Oznacza to w praktyce, że jeżeli wodomierz przemierzy zużycie 100 m sześc. to faktyczne zużycie zawiera się w przedziale od 98-102 m
sześc. lub 95-105 m sześc. przy błędzie 5%. Takie różnice przyjęto uważać za dopuszczalne i wodomierze spełniające te warunki są
dopuszczane do użytkowania.
W układzie zaproponowanym przez Spółdzielnię woda ciepła, wskutek recyrkulacji, przepływa przez dwa zainstalowane w układzie
wodomierze stałe 24h na dobę. Oznacza to, że oba przyrządy mierzą duże ilości przepływającej wody. Ilości te są tak znaczne, że
przyjmując nawet tylko 2% błąd każdego z nich różnica w pomiarze wynikająca z błędu przewyższa ilość faktycznie zużytej w układzie
wody, czyli to co powinno wynikać z ich wskazań. Istnienie takich zjawisk w tym układzie, wynikające z błędów pomiarowych
wodomierzy, wykazano w praktyce w czasie dokonywania rozliczeń próbnych.
Na podstawie powyższych ustaleń biegły ustalił, że postulowany przez Spółdzielnię sposób wykonania decyzji Prezesa UOKiK
z dnia 31 marca 2000 r., Nr RKT-13/2000, oparty na pomiarach przepływu wody przez wodomierz główny, zamontowany na granicy
własności urządzeń przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnego i PEC, a następnie przez układ dwóch wodomierzy, zainstalowanych na
przewodzie zasilającym i cyrkulacyjnym, nie pozwalał na skuteczne usunięcie dotychczasowych nieprawidłowości związanych
z nieuwzględnieniem przez powoda ubytków w dostarczonej odbiorcy wodzie, co więcej, wprowadzał dodatkowy, niemożliwy do
ustalenia, błąd w rozliczeniach.
Zgodnie z decyzją Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 31 marca 2000 r., Nr RKT-13/2000, rozliczenie miałoby być
dokonywane „zgodnie ze wskazaniami wodomierzy głównych zabudowanych na granicy rozdziału własności urządzeń i sieci,
tj. w budynkach Spółdzielni”. W ocenie biegłego inną możliwość rozliczenia wody stanowiło zatem takie zainstalowanie wodomierzy
głównych dla budynków, a więc pobór wody z obiegu cyrkulacyjnego do instalacji lokatorskich tylko jednym przewodem, na którym
byłby wodomierz. Pogorszyłoby to jednak komfort odbioru wody w lokalach (brak pełnej cyrkulacji). Pośrednim sposobem, ale
najłatwiejszym w realizacji, choć „naginającym” trochę postanowienie, mogłoby być rozliczanie ciepłej wody po stronie odbiorcy jako
sumy wskazań wodomierzy ciepłej wody zainstalowanych u lokatorów. Błędy wskazań sumy wodomierzy w stosunku do wodomierza
głównego mogą co prawda, jak wynika z praktyki, dochodzić do 15%, ale procent ten dotyczy faktycznych ilości mierzonych, co
w porównaniu z błędami w metodzie proponowanej przez Spółdzielnię, jest drobnostką. W ocenie biegłego inne sposoby wiązałyby się
z całkowitą przebudową systemu dostarczania wody i ciepła do budynków i wymagałyby zainstalowania oddzielnych wymienników
ciepła dla każdego z budynków zamiast „centralnej” stacji wymienników, jak jest w chwili obecnej. Wtedy zimna woda zakupiona dla
budynku byłaby podgrzewana i rozliczna (z MPWiK) na miejscu w budynku, a rozliczanie się za ciepło (z PEC) mogłoby się odbywać za
pomocą ciepłomierza pod wymiennikiem. Według biegłego terminu realizacji nie można było ustalić, albowiem w okolicznościach
sprawy zależał od wyboru metody rozliczania ciepłej wody oraz możliwości finansowania i realizacji tej metody.
Ustosunkowując się do opinii biegłego Prezes UOKiK wniósł: o dopuszczenie dowodu z opinii uzupełniającej, z tego powodu, iż
sporządzona opinia nie jest pełna, a w wypadku nieuwzględnienia tego wniosku wniósł o powołanie nowego biegłego sądowego, gdyż
w jego ocenie ww. sporządzona opinia nie zawiera odpowiedzi na okoliczności powołane w postanowieniu w stopniu wystarczającym
dla prawidłowej oceny orzeczenia zawartego w decyzji z dnia 31 marca 2000 r.; o dopuszczenie dowodu z dokumentów
zgromadzonych w toku postępowania antymonopolowego Nr RKT-502/01/98/IN, dopuszczonych jako dowody w postępowaniu
sądowym o sygn. akt XVII Ama 85/03, na okoliczność ustaleń faktycznych, będących podstawą do wydania przez Prezesa UOKiK
decyzji z dnia 31 marca 2000 r. oraz wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
21 stycznia 2004 r., sygn. akt XVII Ama 85/03; o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego J. Gajdy z dnia 22 lipca 1999 r., sygn. akt XVII
Ama 85/03, na okoliczność wykazania, czy sieć ciepłej wody Spółdzielni była wyposażona we właściwe urządzenia pomiarowe
w dacie sporządzania tej opinii.
PEC podzielił stanowisko biegłego A. Jędrucha, a w szczególności ustalenie, że przyjęte przez Spółdzielnię metody rozliczenia
zużycia wody obarczone są błędami pomiarowymi i jako takie nie mogły stanowić podstawy do wzajemnych rozliczeń stron.
Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny w sprawie.
Nieuczestniczące w sprawie Spółdzielnie oraz Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu łączy umowa
na dostawę wody zimnej. Ilości dostarczanej wody zimnej wodociągowej są rozliczane według wskazań wodomierzy głównych
zainstalowanych w grupowych węzłach cieplnych na granicy własności sieci Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Sosnowcu a urządzeniami PEC, tj. w stacji wymienników ciepła. Zimna woda dostarczana jest do wskazanych wymienników ciepła
(należące do PEC), gdzie następuje jej podgrzanie przez energię cieplną dostarczoną przez PEC, a następnie woda ta jest wysyłana
siecią należącą do PEC do poszczególnych budynków Spółdzielni. Rozliczenia wody ciepłej pomiędzy PEC i Spółdzielnią następowało
przez PEC w oparciu o wskazania wodomierza głównego zainstalowanego w grupowym węźle cieplnym wymienników ciepła. Istnieje
jednak moment, w którym zakupiona przez Spółdzielnię zimna woda zostaje powierzona PEC w celu jej podgrzania, a następnie jest
z powrotem przekazywana Spółdzielni. W tym to czasie dochodzi do strat ilościowych wody na urządzeniach PEC. W tej sytuacji
Spółdzielnia traci część ciepłej wody i równocześnie płaci PEC za podgrzanie tej wody, której nie otrzymuje. Aby zapobiec tym stratom
Spółdzielnia zainstalowała w 1996 r. dla każdego budynku po dwa wodomierze na rurach ciepłej wody - jeden na zasilającej, drugi na
recyrkulacyjnej uznając, że skoro woda zużywana jest na obszarze budynku, a w rurach dostawcy krąży stale, to jedyną metodą jest
przemierzenie wody wpływającej do budynku (rura zasilająca) i wypływającej (rura recyrkulacyjna) i wyliczenie różnicy wskazań, co
powinno określić ilość wody pobieranej w budynku (Sąd dokonał ww. ustaleń na podstawie opinii biegłego A. Jędrucha).
Spółdzielnia stojąc na stanowisku, że zamontowane wodomierze na zasilaniu i cyrkulacji służą do analiz zużycia wody, a różnica
pomiędzy wodomierzem zainstalowanym na zasilaniu a cyrkulacją wskazuje faktyczną ilość zużytej wody podgrzanej w poszczególnych
budynkach. Rozliczenie wody ciepłej pomiędzy Spółdzielnią i PEC powinno następować na podstawie wskazań dwóch wodomierzy
zainstalowanych na przewodzie zasilającym i cyrkulacyjnym, a nie na podstawie wodomierza głównego. PEC odmówiła rozliczania
wody ciepłej na podstawie dwóch wodomierzy z powodu niedoskonałości wyników dwóch wodomierzy zainstalowanych na rurach
zasilającej i recyrkulacyjnej. Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 31 marca 2000 r. stanowiła, że PEC powinien zaniechać odmawiania
Spółdzielni dokonywania comiesięcznych rozliczeń za zużytą wodę wodociągową, podgrzewaną w stacjach wymienników ciepła
stanowiącą własność PEC, zgodnie ze wskazaniami wodomierzy głównych zabudowanych na granicy rozdziału własności urządzeń
i sieci, tj. w budynkach Spółdzielni.
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Sąd ustalił, że wykonanie decyzji Prezesa UOKiK z dnia 31 marca 2000 r. polegało na zaniechaniu przez PEC odmawiania
Spółdzielni rozliczeń za zimną, wodę wodociągową, podgrzaną na stacji ciepła, według wskazań dwóch wodomierzy zainstalowanych
na przewodach zasilającym i cyrkulacyjnym w budynkach spółdzielni. Oznaczało to, że PEC nie powinien odmawiać rozliczenia wody
ciepłej według metody zaproponowanej przez Spółdzielnię.
Decyzja z dnia 31 marca 2000 r. uprawomocniła się w dniu 8 marca 2004 r.
Sąd ustalił na podstawie materiałów dowodowych zebranych w postępowaniu administracyjnym, że PEC rozpoczął rozmowy ze
Spółdzielnią w sprawie realizacji tej decyzji. Pierwsze rozmowy miały miejsce 15 kwietnia 2004 r. Na podstawie treści ww. pism Sąd
ustalił, że strony umowy z 31 grudnia 1999 r. o dostawę ciepła, tj. PEC i Spółdzielnia miały trudności z wykonaniem decyzji z dnia
31 marca 2000 r. pod względem formalno-prawnym i technicznym, ale PEC i Spółdzielnia podejmowały wspólne działania w celu
wykonania decyzji. Uzyskały opinię Ministerstwa Infrastruktury (pismo z dnia 13 maja 2004 r. następującej treści: „Zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 7 czerwca 2000 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.) zmiana dotychczasowego sposobu rozliczania zużycia ciepłej wody użytkowej nie jest możliwa.
PEC sprzedaje bowiem odbiorcom nie ciepłą wodę, lecz energię cieplną, stąd brak jest w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pojęcia
„ciepłej wody użytkowej”, jak również usług w zakresie jej rozprowadzania.”).
Za wodę dostarczoną do podgrzania w grupowych węzłach cieplnych przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne powinno tak jak
dotychczas rozliczać się z odbiorcami ciepłej wody na podstawie stosownych umów. Podstawą rozliczeń są wskazania wodomierza
głównego zainstalowanego w węźle. PEC natomiast rozlicza się z odbiorcami ciepłej wody użytkowej jedynie za dostarczone ciepło
potrzebne do podgrzania wody wodociągowej, zgodnie z uzyskaną koncesją.
Opinia ta była zbieżna z wcześniejszą, opinią, wydaną, przez Główny Urząd Miar o treści „układ pomiarowy składający się z dwóch
wodomierzy nie może być stosowany do rozliczeń wody ciepłej z tego powodu, że wartości błędów jednego wodomierza
zainstalowanego w rurociągu zasilającym budynek mieszkalny zostaną zwiększone dwukrotnie przy zainstalowaniu drugiego
wodomierza”.
W dniu 28 czerwca 2004 r. Spółdzielnia przedstawiła PEC trzy propozycje rozliczania się za zużytą wodę. PEC nie wyraził zgody na
żadną z trzech propozycji Spółdzielni rozliczania ciepła z powołaniem na opinię Ministerstwa Infrastruktury - pismo z dnia 13 maja 2004
r., że PEC nie może rozliczać się ze Spółdzielnią na podstawie umowy sprzedaży wody wodociągowej. Następnie 30 czerwca 2004 r.
PEC i Spółdzielnia uzgodniły przeprowadzanie analizy porównawczej jakości wody dostarczanej do grupowych węzłów cieplnych
z ilościami wody dostarczonej do budynków w oparciu o wspólne odczyty wskazań wodomierzy głównych w węzłach cieplnych oraz
wodomierzy na budynkach przeprowadzonych w następujących dniach: 29 czerwca, 8 lipca, 15 lipca, 22 lipca, 29 lipca 2004 r.
Na podstawie przeprowadzonej ww. analizy strony uzgodniły, że po 9 sierpnia 2004 r. przystąpią do rozmów w celu wykonania decyzji
Prezesa UOKiK z dnia 31 marca 2000 r.
W dniu 8 lipca 2004 r. PEC i Spółdzielnia uzgodniły dokonanie dodatkowo przeglądu wodomierzy i postanowiły przeprowadzić
ww. analizę jedynie w zakresie porównania ilości dostarczanej ciepłej wody do budynków Spółdzielni w poszczególnych okresach,
wyznaczonych datami odczytów.
Po zakończeniu odczytów wskazań wodomierzy stosownie do zasad określonych w notatkach z 30 czerwca 2004 r. i 8 lipca 2004 r.
PEC sporządził: zestawienia odczytów wskazań wodomierzy cieplej wody zamontowanych w grupowych węzłach cieplnych
i budynkach SM „Zagórze” za lipiec 2004 r., zestawienia odczytów wskazań wodomierzy cieplej wody zamontowanych w grupowych
węzłach cieplnych i budynkach Spółdzielni za sierpień 2004 r., analizę zbiorczą wyników pomiarów ilości dostarczonej cieplej wody do
obiektów Spółdzielni w okresie lipiec-sierpień 2004 r., jak również komentarz do analizy zbiorczej wyników pomiarów ilości
dostarczonej ciepłej wody do obiektów Spółdzielni w okresie lipiec-sierpień 2004 r.
PEC i Spółdzielnia na spotkaniu 9 września 2004 r. uzgodniły dalszą naprawę nieprawidłowych wodomierzy i prowadzenie
stosownych pomiarów (odczytów wskazań wodomierzy), przeprowadzenie komisyjnej kontroli szczelności instalacji odbiorczej ciepłej
wody pomiędzy grupowymi WE 13a I U-27a budynkami Spółdzielni i uzgodnienie ostatecznego sposobu wykonania decyzji do
15 listopada 2004 r.
W dniu 8 listopada 2004 r. PEC i Spółdzielnia zawarły porozumienie w sprawie sposobu wykonania decyzji Prezesa UOKiK z dnia
31 marca 2000 r. Strony przyjęły następujące zasady w rozliczaniu ciepła:
1. Strony dokonują wspólnych odczytów wskazań za okresy miesięczne wodomierza głównego w grupowych węzłach cieplnych
mierzącego ilość dostarczonej wody wodociągowej do jej podgrzania oraz wodomierzy zainstalowanych na zasilaniu i cyrkulacji
ciepłej wody w budynkach Spółdzielni, w terminach odczytów wskazań liczników ciepła.
2. W oparciu o dokonane odczyty wskazań wodomierzy, dokonuje się zestawień porównawczych ilości wody podgrzanej w danym
miesiącu w poszczególnych grupowych węzłach cieplnych z ilością ciepłej wody dostarczonej do budynków (…)
3. W przypadku, gdy wyznaczona ilość cieplej wody dostarczonej do budynków spółdzielni jest obarczona błędami wskazań
wodomierzy, które wskazują „ujemne zużycia” na którymkolwiek z budynków lub ilość wody dostarczonej do danego budynku
jest mniejsza od sumy ilości zużytej wody okreś1onej według wskazań wodomierzy indywidualnych zainstalowanych
w mieszkaniach, również określona w pkt 2(S) nie jest brana do rozliczeń pomiędzy stronami. W takim przypadku Spółdzielnia
obciąża PEC uzgodnioną ryczałtowa, wielkością, strat wody (…)
4. W pozostałych przypadkach wyliczonych różnic pomiędzy podgrzaną w danym węźle cieplnym ilością wody a ilością dostarczonej
ciepłej wody do budynków zasilanych z danego węzła cieplnego, Spółdzielnia obciąża PEC stratami ciepłej wody (…)
4.1 Rozliczenia strat ciepłej wody będą prowadzone w układzie narastającym (ciągłym).
4.2 W przypadku, gdy wyliczone według wzoru (…) straty ciepłej wody będą wyższe niż 25% strony dokonają uzgodnienia
wielkości obciążenia w oparciu o wspólnie przeprowadzoną analizę.
Strony ustaliły, że będą prowadzić wspólnie działania polegające na doprowadzeniu układów pomiarowych do stanu technicznego
umożliwiającego zminimalizowanie błędów pomiarowych.
Sąd, postanowieniem z dnia 27 grudnia 2007 r., oddalił wnioski dowodowe zgłoszone przez pozwanego w piśmie procesowym
z 30 lipca 2007 r. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii uzupełniającej Sąd uznał za zbędny, ponieważ biegły sądowy A. Jędruch
w sposób rzeczowy i wyczerpujący udzielił odpowiedzi na wszystkie okoliczności, na które dowód ten został powołany.
Wniosek o dopuszczenie dowodu z dokumentów zebranych w toku postępowania antymonopolowego Nr RKT-502/01/98/JN,
w tym opinii biegłego J. Gajdy, w wyniku którego została wydana decyzja z dnia 31 marca 2000 r. Sąd uznał za niezasadny, albowiem
przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłącznie ocena, czy decyzja z dnia 31 marca 2000 r. została wykonana w terminie, a nie
ocena zasadności wydanej decyzji z dnia 31 marca 2000 r.
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Sąd podzielił ustalenia biegłego sądowego A. Jędrucha zawarte w sporządzonej opinii. W szczególności Sąd podzielił ustalenie
biegłego, iż pomiary dokonywane przez dwa wodomierze na zasilaniu i na cyrkulacji zaproponowane przez Spółdzielnię do rozliczenia
zużycia ciepłej wody są nieprawidłowe ze względu na błędy pomiarowe wodomierzy. Takie same ustalenia (tj. błędy pomiarowe
wodomierzy) zostały zawarte w opiniach wydanych już w 1998 r. przez Główny Urząd Miar, a następnie Ministerstwo Infrastruktury
w 2004 r.
Sąd ustalił (na podstawie opinii biegłego A. Jędrucha), że istniała wprawdzie inna możliwość rozliczenia wody ciepłej (przez
zastosowanie wodomierzy głównych dla budynków i przez pobór wody z obiegu cyrkulacyjnego do instalacji lokatorskich jednym
przewodem, na którym byłby zainstalowany wodomierz), ale przy tej metodzie z powodu braku zapewnienia pełnej cyrkulacji wody
nastąpiłoby pogorszenie komfortu odbioru wody w lokalach.
Sąd ustalił, że była jeszcze inna możliwość rozliczania wody ciepłej po stronie odbiorcy, jako sumy wskazań wodomierzy ciepłej
wody instalowanych u lokatorów. Przy tej metodzie rozliczania błędy wskazań sumy wodomierzy w stosunku do wodomierza
głównego mogłyby dochodzić do 15%, ale procent ten dotyczy faktycznych wielkości mierzonych, co jest niewielkim błędem
w porównaniu z błędami pomiarowymi występującymi w metodzie zaproponowanej przez Spółdzielnię (układ pomiarowy składający
się z dwóch wodomierzy na przewodzie zasilającym i cyrkulacyjnym).
Jeszcze inne metody rozliczania wody cieplej wiązałyby się z koniecznością przebudowy systemu dostarczania wody i ciepła do
budynków Spółdzielni.
Na podstawie przedstawionych okoliczności sprawy Sąd ustalił, że metoda rozliczania ciepłej wody stosowana przez PEC była
nieprawidłowa, bo powodowała istotne straty dla Spółdzielni (ubytki wody ciepłej, za którą Spółdzielnia płaciła). Metoda rozliczania
ciepłej wody proponowana przez Spółdzielnię oparta na pomiarach przepływu wody przez wodomierz główny zamontowany na
granicy własności urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowego i PEC, a następnie przez układ dwóch wodomierzy zainstalowanych na
przewodzie zasilającym i cyrkulacyjnym nie tylko nie pozwalała na usunięcie dotychczasowych nieprawidłowości związanych
z ubytkami wody ciepłej, ale poza tym wprowadzała dodatkowy, niemożliwy do ustalenia błąd w rozliczaniu z uwagi na znaczne błędy
wskazań wodomierzy.
W tym stanie faktycznym sprawy, kiedy metody rozliczania wody ciepłej dotychczas stosowane przez PEC i proponowane przez
Spółdzielnię okazały się niewłaściwe do zastosowania, to wykonanie decyzji Prezesa UOKiK z dnia 31 marca 2000 r. mogło nastąpić
przez podjęcie działań przez PEC, ale wspólnie ze Spółdzielnią w celu uzgodnienia nowej korzystnej dla każdej strony metody
rozliczania ciepłej wody.
Przedstawiony wyżej przebieg rozmów, spotkań i działania podejmowanych przez PEC oraz Spółdzielni rozpoczętych
15 kwietnia 2004 r. i zakończonych 8 listopada 2004 r. zawarciem porozumienia w sprawie rozliczania wody ciepłej, czyli wykonania
decyzji z 31 marca 2000 r., uzasadnia wniosek, że w tej szczególnej sytuacji, kiedy dotychczasowe metody rozliczania cieplej wody
okazały się niewłaściwe (w tym również metoda zaproponowana przez Spółdzielnię) nie można zarzucić, że PEC dopuściło się zwłoki
w wykonaniu tej decyzji Prezesa UOKiK z dnia 31 marca 2000 r.
Z tych względów i na podstawie art. 47953 §2 Kpc uchylono zaskarżoną decyzję i postępowanie sądowe wszczęte na skutek
odwołania PEC od zaskarżonej decyzji umorzono jako niedopuszczalne.
O kosztach postępowania postanowiono na podstawie art. 98 Kpc.
18
WYROK
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie z odwołania Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 52/07)
Sąd Okręgowy - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2008 r. w Warszawie
sprawy z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
zainteresowany Tele 2 Polska Sp. z o.o. w Warszawie, o ochronę konkurencji:
I. oddala odwołanie,
II. zasądza od Telekomunikacji Polskiej S. A. w Warszawie na rzecz:Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę 360 zł
(trzysta sześćdziesiąt zł) tytułem kosztów zastępstwa procesowego;Tele 2 Polska Sp. z o.o. w Warszawie kwotę 360 zł (trzysta
sześćdziesiąt zł) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 29 grudnia 2006 r., Nr DOK-166/2006, pozwany - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w pkt I
decyzji, na podstawie art. 10 w zw. z art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 ze zm.), uznał za praktykę stosowaną przez powoda - Telekomunikację Po1ską S.A.
w Warszawie, polegającą na przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji na
krajowym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej poprzez utrudnianie
indywidualnym użytkownikom końcowym będącym osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej korzystania
z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez innych operatorów, poprzez oferowanie wyłącznie planów telefonicznych, w których
cenę wkalkulowana jest opłata za połączenia telefoniczne, za ograniczającą konkurencję oraz stwierdził zaniechanie jej stosowania
z dniem 1 marca 2006 r.
W pkt II decyzji pozwany umorzył postępowanie antymonopolowe w sprawie naruszenia przez powoda art. 82 Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
W pkt III decyzji pozwany, na podstawie art. 9 w zw. z art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, uznał praktykę stosowaną przez powoda, polegającą na uzależnieniu zawarcia umowy od przyjęcia lub
spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy
na krajowym rynku świadczenia usług detalicznego dostępu szerokopasmowego do internetu poprzez uzależnianie zawarcia umowy
o świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do internetu (Neostrada TP) od korzystania z usługi telefonicznej świadczonej przez
powoda w oparciu o analogową linię telefoniczną, za ograniczającą konkurencję oraz nakazał zaniechanie jej stosowania.
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W pkt IV decyzji pozwany, na podstawie art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 5 oraz art. 3 ust. 1
Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie przepisów o konkurencji
ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (OJ 001, 04/01/2003, p. 1) oraz art. 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (QJ C
325, 24/12/2002), uznał praktykę, polegającą na uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego
świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy na krajowym rynku świadczenia usług
detalicznego dostępu szerokopasmowego do internetu poprzez uzależnianie zawarcia umowy o świadczenie usługi
szerokopasmowego dostępu do internetu (Neostrada TP) od korzystania z usługi telefonicznej świadczonej przez Telekomunikację
Polską S.A. w oparciu o analogową linię telefoniczną, za ograniczającą konkurencję i nakazał zaniechanie jej stosowania.
W pkt V decyzji pozwany, za naruszenie zakazu określonego w art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji
konsumentów, nałożył na powoda karę pieniężną w wysokości 1.000.000 zł (jeden milion zł).
W pkt VI decyzji pozwany, za naruszenie zakazu określonego w art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, nałożył na powoda karę pieniężną w kwocie 10.000.000 zł.
W pkt VII decyzji pozwany nadał, w odniesieniu do pkt III i IV decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności.
Prezes UOKiK oparł decyzję na następujących ustaleniach.
Postanowieniem z dnia 7 lipca 2005 r. zmienionym postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2006 r. Prezes UOKiK wszczął
postępowanie antymonopolowe w związku z podejrzeniem nadużywania przez Telekomunikację Polską S.A. w Warszawie pozycji
dominującej, polegającej na:
1. przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji na krajowym rynku
świadczenia usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, poprzez utrudnianie indywidualnym
użytkownikom końcowym będącym osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej korzystania z usług
telekomunikacyjnych, świadczonych przez innych operatorów, poprzez oferowanie wyłącznie planów telefonicznych, w których
cenę wkalkulowana jest opłata za połączenia telefoniczne, co może stanowić praktykę, o której mowa w art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8
ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz art. 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (OJ C325,
24/12/2002),
2. uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę świadczenia, niemającego rzeczowego ani
zwyczajowego związku z przedmiotem umowy na krajowym rynku świadczenia detalicznego dostępu szerokopasmowego do
internetu, poprzez uzależnianie zawarcia umowy o świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do internetu (Neostrada TP)
od korzystania z usługi telefonicznej świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. w Warszawie w oparciu o analogową linię
telefoniczną, co może stanowić praktykę, o której mowa w art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów oraz art. 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
Prezes UOKiK ustalił co następuje.
Telekomunikacja Polska S.A. świadczy usługi połączeń telefonicznych w oparciu o plany telefoniczne. Plany te są wprowadzane
i usuwane z oferty w drodze zmian Cennika Usług Telekomunikacyjnych (dalej CUT). W chwili wszczęcia postępowania
antymonopolowego, TP oferowała następujące plany telefoniczne dostępu analogowego: a) plan tp 60 minut za darmo, b) plan tp
darmowe weekendy, c) plan tp darmowe wieczory i weekendy, d) plan tp socjalny, e) plan sekundowy tp biznes, f) plan sekundowy
jedna stawka tp biznes, g) plan sekundowy jedna stawka tp biznes profit, h) plan sekundowy uniwersalny tp biznes, i) plan sekundowy
uniwersalny tp biznes profit.
Spośród oferowanych przez TP planów telefonicznych, planami dedykowanymi dla indywidualnych użytkowników końcowych,
będących osobami fizycznymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej są plan tp 60 minut za darmo, plan tp darmowe weekendy,
plan tp darmowe wieczory i weekendy oraz plan socjalny.
W ramach stałej opłaty abonamentowej TP oferuje abonentom ww. planów dostęp do sieci TP oraz inne usługi telekomunikacyjne,
których zakres uzależniony jest od konkretnego planu.
W dniu 1 marca 2006 r. powód wprowadził do swojej oferty nowy plan taryfowy - plan „tp startowy”, skierowany do użytkowników
końcowych nie będących odbiorcami biznesowymi. W okresie od 1 kwietnia 2005 r. do dnia 1 marca 2006 r. TP nie posiadała w ofercie
żadnego planu telefonicznego, przeznaczonego dla indywidualnych użytkowników końcowych będących osobami fizycznymi nie
prowadzącymi działalności gospodarczej, który w opłacie stałej nie zawierałby opłat za tzw. „darmowe minuty”.
W trakcie postępowania antymonopolowego TP wskazała, iż posiada w swojej ofercie plan taryfowy, którego cena obejmuje
wyłącznie utrzymanie łącza oraz możliwość wykonywania połączeń za pośrednictwem spółki, których cena nie jest wkalkulowana
w abonament, jest nim plan sekundowy tp biznes.
Zdaniem Prezesa UOKiK plan sekundowy tp biznes nie jest skierowany do osoby fizycznej nie prowadzącej działalności
gospodarczej z uwagi na to, że przyjęta przez spółkę nazwę planu informacja o planie została umieszczona na stronie www.tp.pl
w dziale „Rozwiązania dla biznesu”. W dniu wszczęcia postępowania antymonopolowego nie istniała możliwość wyboru planu
sekundowego tp biznes przez osobę fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej. Plan ten można było zamówić po
zadeklarowaniu się jako klient biznesowy oraz po podaniu numeru REGON. W trakcie postępowania antymonopolowego spółka
udostępniła możliwość korzystania z tego planu przez klientów nie posiadających numeru REGON.
Zdaniem pozwanego konstrukcja opłat zawartych w planie sekundowy tp biznes jest dostosowana do potrzeb klientów
biznesowych. Plan posiada stałą stawkę za połączenia niezależnie od dnia i godziny, niższe ceny połączeń międzymiastowych,
międzynarodowych i z sieciami telefonii komórkowej niż plan „tp standardowy”, niższe ceny połączeń krótkich bądź omyłkowych na
pocztę głosową i na numer faksu. Charakterystyka opłat odpowiada podmiotom wykonującym dużo połączeń z kontrahentami na
terenie całego kraju lub międzynarodowo korzystających z faksu, nie oczekującym obniżonej stawki za połączenia wieczorne
i w weekendy (poza godzinami pracy).
Wskutek zmiany CUT z dniem 1 marca 2006 r. plan sekundowy tp biznes został przekształcony w plan tp biznes startowy.
Odnośnie wąskopasmowego i szerokopasmowego dostępu do internetu Prezes UOKiK stwierdził, iż do głównych cech
umożliwiających rozróżnienie szerokopasmowego i wąskopasmowego dostępu do internetu należą przede wszystkim: a) przepustowość
łącza (przyjęta przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w raporcie o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2008 r.
przepustowością graniczną dla szerokopasmowego dostępu jest 128 Kbit/s), b) cena, jaką użytkownik musi zapłacić za dostęp (z reguły
wyższą za dostęp szerokopasmowy), c) rozwiązania techniczne, na których oparty jest dostęp do internetu, w szczególności inny rodzaj
urządzenia dostępowego (dostęp może opierać się na: technologii DSK, technologii dostępu kablowego, technologii radiowego
dostępu do internetu).
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Świadczona przez powoda usługa, określana mianem Neostrady TP, charakteryzuje się cechami umożliwiającymi zakwalifikowanie
jej do grupy środków szerokopasmowego dostępu do internetu. Powód świadczy wersje usługi Neostrada TP w kilku opcjach,
oczywiście od opcji 128 kbit/s do opcji 6144 kbit/s.
Przy zawieraniu umów o świadczenie szerokopasmowego dostępu do internetu - Neostrada TP, powód posługuje się
„Regulaminem świadczenia usługi Neostrada TP”. Zgodnie z regulaminem usługa jest dostępna wyłącznie w lokalu, w którym istnieją
możliwości techniczne jej świadczenia, usługa jest dostępna wyłącznie w lokalu, w którym TP świadczy usługi powszechne w oparciu
o analogową linię telefoniczną. Usługa nie jest świadczona w lokalu, w którym mimo możliwości technicznych jej świadczenia, nie są
świadczone przez TP usługi powszechne w oparciu o analogową linię telefoniczną.
W opinii Prezesa UOKiK świadczenie usługi telefonicznej w oparciu o dostęp analogowy jest to świadczenie przez TP na rzecz
abonenta usług w zakresie zawartej przez tego abonenta z TP umowy, której przedmiotem jest którykolwiek oferowany przez tę spółkę
plan telefoniczny.
W „Regulaminie świadczenia usługi Neostrada TP” powód zastrzegł, iż umowa o ww. usługę wygasa z chwilą rozwiązania lub
wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi telefonicznej świadczonej przez TP w oparciu o którykolwiek z planów taryfowych
oferowanych przez TP. Z „Regulaminu” wynika, że: a) odbiorcą usługi Neostrada TP może być wyłącznie podmiot, który równocześnie
ma podpisaną z TP umowę, której przedmiotem jest plan taryfowy oferowany przez spółkę, b) o zainstalowanie usługi nie może
zwrócić się potencjalny odbiorca, który nie posiada łącza, a chce korzystać z usług TP wyłącznie w zakresie usługi Neostrada TP,
świadczenie tej usługi jest możliwe tylko wtedy, gdy odbiorca zdecyduje się na zawarcie umowy o usługi telefoniczne w oparciu o plan
taryfowy TP, c) czas świadczenia przez TP usługi szerokopasmowego dostępu do internetu uzależniony jest od równoległego
obowiązywania umowy o usługi powszechne/telefoniczne TP, nie jest możliwe świadczenie usługi Neostrada TP na rzecz podmiotu,
który przestał być związany z TP taką umową. W sytuacji, gdy dany abonent wykonuje połączenia wychodzące przez innego niż TP
operatora (na zasadzie numeru dostępu i preselekcji), może nabywać usługę Neostrada TP, o ile nabywa równocześnie od TP usługę
telefoniczną w ramach planów taryfowych TP. Niemożliwe jest korzystanie z usługi Neostrada TP w sytuacjach, gdy potencjalny
użytkownik końcowy nie ma zawartej z żadnym z operatorów umowy o dostęp do sieci telekomunikacyjnej, użytkownik końcowy ma
zawartą umowę dostępu do sieci telekomunikacyjnej z innym niż TP operatorem. Abonent nie ma możliwości podpisania z TP
wyłącznie umowy o świadczenie usługi Neostrada TP, choć z punktu widzenia technicznego jest to możliwe, co potwierdza sama TP.
Spółka nie posiada w swojej ofercie usługi, która polegałaby wyłącznie na umożliwieniu dostępu do sieci, tj. utrzymaniu łącza
w gotowości do świadczenia usług telefonicznych.
Prezes Urzędu uznał działanie TP za naruszające interes publiczny. Prezes UOKiK stwierdził, iż praktyka zakwestionowana w pkt I
decyzji polega na przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji na krajowym
rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, poprzez utrudnianie indywidualnym
użytkownikom końcowym, będącym osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, korzystania z usług
telekomunikacyjnych, świadczonych przez innych operatorów przez oferowanie wyłącznie planów telefonicznych, w których cenę
wkalkulowana jest opłata za połączenia telefoniczne, co stanowi naruszenie art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów.
Prezes Urzędu uznał, iż w przedmiotowym postępowaniu rynkiem właściwym jest krajowy rynek świadczenia usług
telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej.
Prezes UOKiK uznał, iż na rynku właściwym TP zajmuje pozycję dominującą.
TP jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 27 prawa telekomunikacyjnego, oferowane przez TP usługi
stanowią usługi telekomunikacyjne, usługi są świadczone przy wykorzystaniu stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej. TP
posiada użytkowników końcowych zlokalizowanych na zakończeniach sieci na terytorium Polski. Na terenie kraju TP posiada bardzo
rozległą infrastrukturę telekomunikacyjną, umożliwiającą jej świadczenie usług użytkownikom końcowym, mającym miejsce
zamieszkania (lub siedzibę) w każdym z województw. Warunki świadczenia usług w sieci TP są jednakowe dla całego obszaru
Państwa. Powołując się na dane z Raportu UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego za 2005 r. Prezes UOKiK stwierdził, iż udział TP
w rynku mierzony przychodami wynosił 84,98%. Do TP należało ponad 89,9% wszystkich łączy abonenckich.
W ocenie Prezesa UOKiK działanie TP polegające na oferowaniu przez TP wyłącznie planów taryfowych, w których cenę
wkalkulowana jest oplata za połączenia telefoniczne, wywarło negatywny skutek na rynku w dwóch aspektach. Po pierwsze TP
odebrała abonentom prawo decydowania z czyich usług i w jakim zakresie chcą skorzystać. Po drugie takie konstruowanie oferty przez
TP zniechęciło abonentów do korzystania z usług alternatywnych operatorów w zakresie połączeń telefonicznych. Z punktu widzenia
użytkownika indywidualnego nieopłacalne byłoby korzystanie z usług innego operatora, jeżeli zapłacił już określoną kwotę za takie
same usługi TP. Stosowanie takich mechanizmów przez podmiot dominujący przeciwdziała powstaniu bądź rozwojowi konkurencji,
poprzez spowodowanie zmniejszenia popytu na usługi swoich konkurentów.
W opinii Prezesa UOKiK, w okresie od 1 kwietnia 2005 r. do 1 marca 2006 r. TP nie posiadała w swojej ofercie planu taryfowego,
który nie miałby wkalkulowanej w cenie opłaty za dodatkowe usługi w postaci „darmowych” minut połączeń. W praktyce oznacza to,
ze w tym okresie żaden konsument nie mógł zakupić w TP oferty usługi stricte abonentowej.
W toku postępowania, spółka podnosiła zarzut, że w jej ofercie znajduje się plan taryfowy, który zawiera w sobie wyłącznie opłatę
abonentową - plan „tp biznes sekundowy”.
Prezes UOKiK stwierdził, iż ocena zachowań przedsiębiorców powinna opierać się nie tylko na dosłownym brzmieniu regulaminu,
który zasadniczo nie ogranicza możliwości zamówienia powyższego planu przez klienta indywidualnego, ale powinna uwzględniać
również skutki prawne i faktyczne otoczenie, w jakim działanie jest podejmowane oraz skutki, jakie to działanie powoduje na rynku.
Biorąc powyższe pod uwagę Prezes UOKiK stwierdził, iż plan „tp biznes sekundowy” ma charakter oferty skierowanej do klientów
biznesowych. Świadczą o tym następujące fakty: a) nazwa planu - jeżeli operator posługuje się w nazwie planu słowem biznes, należy
uznać, iż jest on skierowany do tego sektora rynku, b) plan „tp biznes sekundowy” został przez TP umieszczony na stronie internetowej
www.tp.pl w dziale ,,Rozwiązania dla biznesu”, c) w dniu wszczęcia postępowania na formularzu zamówienia, umieszczonym na
stronie www.tp.pl, w przypadku zadeklarowania się jako klient indywidualny, nie istniała możliwość wyboru planu „tp biznes
sekundowy” - wskutek prowadzenia postępowania powód zmienił zawartość formularza zamówienia, plan „tp biznes sekundowy”
stał się dostępny także dla klientów nie posiadających numeru REGON, d) konstrukcja opłat zawartych w planie „tp biznes
sekundowy” jest dostosowana do potrzeb klientów biznesowych, posiada stałą stawkę za połączenia niezależnie od dnia i godziny,
niższe ceny połączeń międzymiastowych, międzynarodowych i z sieciami telefonii komórkowej, niższe ceny połączeń krótkich bądź
omyłkowych, na pocztę głosową i na numer faksu. Charakterystyka opłat odpowiada zatem głównie podmiotom wykonującym dużo
połączeń z kontrahentami na terenie całego kraju i poza granicami kraju, nie oczekującym obniżonej stawki za połączenia poza
godzinami pracy (wieczory, weekendy).
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Prezes UOKiK stwierdził, że skutkiem oferowania, we wskazanym w decyzji okresie, wyłącznie planów telefonicznych, które
wymuszały na jej klientach ponoszenie dodatkowych kosztów, było utrudnianie użytkownikom końcowym korzystania z usług
alternatywnych operatorów, ograniczenie abonentom swobody wyboru innego usługodawcy, zawyżenia popytu na usługi połączeń
telefonicznych TP, faktycznego utrudnienia zmiany operatora świadczącego usługi połączeń telefonicznych przez użytkowników
końcowych, przekładające się na powstanie barier dla powstania oraz rozwoju konkurencji na rynku połączeń telefonicznych.
Prezes UOKiK stwierdził, iż praktyka zarzucana TP w pkt I decyzji nosi znamiona praktyki eksploatacyjnej i antykonkurencyjnej.
Odnośnie naruszenia art. 8 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz art. 82 TWE Prezes
UOKiK ustalił co następuje.
Prezes UOKiK uznał, iż rynkiem właściwym w sprawie jest krajowy rynek świadczenia usług detalicznego dostępu
szerokopasmowego do internetu z uwagi na to, że: a) usługę Neostrada TP należy zaliczyć do usług szerokopasmowego dostępu do
internetu, z uwagi na oparcie tej usługi na modelu usługi XDSL; b) dostęp wąskopasmowy dial-up nie stanowi substytutu dla dostępu
szerokopasmowego; c) usługa Neostrada TP jest skierowana wyłącznie do użytkowników końcowych (detalicznych klientów
indywidualnych); d) w aspekcie geograficznym należy uznać rynek właściwy za rynek krajowy z przyczyn analogicznych, jak w uzasadnieniu
do pkt I decyzji.
Prezes Urzędu uznał, iż na rynku właściwym TP zajmuje pozycję dominującą, bowiem jej udział w rynku liczony ilością abonentów
usługi według Raportu UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2005 r., wynosi ponad 880 tysięcy. Zgodnie z danymi wynikającymi
z projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie ustalenia, czy na rynku szerokopasmowego dostępu do internetu występuje skuteczna
konkurencja, udział TP na tym rynku wynosił w 2005 r. 66%.
W opinii Prezesa UOKiK, działanie polegające na uzależnianiu świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do internetu
(Neostrada TP) od posiadania przez abonenta zawartej z TP umowy o świadczenie usługi powszechnej, usług telefonicznych w oparciu
o analogową linię telefoniczną stanowi praktykę określoną w art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Świadczenie usługi Neostrada TP nie ma żadnego związku z faktem uzyskania możliwości wykonywania i odbierania połączeń
telefonicznych. TP zmuszając abonenta do podpisania dwóch umów (o plan taryfowy i o Neostradę TP) zmusza go de facto do zakupu
dwóch usług, które nie mają ze sobą zwyczajowego ani rzeczowego związku. W trakcie postępowania antymonopolowego spółka
wskazała, że istnieje techniczna możliwość świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do internetu bez konieczności
jednoczesnego wykupienia usługi połączeń telefonicznych u TP. Zdaniem Prezesa UOKiK, działanie TP, polegające na uzależnianiu
świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do internetu od posiadania podpisanej z TP umowy o świadczenie usługi
telefonicznej, wywołuje negatywne skutki głównie w odniesieniu do odbiorców usługi szerokopasmowego dostępu do internetu,
zniechęcając użytkowników końcowych Neostrady TP do korzystania z usług telefonicznych oferowanych przez konkurencyjnych
wobec TP operatorów oraz utrudnianie tym samym rozwoju konkurencji na rynku. W ocenie Prezesa UOKiK, w przypadku
użytkowników chcących korzystać wyłącznie z usługi Neostrada TP i nie pragnących jednocześnie nabywać usługi połączeń
telefonicznych od TP, działanie spółki narusza ich uzasadniony interes polegający na prawie swobodnego wyboru zakresu oraz rodzaju
nabywanych produktów.
Prezes UOKiK stwierdził, iż umowa o świadczenie usługi Neostrada TP nosi cechy tzw. umowy adhezyjnej, w której nie przewiduje
się indywidualnego negocjowania warunków. Klienci TP, nie posiadający wystarczającej siły rynkowej, muszą godzić się na
niekorzystne dla nich zapisy „Regulaminu świadczenia usługi Neostrada TP”. Zdaniem Prezesa UOKiK, w przypadku, w którym
wygasa lub ulega rozwiązaniu umowa o świadczenie usługi telefonicznej, nieuzasadnione jest zaprzestanie przez TP świadczenia innej
usługi niepowiązanej z nią bezpośrednio - Neostrady TP. W sytuacji, gdy TP uzależnia dalsze świadczenie usługi Neostrada TP od
nabywania innej, niepowiązanej usługi, spółka wywiera silną presję na swoich klientów, przejawiającą się zniechęcaniem ich do
rezygnacji z usług połączeń głosowych wykonywanych na rzecz innych niż TP operatorów, naruszając prawo użytkownika do
swobodnego wyboru operatora, co ogranicza wolność kontaktowania, wynikającą z autonomii woli stosunków cywilnoprawnych.
Działanie TP może doprowadzić do ograniczenia możliwości rozwojowych rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Z jednej strony
pozycja TP na rynku świadczenia usług szerokopasmowych oraz struktura tego rynku wpływa na znaczne zmniejszenie liczby
konkurencyjnych ofert, z których mogliby skorzystać abonenci. W sytuacji, w której abonenci mieliby realny, szeroki wybór innych
ofert, nie skorzystaliby z nich i tak z uwagi na przedmiotową praktykę.
Prezes UOKiK stwierdził, iż praktyka TP ma charakter celowego ograniczenia wprowadzonego dla uzyskania efektu rynkowego
w postaci niezgodnego z prawem wzmocnienia własnej pozycji na rynku, bowiem TP jako przedsiębiorca telekomunikacyjny,
posiadający wiedzę z zakresu telekomunikacji, obowiązany jest do zachowania szczególnej staranności wynikającej z fachowego
charakteru prowadzonej przez siebie działalności.
W opinii Prezesa UOKiK, w przypadku usługi powszechnej, telefonicznej oraz usługi szerokopasmowego dostępu do internetu,
nie zachodzi związek rzeczowy. Od wykupienia planu telefonicznego na połączenie głosowe nie zależy realizacja połączeń przez
internet. Sama usługa połączeń telefonicznych nie wpływa na możliwość świadczenia usługi Neostrada TP. W ocenie Prezesa UOKiK,
między usługą telefoniczną a usługą szerokopasmowego dostępu do internetu nie istnieje związek zwyczajowy, uzasadniający ich
łączne oferowanie. Usługi telefoniczne dostępne są na szeroką skalę od kilkudziesięciu lat, usługi szerokopasmowego dostępu do
internetu wykształciły się w ciągu ostatnich lat. Usługi te zaspokajają różne potrzeby użytkowników końcowych oraz są skierowane do
różnego kręgu odbiorców. Coraz więcej osób rezygnuje z usług telefonii stacjonarnej na rzecz telefonii komórkowej, w stosunku do
tych osób można mówić o całkowitym zerwaniu pomiędzy usługą telefoniczną a usługą szerokopasmowego dostępu do internetu.
Odnośnie naruszenia art. 82 TWE Prezes UOKiK stwierdził, iż TP jest przedsiębiorcą w rozumieniu ww. artykułu.
Zdaniem Prezesa UOKiK, powód posiada pozycję dominującą na rynku właściwym, nadużywa swojej pozycji poprzez uzależnianie
zawarcia umowy o świadczenie szerokopasmowego dostępu do internetu od korzystania z usługi telefonicznej świadczonej przez TP.
Prezes UOKiK uznał, iż ukształtowanie przez TP zasad korzystania z usług telefonicznych prowadzić będzie do uznania przez większość
użytkowników ofert konkurencyjnych operatorów za nieopłacalne. Prezes Urzędu uznał, iż bezpośrednim skutkiem praktyki TP jest
wprowadzenie barier dostępu do rynku krajowego przez potencjalnych konkurentów, niezależnie od tego, czy są oni podmiotami
polskimi czy podmiotami z udziałem zagranicznym. Utrudniony dostęp do użytkowników stanowi czynnik zniechęcający potencjalnych
konkurentów TP do inwestowania w konkurencyjną wobec TP działalność telekomunikacyjną na terytorium RP. Zdaniem Prezesa
UOKiK, działania podejmowane przez TP, a stanowiące nadużycie pozycji dominującej na terytorium TP, stanowią jednocześnie
nadużycie pozycji dominującej na znacznej części Wspólnego Rynku. Nadużywanie pozycji dominującej przez TP może naruszać
handel między Państwami Członkowskimi UE, działalność TP zmierza do wyodrębnienia rynku krajowego ze wspólnego Rynku
poprzez ustanowienie barier dostępności dla usług oferowanych przez podmioty zagraniczne.
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Odnośnie kary pieniężnej Prezes UOKiK stwierdził, iż okoliczności sprawy, a w szczególności charakter i uciążliwość
stwierdzonych praktyk ograniczających konkurencję, uzasadniają nałożenie kar pieniężnych na spółkę. Prezes Urzędu wziął pod
uwagę, że obowiązek znajomości i przestrzegania norm prawa ciąży szczególnie na profesjonalnych uczestnikach obrotu rynkowego,
takich jak TP. Prezes UOKiK wziął pod uwagę fakt, że duże przedsiębiorstwa, działające na rynku od kilkunastu lat powinny posiadać
odpowiednią wiedzę prawniczą i ekonomiczną, która umożliwia im łatwiejsze rozpoznanie, czy ich zachowanie stanowi naruszenie
prawa konkurencji, powodując określone skutki na rynku. W ocenie Prezesa Urzędu, okoliczność obciążającą, która musi mieć wpływ
na wysokość nałożonych kar pieniężnych, stanowi w przypadku obydwu praktyk stopień zawinienia TP, która zdaniem Prezesa Urzędu
działała umyślnie i dopuściła się poważnych naruszeń prawa konkurencji. Skutki praktyk TP miały miejsce na całym terytorium RP
i potencjalnie mogły dotknąć każdego z użytkowników. Pozwany wziął pod uwagę w szczególności naturę i rzeczywisty wpływ na
rynek przedmiotowej praktyki, a także realny skutek, jaki praktyka wywierała na faktyczną swobodę decydowania przez konsumentów
co do nabywania przez siebie usług telekomunikacyjnych.
Niniejsza decyzja jest kolejną, wydaną przez Prezesa UOKiK, w której stwierdzono stosowanie przez TP praktyk ograniczających
konkurencję. Stosowana praktyka miała na celu zniechęcanie abonentów do korzystania z alternatywnych operatorów w zakresie
połączeń telefonicznych. Prezes UOKiK uwzględnił, iż stosowana praktyka ma charakter eksploatacyjny i antykonkurencyjny, i skierowana
jest wobec słabszych ekonomicznie uczestników rynku - abonentów oraz alternatywnych operatorów.
W odniesieniu do naruszenia art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wysokość kary
stanowi 0,8% maksymalnej kary przewidzianej ustawą.
Od decyzji Prezesa UOKiK odwołanie złożyła Telekomunikacja Polska zarzucając decyzji:
I. w zakresie stosowania przez TP praktyki określonej w pkt I decyzji: 1) naruszenie art. 7 i 77 Kpa i art. 233 §1 Kpc oraz art. 107 Kpa
przez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego oraz dowolność w zakresie ustalenia, że plan tp biznes nie był
oferowany klientom indywidualnym - konsumentom, 2) naruszenie art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 5 ustawy poprzez niewłaściwe
jego zastosowanie do stanu faktycznego sprawy przejawiające się w przyjęciu, że kształt oferty TP w okresie od 1 kwietnia 2005 r.
do 1 marca 2006 r., polegający na oferowaniu planu nieprzeznaczonego dla klientów indywidualnych stanowił nadużycie pozycji
dominującej, 3) naruszenie art. 2 Konstytucji RP, art. 8 Kpa poprzez naruszenie konstytucyjnej zasady zaufania obywatela do
zgodności z prawem działań organów państwa oraz naruszenie art. 48 ust. 1 i 2 Prawa telekomunikacyjnego przez naruszenie
kompetencji Prezesa UKE.
II. w zakresie stosowania przez TP praktyki określonej w pkt III i IV decyzji: 1) naruszenie art. 4 pkt 8 ustawy poprzez błędne jego
zastosowanie polegające na uznaniu za rynek właściwy pod względem geograficznym rynku krajowego, 2) naruszenie art. 7 i 77 Kpa
i art. 233 §1 Kpc oraz art. 107 §3 Kpa przez brak wszechstronnego zebrania i rozważenia materiału dowodowego oraz dowolność co
do ustalenia zakresu rynku produktowego i zakresu podmiotowego rynku właściwego, 3) dowolne i sprzeczne z logiką powołanie
się na dane pochodzące z projektu decyzji Prezesa UKE, 4) błąd w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu, iż powód posiada
pozycję dominującą na rynku świadczenia szerokopasmowego dostępu do internetu, 5) naruszenie art. 8 ustawy i art. 82 TWE
poprzez uznanie, iż działania powoda stanowią praktykę antykonkurencyjną, 6) naruszenie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy
oraz art. 82 TWE poprzez jego zastosowanie, pomimo nieustalenia pozycji powoda w całym okresie zarzucanej praktyki.
III. w zakresie nałożenia kary pieniężnej: 1) naruszeniu art. 104 ustawy polegające na pominięciu braku winy powoda, wartości
sprzedaży dóbr oraz kryterium długości okresu naruszenia ustawy, 2) naruszeniu art. 77 §1 Kpa oraz art. 107 §3 Kpa polegające na
przyjęciu kolejnego zakazu praktyk ograniczających konkurencję.
Wskazując na powyższe powód wnosił o niestwierdzenie stosowania praktyki określonej w pkt I oraz w pkt III i IV oraz uchylenie
pkt V i VI skarżonej decyzji, ewentualnie o uchylenie decyzji w zaskarżonej części oraz o przeprowadzenie dowodu z dokumentów
wskazanych w uzasadnieniu odwołania, przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Artura D. na okoliczność wykazania, że abonenci
mogli dokonywać zamówień planu sekundowego tp biznes poprzez wszystkie inne kanały handlowe powoda.
Odnośnie zarzutu stosowania przez TP praktyki określonej w pkt I decyzji powód podniósł, co następuje.
W ocenie powoda, Prezes UOKiK nie podjął nawet próby ustalenia stanu faktycznego, a w szczególności kluczowej dla sprawy kwestii,
tj. czy powód oferował w okresie od 1 kwietnia 2005 do 1 marca 2006 r. wyłącznie plany telefoniczne, w których cenę wkalkulowana była
opłata za połączenia telefoniczne. Powód stwierdził, iż Prezes UOKiK dokonał ustaleń nieadekwatnych z punktu widzenia praktyki
zarzucanej powodowi. O ile bowiem w opisie zarzucanej TP praktyki mowa jest o oferowaniu, tj. możliwości nabycia planów TP, to pozwany
czyni w uzasadnieniu decyzji ustalenia dotyczące przeznaczania planu dla określonej grupy abonentów z punktu widzenia jego nazwy i cech
funkcjonalnych danego planu telefonicznego. Powód podniósł, iż dowodem na fakt oferowania przez powoda klientom indywidualnym
planu taryfowego bez wkalkulowanego pakietu minut - planu sekundowego tp biznes - jest fakt istnienia w bazie abonenckiej TP klientów
indywidualnych korzystających z przedmiotowego planu. Brak możliwości zamówienia planu sekundowego tp biznes przez klientów
indywidualnych poprzez strony internetowe powoda byt spowodowany błędem pracowników spółki, błąd ten został usunięty. Abonenci
mogli dokonywać zamówień planu tp biznes sekundowy poprzez inne kanały handlowe powoda.
Powód stwierdził, iż co do zasady oferuje swoim klientom wszystkie plany taryfowe znajdujące się w jego ofercie, stosowana
nazwa marketingowa planu nie ogranicza możliwości nabywania planu żadnej grupie klientów. Konsumenci korzystali z planu
sekundowego tp biznes przed dniem 1 kwietnia 2005 r., zatem, jak powód podkreśla, niektórzy konsumenci mając do wyboru przed
1 kwietnia 2005 r. inne plany w ofercie TP, wybierali plan sekundowy TP biznes, a zatem klienci indywidualni swoim zachowaniem
rynkowym zaprzeczali twierdzeniom pozwanego.
Co do zarzutu dotyczącego zniechęcania abonentów do korzystania z usług alternatywnych operatorów w zakresie połączeń
telefonicznych powód stwierdził, iż z punktu widzenia abonenta mającego zamiar korzystać z planu powoda i jednocześnie korzystać
z usług telefonicznych oferowanych przez operatorów istotne znaczenie ma jedynie fakt, iż nie ponosi on na rzecz TP opłaty za pakiet
minut (nie zamierza on korzystać z oferty połączeń telefonicznych TP). Nie ma w takim przypadku dla abonenta żadnego znaczenia
kształt oferty TP w zakresie połączeń. Nieatrakcyjny z punktu widzenia abonentów kształt oferty TP działa w oczywisty sposób na
korzyść konkurentów TP. Powyższe stwierdzenie znajduje potwierdzenie w danych dotyczących udziału rynkowego powoda. […]
Odnośnie naruszenia art. 2 Konstytucji RP, art. 8 Kpa oraz naruszenia art. 48 ust. 1 i 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne powód
stwierdził, iż wszelkie zmiany dokonywane w ofercie TP zostały zaakceptowane ostatecznymi decyzjami administracyjnymi przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dawniej Prezes URTiP). Prezes UKE dokonuje kontroli Cennika Usług Telekomunikacyjnych
spółki pod względem ich zgodności z przepisami Prawa telekomunikacyjnego. Prezes UKE jako regulator rynku telekomunikacyjnego
ocenia także wpływ danej zmiany w cenniku na konkurencję.
Powód stwierdził, iż stawiając spółce zarzuty co do wynikającego z decyzji Prezesa UKE kształtu Cennika Usług
Telekomunikacyjnych, Prezes UOKiK podważa prawomocne i ostateczne decyzje o zaakceptowaniu zmian w cenniku powziętych
uprzednio przez Prezesa UKE. W ocenie powoda, fakt dokonywania przez Prezesa UKE akceptacji zmiany cennika powoduje, że kształt
oferty TP nie może być przedmiotem kontroli Prezesa UOKiK.
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Odnośnie stosowania przez TP praktyki określonej w pkt III i IV decyzji powód stwierdził, co następuje.
Ocena charakteru geograficznego rynku nie może ograniczać się do analizy działań jednego z podmiotów obecnych na danym
rynku produktywnym, ale analizy rynku jako całości (przede wszystkim jego uczestników). Pozwany błędnie przyjął, iż warunki
konkurencji są jednakowe w skali całego kraju. Zdaniem powoda, w wielu regionach spotyka się on z prężnie działającą, lokalną
konkurencją. Prezes UOKiK pominął przesłankę dotyczącą istnienia barier do rynku, podczas gdy na rynku detalicznych usług dostępu
szerokopasmowego działa kilkunastu operatorów w skali wybranych regionów. Faktyczne bariery dostępu do rynku nie są jednakowe
w całym kraju. Część przedsiębiorców telekomunikacyjnych różnicuje swoje oferty cenowe w zależności od obszaru geograficznego,
na którym go oferuje. Powód stwierdził, iż za segmentacją geograficzną rynku przemawia: zróżnicowany poziom gospodarstw
domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do internetu, różnicowanie ofert przez operatorów ze względu na obszar działania,
zróżnicowanie obszarów działania konkurentów (aglomeracje miejskie, tereny niezurbanizowane). Zdaniem powoda Prezes UKE,
a w ślad za nim pozwany, niesłusznie zawęził zakres rynku produktowego tylko do dostępu do sieci internet realizowanego poprzez
technologię XDSL oraz modem kablowy. Rynek produktowy powinien składać się ze wszystkich substytucyjnych produktów, a więc
dostępu do internetu za pośrednictwem technologii XDSL, sieci kablowych, fal radiowych, łączy satelitarnych, linii elektroenergetycznych,
telefonii komórkowej. Substytutem dla technologii kablowych jest bezprzewodowy dostęp do internetu, projekt decyzji Prezesa UKE,
na którym oparł się pozwany wyłącza z zakresu rynku produktowego dostęp do internetu świadczony przez technologię radiową.
Ta forma dostępu rozwinęła się nie tylko w dużych aglomeracjach, ale także w mniejszych miastach i wsiach. Usługi bezprzewodowe
są już świadczone przez Netię S.A. i kilku innych operatorów (głównie o zasięgu lokalnym). Zakres rynku powinien być poszerzony także
o dostęp satelitarny oraz poprzez telefonię komórkową.
Zdaniem powoda, struktura podmiotowa rynku właściwego analizowana przez Prezesa UKE (i pozwanego) jest niekompletna.
Strona podażowa rynku nie uwzględnia wszystkich podmiotów, które świadczą usługę dostępu do Internetu w technologii XDSL oraz
TVK. Prezes UKE i pozwany pominęli w swojej analizie przedsiębiorców telewizji kablowej posiadających istotny udział w rynkach
regionalnych jak TOYA czy TK Poznań. Znaczna część rynku znajduje się poza zasięgiem obserwacji pozwanego, zdaniem powoda
wielu mniejszych operatorów, w tym szczególnie z rozdrobnionego segmentu sieci osiedlowych, łącznie ma znaczny udział na rynku
według szacunków TP […] dostępów w grudniu 2005 r.
Udział rynkowy wyliczony został jedynie dla operatorów, którzy w ocenie Prezesa UKE świadczą usługi dla ponad 1 tys.
abonentów, zdaniem powoda ocena rynkowa jego pozycji powinna opierać się na przeprowadzeniu analizy obejmującej wszystkie
podmioty na rynku (niewielkich dostawców usług internetowych).
Powód stwierdził, iż ustalając udział rynkowy TP w rynku świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do internetu, Prezes
UOKiK oparł się na danych z projektu decyzji Prezesa UKE, który ograniczył ten rynek do łączy o szybkości transmisji powyżej 144 kb/s.
Tymczasem powód świadczy usługę dostępu do internetu w opcjach 128/64 kbs i wyższych.
W ocenie powoda, jego udział rynkowy oszacowany na podstawie badań Internet Market oraz informacji prasowych, w okresie od
2004 r. do 2005 r. nigdy nie przekroczył 40%. Badanie Internet Market w 2005 i 2006 r. zostało zrealizowane na próbie podmiotów
posiadających telefon stacjonarny - gospodarstw domowych oraz firm typu SOHO (małych firm zatrudniających do 9 pracowników).
Przeciwko tezie o zajmowaniu przez powoda pozycji dominującej może także świadczyć ciągły spadek cen usług
szerokopasmowego dostępu do internetu. Zdaniem powoda, nie jest uzasadnione stwierdzenie Prezesa UOKiK, że nie istnieje
związek zwyczajowy pomiędzy świadczeniem usługi szerokopasmowego dostępu do internetu a świadczeniem usług powszechnych.
Europejskie firmy telekomunikacyjne świadczące usługi stacjonarne stosują powszechnie takie zasady korzystania z oferty
szerokopasmowej. Powód stwierdził, iż rynek utrzymania łącza analogowego w gotowości do świadczenia usług cechuje brak
technicznej i ekonomicznej zasadności budowy alternatywnej infrastruktury, sytuacja powielania infrastruktury doprowadzonej
równolegle do abonenta przez dwóch przedsiębiorców jest w praktyce niezwykle rzadka.
Powód stwierdził, iż Prezes UOKiK nie ustalił jaką pozycję rynkową zajmowała TP w latach 2001, 2002, 2003 i 2004, tym samym
pozwany nie mógł w takiej sytuacji przypisywać powodowi nadużycia pozycji dominującej w całym okresie świadczenia usługi
Neostrada TP.
Odnośnie nałożonych kar pieniężnych na spółkę, powód podniósł, iż Prezes UOKiK w bezzasadny sposób uznał, iż powód ponosi
winę umyślną co do zarzuconego mu naruszenia ustawy. W ocenie powoda, trudno TP przypisać zamierzone naruszanie przepisów
ustawy, w sytuacji, gdy łączne oferowanie abonamentu wraz z usługą dostępu do internetu jest powszechną praktyką stosowaną
w Europie. Za łącznym oferowanie przez TP obu „usług” przemawiały uwarunkowania historyczne, dopiero postęp technologiczny
sprawił, iż zapotrzebowanie na usługi telefonii stacjonarnej zaczęły spadać, przy jednoczesnym wzroście popytu na „czyste” usługi
przyłącza do internetu. Wymierzając karę Prezes UOKiK nie uczynił żadnych ustaleń w zakresie wartości sprzedaży usługi Neostrada
TP, a odniósł się wyłącznie do wartości obrotu przedsiębiorcy. Czynnikiem obciążającym TP mogłoby być powołanie się Prezesa UOKiK
na uprzednio nałożone prawomocne kary na TP, a nie samo stwierdzenie, że powód takiego naruszenia się dopuścił.
Pozwany wniósł o oddalenie odwołania.
Pozwany podniósł, iż oferowanie wyłącznie planów telefonicznych z wliczonym pakietem minut stanowi formę praktyki w istocie
polegającej na utrudnianiu określonej grupie indywidualnych użytkowników końcowych korzystania z usług alternatywnych
operatorów. Z punktu widzenia praktyki znaczenie ma zarówno kształt oferty TP, jak i kwestia przeznaczenia planów dla użytkowników.
Liczba klientów indywidualnych korzystających z planu tp biznes sekundowy była bardzo nieliczna. Działaniem TP stanowiącym
podstawę do stwierdzenia praktyki (określonej w pkt I decyzji ) jest oferowanie wyłącznie planów telefonicznych, w których cenę jest
wkalkulowana opłata za połączenia telefoniczne. Decyzja Prezesa UOKiK nie stanowi naruszenia kompetencji Prezesa UKE. Co do
rynku właściwego pozwany podniósł, iż TP posiada na całym obszarze kraju jednolitą ofertę szerokopasmowego dostępu do internetu,
która konkuruje jednocześnie ze wszystkimi przedsiębiorcami świadczącymi usługi na poszczególnych obszarach kraju. Poszczególni
dostawcy usług konkurują pomiędzy sobą oraz z TP na obszarze całego rynku krajowego. Stosowanie zróżnicowanych cen na
określonym obszarze nie jest samoistną podstawą wyodrębnienia rynków lokalnych.
Pozwany stwierdził, iż przy obecnym poziomie rozwoju technicznego, spośród technologii szerokopasmowego dostępu do
internetu jedynie dostęp kablowy oraz XDSL odgrywają istotną rolę na rynku właściwym. Alternatywne technologie, mając na uwadze
aspekt techniczny, praktyczny i ekonomiczny, nie mogą obecnie zostać uznane za równoważne dostępowi za pomocą XDSL i TVK.
Dostęp radiowy posiada szereg cech uzasadniających jego niesubsytutowność względem DSL i TVK, w tym m.in. zmienną
prędkość przesyłu danych zależną od lokalizacji użytkownika czy przenośność.
Odnośnie zarzutów co do rynku właściwego Prezes UOKiK stwierdził, iż analizę rynku oparł na analizach rynkowych Prezesa UKE
(raport UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2005 r., projekcie decyzji Prezesa UKE), otrzymanych w drodze kompleksowego
badania rynku przez wyspecjalizowany organ regulacyjny. Raport Prezesa UKE wskazuje liczbę wszystkich użytkowników internetu
szerokopasmowego oraz największych dostawców internetu w technologii TVK i dostawców pozostałych.
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Pozwany stwierdził, iż przepisy dotyczące kar pieniężnych określone w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów nie
przewidują możliwości podziału przychodów na przychody uzyskiwane z poszczególnych sektorów działalności.
Zainteresowany wniósł o oddalenie odwołania. Odnosząc się do zarzutów odwołania zainteresowany stwierdził, że liczba klientów
indywidualnych korzystających z planu tp biznes sekundowy była znikoma w porównaniu do liczby klientów TP wynoszącej ok. […], co
potwierdza prawidłowość ustaleń pozwanego. Ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w art. 1 ust. 3 stanowi, iż przepisy
tej ustawy nie naruszają przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Co do określonego w sprawie rynku właściwego, w ocenie zainteresowanego nie powinien on być wyznaczony z uwzględnieniem
zróżnicowania regionalnego, bowiem aktywność lokalnych dostawców szerokopasmowego dostępu do internetu nie wpływa na
warunki konkurowania w skali kraju. Fakt, iż TP działając w skali kraju konkuruje także z dostawcami regionalnymi, nie wyklucza
możliwości analizowania działalności TP na rynku ogólnopolskim. System bezprzewodowy nie stanowi substytutu dla technologii
XDSL, alternatywne technologie dostępu do internetu odgrywają marginalną rolę na rynku usług szerokopasmowego dostępu do
internetu. […]
Ponadto Sąd zważył.
Odnośnie pkt I decyzji.
Bezsporne jest, iż w okresie od 1 kwietnia 2005 r. do 1 marca 2006 r. powód oferował 9 planów telefonicznych zgodnie
z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych (CUT). Plany taryfowe, za wyjątkiem planu sekundowego tp biznes, zawierały opłaty za
tzw. „darmowe minuty”. Należy podzielić argumenty pozwanego co do tego, iż plan ten, z uwagi na konstrukcję i charakterystykę
opłat, nie był skierowany do osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Zarzucona praktyka dotyczyła utrudniania
(nie uniemożliwiania) korzystania z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez innych operatorów poprzez kształt całej oferty TP,
zatem oferta TP warunkowała przeznaczenie planu dla określonej grupy klientów. Na 9 planów telefonicznych tylko jeden - plan
sekundowy TP biznes - nie zawierał opłaty za połączenia telefoniczne. Dla oceny praktyki zarzucanej powodowi nie bez znaczenia jest
fakt oferowania jednego na dziewięć planów nie zawierających opłat za połączenia telefoniczne. Sama nazwa planu nie dawała
podstaw osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej do chęci skorzystania z tego planu, tym bardziej, iż oferta TP
w punktach od e) do i) zawiera w nazwach planów słowo biznes (kojarzone zazwyczaj z działalnością gospodarczą), w przeciwieństwie
do oferty w pkt a) do d) nie zawierającej w planach słowa biznes. Zarzut zatem powoda, iż nazwa marketingowa planu nie ogranicza
możliwości jego nabycia przez wszystkich klientów jest nietrafny, z punktu widzenia zarzucanej praktyki. Nazwy planów sugerują, kto
jest adresatem, a zatem potencjalnym nabywcą określonych planów TP, a zatem ograniczają krąg klientów nimi zainteresowanych.
Fakt istnienia w bazie abonenckiej klientów indywidualnych korzystających z planu TP biznes sekundowy wskazuje, iż
w poszczególnych miesiącach roku 2005 i 2006, liczba klientów wahała się od […], zaś liczba klientów aktywujących plan wynosiła od
[…], zatem była znikoma w porównaniu z ogólną ilością abonentów TP, w tym realizujących zamówienia poprzez poszczególne kanały
sprzedaży w 2005 r. Zarzut, iż Prezes UOKiK nie podjął próby ustalenia stanu faktycznego co do tego, czy powód oferował wyłącznie
plany telefoniczne, w których cenę była wkalkulowana oplata za połączenia telefoniczne, jest niezasadny.
W toku postępowania Prezes UOKiK nie tylko podjął próbę, ale i ustalił, iż jeden z planów - plan tp biznes sekundowy nie zawierał
opłat za połączenia telefoniczne, oraz podjął próbę (nieudaną) zamówienia tego planu jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności
gospodarczej.
Co do rozważań powoda na temat korzystania z usług w zakresie połączeń telefonicznych, podzielić należy jego opinię, iż dla
konsumenta ma znaczenie kształt oferty w zakresie połączeń telefonicznych. Oczywistym jest, iż nieatrakcyjny kształt oferty TP działa
na korzyść innych operatorów i na niekorzyść TP. Tezę tę potwierdza ilość klientów indywidualnych korzystając z planu tp startowy,
droższy w porównaniu z oferowanymi przed 1 kwietnia 2005 r., oraz tabela udziału TP na rynku połączeń telefonicznych, wskazująca na
utratę części tego rynku. Jednocześnie dane te wskazują na ponad […] udział TP w tym rynku. Świadczy to o silnej pozycji spółki
w stosunku do innych operatorów.
W ocenie Sądu z punktu widzenia abonenta, który zawsze płaci za pakiet minut (choćby z niego nie korzystał - tzw. darmowe
minuty), opłata za połączenia telefoniczne u innego operatora oznacza dodatkowe wydatki. Abonent mogąc skorzystać z opłaconych
połączeń w planie taryfowym TP nie będzie skłonny płacić dwa razy za tę samą usługę - Telekomunikacji Polskiej i innemu operatorowi,
tym bardziej, iż nazwa planów TP sugeruje, iż są to rozmowy darmowe (60 minut za darmo, darmowe weekendy etc.).
Odnośnie naruszenia art. 2 Konstytucji RP, art. 8 Kpa, art. 48 ust. 1 i 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne stwierdzić należy, że zarzut
powoda, iż Prezes UOKiK wydając zaskarżoną decyzje podważył ostateczną i prawomocną decyzję Prezesa UKE (zatwierdzenie
cennika lub regulaminu świadczenia usług) nie jest zasadny. Sąd podziela pogląd wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia
19 października 2006 r. (Sygn. akt III SK 15/2006) o dopuszczalności równoległego stosowania przepisów prawa antymonopolowego
i telekomunikacyjnego do tego samego stanu prawnego.
Prezes UOKiK w sprawie niniejszej był uprawniony do oceny zachowań TP na rynku z punktu widzenia jego kompetencji
wynikających z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego,
działania organu regulacyjnego (zatwierdzanie cenników) nie naruszają przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i nie
wyłączają stosowania przepisów tej ustawy do oceny zachowań na rynku przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Odnośnie pkt III i IV zaskarżonej decyzji Sąd stwierdził, że nie zasługuje na uwzględnienie zarzut powoda o błędnym wyznaczeniu
rynku właściwego w sprawie.
Na określony w konkretnej sprawie rynek właściwy składa się wiele elementów. Sam fakt istnienia wielu konkurentów na rynkach
lokalnych (obszary miejskie i wiejskie), ceny oferowane na tych obszarach przez przedsiębiorców nie mogą stanowić jedynych
kryteriów wyznaczenia rynku geograficznego. Na rynku geograficznym, oprócz faktycznych barier dostępu do rynku mieć na uwadze
należy także inne bariery, jak choćby prawne, które nie istnieją w sprawie niniejszej. Obowiązujące przedsiębiorców
telekomunikacyjnych przepisy prawa nie ograniczają możliwości działania tych przedsiębiorców na terenie kraju - przedsiębiorcy
telekomunikacyjni maja równe warunki do prowadzenia działalności.
Zawężenie kryteriów wyznaczania rynku w sprawie tylko do barier faktycznych w oparciu o politykę cenową poszczególnych
operatorów telekomunikacyjnych w sytuacji, gdy nie wszyscy działają na terenie całego kraju, prowadziłoby do nadmiernej
segmentacji rynku usług telekomunikacyjnych, tym samym nieuprawnionym (w świetle art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów), zawężeniem rynku właściwego do oceny zachowań przedsiębiorców z punktu widzenia cen usługi stosowanych
w poszczególnych miastach (dzielnicach miast), miasteczkach czy wsiach. Zarzut powoda o nieprawidłowym ustaleniu rynku
produktowego w sprawie nie zasługuje na uwzględnienie.
Powód zarzuca Prezesowi UOKiK, iż zawęził rynek produktowy tylko do dostępu do sieci internetu poprzez XDSL oraz modem
kablowy, a nie wziął pod uwagę dostępu do internet przez fale radiowe, łącza satelitarne, linie energetyczne i telefony komórkowe.
Zdaniem Sądu, wyznaczając rynek produktowy w sprawie należy, oprócz technologii dostępu, mieć na uwadze aspekt podażowy
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i popytowy rynku. Zarówno w aspekcie podażowym, jak i popytowym, ze względu na długotrwałą obecność na rynku, rozwiniętą
infrastrukturę techniczną, ilość abonentów, w tym aspekcie TP nie spotyka się na rynku ogólnokrajowym ze znaczącą konkurencją.
Wymienione wyżej technologie, w tym technologia radiowa, nie mogą być uznane w sprawie niniejszej za substytutywne do
technologii określonych w decyzji z uwagi na niewielką ilość użytkowników. Nie zasługuje na uwzględnienie zarzut powoda, iż pozwany
oraz Prezes UKE nie uwzględnili w zakresie podmiotowym rynku największych operatorów świadczących dostęp do internetu
w technologii XDSL i TVK (w tym TOYA i TK Poznań). Raport UKE na s. 64 i 65 przedstawia dane co do użytkowników internetu
w ww. technologiach oraz dane co do udziału największych firm świadczących dostęp do internetu za pomocą modemów kablowych
(w tym TOYĘ). Powód nie wykazał, jaki wpływ na ocenę udziału w rynku miało pominiecie czterech wskazanych przez niego
operatorów w stosunku do 39 operatorów wskazanych w projekcie decyzji Prezesa UKE. Zważywszy, iż raport UKE szacuje udział
w rynku dostępu pozostałych operatorów na […] przyjąć należy, iż wpływ ten nie był znaczący. Co do udziału w rynku mniejszych
operatorów (osiedlowych) oferujących dostęp do internetu poprzez alternatywne metody przesyłania danych, to z uwagi na to, iż nie
można ich uznać za substytut technologii XDSL i TVK, udział niewielkich operatorów w wyznaczonym w sprawie rynku właściwym nie
ma wpływu na pozycję TP na tym rynku.
Zarzut powoda, iż Prezes UKE ustalając […] udział rynkowy powoda w rynku właściwym ograniczył ten rynek do łączy o szybkości
transmisji powyżej 144 kb/s jest bezprzedmiotowy. Prezes UKE, a za nim Prezes UOKiK w decyzji przyjęli w raporcie: ,,dla celów
niniejszej decyzji (...) przyjęto połączenie z internetem w sposób stały o przepływowości większej lub równej 128 kb/s, głównie ze
względu na popularność usługi Neostrada 128 oferowanej przez TP S.A.”.
Zarzut powoda, iż na rynku właściwym nie posiada pozycji dominującej nie zasługuje na uwzględnienie.
Raport Prezesa UKE został oparty na informacjach uzyskanych od wielu przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
ogólnodostępnych raportach, opracowaniach UKE na własne potrzeby, opracowaniu firmy PMR „The telecommunications market in
Poland 2005-2008” oraz 11 Raporcie Implementacyjnym Komisji Europejskiej.
Powód szacuje swoje udziały w rynku na […] w oparciu o badanie „Internet Market” oraz informacje prasowe dokonane na próbie
podmiotów - gospodarstw domowych i SOHO, które posiadają linię telefoniczną (linia ADSL TP). Ocenę spółki co do jej pozycji na rynku
nie można uznać za miarodajną, z punktu widzenia metodologii badania rynku przyjętej przez Prezesa UKE dla analizy całego rynku
usług telekomunikacyjnych na terenie kraju, już choćby z uwagi na znaczące różnice danych wskazujących na udział w rynku
poszczególnych operatorów. I tak np. według Prezesa UKE w pierwszej połowie 2005 r. firma Aster posiadała […] udział w rynku,
a według TP - ok. […], firma Vectra - według Prezesa UKE posiadała […] udział w rynku, a według TP - ok. […],wskazana wcześniej przez
powoda TOYA - według Prezesa UKE posiadała […] udział, według TP - […] udział.
Na marginesie wskazać należy, iż powód uważa T0YĘ za jednego z największych przedsiębiorców TVK konkurujących z nim na
rynku usług szerokopasmowego dostępu do internetu. Zważywszy, iż powód szacuje udział tej firmy na […] twierdzenie to nie wydaje
się być uzasadnione.
Odnośnie zarzutu naruszenia art. 8 ustawy i art. 82 TWE, wskazać należy, iż Prezes UOKiK nie zarzucał TP uniemożliwiania
jednoczesnego korzystania przez użytkownika końcowego z usługi Neostrada TP oraz usługi telefonicznej dostarczanej przez innego
niż TP operatora. Zarzut Prezes UOKiK dotyczy uzależnienia zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego
świadczenia, zaś w toku postępowania antymonopolowego pozwany ustalił, iż istnieje możliwość korzystania jednoczesnego z obu
tych usług. Sytuacja powielania infrastruktury doprowadzonej równolegle do abonenta przez dwóch rożnych przedsiębiorców jest
niezwykle rzadka, nie wpływa to jednak na ocenę zachowań TP na rynku. W zarzucanej powodowi praktyce nie chodzi o zasadność
powielania infrastruktury, tylko o sposób wykorzystania już istniejącej przez TP. Bezsporne w sprawie jest, iż klient nie posiadający
umowy w oparciu o którykolwiek z planów telefonicznych TP nie mógł zawrzeć umowy o świadczenie usługi Neostrada TP, mimo
możliwości świadczenia tej usługi przez spółkę, niezależnie od umowy o świadczenie usług telefonicznych. W ocenie Sądu „wiązanie”
dwóch usług ogranicza rozwój konkurencji na rynku po stronie popytowej - konsument może zrezygnować z jednej usługi
(telefonicznej), ale automatycznie traci drugą (dostęp do internetu) i po stronie podażowej - oferta operatorów alternatywnych
w zakresie usług telefonicznych zniechęca klientów do szukania kolejnej usługi (dostęp do internetu) u kolejnego dostawcy.
Co do zarzutu powoda, iż istnieje zwyczajowy związek pomiędzy świadczeniem szerokopasmowego dostępu do internetu
a świadczeniem usług powszechnych, argument powoda, iż europejskie firmy stosują powszechnie takie jak TP zasady korzystania
z oferty szerokopasmowej jest nieadekwatny do sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski. W ocenie Sądu to, co może ewentualnie
zostać uznane za zwyczaj na rozwiniętych rynkach poszczególnych krajów Europy nie można automatycznie uznać za zwyczaj na
dopiero rozwijającym się rynku polskim, na którym TP działa od kilkudziesięciu lat w przeciwieństwie do operatorów alternatywnych.
Odnośnie zarzutu braku ustalenia przez pozwanego pozycji, jaką powód zajmował na rynku w 2001, 2002, 2003 i 2004 r.,
stwierdzić należy, iż zarzucana w decyzji praktyka dotyczy 2005 r. i 2006 r., a nie lat poprzednich, co czyni bezprzedmiotowym zarzut
pozwanego.
Odnośnie pkt V i VI decyzji stwierdzić należy, iż Prezes Urzędu, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną „jeżeli przedsiębiorca choćby nieumyślnie dopuścił się naruszenia
zakazu określonego w art. 8 ustawy, a zatem bez względu na to, czy po stronie przedsiębiorcy doszło do jego naruszenia z winy
umyślnej bądź nieumyślnej. Ustawa przewiduje, iż kara pieniężna nie może przekraczać 10% przychodu osiągniętego w roku
rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, a nie przychodów ze sprzedaży poszczególnych usług - usługi Neostrada TP
w sprawie niniejszej. Pozwany, określając wysokość kary wymierzył ją odpowiednio. Odnośnie pkt I decyzji w wysokości 0,08%
maksymalnej kary; odnośnie pkt III i IV decyzji w wysokości 0,8% maksymalnej kary, co w ocenie Sądu jest adekwatne do funkcji
prewencyjnej i represyjnej kary. Kary w wysokości poniżej 1% maksymalnego zagrożenia nie można uznać za wygórowaną i zbyt
represyjną z uwagi na zarzucane praktyki, których, w ocenie Sądu, powód się dopuścił. Swoista „recydywa” powoda nie była jedyną
przesłanką nałożenia kary, nie mniej Prezes UOKiK miał podstawy do przyjęcia, iż spór niniejszy jest kolejnym o naruszenie ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów z racji tego, iż jest stroną pozwaną w kilku sporach sądowych.
Sąd oddalił wnioski dowodowe powoda, bowiem okoliczności, których miały dowieść nie miały bezpośredniego związku
12
z zarzucanymi powodowi praktykami. Zgłoszone przez powoda dowody zostały powołane z naruszeniem art. 479 §1 Kpc. Powód nie
wykazał, że ich powołanie w pozwie nie było możliwe, nie wskazał, że potrzeba ich powołania wynikła później, szczególnie odnośnie
raportu „The telecommunication market in Poland 2006-2009”, przy tym przytoczone w piśmie dane z powyższego raportu nie
odbiegają od danych już wskazanych przez powoda w odwołaniu (np. dostęp do internetu za pomocą, sieci osiedlowych,
alternatywnych technologii) dowodzących okoliczności uprzednio już wskazanych w odwołaniu, tym samym nie mogły mieć wpływu
na rozstrzygnięcie Sądu.
31a
Mając powyższe na uwadze na zasadzie art. 479 Kpc orzeczono, jak w sentencji.
O kosztach orzeczono na zasadzie art. 98 Kpc.
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Wykaz wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie doręczonych w miesiącach:
styczeń, luty, marzec 2008 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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Wyrok z dnia 11.10.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 75/06) w sprawie z odwołania Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Zielonej Górze
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 11.10.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 76/06) w sprawie z odwołania Stowarzyszenia Kierowców Taksówek Osobowych
City Taxi Bis w Zielonej Górze przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 15.10.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 115/06) w sprawie z odwołania Gminy Siewierz przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 18.10.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 28/07) w sprawie z odwołania Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
w Ustroniu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 30.10.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 62/06) w sprawie z odwołania Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 30.10.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 121/06) w sprawie z odwołania PUB Maska Laboratorium Sp. j. w Opolu przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 13.11.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 6/07) w sprawie z odwołania Arkanum Sp. z o.o. w Katowicach przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 13.11.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 45/07) w sprawie z odwołania Kredyt Express Hawryluk Sp. k. w Kórniku przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 26.11.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 77/06) w sprawie z odwołania Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 6.12.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 47/07) w sprawie z odwołania HSBC Bank Polska S.A. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 7.12.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 90/06) w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 12.12.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 38/07) w sprawie z odwołania Barbary Piwowarskiej przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 14.12.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 130/07) w sprawie z odwołania Spółdzielni Mieszkaniowej im. Walerego
Łukasińskiego w Zamościu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 17.12.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 62/07) w sprawie z odwołania Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie,
Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 18.12.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 11/07) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Suwałkach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 19.12.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 64/07) w sprawie z odwołania TESCO Polska Sp. z o.o. w Krakowie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 20.12.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 2/07) w sprawie z odwołania Sobieski Trade Sp. z o.o. w Kołaczkowie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 16 w niniejszym numerze Dziennika).
Wyrok z dnia 26.12.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 69/06) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Rybniku i in. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 27.12.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 39/07) w sprawie z odwołania Hoop S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 28.12.2007 r. (Sygn. akt XVII Ama 51/07) w sprawie z odwołania Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji S.A. w Tychach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 3.01.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 61/07) w sprawie z odwołania Andrzeja Bakuna Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN
w Roztoce przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 4.01.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 72/07) w sprawie z odwołania Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Luboniu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 7.01.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 71/07) w sprawie z odwołania Artura Sobola przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 9.01.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 15/07) w sprawie z odwołania Małgorzaty Dokowicz-Gapczyńska EB Taxi
w Poznaniu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 9.01.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 18/07) w sprawie z odwołania Wiesława Gawryszaka Przedsiębiorstwo Usługowe
Radio Taxi Serwis w Poznaniu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 9.01.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 19/07) w sprawie z odwołania Stowarzyszenia Radio Taxi Club Towarzystwo
Sieciowe w Poznaniu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 9.01.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 21/07) w sprawie z odwołania Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Poznaniu
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 9.01.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 48/07) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Dąbrowie
Górniczej przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 17 w niniejszym numerze Dziennika).
Wyrok z dnia 15.01.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 61/06) w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 16.01.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 73/07) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Arcobaleno
Sp. z o.o. w Czerwieńsku przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 24.01.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 80/07) w sprawie z odwołania Gminy Celestynów przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 30.01.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 109/05) w sprawie z odwołania ELMILK Sp. z o.o. w Szczecinku przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 31.01.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 32/07) w sprawie z odwołania Visa International Service Association w Foster City
USA przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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34. Wyrok z dnia 31.01.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 33/07) w sprawie z odwołania Towarzystwa Doradczo-Finansowego Carbo-Partner
Sp. z o.o. w Katowicach przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
35. Wyrok z dnia 6.02.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 62/06) w sprawie z odwołania Spółdzielni Mieszkaniowej Dom 2000 Brzeziny
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
36. Wyrok z dnia 6.02.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 102/07) w sprawie z odwołania Carston Polska Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
37. Wyrok z dnia 28.02.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 35/07) w sprawie z odwołania Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia
S.A. w Sopocie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
38. Wyrok z dnia 28.02.2008 r. (Sygn. akt XVII Ama 52/07) w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 18 w niniejszym numerze Dziennika).
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Wykaz wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie doręczonych w miesiącach: styczeń, luty, marzec 2008 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wyrok z dnia 28.11.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 744/07) w sprawie z odwołania Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. w Piasecznie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 28.11.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 939/07) w sprawie z odwołania Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chorzowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 4.12.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 848/07) w sprawie z odwołania Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie
Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 12.12.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 977/07) w sprawie z odwołania Miasta Kalisz przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 12.12.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 1014/07) w sprawie z odwołania Browarów Łódzkich S.A. w Łodzi przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 14.12.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 984/07) w sprawie z odwołania Gminy Opalenica przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 18.12.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 853/07) w sprawie z odwołania Gminy Miasto Nowy Targ przeciwko Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 19.12.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 233/07) w sprawie z odwołania Agnieszki Walczak, Przemysława Kołodzieja Trans
Kontrol s.c. w Poznaniu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 19.12.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 347/07) w sprawie z odwołania Gminy Miasto Kielce przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 19.12.2007 r. (Sygn. akt VI ACa 1074/07) w sprawie z odwołania Krystyny Zawidniak przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 8.01.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 481/07) w sprawie z odwołania Gminy Lublin przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 8.01.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 631/07) w sprawie z odwołania Miasta Ostrołęka przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 22.02.2008 r. (Sygn. akt VI ACa 985/07) w sprawie z odwołania Gminy Rychwał przeciwko Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
21
WYROK
z dnia 6 grudnia 2007 r.
w sprawie z odwołania Stowarzyszenia Autorów ZAIKS w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji j Konsumentów
(Sygn. akt III SK 16/07)

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 6 grudnia 2007 r.,
skargi kasacyjnej odwołującego się od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2006 r., Sygn. akt VI ACa 504/06:
I. oddala skargę kasacyjną,
II. zasądza od powoda na rzecz pozwanego 800 (osiemset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
UZASADNIENIE
Decyzją Nr RWA-21/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. pozwany Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK)
uznał za praktykę ograniczającą konkurencję i naruszającą art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080, dalej jako uokik) i zakazał jej stosowania nadużywanie przez Stowarzyszenie
Autorów ZAiKS w Warszawie (powód) pozycji dominującej na krajowym rynku zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do
utworów muzycznych poprzez: a) wymuszanie na autorach, oddających utwory pod ochronę, będących członkami tego
stowarzyszenia udzielenia mu wyłącznego upoważnienia do zarządzania prawami do tych utworów (udzielania licencji na korzystanie
z tych utworów) w zakresie publicznego wykonania oraz nagrań mechanicznych; b) wymuszanie na autorach, oddających utwory pod
ochronę niebędących członkami tego stowarzyszenia, udzielenia mu wyłącznego upoważnienia do zarządzania prawami do tych
utworów (udzielania Licencji na korzystanie z tych utworów) w zakresie publicznego wykonania; c) uzależnianie sprawowania
zbiorowego zarządu tymi prawami na rzecz osób będących członkami tego stowarzyszenia, od oddania w zarząd łącznie prawa
udzielania zezwoleń na wykonanie publiczne utworów, ich nagrywanie mechaniczne oraz nadania radiowo-telewizyjne.
Prezes UOKiK uznał także za praktykę ograniczającą konkurencję w rozumieniu art. 8 ust. 1 i 2 uokik nadużywanie przez powoda
pozycji dominującej na krajowym rynku zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów muzycznych poprzez: a) wymuszanie
na autorach, oddających utwory pod ochronę, niebędących członkami tego stowarzyszenia udzielenia mu wyłącznego upoważnienia do
zarządzania prawami do tych utworów (udzielania licencji na korzystanie z tych utworów) w zakresie nagrań mechanicznych i stwierdził
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zaniechanie jej stosowania z dniem 1 stycznia 2004 r.; b) uzależnianie sprawowania zbiorowego zarządu tymi prawami na rzecz autorów,
niebędących członkami tego stowarzyszenia, od oddania w zarząd łącznie prawa udzielania zezwoleń na wykonanie publiczne utworów, ich
nagrywanie mechaniczne oraz nadania radiowo-telewizyjne i stwierdził zaniechanie jej stosowania z dniem 1 stycznia 2004 r.
Z tytułu stwierdzonego naruszenia art. 8 uokik, Prezes UOKiK nałożył na powoda karę pieniężną w wysokości 500.000 zł i obciążył
powoda kosztami postępowania antymonopolowego oraz zobowiązał go do zwrotu na rzecz zainteresowanych kosztów
postępowania w kwocie 720 zł.
Za rynek właściwy Prezes UOKiK uznał rynek zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów muzycznych. Zarząd
zbiorowy jest nieporównywalny z zarządem wykonywanym przez pojedynczych twórców, gdyż wiąże się z koniecznością prowadzenia
negocjacji z wieloma podmiotami, większymi kosztami i czasochłonnością, a dodatkowo ryzykiem zawarcia umowy z podmiotem
nieuprawnionym. Wymiar geograficzny rynku ograniczono do terytorium Polski.
Na tak zdefiniowanym rynku właściwym Prezes UOKiK przyjął, iż powód ma pozycję dominującą, gdyż legitymuje się umowami
o zarządzanie prawami autorskimi ponad ośmiu tysięcy twórców polskich, wydawców muzycznych oraz ponad 2,5 mln autorów
i kompozytorów zagranicznych, reprezentowanych w Polsce na podstawie ponad stu umów o wzajemnej reprezentacji repertuarowej,
zawartych ze wszystkimi znaczącymi organizacjami zbiorowego zarządzania, do w sumie ponad 14.000.000 utworów. Stanowi to
ponad 96% całego światowego repertuaru. Dodatkowo powód jest jedyną organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
w Polsce, obejmującą swym działaniem obszar całego kraju.
Prezes UOKiK uznał, że zarówno powód, jak i zainteresowani twórcy są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 pkt 1 uokik. Prezes
UOKiK stwierdził, że powód prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług na rzecz autorów, zarówno tych
będących członkami, jak i tych niebędących członkami powoda, oraz na rzecz użytkowników praw autorskich, którym odpłatnie
udostępnia prawa do utworów będących w jego repertuarze. Prezes UOKiK uznał, iż powód jest przedsiębiorcą, mimo iż w myśl
przepisów Prawa autorskiego działa jako stowarzyszenie i jako takie realizuje „niezarobkowy cel” w postaci zbiorowego zarządzania
i ochrony powierzonych mu praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywania uprawnień wynikających z ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Działalność gospodarcza powoda miała polegać na udzielaniu użytkownikom praw autorskich
zezwoleń na korzystanie z utworów będących w jego repertuarze. Powód sprawuje kontrolę nad sposobem eksploatacji praw, a także
inkasuje i dokonuje podziału między uprawnionych środków finansowych uzyskanych od użytkowników. Natomiast odnosząc się do
statusu zainteresowanych, na wniosek, których wszczęto postępowanie, Prezes UOKiK przyjął, że są oni przedsiębiorcami
w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. b uokik, jako kompozytorzy i artyści wykonawczy utworów muzycznych.
Powód wniósł odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK. Wyrokiem z dnia 9 stycznia 2006 r., sygn. akt XVII Ama 84/04, Sąd Okręgowy
w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie oraz zasądził od powoda koszty postępowania.
Ustosunkowując się do zarzutów odwołania Sąd Okręgowy przyjął, iż zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, dalej jako Prawo autorskie), organizacjami zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi są stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów lub
organizacje radiowe i telewizyjne, których statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich
lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy. Prawo autorskie nie określa jednak, czy zarządzanie to
odbywać ma się w ramach celów stowarzyszenia i mieć charakter niezarobkowy, czy też w ramach prowadzonej przez stowarzyszenie
działalności gospodarczej, z której dochód służy realizacji celów statutowych. Sąd Okręgowy uznał, że powód wykonuje zbiorowy
zarząd prawami autorskimi odpłatnie i ma on charakter usługi, która wykonywana jest w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność ta
odpowiadała więc definicji działalności gospodarczej z art. 2 ust. 1 ustawy dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej
(Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.). Dlatego powoda należało uznać za przedsiębiorcę. W swej działalności powód dysponuje bowiem
znacznym zakresem swobody w określaniu warunków i zasad, na jakich przedmiotowe usługi świadczy. Dotyczy to w szczególności
warunków umowy, w tym wysokości pobieranych opłat. Ponadto, poszczególne organizacje zbiorowego zarządzania pozostają ze
sobą w konkurencji.
Wyrok Sądu Okręgowego został w całości zaskarżony przez powoda apelacją. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono naruszenie
prawa materialnego, tj.: 1) art. 4 pkt 1 uokik przez uznanie, że powód w stosunkach z autorami jest przedsiębiorcą podlegającym
rygorom ustawy; 2) art. 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 8 i art. 8 uokik przez przyjęcie, że istnieją podstawy do wyodrębnienia rynku właściwego
w ujęciu produktowym, jako rynku zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów muzycznych; art. 8 ust. 1 i 2 uokik przez
uznanie, ze stosowanie przez powoda wymogu obejmowania ochronę utworów łącznie z udzieleniem przez autorów powodowi
wyłącznego upoważnienia do zarządzania prawami do utworów w zakresie publicznego wykonania, nagrań mechanicznych oraz nadań
radiowo-telewizyjnych jest praktyką ograniczającą konkurencję; 4) art. 8 ust. 1 i 2 uokik przez uznanie, że uzależnianie przez powoda
obejmowania ochroną utworów od udzielania przez autorów wyłącznego upoważnienia do zarządzania prawami do utworów
w zakresie publicznego wykonania, nagrań mechanicznych i nadań radiowo-telewizyjnych jest praktyką ograniczającą konkurencję,
a także naruszenie przepisów postępowania, tj.: 1) art. 233 §1 Kpc poprzez naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów oraz
31a
art. 479 Kpc poprzez oddalenie odwołania. Na tych podstawach powód wnosił o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez orzeczenie,
że nie stosował praktyk ograniczających konkurencję określonych w zaskarżonym wyroku.
Wyrokiem z dnia 29 listopada 2006 r., sygn. akt VI ACa 504/06, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację powoda. Uznając
powoda za przedsiębiorcę Sąd Apelacyjny stwierdził, iż przepisy uokik wprowadzają na własne potrzeby definicję przedsiębiorcy.
Jednakże dla oceny, czy powód jest przedsiębiorcą w rozumieniu uokik istotne znaczenie ma tylko zakwalifikowanie powoda jako
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy - Prawo działalności gospodarczej. Sąd Apelacyjny przyjął, iż niezarobkowy cel działalności
powoda nie przesądza o braku ich antymonopolowej podmiotowości, gdyż decydujące znaczenie ma charakter prowadzonej przez
powoda działalności. Sąd Apelacyjny podkreślił, iż do statutowych zadań powoda należy zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych
mu praw autorskich i praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wykonując te funkcje (zadania) powód świadczy usługi na rzecz autorów będących jego członkami jako stowarzyszenia, jak
i nieposiadających takiego statusu oraz na rzecz użytkowników praw autorskich, którym odpłatnie udostępnia prawa do utworów
będących w jego repertuarze. Powód sprawuje także kontrolę nad sposobem eksploatacji praw, inkasuje oraz dokonuje repartycji
środków finansowych uzyskanych od użytkowników. Sąd Apelacyjny zaznaczył również, iż realizacja przedstawionych zadań dokonuje
się na podstawie stosunków cywilnoprawnych, zaś powód zawierając odpowiednie umowy występuje w obrocie gospodarczym.
Dlatego Sąd Apelacyjny nie zaakceptował argumentacji powoda, iż nie obowiązują go jakiekolwiek rygory ustawodawstwa
antymonopolowego, któremu podlegają przedsiębiorcy.
Sąd Apelacyjny nie zgodził się przyjąć poglądu, zgodnie z którym prowadzenie działalności przez powoda na zasadach „non profit”
przesądza o niestosowaniu wobec niego w jakimkolwiek zakresie przepisów uokik do praktyk ograniczających konkurencję, których
powód się dopuszcza. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, „dobrem chronionym w ustawie jest swoboda konkurowania i związane z nią
interesy przedsiębiorców”. Dlatego należy przyjąć szeroki krąg podmiotów podlegających jej rygorom i dla jej potrzeb uznawać każdą
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jednostkę czy też strukturę zdolną prowadzić w sposób ciągły i zorganizowany działalność gospodarczą w odniesieniu do dóbr lub
usług. Sąd Apelacyjny opowiedział się zatem za funkcjonalną wykładnią pojęcia przedsiębiorcy z art. 4 pkt 1 uokik, która obejmuje
organizacje zbiorowego zarządzania, jeżeli tylko ich działalność „Wpływa na stan konkurencji na rynkach związanych z masowa,
eksploatacją dóbr niematerialnych”.
Na tej podstawie Sąd Apelacyjny uznał za nieistotny fakt, że powód nie działa w celu osiągnięcia zysku. Sąd Apelacyjny odwołał się
także do praktyki stosowania art. 81 i 82 TWE oraz orzecznictwa SN (wyrok z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie o sygn. akt I CKN 1217/98),
w którym stwierdzono, że wszelkie wątpliwości co do zakresu pojęcia przedsiębiorcy w krajowym prawie konkurencji powinny być
rozstrzygane w oparciu o wykładnię funkcjonalną tak, aby uzyskać rezultat zgodny z prawem Unii Europejskiej. Zgodność ta dotyczy
odwołania się nie tylko do samej litery prawa, ale również do tamtejszej praktyki sądowej. Sąd Apelacyjny wskazał ponadto, że
przeciwko powodowi już kilkakrotnie toczyły się sądowe postępowania antymonopolowe, w których podmiot ten za każdym razem był
uznawany za przedsiębiorcę w rozumieniu prawa antymonopolowego (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2006 r., sygn.
akt III SK 8/06). Ponadto, jako ekwiwalent kosztów zarządu, organizacje zbiorowego zarządzania zatrzymują część dochodów należnych
autorom z tytułu własności praw. Odpłatne świadczenie usług w tym zakresie jest, wbrew opinii powoda, towarem w rozumieniu art. 4
pkt 6 uokik.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 8 uokik Sąd Apelacyjny uznał, iż uzależnianie zarządzania prawami autorskim od zgody
autora na zarząd łącznie prawami od udzielania zezwoleń na wykorzystanie utworu na kilku polach eksploatacji bez udowodnionego
zwyczaju w tym zakresie, ani istnienia konieczności takiego rozwiązywania jest przejawem praktyki ograniczającej konkurencję z art. 8
ust. 1 i 2 pkt 4 uokik - tzw. niedozwolonej umowy wiązanej. Sąd Apelacyjny podkreślił, iż Prawo autorskie nie przewiduje prawnego
monopolu na polu zbiorowego zarządu prawami autorskimi. Jak wynika z art. 104 i 107 tej ustawy organizacje zbiorowego zarządzania
mogą działać na wybranych przez siebie polach eksploatacji. Logiczne jest więc, że wybór organizacji powinien być swobodnym
wyborem autora. Tymczasem oferta powoda skierowana na rynek zbiorowego zarządu prawami autorskimi do utworów muzycznych
w tę swobodę ingerować w dwojaki sposób: 1) poprzez narzucenie autorom wyłączności powoda w zakresie uprawniania do udzielania
osobom trzecim licencji na korzystanie z oddanych pod ochronę utworów w zakresie publicznego wykonania i nagrań mechanicznych;
2) poprzez narzucenie autorom oddania w zarząd powodowi łącznie prawa udzielania zezwoleń na: publiczne wykonanie utworów,
nagrywanie mechaniczne utworów, nadania radiowo-telewizyjne utworów.
Sąd Apelacyjny przyjął również, iż dla oceny istoty praktyk nie ma znaczenia rozróżnienie praktyki stosowane przez powoda
w stosunku do autorów będących i niebędących jego członkami.
Sąd Apelacyjny podtrzymał stanowisko Sądu Okręgowego, iż powód ma „niekwestionowaną w sprawie dominującą pozycję
rynkową” na wszystkich polach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów muzycznych na terenie kraju, co pozwala mu
skutecznie uzależniać podjęcie się zarządu prawami autorów od uzyskania wyłączności na udzielanie licencji osobom trzecim oraz na
skumulowanie prawa udzielania zezwoleń na trzech polach eksploatacji utworów muzycznych. Niepodporządkowanie się przez autora
tym warunkom powodowało ze strony powoda odmowę przyjęcia utworu pod ochronę.
Sąd Apelacyjny uznał, że takie zachowanie powoda stawiało autorów w niekorzystnym położeniu, ponieważ z jednej strony mogło
pozbawić ich ochrony w zakresie, w jakim chcieliby zwrócić się o nią do powoda, a z drugiej narażała ich na poszukiwania organizacji
zbiorowego zarządzania zajmujących się ochroną na wąskich rynkach produktowych, gdyż tylko powód udziela ochrony kompleksowej,
pełnej.
Sąd Apelacyjny przyjął, że zróżnicowanie oferty poprzez upoważnienie do udzielania licencji osobom trzecim powinno zawierać
przynajmniej możliwość wyboru warunków licencji według kilku przygotowanych propozycji uwzględniających, np. łączenie udzielania
licencji w okresie promocji nagrań mechanicznych.
W rozpatrywanej sprawie właśnie brak takiego wyłączenia spowodował, że zainteresowani zamiast korzystać w pełni z efektów
swojej twórczości, w tym zdobytej popularności, przez sprzedaż własnych nagrań, odnajdywali swoje utwory w identycznie
brzmiących aranżacjach i w opakowaniach odwołujących się do ich popularności wykonane przez innych wykonawców i wyprodukowane
przez przedsiębiorców, którzy zakupili prawa licencyjne od powoda (tzw. covery). Nie trzeba dodawać, że sprzedaż coverów
uszczuplała przychody tych autorów ze sprzedaży ich oryginalnych utworów i to tuż po ich wprowadzeniu na rynek.
Sąd Apelacyjny podkreślił również, iż oddawanie w zarząd powodowi łącznie prawa udzielania zezwoleń na korzystanie z utworu
na kilku polach eksploatacji, czyli korzystania z oferty powoda w ramach swojego rodzaju „pakietu obowiązkowego” również nie było
korzystne dla twórców. Nie mogli oni bowiem skorzystać tylko z jego części. Ograniczało to swobodę wyboru zakresu ochrony. W tej
sytuacji i zgoda na „pakiet obowiązkowy” w wyniku wyboru: „wszystko albo nic” występowała ze szkodą dla słabszych rynkowo
konkurentów powoda, którzy nie mogli pozyskać autorów „przywiązanych” do powoda. Zdaniem Sądu Apelacyjnego przeciwdziałało
to rozwojowi konkurencji na rynkach, na których działają organizacje konkurencyjne do powoda. Doprowadziło to Sąd Apelacyjny do
konkluzji, iż powód dopuścił się stosowania praktyki w postaci tzw. niedozwolonej umowy wiązanej.
Od wyroku Sądu Apelacyjnego powód wniósł skargę kasacyjną, opierając się na zarzutach naruszenia prawa materialnego, tj.:
1) art. 4 pkt 1 uokik poprzez uznanie, że powód w stosunkach z autorami jest przedsiębiorcą. Zdaniem skarżącego nie jest on
przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 1 uokik, ponieważ jest stowarzyszeniem, nie prowadzi działalności gospodarczej, ani
działalności zarobkowej, gdyż ma na celu jedynie reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim autorów, nie jest płatnikiem VAT,
nie został wpisany do KRS jako przedsiębiorca, uznanie go za przedsiębiorcę podważałoby zasadę pewności prawa;
2) art. 8 ust. 1 i 2 uokik poprzez uznanie, że praktyką ograniczającą konkurencję jest stosowany przez powoda warunek, że
obejmowanie ochroną utworów (zarządzanie prawami do utworów) jest uzależnione od równoczesnego upoważnienia powoda
do wyłącznego zarządzania odpowiednimi prawami w zakresie publicznego ich wykonywania i nagrań mechanicznych.
Skarżący podniósł, iż łączne wykonywanie zarządzania na wskazanych powyżej polach eksploatacji jest uwarunkowane
wymogiem jego skuteczności. Jego działalność obejmuje bowiem także monitorowanie rynku i ściganie naruszeń, zaś wyłączenie
wskazanych form działalności uniemożliwiłoby wykonywanie czynności inkasowych. Zdaniem skarżącego oddzielne wykonywanie
tych działań spowodowałoby niewydolność systemu zbiorowego zarządzania. Oznaczałoby bowiem przerzucenie kosztów utrzymania
terenowych ekip kontrolnych oraz kosztów postępowań jedynie na część członków i innych twórców reprezentowanych przez
powoda. Skarżący podniósł ponadto, iż nie można traktować jako działalności gospodarczej tych przejawów jego działalności, które
prowadzą do zaspokojenia potrzeb jego członków. Ocenie organu antymonopolowego nie powinny zatem podlegać stosunki
wewnętrzne miedzy stowarzyszeniem a członkami.
Skarżący wskazał również, iż członkowie powoda powinni mieć możliwość samodzielnej zmiany - w sposób przewidziany
w statucie - zasad wykonywania zarządu przez ZAIKS;
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art. 8 ust. 1 i 2 pkt 4 uokik poprzez uznanie, że miało miejsce uzależnianie przez powoda obejmowania ochroną utworów od
udzielania przez autorów wyłącznego upoważnienia do zarządzania prawami do utworów w zakresie publicznego wykonania,
nagrań mechanicznych oraz nagrań radiowo-telewizyjnych, stanowiące praktykę ograniczającą konkurencję. Zdaniem skarżącego
ze względu na to, że zarzucana praktyka dotyczy stosunków między powodem a jego członkami, pozostaje ona poza kontrolą
organu antymonopolowego;
4) art. 101 ust. 1 uokik przez uznanie, że kara została nałożona w sposób prawidłowy, chociaż w czasie objętym postępowaniem
powód zarzucanego działania nie podjął, a jedynie kontynuował wieloletnią i akceptowaną praktykę, u podstaw której leżała
ochrona interesów twórców.
Na tych podstawach powód wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania
Sądowi Apelacyjnemu, ewentualnie o uchylenie w całości także wyroku Sądu Okręgowego i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania temu sądowi, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i orzeczenie, co do istoty sprawy, a także zasądzenia od
pozwanego Prezesa UOKiK na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych.
W odpowiedzi na skargę kasacyjną, pozwany Prezes UOKiK wniósł o jej oddalenie oraz zasądzenie od powoda kosztów
postępowania według norm przepisanych.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 4 pkt 1 uokik Prezes UOKiK argumentował, iż Sąd Apelacyjny prawidłowo uznał powoda za
przedsiębiorcę w rozumieniu powołanego przepisu, gdyż powód wykonując odpłatnie zbiorowy zarząd prawami autorskimi prowadzi
działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w sposób zorganizowany i ciągły. Zdaniem Prezesa UOKiK, istota
działalności organizacji zbiorowego zarządzania działającymi w formie stowarzyszeń opiera się na uczestniczeniu w handlowym
obrocie prawami autorskimi w sposób odpłatny zaspokajając potrzeby twórców - zarówno będących, jak i niebędących członkami
stowarzyszenia, zaś wpis do rejestru przedsiębiorców nie ma wpływu na podmiotowość antymonopolową podmiotu, podobnie jak
okoliczność, iż nie płaci podatku VAT.
Prezes UOKiK podnosił, iż pojęcie przedsiębiorcy z art. 4 pkt 1 powinno być interpretowane z uwzględnieniem celów ustawy
określonych w art. 1 uokik. Pozwany Prezes UOKiK wyraził również pogląd, iż „zasadne jest interpretowanie pojęcia przedsiębiorcy
stosowanego w polskim prawie antymonopolowym z uwzględnieniem dorobku orzecznictwa wspólnotowego”. Podstawę prawną
powyższego obowiązku stanowił w okresie poprzedzającym akcesję art. 68 i 69 Układu Europejskiego, zaś po akcesji orzecznictwo
ETS, w którym udzielano odpowiedzi na pytania sądów krajowych wnoszone na podstawie art. 234 TWE w sprawach bez elementu
wspólnotowego, w szczególności zaś wyrok w sprawie C-217/05 Confederacion Espańola de Empresarios de Estaciones de Servicio,
w którym przyjęto, iż „kiedy przepisy prawa krajowego dotyczące sytuacji o charakterze wyłącznie wewnętrznym są tożsame
z przepisami prawa wspólnotowego, w szczególności dla uniknięcia ewentualnego zakłócenia konkurencji, niewątpliwie w interesie
Wspólnoty jest, by celem uniknięcia ryzyka rozbieżności interpretacyjnych, mogących powstać w przyszłości, przepisy lub pojęcia
przejęte z prawa wspólnotowego były interpretowane w sposób jednolity, niezależnie od warunków, w jakich mają zostać
zastosowane”.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 8 ust. 1 uokik, pozwany Prezes UOKiK podtrzymał stanowisko wyrażone w odpowiedzi na
apelację wskazując, iż brak uzasadnienia dla wymuszania przez powoda na twórcach udzielenia upoważnienia do zarządzania prawami
autorskimi na określonych autonomicznie przez powoda polach eksploatacji. Według Prezesa UOKiK powód nie może skutecznie
usprawiedliwiać stosowania praktyk ograniczających konkurencję wymogiem skuteczności w walce z piractwem fonograficznym.
Ponadto, powód nie powołał żadnych analiz prawnych lub ekonomicznych, które przemawiałyby za przyjęciem argumentu o obiektywnym
uzasadnieniu jego zachowania. Prezes UOKiK nie zgodził się również z zarzutem naruszenia art. 101 uokik.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje.
Skarga kasacyjna powoda jest bezzasadna.
Niniejsza sprawa nie ma charakteru sprawy wspólnotowej, mimo iż decyzja Prezesa UOKiK, od której wniesiono odwołanie
inicjujące postępowanie sądowe, została wydana po dacie akcesji Polski do Unii Europejskiej. Decyzja dotyczy jednak stanu
faktycznego ukształtowanego przed datą akcesji. Zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi przejęcia prawa wspólnotowego, nie ma
ono zastosowania - co do zasady - do stanów faktycznych ukształtowanych przed data akcesji (por. wyrok ETS z 10 stycznia 2006 r.
w sprawie C-302/04 Ynos kft przeciwko János Varga, oraz wyrok SN z 9 sierpnia 2006 r., sygn. akt III SK 8/06, niepubl. i powołane tam
orzecznictwo). Oznacza to, że sądy polskie rozpatrujące odwołanie nie były związane wynikającym z art. 10 TWE obowiązkiem
zapewnienia skuteczności przepisom prawa wspólnotowego, w szczególności poprzez dokonanie prowspólnotowej wykładni prawa
krajowego. Ponadto, obowiązek dokonywania prowspólnotowej wykładni prawa krajowego nie aktualizuje się w sprawach z zakresu
prawa konkurencji wynikłych ze stosowania przez Prezesa Urzędu przepisów uokik. Przepisy uokik obowiązują bowiem równolegle do
przepisów wspólnotowego prawa konkurencji, w szczególności do art. 81 i 82 TWE. Zasady rozstrzygania kolizji między krajowymi
a wspólnotowymi regułami konkurencji składającymi się na prawo antymonopolowe (prawo konkurencji sensu stricto) normuje art. 3
rozporządzenia Rady Nr 1/2003 w sprawie stosowania art. 81 i 82 TWE. Jeżeli praktyka nie wpływa na handel wewnątrzwspólnotowy,
sądy krajowe stosują jedynie krajowe prawa konkurencji. Nie można więc mówić o obowiązku dokonywania prowspólnotowej
wykładni przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ponieważ przepisy tej ustawy dotyczące reguł konkurencji w przeciwieństwie do przepisów ustawy dotyczących ochrony zbiorowych interesów konsumentów (uchwała Sądu Najwyższego
z 13 lipca 2006 r., sygn. akt III SZP 3/06, niepubl.) - nie implementują do prawa polskiego postanowień dyrektyw wspólnotowych.
Dlatego wyroki ETS oraz decyzje Komisji dotyczące art. 81 i 82 TWE stanowią - w sprawach z odwołania od decyzji Prezesa Urzędu,
które nie mają wpływu na handel między państwami członkowskimi - jedynie źródło inspiracji intelektualnej, przykład sposobu
rozumowania prawniczego i rozumienia pewnych pojęć, które mogą znaleźć zastosowanie przy wykładni przepisów prawa polskiego
choćby z tego względu, że gospodarka rynkowa i wolna konkurencja, a wraz z nią - prawo ochrony konkurencji funkcjonują
w Rzeczpospolitej Polskiej dopiero od 1990 r. (wyrok SN z 9 sierpnia 2006 r., sygn. akt III SK 8/06, niepubl. i powołane tam
orzecznictwo). Oznacza to, że sądy mogą odwoływać się do rozstrzygnięć Komisji i sądów wspólnotowych, w szczególności
w sprawach dotyczących statusu organizacji zbiorowego zarządzania prawa autorskimi w świetle przepisów uokik, jednakże
zapatrywania prawne wyrażone w przedmiotowych orzeczeniach nie są dla polskich sądów wiążące w takich sprawach, jak niniejsza.
Nie zmienia tego pogląd konsekwentnie podzielany przez Sąd Najwyższy, że przepisy prawa polskiego powinny być interpretowane
z uwzględnieniem prawodawstwa wspólnotowego, z uwagi na art. 68 i 69 Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie
między Rzeczpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony,
sporządzonego w Brukseli 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38 ze zm.).
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Obowiązek taki nie wynika także - zdaniem Sądu Najwyższego w obecnym składzie - z wyroku ETS w sprawie C-217/05 Con
federacion Espańola de Empresarios de Estaciones de Servicio. Przedmiotowe orzeczenie dotyczy obowiązku stosowania prawa
wspólnotowego przez sądy krajowe w sprawach, które nie mają charakteru sprawy wspólnotowej. Obowiązek ten aktualizuje się
jednak, gdy przepisy prawa krajowego sformułowane są w taki sposób, że odsyłają do prawa wspólnotowego w zakresie praw lub
obowiązków podmiotów przynależnych tego państwa członkowskiego. W takich wypadkach ETS przyjmuje, że „jest to oczywiście
w interesie Wspólnoty, by w celu uniknięcia rozbieżności w interpretacji w przyszłości, przepisy lub instytucje zaczerpnięte z prawa
wspólnotowego były interpretowane jednolicie, bez względu na okoliczności, w których znajdują zastosowanie”. Odesłanie może
przybierać różne formy. W sprawie 298/87, która zapoczątkowała całą linię orzecznictwa dotyczącą tej kwestii, przepisy belgijskie
przewidywały, że obywatel państwa trzeciego będący małżonkiem obywatela belgijskiego ma być traktowany tak jak obcokrajowiec ze
Wspólnoty Europejskiej. Rozstrzygnięcie kwestii, czy obywatel państwa trzeciego może ubiegać się o kartę stałego pobytu w Belgii po
śmierci jego współmałżonka mającego obywatelstwo belgijskie wymagała zatem rozstrzygnięcia kwestii wspólnotowej, czy p. Dzodzi
mogłaby ubiega się o kartę stałego pobytu w Belgii, gdyby była żoną obywatela innego państwa członkowskiego, który miał prawo
stałego pobytu w Belgii. Jednakże, w świetle wyroku w sprawie C-346/93 Kieinwort Benson, odwołanie do prawa wspólnotowego nie
występuje, gdy prawo krajowe „modelowane” jest na prawie wspólnotowym. ETS nie uznał za sprawę wspólnotową sprawy, w której
zastosowanie znajdowały przepisy brytyjskiego prawa procesowego dotyczące jurysdykcji sądów angielskich, szkockich, walijskich
i północnej Irlandii, które wzorowane byty na postanowieniach Konwencji Brukselskiej. ETS przyjął że sąd krajowy miał stosować
prawo krajowe, a nie prawo wspólnotowe i interpretacja konwencji była mu zbędna do rozstrzygnięcia sprawy. Przepisy Civil
Judgement Act 1982 nie umożliwiały bowiem stosowania przepisów Konwencji do ustalania jurysdykcji sądów w ramach systemu
sądownictwa Zjednoczonego Królestwa. Powielały tylko rozwiązania przyjęte w Konwencji. Civil Judgement Act 1982 nie przewidywał
ani nie wymagał stosowania prawa wspólnotowego. Tym samym sąd nie stosował prawa wspólnotowego, choć stosował przepisy
o identycznym brzmieniu. Kwalifikacja sprawy jako wspólnotowej mogłaby być odmienna, gdyby przepisy prawa brytyjskiego
przewidywały, że zasady ustalania jurysdykcji sądów Zjednoczonego Królestwa ustala się na podstawie zasad przyjętych w Konwencji
Brukselskiej.
Natomiast w sprawie C-217/05 Con federacion Espanola de Empresarios de Estaciones de Servicio p. Compania Espanola de
Petroleos SA odesłanie do prawa wspólnotowego sformułowano tak, że art. 1 ust. 1 lit. b dekretu królewskiego ustanawiającego
przepisy wykonawcze do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wyłącza z zakresu zastosowania zakazu porozumień
ograniczających konkurencję porozumienia „wyłącznego zakupu, na mocy których jedna strona zobowiązuje się względem drugiej
strony do nabycia pewnych produktów wyłącznie od niej, od przedsiębiorstwa powiązanego z nią lub od przedsiębiorstwa trzeciego,
któremu powierzyła ona dystrybucje swoich produktów, celem ich odsprzedania, o ile w umowa jest zgodna z przepisami
wymienionymi w rozporządzeniu (EWG) Nr 1984/83”. Z przepisów hiszpańskich wynikało zatem, że umowa określonego rodzaju nie
była zakazana na mocy przepisów hiszpańskiego prawa antymonopolowego, jeżeli spełniała warunki określone w akcie prawa
wspólnotowego. Rozstrzygnięcie kwestii legalności określonego porozumienia w świetle prawa hiszpańskiego wymagało zatem
interpretacji przepisów wspólnotowych. Odróżnia to okoliczności tej sprawy od stanu prawnego w sprawie C-346/93 Kleinwort
Benson. Mimo, iż przepisy hiszpańskiej ustawy o ochronie konkurencji wzorowane były - w zakresie dotyczącym zakazu porozumień
ograniczających konkurencję - na art. 81 ust. 1 TWE, ETS orzekł, że sprawa ma charakter wspólnotowy „w przypadku gdy prawo
krajowe odsyła do aktu prawa wspólnotowego, tak jak w sprawie przed sądem krajowym”. Art. 1 ust. I lit. b dekretu królewskiego
Nr 157/1992 zawierał zaś wyraźne odesłanie do rozporządzenia Nr 1984/83 w celu określenia przepisów mających zastosowanie do
sytuacji o charakterze wewnętrznym, jednakże odesłanie to było rezultatem decyzji ustawodawcy, który postanowił identycznie
traktować sytuacje o charakterze wewnętrznym i sytuacje o charakterze wspólnotowym.
Zasadniczy zarzut podniesiony w skardze kasacyjnej powoda dotyczy błędnej kwalifikacji powoda jako przedsiębiorcy w rozumieniu
art. 4 pkt 1 uokik. Zarzut ten powinien zostać rozpatrzony jako pierwszy, gdyż dotyczy zakresu podmiotowego ustawy. Jeżeli bowiem
- jak podniesiono w skardze kasacyjnej - powód nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy, nie mógł dopuścić się praktyk
ograniczających konkurencję, nawet gdy jego zachowanie odpowiadało znamionom poszczególnych deliktów antymonopolowych
z art. 8 uokik.
Na wstępie należy zauważyć, iż cechą charakterystyczną dla prawa ochrony konkurencji, zwanego prawem antymonopolowym,
jest autonomiczna siatka pojęciowa. Mimo iż przepisy prawa antymonopolowego używają sformułowań zaczerpniętych z innych gałęzi
prawa, praktyka ich stosowania - co trafnie zauważył Sąd Apelacyjny - prowadzi do nadania im takiego znaczenia, które najlepiej
odpowiada funkcji tej gałęzi prawa w postaci ochrony konkurencji, jako podstawowego mechanizmu sterującego procesami
zachodzącymi w gospodarce.
Autonomiczny charakter instytucji prawa ochrony konkurencji może wynikać wprost z przepisów prawa. Sytuacja taka w obszarze
bezpośrednio związanym z przedmiotem niniejszego postępowania kasacyjnego miała miejsce w okresie obowiązywania przepisów
ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie konsumentów (Dz. U. z 1999 r. Nr 52,
poz. 547 ze zm.). Przepis art. 2 pkt 1 tej ustawy definiował pojęcie przedsiębiorcy w ten sposób, że pod pojęciem tym rozumiano
„osoby fizyczne i prawne, a także jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą albo
organizujące lub świadczące usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy
z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.” Definicja ta kładła nacisk na fakt prowadzenia działalności gospodarczej, to jest
faktycznego uczestniczenia w obrocie gospodarczym i była marginalnie związana z definicją przedsiębiorcy w innych aktach prawnych.
Definicja ta była zatem zbliżona do nadal aktualnej definicji przedsiębiorcy z art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), która lepiej oddaje ducha i przedmiot prawa konkurencji sensu largo.
Obowiązująca w dacie wydania przedmiotowej decyzji ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, zmieniła rozwiązanie
przyjęte w ustawie z 24 lutego 1990 r., dlatego statusu powoda jako przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 1 uokik nie przesądza
dotychczasowa praktyka, wskazana w odpowiedzi Prezesa UOKiK (wyrok Sądu Okręgowego z 20 grudnia 1995 r., sygn. akt XVII
Amr 49/95; wyrok Sądu Okręgowego z 1 kwietnia 1998 r., sygn. akt XVII Ama 35/97; wyrok Sądu Okręgowego z 13 listopada 2000 r.,
sygn. akt XVII Ama 11/00), a w szczególności wyrok Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2006 r., sygn. akt III SK 8/06, w którym
podmiotowość antymonopolowa organizacji zbiorowego zarządzania nie była przedmiotem zarzutów kasacyjnych.
Przepis art. 4 pkt 1 uokik zawiera rozszerzoną, choć ułomną definicję przedsiębiorcy. Sąd Najwyższy zgadza się z poglądem
wyrażonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że definicja przedsiębiorcy z przepisów
o wolności gospodarczej nie przystaje do przedmiotu regulacji ze strony prawa antymonopolowego, które ukierunkowane jest na
kontrolowanie zachowań uczestników rynku (wyrok Sądu Okręgowego z 18 grudnia 2002 r., sygn. akt XVII Ama 19/01). Ułomny
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charakter owej definicji polega na odesłaniu do przepisów Prawa działalności gospodarczej. Natomiast rozszerzony charakter polega na
wymienianiu w art. 4 pkt 1 lit. a-c dodatkowych kategorii podmiotów traktowanych jako przedsiębiorcy w rozumieniu uokik, niezależnie
od ich statusu jako przedsiębiorców w rozumieniu Prawa działalności gospodarczej. Na tej podstawie doktryna przyjmuje, iż art. 4 pkt 1
uokik ma zastosowanie do podmiotów, które nie są przedsiębiorcami w świetle Prawa działalności gospodarczej, lecz prowadzą
działalność zarobkową w szerokim tego słowa znaczeniu.
W swej zasadniczej części definicja przedsiębiorcy z art. 4 pkt 1 uokik została skonstruowana poprzez odesłanie do przepisów
Prawa działalności gospodarczej (Ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorcy rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej). Ta ostatnia ustawa definiuje jako działalność
gospodarczą „zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie
kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły” (art. 2 ust. 1). Natomiast przedsiębiorcą
jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 (art. 2 ust. 2). Zdaniem Sądu
Najwyższego, art. 4 pkt 1 uokik należy interpretować w taki sposób, że przedsiębiorcą w rozumieniu tego przepisu jest każdy podmiot
wymieniony w art. 2 ust. 2 Prawa działalności gospodarczej, który faktycznie prowadzi na danym rynku właściwym działalność objętą
zakresem normowania art. 2 ust. 1 powołanej ustawy. Pozwala to przyjąć, iż z punktu widzenia art. 4 pkt 1 uokik przedsiębiorcą jest
każdy, kto na danym rynku oferuje w sposób zorganizowany i ciągły, na własny rachunek i ryzyko, swoje produkty, na co trafnie zwrócił
uwagę Sąd Apelacyjny. Każdy taki podmiot wpływa bowiem na konkurencję na danym rynku ingerując w funkcjonowanie podaży
i wpływając na popyt. Sąd Najwyższy w niniejszej sprawie odpowiada się za poglądem, zgodnie z którym status przedsiębiorcy ma się
niezależnie od wpisu do właściwego rejestru (tak również wyrok SN z 10 maja 2007 r., sygn., akt III SK 24/06). Wpis do rejestru
warunkuje jedynie możliwość rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Nie kreuje bytu prawnego przedsiębiorcy (wyrok
NSA z 25 października 2006 r., sygn. akt II GSK 179/06; z 10 października 2006 r., sygn. akt II GSK 140/06, niepubl.). Ma charakter
deklaratoryjny. Nie determinuje jednak tego, czy działalność danego podmiotu jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy
Prawo działalności gospodarczej.
Zdaniem Sądu Najwyższego okoliczność, że organizacje zbiorowego zarządzania, takie jak powód, prowadzące działalność
w formie stowarzyszeń nie pozbawia ich statusu przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 1 uokik. Postać stowarzyszenia została
narzucona przez ustawodawcę, który nie przewidział innej formy prawnej dla podmiotów zainteresowanych oferowaniem usług
zarządu prawami autorskimi. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 855 ze zm.), stowarzyszenia są zrzeszeniami o celach niezarobkowych, co oznacza, że statutowym celem stowarzyszenia nie
może być prowadzenie działalności skierowanej na osiąganie zysku. Stosownie jednak do art. 34 Prawa o stowarzyszeniach,
stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód
z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między
członków. Jednakże, gospodarczego celu określonej działalności prowadzonej przez stowarzyszenie nie niweczy fakt, że dochód z jej
prowadzenia jest przeznaczony na działalność statutową. Działalność statutowa i działalność gospodarcza są odrębnymi rodzajami
działalności, przy czym możliwość prowadzenia działalności gospodarczej jest uwarunkowana tym, że dochód z jej prowadzenia
przeznaczony będzie na cele statutowe stowarzyszenia, a nie będzie podlegał podziałowi między członków stowarzyszenia.
Prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie odbywa się według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach
- obecnie w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) i ustawie z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.). Okoliczność, że dochody uzyskiwane
z prowadzenia działalności gospodarczej są przeznaczane na takie czy inne cele, nie zmienia charakteru takiej działalności. Na tej
podstawie uznano za przedsiębiorcę towarzystwo piłkarskie, które oprócz działalności statutowej, świadczyło odpłatnie usługi
parkingowe (wyrok NSA z 12 stycznia 2006 r., Sygn. akt. II GSK 787/05).
Z powyższego wynika, iż stowarzyszenie będące organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi można uznać za
przedsiębiorcę, jeżeli przyjmie się, iż świadczy ono usługi na rynku. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu wyroków Sądu Apelacyjnego oraz
Sądu Okręgowego, organizacje zbiorowego zarządzania dostarczają rynkowi produktu, którego nie są w stanie dostarczyć sami twórcy
- oferują zainteresowanym podmiotom dostęp w jednym miejscu (u jednego dostawcy) do bogatego - co do zasady - katalogu praw
autorskich. Wartość dodana produktu polega na tym, że wystarczy wynegocjować zasady współpracy z jedną organizacją, by korzystać
z utworów, do których prawa należą do tysięcy twórców. W ten sposób organizacje zbiorowego zarządzania obniżają koszty
transakcyjne dla podmiotów korzystających z praw autorskich w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z drugiej strony,
umożliwiają twórcom uzyskanie wynagrodzenia za wykorzystywanie przysługujących im praw autorskich na różnych polach eksploatacji
i przez różne podmioty, bez konieczności samodzielnego monitorowania rynku, co w praktyce jest niewykonalne. Chronią także
twórców - przynajmniej częściowo - przed wykorzystywaniem mocniejszej pozycji rynkowej przez głównych użytkowników praw
autorskich, jak radio i telewizja. Organizacje zbiorowego zarządzania świadczą swoje usługi na rzecz twórców i na rzecz użytkowników
praw autorskich. Za usługi te pobierają wynagrodzenie w postaci części opłat uiszczanych przez użytkowników praw autorskich.
Działalność organizacji ma charakter odpłatny. Jest świadczona stale. Pozwala to przyjąć, iż organizacje zbiorowego zarządzania takie,
jak powód prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo o działalności gospodarczej, i jako takie mają status
przedsiębiorców także w rozumieniu art. 4 pkt 1 uokik. Jedynie posiłkowo należy wskazać, iż w większości systemów prawnych
organizacje zbiorowego zarządzania uznaje się za podmioty podlegające rygorom prawa antymonopolowego, zaś podobne stanowisko
- odnośnie gospodarczego charakteru działalności stowarzyszeń twórców zajmujących się zbiorowym zarządem prawa autorskimi
- zajął niemiecki Sąd Najwyższy w wyroku z 3 maja 1998 r. w sprawie KVR 4/87.
Nieuzasadnione okazały się również zarzuty naruszenia art. 8 ust. 1 i 2 uokik. Pierwszy z nich sprowadzał się do podważenia
wyroku Sądu Apelacyjnego za pomocą argumentacji wskazującej na istnienie tzw. obiektywnego uzasadnienia zachowania powoda.
Przyjmuje się bowiem, iż aczkolwiek zakaz nadużywania pozycji dominującej ma charakter bezwzględny, zachowanie, które normalnie
kwalifikuje się jako nadużycie pozycji dominującej, może zostać uzasadnione - w świetle okoliczności stanu faktycznego obiektywnymi okolicznościami, które wyłączają jego bezprawność (np. odmowa zawarcia umowy przez przedsiębiorstwo posiadające
pozycję dominującą z przedsiębiorstwem mającym trudności finansowe; sprzedaż wiązana dwóch produktów, które z rynkowego
punktu widzenia stanowią jeden, nowy, odrębny produkt). Zdaniem Sądu Najwyższego walka z piractwem może także stanowić
argument, który w określonych okolicznościach faktycznych, a przede wszystkim w kontekście zachowania ocenianego jako
nadużycie pozycji dominującej, przemawiający za wyłączeniem bezprawności praktyki, która prima facie spełnia przesłanki art. 8 ust. 1
lub 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1-8 uokik. Sąd Najwyższy nie podziela przeciwnego poglądu wyrażonego w odpowiedzi na skargę
kasacyjną. Z wyroku z 20 czerwca 2006 r., sygn. akt. III SK 8/06 nie wynika bowiem, iż organizacja zbiorowego zarządzania nie może
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powoływać się na walkę z piractwem w celu „usprawiedliwienia” antykonkurencyjnych praktyk. Sąd Najwyższy uznał jedynie, iż walka
z piractwem nie uzasadnia narzucenia na kontrahentów obowiązku ponoszenia dodatkowych kosztów hologramowania nośników
fonograficznych. Zatem „obiektywne uzasadnienie” powołane przez powoda w sprawie III SK 8/06 nie zostało zaakceptowane z uwagi
na brak funkcjonalnego związku z praktyką monopolistyczną, której dotyczyło postępowanie. Przerzucenie kosztów hologramowania
na kontrahentów nie było bowiem niezbędne do zwalczania piractwa. W skardze kasacyjnej powód powołał następujące argumenty,
które miałyby wyłączają bezprawność stosowanych przez niego praktyk: 1) łączne wykonywanie zarządzania na wskazanych w decyzji
Prezesa UOKiK polach eksploatacji jest uwarunkowane wymogiem skuteczności; 2) zakaz wykonywania zarządu prawami autorskimi
na dotychczasowych zasadach uniemożliwiłby wykonywanie czynności inkasowych; 3) zakaz wykonywania zarządu prawami
autorskimi na dotychczasowych zasadach spowodowałby niewydolność systemu zbiorowego zarządu ze względu na przerzucenie
kosztów utrzymania terenowych ekip kontrolnych oraz kosztów postępowań jedynie na część członków; 4) wysoki stopień piractwa.
Poza podniesieniem ww. argumentów powód nie przedstawił żadnych dowodów, ani pogłębionej analizy, która mogłaby pozwolić na
uznanie ich za uzasadnione, co powoduje, iż nie mogą one zostać zaakceptowane. W przypadku odwołania się do instytucji
obiektywnego uzasadnienia nadużycia pozycji dominującej, to na przedsiębiorcy spoczywa ciężar dowodu w tym zakresie.
Drugi z zarzutów dotyczących naruszenia art. 8 uokik polega na kwestionowaniu możliwości zastosowania tego przepisu
w relacjach między organizacjami zbiorowego zarządu, działającymi w formie stowarzyszeń, a ich członkami.
Na wstępie należy podkreślić, iż zgodnie z wykładnią przyjętą w wyroku Sądu Najwyższego z 19 października 2006 r., sygn. akt III
SK 15/06, przepisy uokik nie znajdują zastosowania tylko do tych zachowań ograniczających konkurencję na rynku, które zostały
przewidziane wprost w innych ustawach, stanowiących lex specialis wobec przepisów uokik. Prezes UOKiK nie może zatem uznać za
praktykę ograniczającą konkurencję zachowania, które jest nakazane przez przepisy innej ustawy, niepozostawiające adresatom
marginesu swobody działania. Przepisy Prawa autorskiego ani przepisy Prawa o stowarzyszeniach nie narzucają zaś powodowi ani
innym organizacjom zbiorowego zarządzania określonego zakresu zarządu. Ponadto, posiłkowo przeprowadzona analiza porównawcza
doświadczeń innych systemów prawnych wskazuje, iż organizacje zbiorowego zarządzania mogą naruszać prawo konkurencji nie tylko
w relacjach z użytkownikami utworów chronionych prawami autorskimi, ale także z twórcami korzystającymi z usług takich organizacji.
W sprawie Societe des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) (decyzja Council Concurrence z 26 kwietnia 2005 r.
niepubl., omówienie w: European Competition Law Review z 2005 r., vol. 26, Nr 9, s. 132-133) za praktykę monopolistyczną uznano
zachowanie SACD polegające na narzuceniu swoim członkom obowiązku powierzenia zarządu prawami autorskimi do wystawiania
przedstawień teatralnych oraz do reprodukcji i rozpowszechnienia ww. przedstawień. Do wymuszenia ww. obowiązku doszło na mocy
uchwały organów stowarzyszenia (najprawdopodobniej statutu), które zobowiązywały członków do powierzenia SACD zarządu prawa
autorskimi na wszystkich polach eksploatacji. Rada ds. Konkurencji uznała, że SACD wykorzystał swoją monopolistyczną pozycję na
rynku zarządzania prawami autorskimi do reprodukcji i rozpowszechniania przedstawień teatralnych na nośnikach audiowizualnych do
wzmocnienia swojej pozycji na rynku zarządzania prawami autorskimi dotyczącymi wystawień publicznych przedstawień teatralnych.
W powołanym powyżej wyroku z 3 maja 1998 r. w sprawie KVR 4/87, niemiecki Sąd Najwyższy uznał, że okoliczności, iż zasady
wykonywania zarządu prawami autorskimi regulowane są przez uchwały lub inne wewnętrzne akty organizacji zbiorowego
zarządzania, nie pozbawia organu antymonopolowego kompetencji do ingerowania w ich treść i weryfikacji ich z punktu widzenia
zgodności z przepisami prawa antymonopolowego. W dalszym ciągu są to bowiem działania, które składają się na prowadzenie
działalności gospodarczej polegające na odpłatnym świadczeniu usług na rzecz twórców. W sprawie GEMA Komisja Europejska
przyjęła, iż organizacja zbiorowego zarządzania działająca w Niemczech nadużywała pozycji dominującej zmuszając swoich członków
do powierzania im w zarząd praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji i na terytorium całego świata (decyzja KE z 6 lipca 1972 r.,
IV/26.760 GEMA, Dz. Urz. z 1972 r., L 166, s. 22). KE uznała, że członkowie GEMA powinni mieć możliwości oddania swojej organizacji
w zarząd wszystkich lub wybranych praw. W sprawie SACEM Komisja uznała za nadużycie pozycji dominującej praktykę francuskiej
organizacji zbiorowego zarządzania, zgodnie z którą autor, który chciał powierzyć tej organizacji zbiorowego zarządzania zarząd prawami
autorskimi na wybranych polach eksploatacji musiał wykazać, że zarządzanie pozostałymi polami powierzył innemu podmiotowi
profesjonalnie zajmującemu się zarządzeniem praw autorskich (decyzja KE z 12 sierpnia 2002 r., COMP/C2/37.219 SACEM).
W przeciwnym razie SACEM odmawiał świadczenia usług.
Z decyzji KE w sprawach GEMA oraz SACEM wynika, iż organizacje zbiorowego zarządzania nie mogą zmuszać twórców do
udzielania im praw do zarządzania prawami autorskimi w zakresie wykraczającym poza to, co jest niezbędne do ochrony twórców przed
silniejszymi uczestnikami rynku. Podobne wnioski wynikają z orzecznictwa ETS.
W sprawie C-395/87 Ministere Public p. Tournier (Rec. 1989, s. 2521) ETS przyjął, iż organizacje zbiorowego zarządzania podlegają
ogólnym regułom konkurencji, przy czym umów zawieranych przez organizacje zbiorowego zarządzania z użytkownikami praw
autorskich nie można uznać za ograniczenia konkurencji tak długo, jak długo ich postanowienia są absolutnie konieczne do
wykonywania zbiorowego zarządu prawami autorskimi. Jednakże w zakresie, w jakim postanowienia przedmiotowych umów
zawierają ograniczenia nakładane na autorów lub użytkowników nie są niezbędne, organizacje zbiorowego zarządzania mogą naruszać
reguły konkurencji.
Z kolei w sprawie 1127/73 SABAM (Rec. 1974, s. 51) ETS przyjął, iż organizacja zbiorowego zarządzania może nadużywać pozycji
dominującej, jeżeli postanowienia statutu lub uchwał jej organów narzucają twórcom warunki zarządu, które nie są niezbędne do
prawidłowego zarządzania prawa autorskimi. Ponadto, ETS przyjął, że organizacja zbiorowego zarządzania może nadużywać pozycji
dominującej poprzez umieszczenie w umowach zawieranych ze swoimi członkami postanowień, na mocy których była uprawniona do
zarządzania prawami autorskimi swoich członków przez okres 5 lat od rezygnacji z członkostwa.
Z powyższego wynika, iż zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 i 2 uokik jest nieuzasadniony. Okoliczność, iż określone działania
podejmowane są przez organizację zbiorowego zarządzania względem swoich członków nie wyłącza tych działań spod kognicji organu
antymonopolowego. W dalszym ciągu mamy bowiem do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług na rzecz członków. Ocena
zachowania organizacji zbiorowego zarządzania mogłaby być inna, gdyby nie była wynagradzana przez członków za swoje usługi.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 101 uokik należy stwierdzić, iż powołane przez powoda argumenty, mające podważyć
prawidłowość wyroku Sądu Apelacyjnego w przedmiocie wysokość kary pieniężnej nałożonej na ZAiKS (powód kontynuował
wieloletnią i akceptowaną praktykę, u podstaw której leżała ochrona interesów twórców), nie należy do okoliczności mogących mieć
rozstrzygające znaczenie przy ustalaniu poprawności rozstrzygnięcia organu antymonopolowego. Przepisy ustawy nie warunkują
bowiem wymierzenia kary od istnienia winy subiektywnej, polegającej na świadomości wykonywania praktyk antykonkurencyjnych
(wyrok SN z 6 marca 1997 r., sygn. akt I CKN 44/97). W dotychczasowym orzecznictwie sformułowano bowiem szereg kryteriów
branych pod uwagę przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej (poza kryteriami wskazanymi w art. 104 uokik): szkodliwość zarzucanego
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czynu (wyrok Sądu Okręgowego z 12 lutego 1998 r., sygn. akt XVII Ama 55/98); adekwatność kary do stopnia zagrożenia interesu
publicznoprawnego (wyrok Sądu Okręgowego z 18 sierpnia 1996 r., sygn. akt XVII Amr 35/96; wyrok SN z 27 czerwca 2000 r.,
sygn. akt I CKN 793/98; możliwości finansowe adresata decyzji (wyrok Sądu Okręgowego z 12 lutego 1998 r., sygn. akt XVII
Ama 55/98); potencjał ekonomiczny naruszyciela (wyrok Sądu Okręgowego z 14 listopada 2001 r., sygn. akt XVII Ama 111/00); korzyści
finansowe, jakie naruszyciel uzyskał wskutek stosowania praktyki antykonkurencyjnej (wyrok Sądu Okręgowego z 20 września 1995 r.,
sygn. akt XVII Amr 15/95).
Mając powyższe na względzie, Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji wyroku.
O kosztach postępowania kasacyjnego rozstrzygnięto zgodnie z art. 98 Kpc i 108 §1 Kpc.
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Wykaz wyroków Sądu Najwyższego doręczonych w miesiącach: styczeń, luty, marzec 2008 r.
1.
2.

Wyrok z dnia 6.12.2007 r. (Sygn. akt III SK 16/07) w sprawie z odwołania Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 21 w niniejszym numerze Dziennika).
Wyrok z dnia 6.12.2007 r. (Sygn. akt III SK 20/07) w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wydawca: Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Redakcja: Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Departament Prawny i Orzecznictwa Europejskiego
Pl. Powstañców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, tel. 55 60 138, 826 39 60
Sk³ad, druk: Agencja Reklamowa “Business Image” ul. Mokra 23/23, 03-526 Warszawa, tel. 669-39-82
Rozpowszechnianie: Gospodarstwo Pomocnicze Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstañców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, tel. 826-91-92
Dzienniki Urzêdowe Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo¿na nabywaæ w Gospodarstwie Pomocniczym Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstañców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, tel. 826-91-92
Dzienniki Urzêdowe Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wy³o¿one s¹ do powszechnego wgl¹du w Gospodarstwie Pomocniczym Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów Pl. Powstañców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, tel. 826-91-92
T³oczono z polecenia Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Agencji Reklamowej “Business Image”
ul. Mokra 23/23, 03-526 Warszawa, tel. 669 39 82

ISSN 1643-3491

Cena 34,93 z³.

