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36
DECYZJA
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów przez Invest Bank S.A. w Warszawie
(Nr RKR-20/2006)
Na podstawie art. 23c ust. 1 w zw. z art. 23a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r.
Nr 244, poz. 2080), stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r.
w sprawie okreœlenia w³aœciwoœci miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18,
poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu - z urzêdu - postêpowania w sprawie stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy
konsumentów, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznaje siê za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów praktykê stosowan¹ przez Invest Bank S.A. z siedzib¹ w Warszawie, polegaj¹c¹ na naruszeniu obowi¹zku udzielania
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konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji poprzez: brak informowania - z naruszeniem art. 4 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia
20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081 ze zm.) - w „Umowie kredytu samochodowego”, i¿ skutkiem
uchybienia postanowieniom umowy, dotycz¹cym zasad i terminu sp³aty kredytu, polegaj¹cego na powstaniu zad³u¿enia w sp³acie
kredytu, jest przekazanie informacji o tym zad³u¿eniu do Biura Informacji Kredytowej S.A., przy równoczesnym braku informowania
konsumentów o istnieniu zad³u¿enia w sp³acie, je¿eli nie przekracza ono kwoty 50 z³ i nakazuje zaniechanie stosowania tej praktyki.
UZASADNIENIE
[…] W ocenianym stanie faktycznym sprawy nale¿y rozwa¿yæ, czy nosi znamiona bezprawnoœci dzia³anie Banku polegaj¹ce na
braku informowania klientów, i¿ skutkiem uchybienia postanowieniom umowy kredytowej, dotycz¹cym zasad i terminu sp³aty kredytu,
polegaj¹cego na powstaniu zad³u¿enia w sp³acie kredytu, jest przekazanie informacji o tym zad³u¿eniu do BIK, przy równoczesnym
braku informowania klientów o stanie zad³u¿enia w sp³acie, je¿eli nie przekracza ono kwoty 50 z³.
[…] Organ antymonopolowy przyznaje, i¿ Bank realizuje ci¹¿¹cy na nim obowi¹zek w postaci przesy³ania do BIK „wsadów
informacyjnych” i dzia³a w tej mierze zgodnie z przepisem art. 105 ust. 4 Prawa bankowego. Przekazywane do BIK informacje
to wszystkie dane o rachunkach bankowych i ich klientach. Nie s¹ to zatem wy³¹cznie informacje negatywne. Organ antymonopolowy
nie twierdzi zatem, i¿ bezprawne i naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów jest samo przekazywanie informacji do BIK.
Informacje te s¹ przekazywane niezale¿nie od tego, czy s¹ to informacje pozytywne czy negatywne. Jednak w przypadku, gdy
konsument uchybi³ postanowieniom umowy dotycz¹cym zasad i terminu sp³aty kredytu, do BIK trafia informacja negatywna, której
istnienie w zasobach BIK mo¿e powodowaæ ujemne konsekwencje dla kredytobiorców, w postaci trudnoœci z uzyskaniem kolejnego
kredytu w innym banku. Przekazanie do BIK informacji negatywnej jest niew¹tpliwie jednym ze skutków uchybienia postanowieniom
umowy, o których konsument winien zostaæ przez Bank poinformowany. Tymczasem Bank takiej informacji konsumentowi nie
przekazuje. Jak ustalono, wzorzec umowy kredytowej w ogóle nie zawiera ¿adnej informacji o przekazywaniu przez Bank jakichkolwiek
informacji do BIK. Z kolei - stanowi¹cy za³¹cznik do tej umowy - Regulamin udzielania kredytów osobom fizycznym zawiera bardzo
ogóln¹ informacjê, i¿ „Bank jest uprawniony do przekazywania danych, w tym danych osobowych Kredytobiorcy, d³u¿ników z tytu³u
zabezpieczenia Banku, innych osób powi¹zanych z kredytem do systemu Informacji Biura Informacji Kredytowej S.A...”. Na podstawie
takiej informacji konsument uzyskuje jedynie pewnoœæ, i¿ do BIK przekazane zostan¹ przez Invest Bank jego dane osobowe, oraz dane
osobowe innych osób (d³u¿ników z tytu³u zabezpieczenia Banku, osób powi¹zanych z kredytem). Nale¿y uznaæ za bezsporne, gdy¿
wynika to z literalnego brzmienia cytowanego wy¿ej §27 Regulaminu, ¿e informacja ta nie dostarcza konsumentowi wiedzy o tym, i¿ do
BIK poza jego danymi osobowymi, trafiaj¹ informacje na temat terminowoœci sp³aty kredytu i stanu zad³u¿enia.
[…] stwierdziæ nale¿y, i¿ to, ¿e BIK gromadzi wszelkie informacje o klientach Banku, tj. nie tylko ich dane osobowe, ale równie¿
dotycz¹ce udzielonych im kredytów, jak: data powstania, rodzaj kredytu, okres, na jaki kredyt zosta³ udzielony, waluta kredytu,
terminowoœæ sp³at, mo¿e wydawaæ siê oczywiste dla Banku, tj. profesjonalnego uczestnika rynku. Jednak takiej wiedzy nie posiada
konsument. Co wiêcej konsument nie musi nawet wiedzieæ, i¿ taka instytucja w ogóle istnieje i jaki jest zakres jej dzia³alnoœci.
Tak scharakteryzowany konsument (kredytobiorca) bêdzie z pewnoœci¹ odbiera³ wy³¹cznie te informacje, które przeka¿e mu Bank
w umowie kredytowej. Zatem - uwzglêdniaj¹c zakres informacji przekazanych przez Invest Bank - konsument nie wie, i¿ wszystkie
informacje na temat historii kredytu trafiaj¹ do BIK. W szczególnoœci nie wie, ¿e do BIK trafiaj¹ informacje negatywne - mog¹ce mieæ
wp³yw na skutecznoœæ ubiegania siê o kredyt w innym banku - o uchybieniu postanowieniom umowy dotycz¹cym zasad i terminu
sp³aty kredytu udzielonego przez Invest Bank, w postaci zad³u¿enia w sp³acie kredytu.
W ocenie Prezesa Urzêdu nieuwzglêdnienie powy¿szej informacji zarówno we wzorcu umowy kredytowej, jak i w stanowi¹cym
za³¹cznik do niej Regulaminie, stanowi naruszenie art. 4 ust. 2 pkt 12 ustawy o kredycie konsumenckim.
[…] W stanie faktycznym niniejszej sprawy, konsument nie tylko nie jest informowany przez Bank o przekazywaniu do BIK
informacji o ewentualnym uchybieniu postanowieniom umowy, o czym by³a mowa wy¿ej, lecz równie¿ nie jest informowany o samym
zaistnieniu tego zad³u¿enia. Zgodnie bowiem z wewnêtrznymi procedurami, Bank nie podejmuje ¿adnych dzia³añ monituj¹cych,
tj. wzywaj¹cych kredytobiorcê do zap³aty, je¿eli kwota zaleg³oœci nie przekracza 50 z³.
Mo¿na podzieliæ stanowisko Banku, który - jako wierzyciel - mo¿e decydowaæ o tym, czy bêdzie dochodzi³ realizacji zobowi¹zania
przez swojego d³u¿nika, czy te¿ tego zaniecha. Skoro jednak - w §14 ust. 3 wzorca umowy kredytu - Bank informuje konsumenta
i przyjmuje na siebie zobowi¹zanie, i¿ w przypadku powstania zad³u¿enia w sp³acie kredytu, wezwie go do zap³aty tych nale¿noœci wraz
z odsetkami, to zaniechanie takiego wezwania, gdy kwota zaleg³oœci nie przekracza 50 z³, czyni informacjê zawart¹ w §14 ust. 3 umowy
nieprawdziw¹ i wprowadzaj¹c¹ w b³¹d. Dzia³aniem tym Invest Bank narusza wprost przepis art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie (...),
nak³adaj¹cy na przedsiêbiorców obowi¹zek udzielania konsumentom prawdziwej, rzetelnej i pe³niej informacji. Powy¿sze postanowienie
wzorca umowy powoduje bowiem u kredytobiorcy przekonanie, i¿ w przypadku powstania jakichkolwiek zad³u¿eñ, zostanie wezwany
do ich zap³aty. I skoro takiego wezwania nie ma, w sytuacji, gdy Bank zgodnie ze swymi wewnêtrznymi procedurami nie monituje
zad³u¿eñ do kwoty 50 z³, u konsumenta powstaje mylne przekonanie, i¿ nie uchybi³ postanowieniom umowy dotycz¹cym zasad i terminu
sp³aty kredytu.
Nie bez znaczenia w tym miejscu pozostaj¹ cytowane w opisie stanu faktycznego postanowienia §25 Regulaminu, w œwietle
których w przypadku powstania nale¿noœci przeterminowanych Bank zalicza sp³atê raty kredytu w odpowiedniej kolejnoœci - od
odsetek od najstarszej zaleg³ej raty poczynaj¹c, na odsetkach karnych od zad³u¿enia przeterminowanego koñcz¹c. Przy zastosowaniu
powy¿szych uregulowañ, uwzglêdniaj¹c dodatkowo, i¿ dniem zap³aty raty jest data wp³ywu raty na rachunek Banku (§12 ust. 6 umowy
kredytowej), nale¿noœci¹ przeterminowan¹, której jednak - pomimo zapisu zawartego w §14 ust. 1 i 3 umowy - Bank nie dochodzi i nie
wzywa do jej uregulowania, bêdzie równie¿ czêœæ wp³aconej przez konsumenta - w okreœlonych w harmonogramie terminie i wysokoœci
- kolejnej raty kredytu, która jednak zaliczona zostanie na poczet odsetek z tytu³u opóŸnienia w sp³acie poprzedniej raty, gdy¿ ta zosta³a
zaksiêgowana na koncie Banku po dacie okreœlonej w harmonogramie.
Taka nale¿noœæ - która w ostatecznoœci, jako niewielka, zostanie przez Bank umorzona - mo¿e pozostawaæ w zasobach BIK jako
przeterminowana do koñca obowi¹zywania umowy kredytowej, a tak¿e po jej rozwi¹zaniu, a konsument, który jedynie raz opóŸni³ siê
ze sp³at¹ raty kredytu, mo¿e nie wiedzieæ o istnieniu zad³u¿enia, gdy¿ nie ma wiedzy i wp³ywu na to, czy jego nale¿noœæ wp³ynie na
konto Banku przed, czy po dacie wynikaj¹cej z harmonogramu. W tym stanie rzeczy nie mo¿na podzieliæ argumentacji Banku, i¿ uznanie
jego dzia³añ za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów oznacza w praktyce przerzucenie na Bank skutków nienale¿ytej realizacji
umów przez klientów i usprawiedliwienie ich biernoœci w sytuacji opóŸnieñ w sp³acie zobowi¹zañ. Za bierne mo¿na by uznaæ jedynie
zachowanie takiego konsumenta, który pomimo wezwania do uregulowania nale¿noœci, nie reaguje na nie. W ocenianym stanie
faktycznym Bank - pomimo przyjêtego na siebie zobowi¹zania (§14 ust. 3 umowy) - takiego wezwania jednak nie wystosowuje.
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Jak ustalono i wywiedziono wy¿ej, konsument zawieraj¹cy umowê kredytow¹ z Invest Bankiem nie tylko - wbrew obowi¹zkom
wynikaj¹cym z art. 4 ust. 2 pkt 12 ustawy o kredycie konsumenckim - nie otrzymuje w tej umowie informacji, i¿ skutkiem uchybienia
warunków umowy kredytowej, w postaci powstania zad³u¿enia w sp³acie kredytu, bêdzie przekazanie informacji o tym uchybieniu do
BIK, ale równie¿ zostaje wprowadzony w b³¹d, i¿ do uregulowania tego zad³u¿enia zostanie wezwany, w sytuacji gdy przy kwotach
zad³u¿enia do 50 z³ - Bank takich wezwañ nie praktykuje.
Reasumuj¹c, w ocenie Prezesa Urzêdu, Invest Bank - w celu dope³nienia obowi¹zków wynikaj¹cych z art. 4 ust. 2 pkt 12 ustawy
o kredycie konsumenckim - powinien informowaæ konsumenta w umowie, i¿ wskutek uchybienia postanowieniom dotycz¹cym zasad
i terminu sp³aty kredytu, informacja o istniej¹cym zad³u¿eniu znajdzie siê w zasobach BIK, natomiast aby dope³niæ ustawowego
obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie (...) winien informowaæ w umowie, i¿ §14 ust. 3 tej umowy nie ma
zastosowania do zad³u¿enia w sp³acie nie przekraczaj¹cego 50 z³, je¿eli Bank tak¹ praktykê stosuje.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, Prezes Urzêdu uzna³, i¿ pierwsza przes³anka, dotycz¹ca bezprawnoœci dzia³añ Invest Banku, w tym
przypadku naruszenia przepisu art. 4 ust. 2 pkt 12 ustawy o kredycie konsumenckim oraz art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie (...)
- zosta³a spe³niona.
[…] Oceniane w niniejszej decyzji dzia³ania Invest Banku odnosz¹ siê do wszystkich jego aktualnych oraz przysz³ych kredytobiorców
zawieraj¹cych umowê kredytow¹ do celów niezwi¹zanych bezpoœrednio z ich dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ i zawodow¹, a zatem dotycz¹
zbiorowych interesów konsumentów. Brak dostatecznej informacji w umowie kredytowej o wszystkich skutkach uchybienia jej
postanowieniom bêdzie oddzia³ywaæ na wszystkich konsumentów zawieraj¹cych tak¹ umowê z Bankiem. Równie¿ do wszystkich
konsumentów (kredytobiorców) dociera nieprawdziwa informacja zawarta w §14 ust. 3 umowy, i¿ w przypadku powstania zad³u¿enia
w sp³acie kredytu, Bank wezwie ich do zap³aty tych nale¿noœci wraz z odsetkami.
Dzia³ania te stanowi¹ naruszenie podstawowego prawa konsumenta, jakim jest prawo do rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji.
Pozbawienie tego prawa jest jedn¹ z zakazanych praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, o których mowa w art. 23a
ust. 2 ustawy o ochronie (…).
Maj¹c powy¿sze na uwadze, organ antymonopolowy uzna³, ¿e zosta³y spe³nione wszystkie przes³anki niezbêdne do
zakwalifikowania dzia³añ Invest Banku jako praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów, okreœlonej w art. 23a ustawy
o ochronie (...) i orzek³ jak w sentencji. […]
37
DECYZJA
z dnia 12 maja 2006 r.
w sprawie stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów przez
NIKE RETAIL POLAND Sp. z o.o. w Warszawie
(Nr RKT-25/2006)
I. Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244,
poz. 2080) i § 6 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie okreœlenia w³aœciwoœci miejscowej
i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu
postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, wszczêtego z urzêdu przeciwko NIKE RETAIL
POLAND Sp. z o.o. w Warszawie, dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie art. 23c
ust. 1 w zw. z art. 23a ust. 1 i 2 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, uznaje siê za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe
interesy konsumentów dzia³anie NIKE RETAIL POLAND Sp. z o.o., polegaj¹ce na naruszeniu obowi¹zku udzielania konsumentom
rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji poprzez: uwidacznianie dwóch cen towarów, przy czym wy¿sza przekreœlona cena nigdy
nie obowi¹zywa³a w sklepie „Nike Retail Poland” Sp. z o.o. Factory Outlet Store Sosnowiec Outlet Centrum w Sosnowcu,
w sposób mog¹cy wprowadzaæ konsumentów w b³¹d co do oferowania towarów po obni¿onej cenie oraz w sposób sprzeczny z §7
ust. 3 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó³owych zasad uwidaczniania cen towarów
i us³ug oraz sposobu oznaczania cen¹ towarów przeznaczonych do sprzeda¿y (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.) i nakazuje siê
zaniechanie jej stosowania.
II. […] maj¹c na uwadze wa¿ny interes konsumentów nadaje siê decyzji w zakresie punktu I rygor natychmiastowej wykonalnoœci. […]
UZASADNIENIE
W dniu 12 grudnia 2005 r. w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej organem
antymonopolowym), z urzêdu wszczête zosta³o postêpowanie w zwi¹zku z podejrzeniem podejmowania przez NIKE RETAIL POLAND
Sp. z o.o. w Warszawie (zwanego dalej Nike Retail) bezprawnego dzia³ania nosz¹cego znamiona praktyk naruszaj¹cych zbiorowe
interesy konsumentów, o których mowa w art. 23a ust. 1 i 2 przywo³anej na wstêpie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
polegaj¹cego na naruszeniu obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji. Postêpowanie zosta³o
wszczête w zwi¹zku z ustaleniami dokonanymi przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach (zwany dalej WIIH)
w trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu 22 kwietnia 2005 r. w Nike Retail Factory Outlet Store Sosnowiec Outlet Centrum (zwanym
dalej Outlet Store).
W trakcie niniejszego postêpowania, organ antymonopolowy ustali³, ¿e Nike Retail prowadzi dzia³alnoœæ polegaj¹c¹ na sprzeda¿y
detalicznej produktów Nike w Polsce, wy³¹cznie w zakresie tzw. starych stocków, czyli towarów ze starych kolekcji Nike.
Przedmiotowa dzia³alnoœæ prowadzona jest wy³¹cznie w The Sosnowiec Outlet Centrum po³o¿onym w Sosnowcu, zwanym dalej
TSOC. Do sprzedawanych w Outlet Store towarów do³¹czane s¹ wywieszki posiadaj¹ce dwie ceny, przy czym jedna z nich (wy¿sza)
jest przekreœlona. Cena nieprzekreœlona jest faktycznie stosowan¹ cen¹ sprzeda¿y towaru. Cena przekreœlona okreœlana jako „cena
proponowana” lub „sugerowana cena detaliczna”, a tak¿e „proponowana cena sprzeda¿y” jest cen¹, która nie by³a stosowana
w sklepie w Sosnowcu, jest ona sugerowana przez Nike Poland Sp. z o.o. polskim detalistom. Faktycznie ceny sugerowane nie musia³y
byæ stosowane w sprzeda¿y na terenie Polski.
W regulaminie TSOC zawarte s¹ postanowienia dotycz¹ce podwójnego oznaczania cenami sprzedawanych towarów. Jednak
równoczeœnie ww. regulamin zawiera postanowienia mówi¹ce, ¿e „(...) Ustawodawca chroni konsumentów przed nieuczciwym
porównywaniem cen” oraz, ¿e „Nie nale¿y stosowaæ rekomendowanej ceny w porównaniach cen, chyba ¿e jest to rzeczywista
rekomendowana cena, po której produkt jest powszechnie sprzedawany w normalnej cenie w sklepach detalicznych.”.
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W toku niniejszego postêpowania organ antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje.
Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy antymonopolowej, za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów uwa¿a siê godz¹ce
w nie bezprawne dzia³ania przedsiêbiorcy. Nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów.
Ustawa antymonopolowa w art. 23a ust. 2 stanowi, ¿e za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów uwa¿a siê
w szczególnoœci stosowanie postanowieñ wzorców umów, które zosta³y wpisane do rejestru postanowieñ wzorców umowy
45
uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 479 Kpc, naruszanie obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i
pe³nej informacji, nieuczciw¹ lub wprowadzaj¹c¹ w b³¹d reklamê i inne czyny nieuczciwej konkurencji godz¹ce w zbiorowe interesy
konsumentów.
W przypadku, gdy dosz³o do naruszenia art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, organ antymonopolowy na mocy
art. 23c ust. 1 tej ustawy uznaje okreœlon¹ praktykê za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów i nakazuje zaniechanie jej stosowania.
[…] Zarzucan¹ praktyk¹ naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów jest naruszenie obowi¹zku udzielania konsumentom
rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji poprzez uwidacznianie cen towarów sprzedawanych w sklepie Outlet Store zlokalizowanym
w TSOC, w sposób wprowadzaj¹cy konsumentów w b³¹d co do oferowania towarów po obni¿onej cenie oraz w sposób sprzeczny z §7
ust. 3 rozporz¹dzenia w sprawie szczegó³owych zasad uwidaczniania cen towarów i us³ug oraz sposobu oznaczania cen¹ towarów
przeznaczonych do sprzeda¿y, co stanowi naruszenie art. 23a ust. 1 i 2 ustawy antymonopolowej.
W sklepie Outlet Store towary przeznaczane do sprzeda¿y s¹ oznaczane podwójnymi cenami: jedna - wy¿sza jest przekreœlona
i oznaczona jako „proponowana cena”, „sugerowana cena detaliczna”, natomiast druga z cen jest faktycznie stosowan¹ cen¹
sprzeda¿y towarów.
Zgodnie z §7 ust. 3 rozporz¹dzenia w sprawie szczegó³owych zasad uwidaczniania cen towarów w placówkach handlowych, przy
towarach oferowanych do sprzeda¿y po przecenie, na wywieszkach umieszczonych przy towarach przecenionych obok przekreœlonej
dotychczasowej ceny i wyrazu „przecena” albo wyrazów „obni¿ka ceny”, uwidacznia siê cenê obni¿on¹, jej okres obowi¹zywania,
a tak¿e przyczynê lub przyczyny dokonanej przeceny - obni¿ki ceny. Z treœci powy¿szej regulacji wynika, ¿e w sytuacji, gdy przedsiêbiorca
oferuje towar po cenie obni¿onej, musi ten towar oznaczyæ w sposób okreœlony w rozporz¹dzeniu. Jednak mo¿liwoœæ oznaczenia
towaru dwoma cenami dotyczy wy³¹cznie sytuacji, gdy wczeœniej towar ten by³ ju¿ oferowany w danej placówce handlowej.
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.), w miejscach sprzeda¿y detalicznej
i œwiadczenia us³ug uwidacznia siê, z zastrze¿eniem ust. 3, ceny jednostkowe towarów i us³ug w sposób zapewniaj¹cy prost¹
i niebudz¹c¹ w¹tpliwoœci informacjê o ich wysokoœci, a w odniesieniu do cen urzêdowych - tak¿e o ich rodzaju (cena urzêdowa) oraz
o przyczynach wprowadzenia obni¿ek cen. Sposób oznaczania cen zosta³ doprecyzowany przez §3 pkt 1 i 2 ww. rozporz¹dzenia
w sprawie szczególnych zasad uwidaczniania cen towarów przez nakazanie, aby towary oferowane kupuj¹cym w miejscu sprzeda¿y
by³y opatrzone, z zastrze¿eniem §5, wywieszkami zawieraj¹cymi informacje wskazuj¹ce ich nazwy handlowe, ceny oraz jednostki
miar, do których odnosz¹ siê uwidocznione ceny. W przypadku towarów podobnych na wywieszkach umieszcza siê ponadto nazwê
producenta i inne informacje umo¿liwiaj¹ce niebudz¹c¹ w¹tpliwoœci identyfikacjê ceny z towarem. Na wywieszkach podaje siê ceny
aktualne w momencie oferowania towarów.
Powy¿ej powo³ane przepisy nakazuj¹ podanie ceny sprzeda¿y, aktualnej w momencie oferowania towarów. Natomiast oznaczenie
towarów dwoma cenami jest zastrze¿one do specyficznych okolicznoœci stosowania obni¿ki lub przeceny. Jednak w ka¿dym
przypadku dotyczy to cen faktycznie stosowanych w danej placówce handlowej. Rozporz¹dzenie jednoznacznie stanowi o cenach
stosowanych w danej placówce handlowej. Porównywanie cen aktualnie stosowanych z cenami innych przedsiêbiorców, lub cen
sugerowanych lub zalecanych przez producenta jest sprzeczne z ww. regulacjami prawa. Dodatkowo przepisy nakazuj¹ szczegó³owo
w jaki sposób takie ceny powinny byæ przedstawione i opisane.
Tak szczegó³owe okreœlenie sposobu przedstawienia dwóch cen na wywieszkach do³¹czanych do towarów wynika z faktu,
¿e konsument widz¹c tak¹ ofertê identyfikuje j¹ jako unikaln¹ mo¿liwoœæ dokonania zakupu rzeczy za ni¿sz¹ cenê, dziêki czemu ma
mo¿liwoœæ zaoszczêdzenia œrodków pieniê¿nych, którymi dysponuje. Stosowanie przez przedsiêbiorców promocji cenowych jest
jednym z instrumentów aktywizuj¹cych sprzeda¿ i wp³ywaj¹cych na decyzje nabywcze konsumentów. Polega ono na obni¿aniu cen
sprzedawanych towarów w okreœlonym okresie.
Konsumenci dokonuj¹ zakupu z ró¿nych powodów. Wœród nich mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce przyczyny: ekonomiczne, tj. zakup ze
wzglêdu na cenê, koszt; spo³eczne, tj. zakup ze wzglêdu na fakt u¿ytkowania produktu przez znajomych i przyjació³, chêæ dorównania
innym; preferencje, tj. zakup ze wzglêdu na fakt preferowania jednej marki produktu; przyzwyczajenie, tj. zakup ze wzglêdu na
okreœlone nawyki; reputacja, tj. zakup ze wzglêdu na reputacjê producenta lub sprzedawcy, dotychczasowe pozytywne doœwiadczenia
(Por. L. Garbarski, Zrozumieæ nabywcê PWE, Warszawa 1994 r., s. 42).
W przedmiotowym przypadku zaistnia³a sytuacja, gdy sprzedawca na wywieszce zestawi³ ceny nigdy nie obowi¹zuj¹ce
w placówce handlowej z cenami stosowanymi od momentu wprowadzenia poszczególnych towarów do obrotu w niej. Przy cenie
przekreœlonej podawana jest informacja „sugerowana cena detaliczna”. Dodatkowo w sklepie wywieszona jest informacja
zawieraj¹ca zapewnienia dotycz¹ce jakoœci sprzedawanych produktów, deklaracje misji firmy, a tak¿e „NIKE FACOTRY STORE to
pierwszy sklep fabryczny Nike w Polsce tzw. Outlet, co oznacza, ¿e w naszym sklepie kupisz ostatnie sztuki z kolekcji, starsze kolekcje
oraz wzory, a to wszystko za cenê min. 30% ni¿sz¹ ni¿ w innych sklepach”.
Fakt, ¿e sklep charakteryzuje siê sprzeda¿¹ koñcówek serii z wczeœniejszych sezonów i jest sklepem firmowym, sugeruje
konsumentom, ¿e mog¹ oni nabyæ towar po korzystnych cenach. Oczekuj¹ oni, ¿e oferowana cena jest ni¿sza ni¿ wczeœniej oferowana
w innych punktach sprzeda¿y. Tak wiêc z za³o¿enia maj¹ oni prawo oczekiwaæ, ¿e cena sprzeda¿y w tym sklepie jest ni¿sza od innych
sklepów. Dlatego te¿ konsumenci otrzymuj¹c informacjê na wywieszce o dwóch cenach, s¹ informowani, ¿e sklep dodatkowo
zastosowa³ obni¿kê ceny co do konkretnych produktów. Konsument otrzymuje informacjê o dokonaniu przeceny towaru.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e w ró¿nych sklepach te same towary marki Nike mog¹ byæ sprzedawane po ró¿nych cenach, porównanie
na wywieszce faktycznej ceny sprzeda¿y z cen¹ nie obowi¹zuj¹c¹ w danym sklepie wprowadza konsumentów w b³¹d co do korzyœci
wynikaj¹cych z mo¿liwoœci nabycia towaru. Konsument analizuj¹c te korzyœci, mo¿e mieæ przeœwiadczenie, ¿e obni¿ka o 30% jest
kolejn¹ obni¿k¹ w stosunku do wczeœniej obowi¹zuj¹cych w sklepie cen sugerowanych. Natomiast, jak ustalono, cena sugerowana
jest cen¹ wyjœciow¹ i nie by³a nigdy stosowana w przedmiotowym sklepie. Tak wiêc faktycznie sklep nie stosuje ¿adnej oferty
promocyjnej, a jedynie sprzedaje towary po sta³ych, z góry okreœlonych w strategii firmy cenach od momentu wprowadzenia ich do
sprzeda¿y w przedmiotowym sklepie. Dodatkowo zgodnie z §6.5.4 regulaminu TSOC „(...) Jeœli nie mo¿na tego okreœliæ, nale¿y
przedstawiæ tylko swoj¹ cenê bez ¿adnych porównañ z wy¿sz¹ cen¹”. Tak wiêc sposób oznaczania podwójnymi cenami oferowanych
towarów nie jest narzucany przez zarz¹dzaj¹c¹ firmê TSOC, gdy¿ regulamin dopuszcza³ stosowanie tylko jednej ceny w zale¿noœci od
okolicznoœci, które faktycznie maj¹ miejsce.
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Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e przedsiêbiorca w placówce handlowej Outlet Store od momentu wprowadzenia do obrotu
poszczególnych towarów stosuje wzglêdem nich sta³¹ cenê, nie zaistnia³a w przedmiotowym przypadku przecena lub obni¿ka, która
umo¿liwia³aby oznaczenie sprzedawanych towarów dwoma cenami, na co zezwala rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych zasad
uwidaczniania cen towarów. Dlatego te¿ oceniana praktyka jest sprzeczna z ww. rozporz¹dzeniem.
Tak wiêc bior¹c pod uwagê fakt, ¿e wy¿sza cena umieszczona na wywieszce dodatkowo przekreœlona nigdy nie obowi¹zywa³a
w przedmiotowym sklepie, nale¿a³o uznaæ stosowan¹ praktykê za sprzeczn¹ z przepisami ww. rozporz¹dzenia, a wiêc bezprawn¹.
Dodatkowo podanie konsumentom informacji o dwóch cenach, przy czym wy¿sza z nich nigdy nie obowi¹zuj¹ca w sklepie jest
przekreœlona, zosta³o przez organ antymonopolowy uznane za naruszaj¹ce obowi¹zek udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej
i pe³nej informacji, przez co konsumenci s¹ wprowadzani w b³¹d.
Zakwestionowana praktyka dotyka nieograniczonej iloœci konsumentów, którzy skorzystali z oferty przedsiêbiorcy, a tak¿e
potencjalnych klientów.
W zwi¹zku z faktem, ¿e zaistnia³y ³¹cznie obie przes³anki, organ antymonopolowy uzna³ ocenian¹ praktykê za naruszaj¹c¹ zbiorowe
interesy konsumentów.
Wobec powy¿szego orzeka siê, jak w pkt I sentencji decyzji. […]
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DECYZJA
z dnia 24 maja 2006 r.
w sprawie stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów
przez Wydawnictwo Super Nowoœci Sp. z o.o. w Rzeszowie
(Nr RKR-25/2006)
Na podstawie art. 23c w zw. z art. 23a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, stosownie do art. 28
ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie okreœlenia w³aœciwoœci miejscowej
i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu - z urzêdu - postêpowania w sprawie
stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów:
I. uznaje siê za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, wskazan¹ w art. 23a ust. 2 ww. ustawy, bezprawne dzia³anie
Wydawnictwa Super Nowoœci Sp. z o.o. w Rzeszowie, polegaj¹ce na:
1. naruszeniu obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji poprzez poinformowanie - niezgodnie
z prawd¹ - na ³amach dziennika „Super Nowoœci” z dnia 7-9 paŸdziernika 2005 r. /Nr 196 (2252)/, w artykule zatytu³owanym
„Angielski na wsi”, ¿e szko³a jêzykowa „Awans” w Rzeszowie zosta³a uznana w rankingu Newsweeka za najlepsz¹
w Rzeszowie szko³ê ucz¹c¹ metod¹ Callana - co stanowi naruszenie art. 14 ust. 1 i 3 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
2. naruszeniu art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe poprzez zamieszczenie na ³amach dziennika „Super Nowoœci” z dnia 7-9 paŸdziernika
2005r. /Nr 196 (2252)/ oraz z dnia 14-16 paŸdziernika 2005 r. /Nr 201 (2257)/ artyku³ów prasowych pt.: „Angielski na wsi” oraz
„4x taniej za angielski”, dotycz¹cych kursów jêzykowych oferowanych przez szko³ê jêzykow¹ „Awans”, zredagowanych
w sposób budz¹cy w¹tpliwoœci, czy ten materia³ redakcyjny nie stanowi ukrytej reklamy i nakazuje siê zaniechanie jej stosowania.
II. nak³ada siê na Wydawnictwo Super Nowoœci Sp. z o.o. z siedzib¹ w Rzeszowie, obowi¹zek opublikowania w dwóch kolejnych
pi¹tkowych wydaniach gazety „Super Nowoœci” na drugiej stronie, w ramce informacji o nastêpuj¹cej treœci: Realizuj¹c obowi¹zek
wynikaj¹cy z decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RKR-25/2006 z dnia 24 maja 2006 r., informujemy
czytelników, ¿e opublikowane na ³amach dziennika „Super Nowoœci” materia³y prasowe: „Angielski na wsi” (nr 196/2252 z dnia
7-9 paŸdziernika 2005 r.) oraz „4 x taniej za angielski” (nr 202/2257 z dnia 14-16 paŸdziernika 2005 r.) sprawiaj¹ce wra¿enie neutralnej
informacji naszej redakcji, w rzeczywistoœci by³y przygotowane przez zleceniodawcê i stanowi³y reklamê kursów jêzykowych
oferowanych przez Szko³ê Jêzyków Obcych „Awans” w Rzeszowie. Informujemy tak¿e, i¿ w ww. artyku³ach - powo³uj¹c siê na
ranking tygodnika Newsweek - niezgodnie z prawd¹ podano, jakoby szko³a Jêzyków Obcych „Awans” zosta³a uznana za najlepsz¹
szko³ê ucz¹c¹ metod¹ Callana w Rzeszowie. Szko³a ta, w rankingu prowadzonym przez tygodnik Newsweek, zajê³a drugie miejsce,
przy czym w rankingu tym nie kierowano siê metodami nauczania.
UZASADNIENIE
[…] W przedmiotowej sprawie Prezes Urzêdu wszcz¹³ z urzêdu postêpowanie w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy
konsumentów. Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy antymonopolowej za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów rozumie
siê godz¹ce w nie bezprawne dzia³ania przedsiêbiorcy. Nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów
konsumentów. Art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie (...) do praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów zalicza
w szczególnoœci: […] naruszenie obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji, nieuczciw¹ lub
wprowadzaj¹c¹ w b³¹d reklamê lub inne czyny nieuczciwej konkurencji godz¹ce w zbiorowe interesy konsumentów. […]
Dokonuj¹c pod tym k¹tem oceny zachowañ Wydawcy, nale¿y stwierdziæ, ¿e praktyki Spó³ki Super Nowoœci, o których mowa
w pkt I.1. decyzji dotycz¹ zrealizowania ci¹¿¹cego na przedsiêbiorcy obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej prawdziwej i pe³nej
informacji, którego zaniechanie w konsekwencji doprowadzi³o do naruszenia art. 14 ust. 1 i 3 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (z.n.k.). […]
W przedmiotowej sprawie Prezes Urzêdu zarzuci³ Wydawcy informowanie, niezgodnie z prawd¹, na ³amach gazety „Super Nowoœci”,
¿e szko³a jêzykowa „Awans” zosta³a uznana, po raz drugi z rzêdu, za najlepsz¹ szko³ê ucz¹c¹ metod¹ Callana w Rzeszowie. Wskazuj¹c
na te informacje przedsiêbiorca powo³a³ siê na dane zawarte w tygodniku Newsweek. […] W przedmiotowym rankingu […] szko³a
jêzykowa „Awans” zajê³a drugie miejsce w Rzeszowie. Tymczasem Wydawca w treœci artyku³u, jaki ukaza³ siê w „Super Nowoœciach”
(nr 196/ 2252 z dnia 7-9 paŸdziernika 2005 r.) poda³, i¿ w rankingu Newsweeka szko³a „Awans” zosta³a uznana za najlepsz¹
w Rzeszowie szko³ê ucz¹c¹ metod¹ Callana. […]
[…] nale¿y przyj¹æ, ¿e analizy przedmiotowej sprawy nale¿y dokonaæ przez pryzmat konsumenta nieœwiadomego i nieostro¿nego,
a tym samym uznaæ, ¿e omawiane teksty reklamowe mog³y wprowadziæ go w b³¹d i wywo³ywaæ mylne wyobra¿enie co do
rzeczywistej pozycji zajmowanej przez szko³ê jêzykow¹ „Awans” w rankingu Newsweeka. Tym samym nale¿a³o uznaæ, ¿e pierwsza z
przes³anek dla zastosowania art. 14 ust. 1 ustawy o z.n.k. zosta³a spe³niona.

DZIENNIK URZÊDOWY NR 3

106

Aby zastosowaæ wy¿ej przywo³any przepis konieczne jest równie¿, aby podanie nieprawdziwych informacji mia³o na celu
osi¹gniêcie korzyœci lub wyrz¹dzenie szkody. Ustawodawca nie wskazuje przy tym podmiotu, który ma osi¹gn¹æ korzyœæ lub któremu
ma byæ wyrz¹dzona szkoda. […] W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z korzyœci¹ szko³y jêzykowej „Awans” - podmiotu,
o którym informacja znalaz³a siê na ³amach gazety Super Nowoœci. […] Nale¿y zatem przyj¹æ, ¿e i ta przes³anka zosta³a spe³niona.
Spó³ka Super Nowoœci podnios³a, ¿e tekst przygotowany zosta³ w ca³oœci przez Og³oszeniodawcê, dlatego adresatem zarzutu
naruszenia obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych powinien byæ jej autor. […] Jak wynika z art. 42 ust. 2 Prawa prasowego „Wydawca
i redaktor nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ og³oszeñ i reklam opublikowanych zgodnie z art. 36”. Wnioskuj¹c a contrario z wy¿ej
przytoczonego przepisu, nale¿y przyj¹æ, ¿e wydawca i redaktor odpowiada za treœæ og³oszeñ i reklam opublikowanych z naruszeniem
art. 36 ustawy - Prawo prasowe. W badanym stanie faktycznym wydawca - Super Nowoœci Sp. z o.o. - nie wykona³ ci¹¿¹cego na nim
obowi¹zku, o którym mowa w art. 36 Prawa prasowego, tj. nie oznaczy³ w sposób odpowiedni i wyró¿niaj¹cy materia³ów
reklamowych, dlatego w œwietle przytoczonych wy¿ej argumentów nale¿y przyj¹æ, ¿e jest podmiotem odpowiedzialnym za treœæ
artyku³ów dotycz¹cych szko³y jêzykowej „Awans”. […] Bior¹c powy¿sze pod uwagê Prezes Urzêdu uzna³, ¿e dzia³ania Super Nowoœci
Sp. z o.o., spe³niaj¹c dyspozycje art. 14 ust. 1 i 3 pkt 4 ustawy o z.n.k. s¹ bezprawne, a wiêc pierwsza z przes³anek koniecznych dla
uznania, ¿e dosz³o do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów zosta³a spe³niona.
Analizuj¹c kolejn¹ z przytoczonych przes³anek uznania dzia³añ przedsiêbiorców za naruszaj¹ce cytowany wy¿ej art. 23a ustawy
o ochronie (...), konieczne wydaje siê byæ omówienie pojêcia „zbiorowe interesy konsumentów”. […] Ustawodawca nie podaje
definicji legalnej „zbiorowych interesów konsumentów”, wskazuje jedynie, ¿e zbiorowym interesem konsumentów nie jest suma
indywidualnych interesów konsumentów (art. 23a ust. 1 zd. 2. ustawy). Z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów mamy
zatem do czynienia, gdy skutkami bezprawnych dzia³añ przedsiêbiorców dotkniêty jest szeroki kr¹g odbiorców - konsumentów, gdy
dzia³ania godz¹ w interesy ka¿dego, bli¿ej nieokreœlonego, traktowanego in abstracto konsumenta. […] Przyj¹æ zatem nale¿y, ¿e ze
zbiorowymi interesami konsumentów mamy do czynienia wówczas, gdy dzia³ania przedsiêbiorcy s¹ powszechne i mog¹ dotkn¹æ
ka¿dego potencjalnego klienta przedsiêbiorcy, czyli konsumenta. […] W œwietle powy¿szego, nale¿y przyj¹æ, ¿e w niniejszej sprawie
bez w¹tpienia mamy do czynienia z godzeniem w zbiorowe interesy tych wszystkich konsumentów, którzy s¹ czytelnikami dziennika
„Super Nowoœci”. […] Jak zatem wynika z powy¿szego, zakwestionowane przez Prezesa Urzêdu dzia³anie Wydawcy jest dzia³aniem
godz¹cym w zbiorowy interes konsumentów. To z kolei powoduje, ¿e zosta³a spe³niona druga z ww. przes³anek.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, Prezes Urzêdu stwierdzi³, ¿e zosta³y spe³nione ³¹cznie obie przes³anki konieczne dla zakwalifikowania
dzia³ania Wydawcy opisanego w pkt I.1. sentencji decyzji, jako praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów, okreœlonej w art. 23a
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Dokonuj¹c analizy praktyki Spó³ki Super Nowoœci orzeczonej w pkt I.2. sentencji decyzji, nale¿y pos³u¿yæ siê przepisami ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy - Prawo prasowe.
Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o z.n.k. „Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególnoœci
wypowiedŸ, która zachêcaj¹c do nabywania towarów lub us³ug, sprawia wra¿enie neutralnej informacji.” Natomiast art. 36 ust. 3
Prawa prasowego stanowi, ¿e „Og³oszenia i reklamy musz¹ byæ oznaczone w sposób nie budz¹cy w¹tpliwoœci, i¿ nie stanowi¹ one
materia³u redakcyjnego.”
Punktem wyjœcia dla oceny kwestionowanych artyku³ów przez pryzmat zacytowanych wy¿ej przepisów prawa jest
zakwalifikowanie materia³ów prasowych, które ukaza³y siê na ³amach dziennika „Super Nowoœci”, jako reklamy. Zarówno w literaturze
przedmiotu, jak i orzecznictwie definicje pojêcia reklamy kszta³towane s¹ na potrzeby konkretnych okolicznoœci. Nale¿y zauwa¿yæ
jednoczeœnie, ¿e na gruncie prawa polskiego brak jest jednej powszechnie obowi¹zuj¹cej legalnej definicji reklamy. Nale¿y przyj¹æ,
w œlad za pojawiaj¹cymi siê w doktrynie definicjami, ¿e reklam¹ jest ka¿dy przekaz, który ma na celu zwiêkszenie popytu na dany
produkt - towar lub us³ugê. Charakter taki maj¹ przede wszystkim og³oszenia zamieszczane w œrodkach masowego przekazu […]
W przedmiotowej sprawie ukazuj¹ce siê w lokalnej gazecie materia³y prasowe stanowi³y bez w¹tpienia reklamê us³ug - kursów
jêzykowych oferowanych przez szko³ê jêzykow¹ „Awans”. O powy¿szym œwiadczyæ móg³ fakt wykupienia przez ww. szko³ê
powierzchni reklamowej od przedsiêbiorcy poœrednicz¹cego w transakcjach tego rodzaju oraz sama forma przekazów. Pomimo
i¿ sugerowano, ¿e przedmiotowe materia³y pochodz¹ od redakcji lub stanowi¹ reporta¿, zawarte w nich dane nie mog³y zostaæ uznane
za neutraln¹ informacjê o oferowanych przez dany podmiot us³ugach. W omawianych artyku³ach, obok „czystych” informacji,
znajdowa³y siê elementy odwo³uj¹ce siê do uczuæ i emocji odbiorców, maj¹ce na celu wywo³aæ u nich okreœlone, zamierzone wra¿enia
i reakcje. Ka¿dy z omawianych i kwestionowanych przez Prezesa Urzêdu materia³ów prasowych spe³nia³ cele i funkcje przekazu
reklamowego, m.in. poprzez dok³adne podanie danych teleadresowych i zaprezentowanie oferty. […]
W przytoczonym stanie faktycznym przedstawienie oferty jêzykowej szko³y „Awans” jako najlepszej nauczaj¹cej metod¹ Callana
na terenie Rzeszowa oraz kszta³c¹cej szybciej, a dziêki temu korzystniej pod wzglêdem finansowym, mia³o wp³yn¹æ na decyzjê
potencjalnego konsumenta, co do podjêcia nauki w tej w³aœnie szkole. Podstawowe funkcje przekazu promocyjnego zosta³y
osi¹gniête dziêki wyró¿nieniu oferty (odró¿nieniu od innych funkcjonuj¹cych na rynku) i przedstawieniu jej w taki sposób, ¿e
równoczeœnie wp³ywa siê na proces decyzyjny adresata (funkcja perswazyjna oraz u³atwiaj¹ca wybór) oraz przedstawieniu oferty
(funkcja informacyjna).
Bior¹c pod uwagê powy¿sze argumenty, w ocenie Prezesa Urzêdu, w¹tpliwoœci nie budzi fakt, ¿e materia³y opublikowane na
³amach gazety Super Nowoœci, mimo i¿ opatrzone by³y danymi osób je przygotowuj¹cych, co sugerowa³o, ¿e pochodz¹ od redakcji,
stanowi³y reklamê rozumian¹ jak powy¿ej. Kieruj¹c siê zasad¹ transparentnoœci obrotu gospodarczego jak równie¿ prawem odbiorców
(konsumentów) do informacji, ustawodawca, w ustawie - Prawo prasowe, na³o¿y³ obowi¹zek oznaczania reklam i og³oszeñ w sposób
nie budz¹cy w¹tpliwoœci, ¿e nie stanowi¹ one materia³u redakcyjnego (art. 36 ust. 1 Prawa prasowego). […]
W œwietle powy¿szego bez znaczenia pozostaje fakt, ¿e Wydawca Super Nowoœci Sp. z o.o. informowa³ szko³ê jêzykow¹
„Awans” o koniecznoœci opatrzenia tekstu ramk¹ lub t³em oraz nag³ówkiem jednoznacznie sugeruj¹cym, ¿e jest to reklama lub artyku³
op³acony przez zleceniodawcê, bowiem to na Spó³ce Super Nowoœci - jako wydawcy gazety - spoczywa³ na³o¿ony przez odpowiednie
przepisy Prawa prasowego obowi¹zek. Obowi¹zku tego - co nale¿y podkreœliæ - nie mo¿na zaniechaæ, powo³uj¹c siê na okolicznoœci
wskazane przez stronê, tj. dostarczenie materia³ów reklamowych w ostatniej chwili i zwi¹zany z tym poœpiech. […] Nale¿y przyj¹æ, ¿e
potrzeba wyodrêbnienia reklamy i jednoznacznego nazwania tekstu jako takiego, ma na wzglêdzie równie¿ prawo konsumenta do
informacji. Konsument bowiem inaczej postrzega i odbiera reklamê, a inaczej neutraln¹ informacjê, w tym równie¿ artyku³ prasowy. […]
Maj¹c na wzglêdzie, ¿e Wydawca nie spe³ni³ ci¹¿¹cego na nim obowi¹zku wynikaj¹cego z Prawa prasowego poprzez opublikowanie
treœci reklamowych bez wyraŸnego odró¿nienia ich od regularnego materia³u redakcyjnego, nale¿y uznaæ, ¿e dyspozycja przepisu art. 36
ust. 3 Prawa prasowego zosta³a spe³niona.Przywo³ywany art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o z.n.k. stanowi¹cy, ¿e jednym z czynów
nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest wypowiedŸ, która zachêcaj¹c do nabywania towarów lub us³ug, sprawia wra¿enie
neutralnej informacji, tj. stosowanie reklamy ukrytej, pozostaje w œcis³ej korelacji z omawian¹ wy¿ej regulacj¹ Prawa prasowego.
Konsekwencj¹ bowiem braku wyraŸnego odró¿nienia reklamy od materia³u redakcyjnego jest jej ukrycie i spowodowanie u konsumenta
konfuzji co do charakteru przekazywanych treœci. […]
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Informacje, jakie ukazywa³y siê w prasie drukowanej s³u¿y³y zwiêkszeniu popytu na us³ugi w postaci kursów jêzyka angielskiego.
Prezes Urzêdu ustali³, ¿e przedmiotowy przekaz by³ form¹ reklamy, tak wiêc przyœwieca³ mu cel charakterystyczny dla dzia³alnoœci
promocyjnej, jakim jest zachêcenie, poprzez przedstawienie us³ugi w pozytywnym aspekcie, superlatywach, podkreœlaj¹c jej zalety, do
nabycia jej.
WypowiedŸ bêd¹ca przedmiotem oceny musi sprawiaæ wra¿enie neutralnej informacji. W przedstawionym stanie faktycznym,
przeciêtny odbiorca zapoznaj¹c siê z artyku³em […] dzia³a w przekonaniu, ¿e przedmiotowy materia³ pochodzi od redakcji i nie bêdzie
zawiera³ treœci reklamowych. Œwiadomoœæ tê wzmacnia fakt, ¿e odbiorca prasy równie¿ posiada wiedzê, w œwietle której reklamy
i inne materia³y promocyjne oznaczone s¹ w odpowiedni sposób. Tymczasem, jak wynika z na pozór neutralnej informacji, stanowi ona
reklamê us³ug oferowanych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w materiale redakcyjnym. Strona podnios³a, ¿e aby
skutecznie postawiæ zarzut stosowania reklamy ukrytej, konieczne jest wykazanie istotnego zamiaru ukrycia reklamy oraz celowoœci
dzia³ania. Podnios³a równie¿, i¿ takiego zarzutu nie mo¿na jej postawiæ, bowiem fakt opublikowania wskazanych materia³ów wynika³
wy³¹cznie z niedopatrzenia, nie zaœ zamiaru stosowania praktyk nieuczciwej konkurencji. Prezes Urzêdu nie zgodzi³ siê z tym
twierdzeniem, gdy¿ Strona - jako profesjonalista podejmuj¹cy dzia³alnoœæ na rynku wydawniczym - musi byæ œwiadoma ci¹¿¹cych na
niej obowi¹zków i nie mo¿e powo³ywaæ siê na okolicznoœci takie, jak poœpiech, czy zaniedbanie, które to w œwietle jej oceny mog¹
wy³¹czyæ obowi¹zek, a tym samym odpowiedzialnoœæ za dzia³ania niezgodne z prawem. Nie bez znaczenia pozostaje równie¿ fakt, ¿e
wszystkie ukazuj¹ce siê na ³amach gazety „Super Nowoœci” artyku³y dotycz¹ce szko³y jêzykowej „Awans” nie by³y wyodrêbnione
w sposób nie budz¹cy w¹tpliwoœci, i¿ nie stanowi¹ one materia³u redakcyjnego. Niedopatrzenie obowi¹zków wynikaj¹cych z prawa
prasowego nie mia³o charakteru jednorazowego i zawsze dotyczy³o tego samego podmiotu. […]
Z ca³okszta³tu przytoczonych okolicznoœci wynika jednoznacznie, ¿e dzia³aniu Wydawcy towarzyszy³ zamiar ukrycia treœci
reklamowych. Nale¿y zatem przyj¹æ, ¿e w opisanym stanie faktycznym na ³amach dziennika „Super Nowoœci” ukaza³a siê ukryta
reklama kursów jêzykowych oferowanych przez szko³ê „Awans”.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, Prezes Urzêdu uzna³, ¿e dzia³ania Super Nowoœci Sp. z o.o., spe³niaj¹c dyspozycje art. 16 ust. 1 pkt 4
ustawy o z.n.k. oraz art. 36 ust. 3 Prawa prasowego, s¹ bezprawne, a wiêc pierwsza z przes³anek koniecznych dla uznania, ¿e dosz³o do
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów zosta³a spe³niona. […]
Maj¹c na wzglêdzie, i¿ w odniesieniu do praktyk, o których mowa w punkcie I.1 i I.2 niniejszej decyzji, istnieje to¿samoœæ
podmiotowa - dotycz¹ one tego samego przedsiêbiorcy - Super Nowoœci Sp. z o.o., a dodatkowo dotycz¹ skorelowanych ze sob¹
dzia³añ zwi¹zanych z publikowaniem na ³amach gazety „Super Nowoœci” materia³ów dotycz¹cych szko³y jêzykowej „Awans”,
wskazaæ nale¿y, i¿ w niniejszej decyzji wyczerpuj¹co wykazano, ¿e naruszony dzia³aniem przedsiêbiorcy interes konsumentów ma
charakter zbiorowy. Jak zatem wynika z powy¿szego, zakwestionowane przez Prezesa Urzêdu dzia³anie Wydawcy jest dzia³aniem
godz¹cym w zbiorowy interes konsumentów. To z kolei powoduje, ¿e zosta³a spe³niona druga z ww. przes³anek. Maj¹c na uwadze
powy¿sze, Prezes Urzêdu stwierdzi³, ¿e zosta³y spe³nione ³¹cznie obie przes³anki konieczne dla zakwalifikowania dzia³ania Wydawcy
opisanego w pkt I.2. decyzji jako praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów, okreœlonej w art. 23a ustawy o ochronie (...).
Art. 23c ust. 1 ustawy o ochronie (...) stanowi, i¿ „Prezes Urzêdu w decyzji o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów nakazuje zaniechanie jej stosowania”. […] Z uwagi na incydentalny i œciœle zdefiniowany podmiotowo charakter praktyki
(oceniane artyku³y prasowe dotyczy³y tylko i wy³¹cznie szko³y „Awans”) nale¿y przyj¹æ, ¿e mimo i¿ Wydawca poinformowa³ organ
antymonopolowy o zaprzestaniu publikowania w przysz³oœci materia³ów zlecanych przez ten podmiot, nie dosz³o do jej zaniechania.
[…] W ocenie Prezesa Urzêdu nie mo¿na uznaæ za zaniechanie praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów stosowanej
przez Wydawcê, podjêcie przez tego¿ Wydawcê decyzji, i¿ nie bêdzie zamieszcza³ wiêcej materia³ów zleconych przez osobê trzeci¹
(tu: szko³ê „Awans”), która nie jest podmiotem stosuj¹cym tê praktykê. Tego rodzaju deklaracja - pomijaj¹c, i¿ stanowi dolegliwoœæ dla
podmiotu, który nie jest sprawc¹ praktyki - ani nie wyeliminuje skutków zachowañ Wydawcy, które mia³y miejsce w przesz³oœci, ani nie
zapobiegnie podejmowaniu przez Wydawcê podobnych zachowañ w przysz³oœci, w sytuacji, gdy zlecenie bêdzie pochodzi³o od innego
ni¿ szko³a „Awans” podmiotu. […] Ze wzglêdów przytoczonych powy¿ej, oœwiadczenie Wydawcy w przedmiocie dalszego
zamieszczania informacji przygotowanych przez szko³ê jêzykow¹ „Awans” nale¿y uznaæ za nieskuteczne i nie maj¹ce znaczenia dla
rozstrzygniêcia w przedmiocie zaniechania praktyki.
W przedmiotowej sprawie u konsumentów, którzy zapoznali siê z treœci¹ artyku³ów powsta³o mylne przekonanie, jakoby szko³a
„Awans” by³a najlepsz¹ - w rankingu Newsweeka - szko³¹ w Rzeszowie ucz¹c¹ metod¹ Callana. […] Konsumenci w przekonaniu tym
tkwi¹ nadal, jako ¿e ¿adna informacja na temat szko³y Awans prostuj¹ca poprzednie - zakwestionowane przez Prezesa Urzêdu - nie
ukaza³a siê. Skutki praktyki w postaci mylnego przekonania o ofercie szko³y Awans trwaj¹ zatem nadal. Jedyn¹ realn¹ mo¿liwoœci¹
wyprowadzenia konsumentów z b³êdu, usuniêcia skutków stwierdzonego naruszenia oraz zapobie¿enia dzia³aniom o podobnym
skutku w przysz³oœci, jest nakazanie Wydawcy zaniechania stosowania stwierdzonej praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy
konsumentów. […] Nakaz dotyczy nie tylko wskazanego w konkretnej sprawie podmiotu, tj. szko³y jêzykowej „Awans”, ale wszystkich
potencjalnych przedsiêbiorców reklamuj¹cych swoje us³ugi na ³amach dziennika „Super Nowoœci”. Wobec powy¿szego, orzeczono
jak w pkt II sentencji decyzji. […]
39
DECYZJA
z dnia 29 maja 2006 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej w Warszawie
oraz Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w Warszawie za porozumienie ograniczaj¹ce konkurencjê
(Nr DOK-49/2006)
I. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów, po przeprowadzeniu
postêpowania antymonopolowego, wszczêtego z urzêdu, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje dzia³anie
Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej z siedzib¹ w Warszawie oraz Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, polegaj¹ce na
ograniczaniu dostêpu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiêbiorców nieobjêtych porozumieniem, poprzez zagwarantowanie
Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. prawa pierwszeñstwa do uzyskania wy³¹cznej licencji na wykonywanie praw do transmisji telewizyjnych
meczów pi³ki no¿nej w lidze polskiej na krajowym rynku obrotu prawami do transmisji telewizyjnych meczów pi³ki no¿nej w lidze
polskiej, za porozumienie ograniczaj¹ce konkurencjê, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy i stwierdza zaniechanie jego
stosowania z dniem 2 lutego 2005 r.
II. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nak³ada na Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej z siedzib¹ w Warszawie karê pieniê¿n¹
w wysokoœci 443.998,73 z³ p³atn¹ do bud¿etu pañstwa.
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III. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nak³ada na Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, karê pieniê¿n¹
w wysokoœci 7.368.712,05 z³ p³atn¹ do bud¿etu pañstwa.
IV. Na podstawie art. 75 w zw. z art. 72 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów zobowi¹zuje Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej z siedzib¹ w Warszawie do zwrotu Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów kosztów postêpowania antymonopolowego w kwocie 12.932 z³.
V. Na podstawie art. 75 w zw. z art. 72 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów zobowi¹zuje Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie do zwrotu Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów kosztów postêpowania antymonopolowego w kwocie 12.932 z³.
UZASADNIENIE
[…] Prezes Urzêdu uzna³, i¿ w œwietle zebranego w postêpowaniu wyjaœniaj¹cym materia³u dowodowego, s¹ przes³anki do
wszczêcia postêpowania antymonopolowego. Przyznanie prawa pierwszeñstwa do nabycia praw do transmisji telewizyjnych „na
¿ywo” meczów pi³ki no¿nej ligi polskiej jednemu z nadawców telewizyjnych mog³o, zdaniem Prezesa Urzêdu, prowadziæ do
ograniczania dostêpu lub eliminowania z rynku obrotu prawami do transmisji pozosta³ych nadawców telewizyjnych.
W zwi¹zku z powy¿szym, wszczêto z urzêdu postêpowanie antymonopolowe w zwi¹zku z zawarciem przez PZPN i Canal+
porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê na rynku obrotu prawami do transmisji meczów pi³ki no¿nej ligi polskiej, polegaj¹cego na
ograniczaniu dostêpu do rynku lub na eliminowaniu z rynku przedsiêbiorców nieobjêtych porozumieniem poprzez zagwarantowanie
Canal+ prawa pierwszeñstwa do uzyskania wy³¹cznej licencji na wykonywanie praw do transmisji telewizyjnych meczów pi³ki no¿nej
w lidze polskiej, co mo¿e stanowiæ naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy.
[…] Organ antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje.
[…] Wobec posiadania przez PZPN …% udzia³u w rynku obrotu prawami do transmisji meczów pi³ki no¿nej ligi polskiej, ka¿de
dzia³anie tego podmiotu mog¹ce naruszyæ regu³y wolnej konkurencji, podjête w szczególnoœci w porozumieniu z nabywcami praw
bêd¹cych przedmiotem obrotu, wp³ywa znacz¹co na po³o¿enie pozosta³ych (w tym potencjalnych) nabywców tych praw, tj. innych ni¿
Canal+ nadawców telewizyjnych zainteresowanych nabyciem praw do transmisji, a poœrednio szerokiego krêgu konsumentów widzów nadawanych przez konkuruj¹cych ze sob¹ nadawców programów telewizyjnych.
Antykonkurencyjne porozumienie PZPN i Canal+ prowadziæ mo¿e do wyeliminowania konkurencji na rynku w³aœciwym,
tj. odciêcia konkurencyjnym wzglêdem Canal+ nadawcom telewizyjnym dostêpu do atrakcyjnych treœci niezbêdnych tym nadawcom
do skutecznego konkurowania o widzów i reklamodawców. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ porozumienia ograniczaj¹ce dostêp do rynku
uznawane s¹ za powa¿ne naruszenia prawa konkurencji. Ograniczanie dostêpu do rynku przedsiêbiorcom nie objêtym porozumieniem,
a prowadz¹cym b¹dŸ mog¹cym prowadziæ dzia³alnoœæ na rynku w³aœciwym, narusza zasadê równoœci podmiotów gospodarczych
i uczciwoœæ obrotu. Tym samym, porozumienie antykonkurencyjne jest niezwykle groŸne dla funkcjonowania rynku.
W przedmiotowej sprawie, zawarcie przez PZPN umowy z Canal+, nie tylko przyznaj¹ce Spó³ce wy³¹cznoœæ (która nie jest
kwestionowana w niniejszym postêpowaniu) na prawa do transmisji na okres 4 lat, lecz równie¿ uprzywilejowuj¹ce ten podmiot
w uzyskaniu licencji na kolejny okres wieloletni, jednoznacznie pogarsza sytuacjê rynkow¹ konkurentów Canal+, gdy¿ uniemo¿liwia im
wejœcie na rynek na równych z Canal+ zasadach. Konkurenci Canal+ s¹ zatem na skutek przedmiotowego porozumienia eliminowani
z rynku, co uderza w interesy nie tylko tych przedsiêbiorców, lecz poœrednio równie¿ w konsumentów (widzów), którzy mogliby
uzyskaæ szerszy dostêp do treœci sportowych, a zatem potencjalny kr¹g poszkodowanych uczestników rynku jest znacznie szerszy ni¿
wynika³oby to ze struktury konkurencji na rynku bêd¹cym przedmiotem porozumienia.
Ponadto, niewielka liczba graczy rynkowych dzia³aj¹cych lub mog¹cych dzia³aæ na rynku nie prowadzi do zaniku interesu
publicznego, gdy¿ istot¹ przedmiotowego postêpowania s¹ zasady funkcjonowania przedmiotowego rynku. Oznacza to, i¿ decyzja
Prezesa Urzêdu nie chroni indywidualnych interesów wybranego przedsiêbiorcy.
[…] Prezes Urzêdu uzna³, i¿ w przedmiotowym postêpowaniu rynkiem w³aœciwym produktowo jest krajowy rynek obrotu prawami
do transmisji meczów pi³ki no¿nej ligi polskiej. Za w³aœciwy rynek geograficzny przyjêto w niniejszej sprawie terytorium RP, ze wzglêdu
na zasiêg terytorialny udzielanych licencji obejmuj¹cy obszar ca³ego kraju. […]
Zarówno PZPN, jak i Canal+ spe³niaj¹ przes³anki uznania ich za przedsiêbiorców […], gdy¿ posiadaj¹ osobowoœæ prawn¹ oraz
prowadz¹ dzia³alnoœæ handlow¹, w sposób zorganizowany i ci¹g³y. Prezes Urzêdu nie podzieli³ stanowiska PZPN, i¿ Zwi¹zek, jako
stowarzyszenie o celach niezarobkowych, nie jest przedsiêbiorc¹ w rozumieniu ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.
Zdaniem Prezesa Urzêdu, dochód z dzia³alnoœci gospodarczej, który s³u¿y realizacji celów statutowych, nie pozbawia tej dzia³alnoœci
charakteru zarobkowego. Niew¹tpliwie obrót prawami maj¹tkowymi, które zosta³y Zwi¹zkowi przyznane na podstawie statutu PZPN,
bêd¹cego aktem wewnêtrznym, nie zaœ powszechnie obowi¹zuj¹cym, stanowi zarobkow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. PZPN, w stosunku
do podmiotów, którym udziela licencji na wykonywanie praw do okreœlonych transmisji, jest przedsiêbiorc¹ w rozumieniu ustawy,
natomiast umowy licencyjne, zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy, podlegaj¹ ocenie z punktu widzenia zgodnoœci z prawem konkurencji.
[…] Nale¿y nadmieniæ, i¿ w stanie faktycznym niniejszego postêpowania PZPN mo¿na równie¿ uznaæ za zwi¹zek przedsiêbiorców. […]
W opinii Prezesa Urzêdu, praktyka bêd¹ca przejawem zakazanego porozumienia wyra¿a siê w przepisie art. 5 Umowy z dnia
27 lipca 2000 r., który „nieodwo³alnie przyznaje PKT [Canal+] prawo pierwszeñstwa do uzyskania wy³¹cznej licencji na wykonywanie
Praw w sezonach 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009”. […] Poinformowanie potencjalnych oferentów uczestnicz¹cych
w przetargu na prawa do transmisji meczów ligowych w sezonach 2005/2006 do 2007/2008 o przys³uguj¹cym Canal+ szczególnym prawie
z³o¿enia oferty (tj. prawa pierwokupu) by³o, zdaniem organu antymonopolowego, wyrazem woli wykonania przez strony przytoczonego
zapisu art. 5 Umowy. Nale¿y zatem stwierdziæ, i¿ do wykazania istnienia porozumienia w niniejszym postêpowaniu wystarczy
przedstawienie treœci ww. art. 5 Umowy z 27 lipca 2000 r. oraz informacji zawartej w zaproszeniu do przetargu na prawa audiowizualne
z dnia 15 listopada 2004 r. Strony nie kwestionowa³y w toku postêpowania faktu umieszczenia ww. zapisów w ww. dokumentach.
W œwietle powy¿szego, Prezes Urzêdu uzna³, i¿ forma przedmiotowego porozumienia spe³nia przes³ankê z art. 4 pkt 4 ustawy.
[…] Nale¿y zatem rozwa¿yæ, czy celem lub skutkiem (art. 5 ust. 1 ustawy) przyznania Canal+ prawa pierwokupu by³o
wyeliminowanie, ograniczenie lub zak³ócenie w inny sposób konkurencji na rynku w³aœciwym. […] W ocenie Prezesa Urzêdu
antykonkurencyjny cel przedmiotowego zapisu nie ulega w¹tpliwoœci. Mo¿liwoœæ zawarcia przez Canal+ nowej umowy z PZPN na
warunkach identycznych z tymi okreœlonymi przez potencjalnego konkurenta Spó³ki prowadzi³a do ograniczenia po stronie Canal+
ryzyka ekonomicznego zwi¹zanego z zaanga¿owaniem siê w inwestycjê. Na mocy porozumienia, Canal+ zwolniono z koniecznoœci
podejmowania rywalizacji na rynku na takich samych zasadach, jak jego konkurenci. Spó³ka nie musia³a szacowaæ mo¿liwoœci
finansowych swoich konkurentów i okreœlaæ swojej oferty nie znaj¹c zachowania rynkowego rywala. Obowi¹zek poinformowania
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przez PZPN o ofercie rywali skutkowa³ asymetri¹ informacji pomiêdzy Canal+ i innymi potencjalnymi oferentami. W efekcie, potencjalny
rywal Canal+, aby mieæ szansê na uzyskanie praw do transmisji, musia³ z³o¿yæ ofertê na tyle atrakcyjn¹, aby byæ pewnym, i¿ Canal+ nie
jest w stanie wy³o¿yæ identycznej sumy za uzyskanie licencji. Tymczasem Spó³ka, sk³adaj¹c swoj¹ pierwotn¹ ofertê mog³a zaoferowaæ
kwotê nawet wielokrotnie ni¿sz¹ od konkurentów, ze œwiadomoœci¹, ¿e w razie jej przebicia, mo¿e podwy¿szyæ proponowan¹ kwotê
do poziomu wyznaczonego przez konkurenta.
Bezspornie antykonkurencyjny charakter przedmiotowej klauzuli wynika równie¿ z samej dyskryminacji równowartoœciowej
oferty konkurenta Canal+. Mo¿na domniemywaæ, ¿e ze wzglêdu na mnogoœæ warunków, jakie musz¹ spe³niaæ oferty ubiegaj¹cych siê
o licencje, niezwykle trudne w praktyce by³oby przedstawienie dwóch ofert identycznych pod wzglêdem konkurencyjnoœci.
Zak³adaj¹c, ¿e strony porozumienia uzgadniaj¹c przedmiotow¹ klauzulê chcia³y zagwarantowaæ jej praktyczn¹ wykonalnoœæ, mo¿na
przyj¹æ, ¿e identycznoœæ ofert w praktyce mia³a siê wyczerpywaæ w ofercie finansowej, przy podobnie zadowalaj¹cym spe³nieniu
innych wymagañ PZPN. Jasnym jest równie¿, ¿e Canal+ móg³by ex definitione lepiej spe³niaæ pewne wymagania stawiane oferentom,
z racji posiadania unikalnego na polskim rynku doœwiadczenia w kwestii transmisji ligowych meczów pi³ki no¿nej, skoro nadawca ten,
jako jedyny, transmituje mecze ligowe od 2000 r.
Najistotniejsza przy ocenie antykonkurencyjnoœci prawa pierwokupu przyznanego Canal+ jest okolicznoœæ przeniesienia prawa
podjêcia decyzji o przyznaniu licencji z PZPN na Canal+. To ten nadawca by³ de facto dysponentem licencji decyduj¹c, czy nabyæ pakiet
oferowany przez PZPN, czy te¿ uznaæ, i¿ z punktu widzenia prowadzonej dzia³alnoœci i kosztów zwi¹zanych z nabyciem praw do
transmisji, nie jest to dla niego op³acalne i oddaæ ten pakiet konkurentowi.
[…] W opinii organu antymonopolowego nale¿y przyj¹æ, i¿ przedmiotowe porozumienie wywo³a³o skutek w postaci ograniczenia
konkurencji na rynku w³aœciwym. Skutkiem takim, w ocenie Prezesa Urzêdu, by³a rezygnacja przez TVP z uczestnictwa w przetargu,
której bezpoœrednim powodem by³a œwiadomoœæ istnienia zapisu umownego uprzywilejowuj¹cego konkurenta TVP w ubieganiu siê
o prawa, którymi ten nadawca by³ zainteresowany.
[…] Zarówno polskie, jak i wspólnotowe prawo konkurencji z du¿¹ ostro¿noœci¹ podchodzi³o i podchodzi do zawierania umów na
wy³¹cznoœæ. Je¿eli kontekst gospodarczy wskazuje, i¿ zawieranie takich umów jest racjonalne gospodarczo i przynosi odpowiednie
korzyœci gospodarce i konsumentom, dopuszcza siê jej stosowanie, wskazuj¹c jednoczeœnie, ¿e okres, na jaki wy³¹cznoœæ jest
udzielana, nie powinien byæ d³u¿szy ni¿ jest to absolutnie konieczne dla prawid³owego wykonania umowy, ze wzglêdu na szkodliwy
wp³yw wy³¹cznoœci na konkurencyjnoœæ rynku. Organ antymonopolowy nie kwestionuje w niniejszym postêpowaniu przyznania
licencji o charakterze wy³¹cznym, uznaj¹c, i¿ wy³¹cznoœæ jako taka jest, co do zasady, elementem funkcjonowania rynków obrotu
prawami medialnymi. Prezes Urzêdu nie kwestionuje równie¿ okresu na jaki licencja na wykonywanie przedmiotowych praw by³a
przyznana, uznaj¹c, ¿e by³ to okres wystarczaj¹co d³ugi, aby z jednej strony zapewniæ licencjodawcy i licencjobiorcy odpowiednie
korzyœci gospodarcze z tytu³u udzielenia/nabycia licencji, z drugiej zaœ wystarczaj¹co krótki, aby nie powodowaæ trwa³ego, negatywnego
skutku dla konkurencyjnoœci przedmiotowego rynku. Jednak¿e, zawarcie w roku 2000 umowy na licencjê wy³¹czn¹ na okres d³u¿szy ni¿
4 lata mog³oby spowodowaæ zakwestionowanie tego okresu jako zbyt d³ugiego i naruszaj¹cego regu³y prawa konkurencji.
[…] Wskazana przez PZPN si³a finansowa TVP oraz zadeklarowane przez tê spó³kê zainteresowanie transmisjami meczów
ligowych nie powoduje, zdaniem organu antymonopolowego, i¿ podmiot ten zdecydowa³by siê wzi¹æ udzia³ w przetargu na ka¿dych
warunkach. Œwiadomoœæ, i¿ warunki uczestnictwa nie s¹ równe dla wszystkich, jest wystarczaj¹cym powodem do podjêcia przez
racjonalnie dzia³aj¹cego przedsiêbiorcê decyzji o wycofaniu siê z rywalizacji. Z deklaracj¹ zainteresowania transmisjami meczów
ligowych nie stoi równie¿ w sprzecznoœci fakt braku z³o¿enia oferty na pokazywanie skrótów z wybranych meczów, o który wszyscy
oferenci mogli ubiegaæ siê na jednakowych warunkach. Skróty maj¹ wyraŸnie ni¿sz¹ wartoœæ gospodarcz¹ od transmisji na ¿ywo, s¹ te¿
wykorzystywane w inny sposób (nie wchodz¹ w sk³ad ramówki). Brak zainteresowania samym pakietem skrótów wobec braku
mo¿liwoœci nabycia lub niechêci do uczestniczenia w nierównej rywalizacji o prawa do transmisji ca³ych meczów na ¿ywo, nie wyda³ siê
zatem Prezesowi Urzêdu zaskakuj¹cy.
[...] Przedmiotem zainteresowania organu antymonopolowego nie jest […] cel, na jaki mia³y, b¹dŸ maj¹ byæ, przeznaczone œrodki
z op³at licencyjnych. Podejmowanie przez Canal+ ryzyka gospodarczego, celem zapewnienia klubom pi³karskim œrodków niezbêdnych
do funkcjonowania i stworzenia warunków do w³aœciwego i atrakcyjnego przekazu transmisji meczów pi³karskich, jest okolicznoœci¹
nieistotn¹ z punktu widzenia prawa konkurencji. Mo¿na w sposób uprawniony za³o¿yæ, ¿e podobne motywy podejmowanych dzia³añ
mia³yby inne ni¿ Canal+ podmioty, które naby³yby przedmiotowe prawa do transmisji, gdy¿ ewidentnie wp³ynê³oby to na jakoœæ
i wartoœæ transmisji oferowanych na dalszych szczeblach obrotu.
[…] W œwietle powy¿szego Prezes Urzêdu uzna³, i¿ przyznanie przez PZPN Canal+ prawa pierwokupu wy³¹cznej licencji na
transmisjê meczów rozgrywanych przez kluby pi³karskie w ramach pierwszej i drugiej ligi pi³karskiej, Pucharu Polski oraz Pucharu Ligi
Polskiej, na okres od sezonu 2005/2006 do 2008/2009 stanowi zakazane ustaw¹ o ochronie konkurencji i konsumentów porozumienie
ograniczaj¹ce konkurencjê.
Odnoœnie kwestii zaniechania stosowania zarzucanej praktyki strony podnios³y w toku postêpowania, i¿ klauzula przewiduj¹ca
prawo pierwokupu nie znalaz³a swojego zastosowania, gdy¿ to Canal+ z³o¿y³ najkorzystniejsz¹ ofertê na Pakiet G³ównego
Transmituj¹cego. […] Z uwagi na fakt, i¿ okolicznoœci, w których przedmiotowa klauzula mog³a znaleŸæ zastosowanie nast¹pi³y w dniu
2 lutego 2005 r., tj. w dniu, w którym PZPN zapozna³ siê z ofertami konkurencyjnych wzglêdem Canal+ uczestników przetargu,
a oferowane przez konkurentów warunki nie dawa³y podstaw do jej zastosowania, Prezes Urzêdu przyj¹³, i¿ art. 5 Umowy,
przewiduj¹cy obowi¹zek poinformowania przez PZPN Canal+ o z³o¿onej w czasie trwania Umowy ofercie nabycia przedmiotowych
praw lub uzyskania licencji na wykonywanie przedmiotowych praw przed wygaœniêciem Umowy, nie móg³ znaleŸæ zastosowania.
Równoczeœnie brak jest dowodów, aby po tej dacie strony w dalszym ci¹gu uczestniczy³y w porozumieniu, którego celem lub skutkiem
by³oby uprzywilejowanie Canal+ przy nabywaniu licencji na prawa do transmisji meczów pi³ki no¿nej ligi polskiej w przypadku
zawierania kolejnych umów licencyjnych. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y stwierdziæ, zgodnie z art. 10 ustawy, i¿ zaniechano
stosowania przedmiotowej praktyki z dniem 2 lutego 2005 r.
[…] Za udowodnione nale¿y uznaæ, i¿ dosz³o do zawarcia przez PZPN i Canal+ zakazanego porozumienia ograniczaj¹cego
konkurencjê, którego celem i skutkiem by³o ograniczenie dostêpu do rynku obrotu prawami do transmisji meczów pi³ki no¿nej ligi
polskiej. Przedsiêbiorcy ci dopuœcili siê bezsprzecznie naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 5 ustawy, który nie zosta³ wy³¹czony na
podstawie art. 6 i 7 ustawy. Zdaniem Prezesa Urzêdu, okolicznoœci niniejszej sprawy, a w szczególnoœci charakter stwierdzonej
praktyki, w pe³ni uzasadniaj¹ na³o¿enie kar pieniê¿nych na przedsiêbiorców bêd¹cych uczestnikami przedmiotowego porozumienia.
[…] Dokonuj¹c oceny stopnia zawinienia PZPN i Canal+ w niniejszej sprawie Prezes Urzêdu wzi¹³ pod uwagê, ¿e opisane
w niniejszej decyzji dzia³ania nie mog³y siê PZPN i Canal+ kojarzyæ z niczym innym, jak tylko z nieuchronnoœci¹ naruszenia art. 5 ust. 1
pkt 6 ustawy. Zawarta przez ww. przedsiêbiorców umowa ewidentnie mia³a na celu zapewnienie, aby podmiotom innym ni¿ Canal+
utrudniæ z³o¿enie korzystniejszej od Canal+ oferty na nabycie praw do transmisji meczów ligi polskiej. Ze swej istoty ogranicza to
konkurencjê poprzez ograniczanie dostêpu do rynku obrotu prawami do transmisji meczów pi³ki no¿nej ligi polskiej. […]
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Na ocenê stopnia uci¹¿liwoœci porozumienia wp³ywa zarazem jego d³ugotrwa³oœæ - stwierdzona praktyka, choæ mia³a byæ
zastosowana jedynie raz - trwa³a jako uzgodniona przez blisko 5 lat.
W œwietle tych okolicznoœci Prezes Urzêdu uzna³, ¿e stwierdzona praktyka ograniczaj¹ca konkurencjê winna byæ oceniona jako
powa¿ne naruszenie konkurencji, co wp³ywa na wysokoœæ na³o¿onych kar pieniê¿nych. […]
Maj¹c na uwadze wszystkie powy¿sze okolicznoœci, Prezes Urzêdu uzna³, ¿e waga stwierdzonego niniejsz¹ decyzj¹ naruszenia
Ustawy oraz wskazane wy¿ej okolicznoœci ³agodz¹ce i obci¹¿aj¹ce przes¹dzaj¹ o zasadnoœci ustalenia, na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1
ustawy, wysokoœci kar pieniê¿nych na poziomie: w odniesieniu do PZPN: 443 998,73 z³. […], w odniesieniu do Canal+: 7 368 712,05 z³. […]
Nak³adaj¹c kary w ustalonych wy¿ej wysokoœciach, Prezes Urzêdu wyszed³ z za³o¿enia, i¿ powinny one mieæ charakter zarówno
represyjny, jak i prewencyjny. Na³o¿one kary pieniê¿ne powinny przyczyniæ siê do zapewnienia trwa³ego zaprzestania w przysz³oœci
naruszania przez PZPN i Canal+ regu³ konkurencji. Aby skutecznie zapobiegaæ próbom pojawienia siê w przysz³oœci takich
niekorzystnych zjawisk, musz¹ byæ ostrze¿eniem odczuwalnym. […]
Wobec powy¿szego orzeczono, jak w sentencji.
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DECYZJA
z dnia 30 maja 2006 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. w Warszawie za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
(Nr DOK-53/2006)
I. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, po przeprowadzeniu postêpowania
antymonopolowego, wszczêtego na wniosek Netii S.A. z siedzib¹ w Warszawie, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
uznaje dzia³anie Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzib¹ w Warszawie polegaj¹ce na podwy¿szeniu, z dniem 1 paŸdziernika 2005 r.
op³aty za po³¹czenia telefoniczne do numerów 0 708 1xx xxx z 29 gr netto na 58 gr netto za 1 minutê po³¹czenia, na krajowym rynku
dostêpu do us³ug krajowych i miêdzynarodowych po³¹czeñ telefonicznych na numerach 0 708 1xx xxx, za praktykê ograniczaj¹c¹
konkurencjê, o której mowa w art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, polegaj¹c¹ na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê
warunków niezbêdnych dla rozwoju konkurencji i nakazuje zaniechanie jej stosowania.
II. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 5 oraz art. 3 ust. 1
Rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w ¿ycie przepisów o konkurencji ustanowionych
w art. 81 i 82 Traktatu, po przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego z wniosku Netii S.A. z siedzib¹ w Warszawie, Prezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje dzia³anie Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzib¹ w Warszawie, polegaj¹ce na
podwy¿szeniu, z dniem 1 paŸdziernika 2005 r. op³aty za po³¹czenia telefoniczne do numerów 0 708 1xx xxx z 29 gr netto na 58 gr
netto za 1 minutê po³¹czenia, na krajowym rynku dostêpu do us³ug krajowych i miêdzynarodowych po³¹czeñ telefonicznych na
numerach 0 708 1xx xxx, za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê okreœlon¹ w art. 82 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹
i nakazuje zaniechanie jej stosowania.
III. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 8 ust. 1 i art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów oraz art. 82 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
nak³ada na Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. z siedzib¹ w Warszawie, karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 12.187.650 z³, p³atn¹ do bud¿etu
pañstwa.
IV. Na podstawie art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnoœci.
V. Na podstawie art. 75 w zw. z art. 69 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów zobowi¹zuje Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. z siedzib¹ w Warszawie do zwrotu na rzecz Netii S.A.
z siedzib¹ w Warszawie kosztów postêpowania w wysokoœci 360 z³, poniesionych przez Netiê S.A. w toku niniejszego postêpowania.
UZASADNIENIE
[…] Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
W niniejszej sprawie kluczowe znaczenie ma ustalenie, czy dzia³anie TP S.A., polegaj¹ce na podniesieniu o 100% op³aty za minutê
po³¹czenia do numerów z zakresu 0-708 1xx xxx, narusza przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz art. 82 TWE,
a wiêc czy mo¿e byæ tym samym zakwalifikowane jako praktyka ograniczaj¹ca konkurencjê.
[…] Przeprowadzona przez Prezesa Urzêdu szczegó³owa analiza przedmiotowej sprawy, doprowadzi³a do przekonania, i¿ pomimo
¿e wniosek o wszczêcie postêpowania antymonopolowego z³o¿y³ tylko jeden przedsiêbiorca udostêpniaj¹cy numery wykorzystywane
do œwiadczenia us³ug tanich po³¹czeñ telefonicznych, to dzia³ania TP S.A., zwi¹zane z kszta³towaniem cen na tego rodzaju po³¹czenia,
dotykaj¹ ich wszystkich w jednakowym stopniu. Co wiêcej, numeracj¹ z zakresu 0-708 1xx xxx, dysponuje jeszcze oœmiu
przedsiêbiorców, którzy dotychczas nie podjêli dzia³alnoœci. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e wzrost cen po³¹czeñ do numerów 0-708 1xx xxx
oraz specjalne oferty TP S.A., spowoduj¹, i¿ przedsiêbiorcy ci w ogóle nie podejm¹ dzia³alnoœci polegaj¹cej na œwiadczeniu na tych
numerach us³ug tanich po³¹czeñ telefonicznych.
Skutkiem dzia³añ TP S.A. dotkniêci s¹ tak¿e jej abonenci. Pozbawieni oni zostali mo¿liwoœci korzystania, za poœrednictwem
numerów z zakresu 0-708 1xx xxx, z tanich po³¹czeñ telefonicznych. Œwiadcz¹ o tym liczne skargi konsumentów wp³ywaj¹ce do UOKiK
od chwili, gdy TP S.A. og³osi³a fakt wprowadzenia przedmiotowej podwy¿ki.
Choæ skutek dzia³añ podejmowanych przez podmiot zajmuj¹cy dominuj¹c¹ pozycjê rynkow¹ nie jest warunkiem koniecznym dla
stwierdzenia stosowania przez niego praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, to w przedmiotowej sprawie mo¿emy mówiæ o wymiernych
rynkowych skutkach dzia³añ podjêtych przez TP S.A. Zaobserwowanym w paŸdzierniku 2005 r. skutkiem przedmiotowej podwy¿ki by³
bowiem znacz¹cy spadek liczby minut po³¹czeñ telefonicznych wykonanych za poœrednictwem numerów z zakresu 0-708 1xx xxx.
W opinii Prezesa Urzêdu, skutkiem dzia³añ TP S.A. bêd¹ ostatecznie dotkniêci nie tylko przedsiêbiorcy, œwiadcz¹cy na numerach
z zakresu 0-708 1xx xxx, us³ugi po³¹czeñ miêdzynarodowych, ale tak¿e abonenci TP S.A. Rynek po³¹czeñ telefonicznych ulegnie
przeobra¿eniu, powoduj¹c powa¿ne os³abienie konkurencyjnych, w stosunku do TP S.A. operatorów, œwiadcz¹cych us³ugi po³¹czeñ
telefonicznych za poœrednictwem numerów z zakresu 0-708 1xx xxx. Powy¿sze zadecydowa³o o uznaniu za udowodnione, ¿e dzia³ania
TP S.A. naruszaj¹ interes publiczny i w ten sposób legitymuj¹ Prezesa Urzêdu do podjêcia interwencji w sprawie.
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[…] Rynek w³aœciwy w niniejszej sprawie zosta³ okreœlony jako rynek dostêpu do us³ug po³¹czeñ krajowych i miêdzynarodowych
œwiadczonych na numerach 0-708 1xx xxx. Przy czym, co wydaje siê oczywiste, chodzi tu o dostêp dla operatorów, a nie dla
abonentów. […] Produktem udostêpnianym przez Spó³kê jest w tym wypadku dostêp do jej abonentów i mo¿liwoœæ œwiadczenia im, za
poœrednictwem TP S.A., us³ug okreœlonego rodzaju, czyli dostêp do us³ug po³¹czeñ telefonicznych krajowych i miêdzynarodowych
œwiadczonych na numerach 0-708 1xx xxx. Takie okreœlenie rynku znajduje swoje niepodwa¿alne uzasadnienie z uwagi na specyficzne
relacje zachodz¹ce pomiêdzy Spó³k¹ i alternatywnymi operatorami, wynikaj¹ce z umowy o œwiadczenie us³ug na numerach 0-708,
przewiduj¹cej podzia³ przychodów jako sposób rozliczeñ miêdzyoperatorskich.
[…] Towar oferowany w ramach dzia³alnoœci gospodarczej, której dotyczy postêpowanie, czyli dostêp (operatorów
alternatywnych) do us³ug po³¹czeñ krajowych i miêdzynarodowych œwiadczonych na numerach 0-708 1xx xxx nie ma swojego
substytutu. […]
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e ze wzglêdu na rodzaj relacji istniej¹cej pomiêdzy TP S.A. a operatorami alternatywnymi oraz
cenê za po³¹czenia do numerów 0-708 1xx xxx, w³aœciwe jest oznaczenie rynku, jakie wskazano w sentencji niniejszej decyzji.
W tym miejscu nale¿y jeszcze raz podkreœliæ, ¿e w przedmiotowej sprawie nie jest analizowana kwestia substytucyjnoœci us³ug
po³¹czeñ miêdzynarodowych i krajowych z punktu widzenia abonenta (wykonawcy tych po³¹czeñ). […]
[…] Prezes Urzêdu zdaje sobie sprawê z faktu, ¿e w roku 2004 pozycja TP S.A. na rynku w³aœciwym w sprawie mog³a ulec
dalszemu os³abieniu, jednak w jego opinii, opartej na posiadanej wiedzy rynkowej, pozycja Spó³ki jest nadal na tyle silna, by bez
w¹tpliwoœci twierdziæ, i¿ zajmuje ona pozycjê dominuj¹c¹ na rynku. […]
W opinii Prezesa UOKiK decyduj¹ce znaczenie ma ustalenie, ¿e podnosz¹c z dniem 1 paŸdziernika 2005 r. ceny na po³¹czenia do
numerów z zakresu 0-708 1xx xxx, Spó³ka nadu¿y³a posiadanej pozycji rynkowej. […]
[…] Zdaniem Prezesa Urzêdu, wprowadzaj¹c przedmiotow¹ podwy¿kê Spó³ka wykorzysta³a fakt, ¿e poprzez kszta³towanie
w³asnego cennika ma mo¿liwoœæ faktycznego wp³ywania na warunki œwiadczenia us³ug przez swoich konkurentów. Istotne znaczenie
mia³ przy tym fakt, ¿e do jej sieci telekomunikacyjnej przy³¹czonych jest prawie …% abonentów.
[…] W opinii Prezesa UOKiK, dla oceny dzia³ania TP nie ma znaczenia fakt, ¿e zaproponowane przez Spó³kê produkty (wybrane
kraje tp biznes, pakiety minut miêdzynarodowych tp, obni¿enie cen na po³¹czenia miêdzynarodowe w planach sekundowych tp biznes)
dostêpne s¹ tylko w niektórych jej planach taryfowych. Abonent nie jest bowiem do ¿adnego planu na sta³e „przywi¹zany”. Analizuj¹c
przedstawiane mu oferty samodzielnie, uwzglêdniaj¹c przy tym w³asne potrzeby i oczekiwania, podejmuje on decyzjê o wyborze
okreœlonego planu taryfowego. Taki abonent, gdy uzna przedstawiane mu oferty TP S.A. za szczególnie atrakcyjne, mo¿e dokonaæ po
prostu zmiany wykorzystywanego planu telefonicznego.
[…] Dokonuj¹c oceny zarzucanych TP S.A. dzia³añ, Prezes Urzêdu doszed³ do przekonania, ¿e maj¹ one bezpoœredni wp³yw na
warunki dzia³ania i atrakcyjnoœæ ofert operatorów œwiadcz¹cych us³ugi po³¹czeñ telefonicznych na numerach z zakresu 0-708 1xx xxx.
W jego ocenie, Spó³ka podjê³a je w celu os³abienia znaczenia (a mo¿e nawet wyeliminowania z rynku) tego rodzaju us³ug. Wykorzysta³a
przy tym fakt, i¿ ma mo¿liwoœæ kszta³towania warunków (cen), na jakich us³ugi te dostêpne s¹ dla ponad …% polskich abonentów.
Skutkiem wprowadzonej przez Spó³kê podwy¿ki by³ znacz¹cy spadek zainteresowania po³¹czeniami telefonicznymi dostêpnymi
za poœrednictwem numerów z zakresu 0-708 1xx xxx. […]
Zdaniem Prezesa Urzêdu, dzia³anie TP S.A. podjête zosta³o w celach antykonkurencyjnych, jako reakcja na spadek
zainteresowania po³¹czeniami miêdzynarodowymi œwiadczonymi przez Spó³kê i jednoczesny wzrost zainteresowania po³¹czeniami
œwiadczonymi przez innych ni¿ Spó³ka operatorów telekomunikacyjnych, w tym za poœrednictwem numerów z zakresu 0-708 1xx xxx.
Przeciwko bowiem podniesieniu cen us³ug telekomunikacyjnych œwiadcz¹ ogólne tendencje rynkowe. […]
Wymaga podkreœlenia, i¿ zdaniem Prezesa Urzêdu, za jak najbardziej po¿¹dane nale¿y uznaæ podejmowane przez TP S.A. dzia³ania,
prowadz¹ce do uatrakcyjnienia w³asnej oferty, tym bardziej ¿e op³aty w telefonii stacjonarnej w Polsce nale¿¹ do jednych z najwy¿szych
w Europie. Jednak poprawianie wizerunku Spó³ki i jej pozycji rynkowej nie powinno odbywaæ siê poprzez wp³ywanie na warunki
œwiadczenia us³ug przez innych, obecnych na rynku operatorów, ale poprzez konstruowanie przez Spó³kê w³asnej konkurencyjnej
oferty. Dominant nie mo¿e poprawiaæ swoich notowañ rynkowych kosztem operatorów alternatywnych, którzy maj¹ mo¿liwoœæ
œwiadczenia us³ug jego abonentom, jedynie przy akceptacji ich warunków ze strony Spó³ki.
[…] Uznaj¹c wiêc, na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ¿e dzia³anie Telekomunikacji Polskiej S.A. stanowi
praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê, polegaj¹c¹ na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej, Prezes Urzêdu zobowi¹zany jest do ustalenia,
czy dzia³anie to ma miejsce na Wspólnym Rynku b¹dŸ jego znacznej czêœci oraz czy jest ono niezgodne ze Wspólnym Rynkiem, a wiêc
czy wp³ywa lub mo¿e wp³ywaæ na handel miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi. W przypadku dokonania takich ustaleñ, Prezes Urzêdu
zobowi¹zany jest do stwierdzenia, ¿e Spó³ka naruszy³a przepis art. 82 TWE.
[…] Rynek w³aœciwy, na którym zidentyfikowano niedozwolone dzia³anie TP S.A. obejmuje terytorium Polski. Wynika to z zasiêgu
sieci Spó³ki oraz faktu, i¿ warunki dzia³ania polskich operatorów telekomunikacyjnych s¹ jednakowe na ca³ym obszarze
administracyjnym kraju. Terytorium jednego z Pañstw Cz³onkowskich uznane zosta³o za znaczn¹ czêœæ Wspólnego Rynku w decyzjach
Komisji Europejskiej. […] Tym samym dzia³anie TP S.A. podjête na obszarze Polski uznaæ nale¿y za dzia³anie na znacznej czêœci
Wspólnego Rynku.
[…] W ocenie organu antymonopolowego, dzia³anie TP S.A. mo¿e wp³ywaæ na handel pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi.
Wprowadzaj¹c przedmiotow¹ podwy¿kê, Spó³ka poœrednio decyduje o strukturze krajowego rynku po³¹czeñ miêdzystrefowych
i miêdzynarodowych. Rynku, na którym dzia³alnoœæ podj¹æ mog¹ tak¿e przedsiêbiorcy spoza Polski. Potencjalnym skutkiem
podniesienia przez TP S.A. cen po³¹czeñ do numerów z zakresu 0-708 1xx xxx jest wyeliminowanie (os³abienie) z rynku takiej metody
œwiadczenia us³ug po³¹czeñ telefonicznych i tym samym wyeliminowanie przedsiêbiorców œwiadcz¹cych us³ugi w ten sposób.
Racjonalni abonenci nie bêd¹ przecie¿ zainteresowani zakupem dro¿szych us³ug, przy porównywalnej ich jakoœci. Podniesienie cen
skutkowaæ bêdzie tak¿e brakiem zainteresowania œwiadczeniem us³ug ze strony nowych (tak¿e zagranicznych) przedsiêbiorców.
Jednoczeœnie, podnosz¹c ceny po³¹czeñ do numerów z zakresu 0-708 1xx xxx, Spó³ka ogranicza liczbê polskich przedsiêbiorców,
którzy mog¹ byæ zainteresowani zawarciem umów miêdzyoperatorskich z przedsiêbiorcami zagranicznymi. Umowy takie niezbêdne s¹
dla œwiadczenia us³ug po³¹czeñ miêdzynarodowych. Z drugiej strony mniejsza liczba polskich przedsiêbiorców zainteresowanych
umowami tego rodzaju wzmacnia pozycjê negocjacyjn¹ TP S.A. wobec operatorów zagranicznych. Skutkiem tej sytuacji bêdzie tak¿e
„uprzywilejowanie” tych przedsiêbiorców, którzy odpowiednie umowy zawarli z TP S.A. Zmniejszenie zainteresowania us³ugami
po³¹czeñ œwiadczonymi za poœrednictwem numerów z zakresu 0-708 1xx xxx spowoduje spadek przychodów operatorów (zarówno
polskich, jak i zagranicznych), za poœrednictwem sieci których po³¹czenia te s¹ realizowane. Dzia³anie TP S.A. wp³ynie wiêc nie tylko na
sytuacjê polskich przedsiêbiorców, ale tak¿e zagranicznych, w tym prowadz¹cych dzia³alnoœæ na terytorium Unii Europejskiej.
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Ponadto, zwróciæ nale¿y uwagê na fakt, i¿ nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej przez operatora zasiedzia³ego na rynku, którego
udzia³y rynkowe osi¹gaj¹ …% spowodowaæ mo¿e, ¿e nowi przedsiêbiorcy w ogóle nie zdecyduj¹ siê na wejœcie na taki rynek. Tym
bardziej, ¿e w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z szeroko rozumianym rynkiem telekomunikacyjnym, rynkiem sieciowym,
na którym mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci detalicznej zale¿y od uzyskania dostêpu do abonentów. W warunkach polskich ok. …%
tych abonentów pod³¹czonych jest do sieci TP S.A.
Z uwagi na fakt, i¿ dzia³ania TP S.A. nie mieszcz¹ siê w ¿adnej z wymienionych w art. 82 TWE kategorii praktyk, Spó³ka naruszy³a
postanowienia TWE dopuszczaj¹c siê antykonkurencyjnej praktyki nienazwanej, polegaj¹cej na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê
warunków niezbêdnych dla rozwoju konkurencji.
Nak³adaj¹c karê […], Prezes Urzêdu wyszed³ z za³o¿enia, i¿ powinna one mieæ charakter zarówno represyjny, jak i prewencyjny.
Na³o¿ona kara pieniê¿na powinna przyczyniæ siê do zapewnienia trwa³ego zaprzestania w przysz³oœci naruszania przez TP S.A. regu³
konkurencji. A tak¿e do odstraszenia od podejmowania dzia³añ tego rodzaju ewentualnych naœladowców. Aby skutecznie zapobiegaæ
próbom pojawienia siê w przysz³oœci takich niekorzystnych zjawisk, musz¹ byæ ostrze¿eniem odczuwalnym.
[…] Prezes Urzêdu, podejmuj¹c decyzjê o na³o¿eniu kary uzna³, i¿ sankcjonowane powinny byæ wszelkie dzia³ania podejmowane
na rynkach dostêpowych, które mog¹ w sposób nieuzasadniony, negatywnie wp³yn¹æ na mo¿liwoœci i warunki dzia³ania operatorów
œwiadcz¹cych us³ugi telekomunikacyjne w sposób poœredni (abonentom operatora dostêpowego). Szczególnie, gdy dzia³ania te
podejmuje operator dominuj¹cy na rynku. Zdaniem Prezesa Urzêdu, ewentualne odst¹pienie od na³o¿enia na Spó³kê kary pieniê¿nej
mog³oby stanowiæ dla niej pewn¹ pokusê do wprowadzania w przysz³oœci, choæby na krótki okres, rozwi¹zañ powoduj¹cych poprawê
jej sytuacji rynkowej (uatrakcyjnienie oferowanych przez ni¹ produktów), kosztem konkurencji. […]
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DECYZJA
z dnia 8 czerwca 2006 r.
w sprawie stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów
przez ING Bank Œl¹ski w Katowicach
(Nr RKT-32/2006)
I. Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i §6 rozporz¹dzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie okreœlenia w³aœciwoœci miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy
konsumentów, wszczêtego z urzêdu przeciwko ING Bank Œl¹ski S.A. w Katowicach, dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, na podstawie art. 23c ust. 1 w zw. z art. 23a ust. 1 i 2 ww. ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów uznaje siê za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, dzia³anie ING Bank Œl¹ski S.A. w Katowicach,
polegaj¹ce na naruszeniu obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji poprzez niedostarczenie
konsumentom nowego wzorca umownego, tj. „Regulaminu œwiadczenia przez ING Bank Œl¹ski S.A. us³ug w ramach prowadzenia
rachunków oszczêdnoœciowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczêdnoœciowych dla osób fizycznych” wydanego w czasie
trwania umów, do których zastosowanie ma przedmiotowy Regulamin oraz braku umo¿liwienia w zwi¹zku z tym wypowiedzenia
umów w najbli¿szym terminie wypowiedzenia, o czym stanowi art. 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
i nakazuje siê zaniechanie jej stosowania.
II. Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i §6 rozporz¹dzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie okreœlenia w³aœciwoœci miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy
konsumentów, wszczêtego z urzêdu przeciwko ING Bank Œl¹ski S.A. w Katowicach, dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, na podstawie art. 100e ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, maj¹c na uwadze wa¿ny
interes konsumentów, nadaje siê decyzji w zakresie punktu I rygor natychmiastowej wykonalnoœci. […].
UZASADNIENIE
[…] W trakcie […] postêpowania, organ antymonopolowy ustali³, ¿e dzia³alnoœæ ING Bank Œl¹ski S.A. polega m.in. na œwiadczeniu
us³ug w ramach prowadzenia rachunków oszczêdnoœciowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczêdnoœciowych dla osób fizycznych.
Warunki œwiadczenia przedmiotowych us³ug s¹ okreœlone w umowie oraz w Regulaminach i Tabelach op³at i prowizji, bêd¹cych
ich integralnymi czêœciami. Od dnia 29 marca 2005 r. zacz¹³ obowi¹zywaæ nowy wzorzec umowny „Regulamin œwiadczenia przez
ING Bank Œl¹ski S.A. us³ug w ramach prowadzenia rachunków oszczêdnoœciowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczêdnoœciowych
dla osób fizycznych” […]
Do wszystkich klientów korzystaj¹cych z powy¿szych us³ug bez wzglêdu na ich rodzaj Bank wystosowa³ takie same pisma informuj¹ce
o zmianach, jakie zosta³y wprowadzone do warunków ich œwiadczenia. Konsumentów poinformowano wy³¹cznie o zakresie zmian,
natomiast nie zosta³a im dostarczona nowa treœæ Regulaminu. Nie przytoczono treœci postanowieñ, które zast¹pi³y poprzednie. […]
Pe³ny tekst Regulaminu dostêpny by³ w ka¿dej placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku. […]
W toku niniejszego postêpowania organ antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje.
[…] Zarzucan¹ praktyk¹ naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów jest naruszenie obowi¹zku udzielania konsumentom
rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji poprzez niedostarczenie konsumentom nowego wzorca umownego, tj. „Regulaminu
œwiadczenia przez ING Bank Œl¹ski S.A. us³ug w ramach prowadzenia rachunków oszczêdnoœciowo-rozliczeniowych oraz rachunków
oszczêdnoœciowych dla osób fizycznych” - zwanego dalej nowym Regulaminem, wydanego w czasie trwania umów, do których
zastosowanie ma przedmiotowy nowy Regulamin oraz braku umo¿liwienia w zwi¹zku z tym wypowiedzenia umów w najbli¿szym
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terminie wypowiedzenia, o czym mówi art. 384 Kc.
Umowy, na podstawie, których œwiadczone s¹ us³ugi w ramach prowadzenia rachunków oszczêdnoœciowo-rozliczeniowych oraz
rachunków oszczêdnoœciowych dla osób fizycznych s¹ umowami ci¹g³ymi […]. Na podstawie zawartych z konsumentami umów, Bank
zobowi¹za³ siê œwiadczyæ us³ugi przez nieograniczony czas. Tak wiêc, konsument zawieraj¹c umowê decyduje siê na okreœlone
w danym momencie warunki. Ze wzglêdu na nieograniczonoœæ czasu œwiadczenia us³ug, w trakcie ich realizacji mog¹ ulec zmianie
warunki prawne, na podstawie których s¹ œwiadczone, a tak¿e warunki ekonomiczne, a wiêc wysokoœæ pobieranych op³at z tytu³u ich
œwiadczenia […]. W celu zabezpieczenia interesów konsumentów, na rzecz których œwiadczone s¹ us³ugi ci¹g³e, przedsiêbiorca jest
zobowi¹zany poinformowaæ ich o zmianie warunków na jakich s¹ one œwiadczone.
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Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e umowy, do których zastosowanie ma w/w nowy Regulamin maj¹ charakter umów ci¹g³ych, stosuje siê
1
1
do nich przepisy art. 384 i art. 384 Kc. Zgodnie z art. 384 Kc wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze
ci¹g³ym wi¹¿e drug¹ stronê, je¿eli zosta³y zachowane wymagania okreœlone w art. 384, a strona nie wypowiedzia³a umowy
w najbli¿szym terminie wypowiedzenia. Natomiast art. 384 §1 i §2 Kc stanowi, ¿e ustalony przez jedn¹ ze stron wzorzec umowy,
w szczególnoœci ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy wi¹¿¹ drug¹ stronê, je¿eli zosta³y jej dorêczone przy zawarciu
umowy. W razie gdy pos³ugiwanie siê wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjête, wi¹¿e on tak¿e wtedy, gdy
druga strona mog³a siê z ³atwoœci¹ dowiedzieæ o jego treœci. Nie dotyczy to jednak umów zawieranych z udzia³em konsumentów,
z wyj¹tkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych, bie¿¹cych sprawach ¿ycia codziennego.
W przedmiotowym przypadku w czasie trwania ci¹g³ego stosunku umownego zosta³ wydany nowy wzorzec umowny, którego
postanowienia zmieniaj¹ warunki œwiadczonych dotychczas poszczególnych us³ug. Konsumenci bez wzglêdu na rodzaj us³ug, z których
korzystaj¹, a które obecnie zosta³y objête nowym Regulaminem otrzymali takie same pisma informuj¹ce o zakresie wprowadzonych
zmian. Jak ustalono, konsumenci, do których ma zastosowanie powy¿szy Regulamin, otrzymali pisemne informacje o terminie
wprowadzenia do stosowania nowego ww. Regulaminu oraz o zakresie zmian warunków umów, jakie w zwi¹zku z tym zostan¹
wprowadzone, jednak bez przytoczenia nowych postanowieñ, czy te¿ dostarczenia nowego wzorca umownego.
W celu ochrony interesów konsumentów przed brakiem informacji o zmieniaj¹cych siê warunkach œwiadczenia na ich rzecz us³ug
w ramach umów ci¹g³ych, Kodeks cywilny nakazuje przedsiêbiorcy dostarczyæ konsumentom zmienione warunki umów. Konsument
ma prawo do zapoznania siê z faktyczn¹ treœci¹ warunków, które w nowy sposób kszta³tuj¹ realizacjê umowy […] W sytuacji, gdy po ich
analizie uzna, ¿e nie chce ju¿ korzystaæ z oferty przedsiêbiorcy, mo¿e odst¹piæ od umowy. Prawa te gwarantuj¹ mu art. 384 i art. 3841
Kodeksu cywilnego.
Na podstawie dostarczonych przez Bank dokumentów, organ antymonopolowy stwierdzi³, ¿e nowy Regulamin, zmienia w znacznym
zakresie warunki œwiadczenia poszczególnych us³ug, o których to zmianach konsument nie zosta³ poinformowany. […] Bior¹c pod
uwagê powy¿sze zmiany warunków œwiadczenia us³ug na rzecz konsumentów, organ antymonopolowy uzna³, ¿e Bank w trakcie
realizacji umów wyda³ zupe³nie nowy wzorzec umowny. Zgodnie z art. 384 § 1 Kc ustalony przez jedn¹ ze stron wzorzec umowny, w
szczególnoœci ogólne warunki umowy, regulaminy wi¹¿¹ drug¹ stronê, je¿eli zosta³y jej dorêczone przy zawarciu umowy. Sposób
zapoznawania konsumentów z warunkami umów, okreœlony w przedmiotowym artykule ma bezpoœrednie zastosowanie do wzorców
umownych wydawanych w trakcie realizacji umów ci¹g³ych. Przedsiêbiorca jest zobowi¹zany do dorêczenia konsumentowi nowego
Regulaminu. Niewystarczaj¹ce jest zaproszenie konsumentów do zapoznania siê z nim w siedzibie Banku, czy te¿ na stronie
internetowej. Konieczne jest faktyczne dorêczenie, nie zaœ tylko stworzenia klientowi takich warunków, w których z ³atwoœci¹ bêdzie
móg³ siê dowiedzieæ o treœci wydanego przez profesjonalistê regulaminu. […]
Zawiadomienie o zmianie treœci regulaminu (ogólnych warunków umów) nie przes¹dza o zwi¹zaniu drugiej strony umowy jego
postanowieniami. Jak wynika bowiem z treœci art. 3841 Kc, klientowi przys³uguje dodatkowe uprawnienie do wypowiedzenia umowy
w najbli¿szym terminie wypowiedzenia, który zazwyczaj okreœlany jest przez strony umowy ju¿ w chwili jej zawarcia. Jeœli klient z tego
uprawnienia nie skorzysta, przyjmuje siê, ¿e w ten milcz¹cy sposób wyrazi³ on zgodê na dalsze trwanie ³¹cz¹cego go z bankiem
stosunku prawnego o treœci wyznaczonej przez nowy regulamin (ogólne warunki umów). […] Potwierdza to wyrok S¹du Najwy¿szego
z dnia 18 grudnia 2002 r., sygn. akt IV CKN 1616/2000, w którym orzeczono: „Zmiana stosunku prawnego o charakterze ci¹g³ym przez
zwi¹zanie stron umowy wzorcem wydanym w czasie jej trwania (art. 385 §3 Kc, obecnie art. 3841 Kc) nastêpuje dopiero z chwil¹
bezskutecznego up³ywu okresu wypowiedzenia, chyba ¿e umowa zawiera odmienne uregulowania albo gdy po zakomunikowaniu
wzorca strony postanowi³y inaczej.”
[…] Co do koniecznego „zachowania wymagañ okreœlonych w art. 384” dodaæ nale¿y istotne zastrze¿enie dotycz¹ce sposobu,
w jaki powinno zostaæ zapewnione dowiedzenie siê „z ³atwoœci¹” przez kontrahenta (w stosunku ci¹g³ym) o zmianie wzorca i treœci
nowego. Wymaganie „³atwoœci dowiedzenia siê” nie bêdzie mog³o byæ uznane za dochowane, jeœli kontrahenta, który zawar³ umowê
na „starych” warunkach, powiadomi siê o nowych inaczej ni¿ w drodze indywidualnego dorêczenia mu pe³nego tekstu nowego
wzorca. Tego sposobu podania zmian do wiadomoœci kontrahenta nie zdo³aj¹ zast¹piæ - tak¿e w stosunkach, w których pos³ugiwanie
siê wzorcem jest zwyczajowo przyjête - praktykowane niejednokrotnie inne sposoby, np. wywieszenie nowego wzorca w miejsce
dotychczasowego, zawiadomienie kontrahenta o fakcie zmian z informacj¹, gdzie mo¿e zapoznaæ siê z ich treœci¹. […]
Do momentu wprowadzenia nowego Regulaminu ka¿da z us³ug posiada³a w³asny jej dotycz¹cy Regulamin. Poszczególne
regulaminy otrzymywali konsumenci zainteresowani konkretnymi us³ugami. Zgrupowanie regulacji dotycz¹cych ró¿nych produktów
w jednym dokumencie, spowodowa³o powstanie zupe³nie nowego Regulaminu. Analiza jego treœci wykaza³a, ¿e faktycznie
w mniejszym lub wiêkszym stopniu zmianie uleg³y wszystkie aspekty warunków umów. Z treœci rozsy³anych pism wynika, ¿e Bank
pozwoli³ sobie na dokonanie oceny, które zmiany w Regulaminie s¹ bardziej wa¿ne, a które mniej w wyniku czego opisa³ tylko czêœæ
warunków umów, które uleg³y zmianie. […]
Samo zawiadomienie o zmianie treœci warunków umowy, nale¿y uznaæ za niewystarczaj¹ce, gdy¿ zwi¹zanie stron umowy nowymi
ogólnymi warunkami umów, wzorami umów, regulaminami mo¿e nast¹piæ jedynie przez faktyczne ich dorêczenie. Dlatego te¿ zgodnie
z art. 3841 Kc ogólne warunki, wzory umów czy regulaminy wydane w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ci¹g³ym wi¹¿¹
drug¹ stronê, je¿eli zosta³y zachowane przepisy art. 384 Kc, a strona nie wypowiedzia³a umowy w najbli¿szym terminie
wypowiedzenia. Natomiast w przedmiotowym przypadku Bank nie dorêczy³ konsumentom nowego wzorca umownego, a wiêc nie
dostarczy³ pe³nych informacji o wprowadzonych zmianach, co jest sprzeczne z obowi¹zkiem wynikaj¹cym z art. 3841 Kc, przez co
ograniczone zosta³o prawo konsumentów do odst¹pienia od umowy. Dodatkowo przekazane pismo z góry okreœli³o termin
wprowadzenia nowego Regulaminu. […]
Organ antymonopolowy za bezprawne uzna³ poinformowanie konsumentów o terminie oraz o czêœci zmian, jakie zosta³y
wprowadzone do warunków, na jakich s¹ œwiadczone us³ugi, bez dostarczenia nowego wzorca umownego, co uniemo¿liwi³o
w zwi¹zku z tym wypowiedzenie umów, które zosta³y ukszta³towane przez nowy Regulamin.
Zakwestionowana praktyka narusza interesy ca³ej grupy konsumentów, którzy korzystaj¹ z oferty Banku. Nowy Regulamin ³¹czy
w sobie regulacje dotycz¹ce kilku ró¿nych produktów, przy czym nie wszyscy klienci Banku korzystaj¹ z nich równoczeœnie. Oceniana
praktyka polega na niewywi¹zaniu siê z ww. obowi¹zków, w wyniku czego ograniczona zosta³a konsumentom mo¿liwoœæ podjêcia
decyzji o odst¹pieniu od umów lub kontynuacji korzystania z us³ug banku na nowych warunkach. Dlatego te¿ przedmiotowe dzia³anie
narusza nie tylko interes pojedynczego konsumenta, ale ca³ej zbiorowoœci obecnych i potencjalnych klientów Banku.
W zwi¹zku z faktem, ¿e zaistnia³y ³¹cznie obie przes³anki, organ antymonopolowy uzna³ ocenian¹ praktykê za naruszaj¹c¹ zbiorowe
interesy konsumentów. Wobec powy¿szego orzeka siê jak w pkt I sentencji decyzji.
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Zgodnie z art. 100e ustawy antymonopolowej, Prezes Urzêdu mo¿e nadaæ decyzji w ca³oœci lub w czêœci rygor natychmiastowej
wykonalnoœci, je¿eli wymaga tego wa¿ny interes konsumentów. W przedmiotowym przypadku wa¿ny interes konsumentów upatruje
siê w interesie ekonomicznym konsumenta. Przepisy prawa ze swego za³o¿enia maj¹ za zadanie regulowaæ stosunki uczestników
obrotu handlowego, ale równie¿ maj¹ zabezpieczaæ interesy s³abszych jego uczestników przed bezprawnymi, nieuczciwymi
praktykami. W przedmiotowym przypadku mamy do czynienia z relacj¹ profesjonalisty - przedsiêbiorcy z konsumentem. Zgodnie
z za³o¿eniami ustawy antymonopolowej, przedsiêbiorca ma zapewniæ konsumentom rzeteln¹, prawdziw¹ i pe³n¹ informacjê o warunkach
umowy oraz produkcie, a tak¿e zapewniæ pewnoœæ warunków realizacji umowy zgodnych z przepisami prawa. Natomiast w przedmiotowym
przypadku, dosz³o do pog³êbienia ró¿nicy si³y stron kontraktu, przez niepodanie pe³nej, rzetelnej informacji, tj. niedostarczenie nowego
Regulaminu, w wyniku czego uniemo¿liwiono konsumentom podjêcie decyzji o kontynuowaniu umowy b¹dŸ odst¹pieniu od niej.
Poniewa¿ przeœwiadczenie konsumentów o koniecznoœci przyjêcia do stosowania nowego Regulaminu bez prawa do wypowiedzenia,
mo¿e doprowadzaæ do dalszego korzystania z us³ug banku, pomimo ¿e w sytuacji, gdyby znali oni pe³ne, nowe warunki umów, mogliby
podj¹æ decyzjê o zaprzestaniu korzystania z us³ug œwiadczonych przez ING Bank Œl¹ski na rzecz innego banku, konieczne jest nadanie
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnoœci w punkcie I decyzji. St¹d nale¿a³o orzec jak w punkcie II sentencji decyzji.
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DECYZJA
z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A. w Warszawie za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
(Nr RLU-16/2006)
I. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080) oraz
stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i §6 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie okreœlenia
w³aœciwoœci miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.), po
przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego wszczêtego z urzêdu, przeciwko Polskiemu Konsorcjum Gospodarczemu
S.A. z siedzib¹ w Warszawie, dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uznaje siê za ograniczaj¹c¹
konkurencjê praktykê Polskiego Konsorcjum Gospodarczego S.A. z siedzib¹ w Warszawie polegaj¹c¹ na nadu¿ywaniu pozycji
dominuj¹cej na rynku wynajmu lokali na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie Terminalu Samochodowego w Koroszczynie, poprzez
wprowadzenie do umów najmu ww. lokali zapisu zakazuj¹cego przedsiêbiorcy sprzeda¿y kart op³at drogowych oraz prowadzenia
kantoru wymiany walut w lokalu stanowi¹cym przedmiot umowy, co stanowi naruszenie art. 8 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów oraz nakazuje siê zaniechanie jej stosowania.
II. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244,
poz. 2080), stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i §6 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie
okreœlenia w³aœciwoœci miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.),
dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: nak³ada siê na Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A.
z siedzib¹ w Warszawie karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 102.837,61 z³, p³atn¹ do bud¿etu pañstwa, w zwi¹zku z dopuszczeniem siê
naruszenia zakazu okreœlonego w art. 8 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
UZASADNIENIE
[…] Po ustaleniu stanu faktycznego, organ antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów znajduje zastosowanie wówczas, gdy wymaga tego interes publiczny. Wynika to
z treœci art. 1 tej ustawy, wedle którego ustawa ta okreœla warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady ochrony interesów
przedsiêbiorców i konsumentów podejmowanej w interesie publicznym. Przedmiotem ochrony na podstawie przepisów niniejszej
ustawy nie mo¿e byæ zatem interes jednostki, czy te¿ grupy, ale interes ogólnospo³eczny, którym jest zapewnienie w³aœciwych
warunków funkcjonowania rynku. Ingerencja organu antymonopolowego jest zatem uzasadniona, gdy okreœlone zachowanie dotyka
szerszego krêgu uczestników rynku, prowadz¹c do negatywnych zjawisk w jego funkcjonowaniu. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w niniejszej
sprawie skutki zachowania PKG dotykaj¹ przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie Terminalu
Samochodowego w Koroszczynie, ale mog¹ one równie¿ dotykaæ innych potencjalnych przedsiêbiorców zamierzaj¹cych prowadziæ
tam dzia³alnoœæ. PKG zakazuj¹c prowadzenia dzia³alnoœci kantorowej i sprzeda¿y kart op³aty drogowej na terenie Terminalu wp³ywa na
stan konkurencji na lokalnym rynku dzia³alnoœci kantorowej i sprzeda¿y kart op³aty drogowej, poprzez jego ograniczenie. Ka¿de zaœ
ograniczenie konkurencji jest objawem naruszenia interesu publiczno-prawnego. Powy¿szy pogl¹d prezentowany jest równie¿
w orzecznictwie - S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu wyroku z dnia 26 lutego 2004 r. (sygn. III SK 2/04) stwierdzi³, ¿e naruszenie
indywidualnego interesu nie wyklucza dopuszczalnoœci równoczesnego uznania, ¿e dochodzi do naruszenia interesu zbiorowego,
„je¿eli indywidualne pogwa³cenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów mog³oby w jakikolwiek sposób prowadziæ
do ustanowienia lub utrwalenia monopolistycznych praktyk rynkowych, które wywo³uj¹ lub mog¹ wywo³aæ zakazane skutki na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
Dzia³alnoœæ PKG bezpoœrednio wp³ywa na przewoŸników korzystaj¹cych z przejœcia granicznego w Koroszczynie, gdy¿ w wyniku
jej decyzji zmuszeni oni zostali do wymiany walut oraz zakupu kart drogowych tylko w jednym punkcie nale¿¹cym do w³aœciciela
Terminalu. Tak szeroki kr¹g uczestników rynku uzasadnia zastosowanie w niniejszej sprawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów.
[…] Rynkiem w³aœciwym geograficznie w niniejszej sprawie jest obszar Terminalu Samochodowego w Koroszczynie, na terenie
którego PKG wynajmuje ww. lokale, zaœ rynkiem w³aœciwym produktowo jest rynek wynajmu lokali na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, gdy¿
w³aœnie w umowach najmu lokali PKG zawar³o kwestionowane zapisy. Ostatecznie rynkiem w³aœciwym, na którym PKG posiada
pozycjê dominuj¹c¹, jest - w ocenie organu antymonopolowego - lokalny rynek wynajmu lokali na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie
Terminalu Samochodowego w Koroszczynie. PKG - w³aœciciel wspomnianego Terminalu Samochodowego w Koroszczynie, jako
jedyny przedsiêbiorca wynajmuje lokale na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. Oznacza to, ¿e posiada ono pozycjê
monopolistyczn¹, która jest kwalifikowan¹ postaci¹ pozycji dominuj¹cej, na ww. rynku wynajmu lokali. Tym samym dzia³ania PKG na
ww. rynku w³aœciwym mog¹ podlegaæ ocenie w œwietle przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
[…] Posiadanie pozycji dominuj¹cej przez PKG na rynku w³aœciwym zosta³o wykazane […]. Zajmuj¹c pozycjê monopolistyczn¹ na
lokalnym rynku wynajmu lokali na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie Terminalu Samochodowego w Koroszczynie PKG oddzia³uje na
inne rynki produktowe.
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Skutek praktyki lub zagro¿enie nim nie musi ujawniaæ siê na rynku, na którym przedsiêbiorca posiada pozycjê dominuj¹c¹.
W przypadku, gdy prowadzi on dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na kliku rynkach, z których tylko niektóre s¹ przez niego zdominowane, mo¿e
on mieæ mo¿liwoœæ wywierania nacisku na uczestników rynków niezdominowanych, je¿eli na rynku zdominowanym wystêpuj¹ miêdzy
nim a tymi uczestnikami relacje zale¿noœci. (E. Modzelewska-W¹chal, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - komentarz,
Warszawa 2002, s. 97). Taka sytuacja ma miejsce w przedmiotowej sprawie, gdzie si³a rynkowa PKG na rynku wynajmu lokali wywiera
bezpoœredni skutek na rynku dzia³alnoœci kantorowej i sprzeda¿y kart op³at drogowych tzw. winiet. W³aœciciel dyktuj¹cy warunki
wynajmu lokali komercyjnych zakazuje jednoczeœnie prowadzenia pewnego rodzaju dzia³alnoœci gospodarczej, któr¹ wczeœniej - przed
zmian¹ umów najmu, przedsiêbiorcy wynajmuj¹cy prowadzili, zastrzegaj¹c j¹ de facto dla siebie.
Bior¹c pod uwagê specyfikê miejsca prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, zdaniem Prezesa Urzêdu, kantor wymiany walut oraz
punkt, w którym mo¿na zakupiæ karty op³aty drogowej s¹ jednymi z podstawowych elementów infrastruktury przejœcia granicznego.
Niew¹tpliwie korzystaj¹cy z przejœcia granicznego s¹ zainteresowani za³atwieniem wszystkich koniecznych formalnoœci zwi¹zanych
z przekroczeniem granicy, w tym zakupu kart drogowych i wymiany waluty, w jednym miejscu. Takie mo¿liwoœci istnia³y do czasu
zmian na rynku wynajmu lokali na terenie Terminalu, przeprowadzonych przez PKG. Istotne jest tak¿e to, ¿e wynajmuj¹cy te lokale nie
maj¹ mo¿liwoœci „ca³oœciowego” obs³u¿enia przedsiêbiorcy przekraczaj¹cego granicê, który zdecydowa³ siê skorzystaæ z ich us³ug
w zakresie podstawowych czynnoœci celno-spedycyjnych. Z drugiej strony praktyka ta uderza w samych przedsiêbiorców przekraczaj¹cych
granicê, gdy¿ w zakresie tych us³ug (kantor, sprzeda¿ winiet) nie ma na tym rynku konkurencji - funkcjonuje na nim jedna oferta cenowa,
z której zmuszeni s¹ skorzystaæ na warunkach dyktowanych im przez PKG. Nie ma zatem w tym zakresie konkurencji.
W niniejszej sprawie nale¿y rozstrzygn¹æ, czy PKG mia³o jakiekolwiek umocowania prawne do wprowadzenia zakazu prowadzenia
pewnych rodzajów dzia³alnoœci przedsiêbiorcom wynajmuj¹cym od niej lokale u¿ytkowe. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) podejmowanie, wykonywanie i zakoñczenie dzia³alnoœci
gospodarczej jest wolne dla ka¿dego na równych prawach z zachowaniem warunków okreœlonych przepisami prawa. S¹d Najwy¿szy
przyj¹³ (uchwa³a sk³adu 7 sêdziów SN z dnia 10 stycznia 1990 r., sygn. III CZP 97/98, OSNCP 1990, nr 6, poz. 74), ¿e wszelkie wy³¹czenia
lub ograniczenia zasady wolnoœci gospodarczej mog¹ wynikaæ tylko z wyraŸnego przepisu ustawy lub wydanego na podstawie ustawy.
W niniejszej sprawie PKG posiadaj¹c pozycjê monopolistyczn¹ na ww. rynku w³aœciwym bezpodstawnie uzurpuje sobie prawo do
ograniczenia zakresu prowadzonej dzia³alnoœci przez niezale¿nych przedsiêbiorców, a tym samym brak jest jakichkolwiek przes³anek
prawnych, na podstawie których w³aœciciel obiektu mo¿e zakazaæ przedsiêbiorcom wynajmuj¹cym od niego lokale u¿ytkowe, prowadzenia
dzia³alnoœci polegaj¹cej na sprzeda¿y kart drogowych oraz prowadzenia kantoru wymiany walut na terenie Terminalu Samochodowego
w Koroszczynie.
PKG nie przedstawi³o konkretnych przepisów, na podstawie których zakaza³a przedsiêbiorcom ww. dzia³alnoœci, jednoczeœnie
sama tak¹ dzia³alnoœæ prowadzi.
Zdaniem organu antymonopolowego, ani przepisy szczegó³owe reguluj¹ce dzia³alnoœæ kantoru wymiany walut i uiszczania op³aty
drogowej, ani przepisy ogólne nie uprawniaj¹ PKG do zakazu prowadzenia ww. dzia³alnoœci innym przedsiêbiorcom. […] Zawieraj¹c
ww. zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w „nowych” umowach najmu, PKG ogranicza nie tylko wykonywanie dzia³alnoœci
przedsiêbiorcom, którzy j¹ prowadzili do tej pory, ale jednoczeœnie ogranicza prawo do jej podjêcia przez innych przedsiêbiorców, którzy
chcieliby j¹ podj¹æ. W przedstawionej sytuacji przedsiêbiorcy, którzy chcieliby prowadziæ kantor wymiany walut lub sprzeda¿ winiet na
terenie Terminalu Samochodowego w Koroszczynie nie mog¹ podj¹æ dzia³añ zmierzaj¹cych do spe³nienia warunków okreœlonych
prawem, niezbêdnych do prowadzenia tej dzia³alnoœci.
Stosownie do art. 140 Kodeksu cywilnego, w granicach okreœlonych przez ustawy i zasady wspó³¿ycia spo³ecznego, w³aœciciel
mo¿e z wy³¹czeniem innych osób, korzystaæ z rzeczy zgodnie ze spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa,
a w szczególnoœci mo¿e pobieraæ po¿ytki i inne dochody z rzeczy. PKG pobiera w³aœnie takie po¿ytki w postaci czynszu za
wynajmowane lokale u¿ytkowe. Tytu³ w³asnoœci nie mo¿e sam przez siê uzasadniaæ stosowania praktyk monopolistycznych. Treœæ
prawa w³asnoœci ma bowiem swoje granice, na co wyraŸnie wskazuje powo³any przepis. Ustawa antymonopolowa jest natomiast
jednym z tych aktów normatywnych, do których odsy³a art. 140 Kc dla okreœlenia granic wykonywania przez w³aœciciela swego prawa
(por. wyrok S¹du Antymonopolowego z dnia 20 wrzeœnia 1995 r., sygn. akt XVII Amr 28/95).
PKG ograniczy³o liczbê przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ celno-spedycyjn¹ z siedemnastu do dziewiêciu, zakazuj¹c
jednoczeœnie, w treœci umowy najmu, prowadzenia kantoru wymiany walut i sprzeda¿y kart op³aty drogowej. Z zebranego materia³u
dowodowego wynika, ¿e z dziewiêciu podmiotów, które obecnie funkcjonuj¹ na terenie Terminalu, przed „zmian¹ aran¿acji wnêtrz”,
szeœæ z nich prowadzi³o dzia³alnoœæ kantorow¹, a jeden sprzeda¿ kart op³aty drogowej. Z informacji uzyskanych od przedsiêbiorców
wynika, ¿e chc¹c nadal prowadziæ dzia³alnoœæ jako agencje celne, zmuszeni zostali, ze wzglêdu na zapisy zawarte przez PKG w „nowej”
umowie najmu, zaprzestaæ prowadzenia kantoru i sprzeda¿y kart op³aty drogowej. Oznacza to, ¿e dominant zastrzeg³ ww. dzia³alnoœæ
dla siebie, nadu¿ywaj¹c swojej pozycji na rynku wynajmu lokali na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie Terminalu Samochodowego
w Koroszczynie.
Wolna konkurencja oznacza dostêp do rynku na równych prawach dla wszystkich przedsiêbiorców. Przedsiêbiorcy rywalizuj¹ o to,
aby w drodze oferowania lepszych cen lub warunków œwiadczenia us³ug pozyskaæ jak najwiêksz¹ liczbê kontrahentów. Im wiêcej jest
konkurentów na rynku, tym mniej jest mo¿liwoœci jednostronnego dyktowania przez przedsiêbiorcê warunków umów niezale¿nych od
konkurentów i kontrahentów. Mechanizmy rynkowe funkcjonuj¹ efektywniej, gdy na rynku dzia³a wiêcej przedsiêbiorców.
Reasumuj¹c, PKG, zakazuj¹c poprzez zawarcie w umowach najmu lokali u¿ytkowych zakazu prowadzenia sprzeda¿y kart op³at
drogowych oraz kantoru wymiany walut, nadu¿y³o posiadanej pozycji dominuj¹cej na ww. rynku w³aœciwym, przeciwdzia³aj¹c
ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji.
Bior¹c pod uwagê wy¿ej wymienione okolicznoœci, nale¿y uznaæ, i¿ zosta³y spe³nione przes³anki wymienione w art. 8 ust. 2 pkt 5
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, organ antymonopolowy orzek³, jak w pkt I sentencji.
Ustalaj¹c natomiast wymiar kary (pkt II sentencji), organ antymonopolowy wzi¹³ pod uwagê, ¿e praktyki stosowane przez PKG
maj¹ charakter antykonkurencyjny, polegaj¹ na wykorzystaniu si³y rynkowej spó³ki w celu wyeliminowania konkurentów z lokalnego
rynku dzia³alnoœci kantorowej i sprzeda¿y kart op³at drogowych, tzw. winiet, zapewniaj¹c monopol w tej dzia³alnoœci samej sobie.
Stosowanie przez PKG ww. praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê doprowadzi³o do uzyskania przez nie wymiernych korzyœci w postaci
osi¹gniêtych przychodów z dzia³alnoœci kantorowej i sprzeda¿y winiet. Miarkuj¹c karê organ antymonopolowy wzi¹³ pod uwagê, ¿e
praktyki stosowane przez PKG mia³y ograniczony terytorialnie zasiêg oddzia³ywania, oraz ¿e istnieje mo¿liwoœæ odwrócenia skutków
naruszenia konkurencji na rynku. Jednoczeœnie zakazana dzia³alnoœæ nie by³a podstawow¹ dzia³alnoœci¹ przedsiêbiorców
wynajmuj¹cych lokale na terenie Terminalu Samochodowego. Decyduj¹c o na³o¿eniu kary wziêto równie¿ pod uwagê mo¿liwoœci
finansowe skar¿onego przedsiêbiorcy.
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Analizuj¹c kwestie winy PKG, nale¿y stwierdziæ, ¿e jako przedsiêbiorca o wieloletnim doœwiadczeniu, powinien on sobie zdawaæ
sprawê, ¿e podejmowanymi decyzjami nie mo¿e ograniczaæ konkurencji na obszarze swojej dzia³alnoœci. Dlatego te¿ na³o¿enie kary
pieniê¿nej ma byæ podkreœleniem winy tego przedsiêbiorcy oraz nagannoœci stosowanych przez niego praktyk, które zak³óci³y zasady
wolnego rynku. Jedynymi œrodkami warunkuj¹cymi o fakcie, czy dany przedsiêbiorca jest obecny na danym rynku, w przypadku gdy
spe³nia warunki wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, powinny byæ mechanizmy rynkowe, a nie decyzje innych
przedsiêbiorców.
W niniejszej sprawie organ antymonopolowy na³o¿y³ na PKG karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 102.837,61 z³, kwota ta stanowi … %
maksymalnej kwoty, w wysokoœci której organ antymonopolowy móg³ na³o¿yæ na PKG karê i jednoczeœnie wynosi …% przychodów
uzyskanych z dzia³alnoœci zakazanej dla innych przedsiêbiorców.
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Wykaz decyzji wydanych w miesi¹cach: kwiecieñ, maj, czerwiec 2006 r.
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Decyzja z dnia 3.04.2006 r. (Nr RKR-11/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Agencji Nieruchomoœci „Neodom” J. Ptak Sp. j. w Krakowie.
Decyzja z dnia 4.04.2006 r. (Nr RLU-7/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Spó³kê BOS S.A.
w Bia³ymstoku bezpoœredniej kontroli nad firm¹ PMB S.A. w Bia³ymstoku.
Decyzja z dnia 4.04.2006 r. (Nr R£O-7/2006) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku IMPORT-EXPORT
Zdzis³aw Ch. przeciwko ConocoPhillips Poland Sp. z o.o. w Warszawie.
Decyzja z dnia 6.04.2006 r. (Nr DOK-30/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu udzia³ów Infopraca Sp. z o.o.
w Warszawie przez Trader Classified Media Group B.V. w Amsterdamie oraz Intercom Worldwide S.L. w Barcelonie.
Decyzja z dnia 6.04.2006 r. (Nr DNR-49/2006) o utrzymaniu w mocy decyzji Nr DNR-5/2006 z dnia 16.01.2006 r.
Decyzja z dnia 6.04.2006 r. (Nr RKR-12/2006) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Invensys Building System
Poland A/S w Danii.
Decyzja z dnia 6.04.2006 r. (Nr RWR-12/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê oraz na³o¿eniu kary pieniê¿nej
w sprawie z urzêdu przeciwko Przedsiêbiorstwu Komunalnemu HEMIZ-BIS Sp. z o.o. w Prochowicach.
Decyzja z dnia 6.04.2006 r. (Nr RWR-13/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów z Tychów przeciwko TRANS-BUD Rafa³ C. w Oleœnicy.
Decyzja z dnia 7.04.2006 r. (Nr RLU-8/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko PPH „ABAKUS” w Moñkach.
Decyzja z dnia 10.04.2006 r. (Nr DOK-31/2006) o odmowie wszczêcia postêpowania antymonopolowego w sprawie z wniosku
Lubelskiego Wêgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance przeciwko PKP Cargo S.A. w Warszawie.
Decyzja z dnia 10.04.2006 r. (Nr RKT-17/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Przedsiêbiorstwu Turystycznemu „Tours” s.c.
Decyzja z dnia 10.04.2006 r. (Nr RKR-13/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Krynickiej Spó³dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-W³asnoœciowej w Krynicy-Zdroju przeciwko Miejskiemu Przedsiêbiorstwu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju.
Decyzja z dnia 10.04.2006 r. (Nr RKR-14/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Spó³dzielni Mieszkaniowej „Grodzka” w Krakowie.
Decyzja z dnia 10.04.2006 r. (Nr RWA-15/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko „TAKI LEDER” w Warszawie.
Decyzja z dnia 11.04.2006 r. (Nr RKT-18/2006) o przed³u¿eniu obowi¹zywania decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z dnia 3.01.2006 r., Nr RTK-3/2006.
Decyzja z dnia 11.04.2006 r. (Nr RKR-15/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Wawel Service Sp. z o.o. w Krakowie.
Decyzja z dnia 12.04.2006 r. (Nr DOK-32/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Ravel Holding
Corporation w USA kontroli nad PNA Group Inc. w USA.
Decyzja z dnia 12.04.2006 r. (Nr RGD-8/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Bogdanowi G. - „BMG” w Gdyni.
Decyzja z dnia 12.04.2006 r. (Nr R£O-8/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Gminie Be³chatów.
Decyzja z dnia 14.04.2006 r. (Nr DOK-33/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na uzyskaniu przez Novator
Telecom Poland II S.a.r.l. w Luksemburgu wiêcej ni¿ 25% g³osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spó³ki Netia S.A.
w Warszawie.
Decyzja z dnia 14.04.2006 r. (Nr RWA-17/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Spó³dzielni Mleczarskiej „Mlekovita” w Wysokiem Mazowieckiem.
Decyzja z dnia 14.04.2006 r. (Nr RWR-14/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Spar Polska Sp. z o.o. we Wroc³awiu nad Przedsiêbiorstwem Handlu Spo¿ywczego Sp. z o.o. w Œwiebodzinie.
Decyzja z dnia 18.04.2006 r. (Nr RKR-16/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gorlicach przeciwko przedsiêbiorcy Tadeuszowi D. - Firma Handlowo-Us³ugowa
„Dominika” w Gorlicach.
Decyzja z dnia 18.04.2006 r. (Nr R£O-9/2006) o stosowaniu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie z wniosku
przedsiêbiorcy Moniki P. - „Aura” Transport Pasa¿erski w Œliwnikach przeciwko Gminie £êczyca.
Decyzja z dnia 18.04.2006 r. (Nr R£O-10/2006) o na³o¿eniu obowi¹zków na Zak³ad Pogrzebowy Sp. z o.o. w Ostrowcu
Œwiêtokrzyskim.
Decyzja z dnia 19.04.2006 r. (Nr RKR-17/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Spó³dzielni Mieszkaniowej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie.
Decyzja z dnia 21.04.2006 r. (Nr RKR-18/2006) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Ogólnopolskiego
Akademickiego Zwi¹zku Zawodowego w Warszawie przeciwko Uniwersytetowi Jagielloñskiemu w Krakowie.
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28. Decyzja z dnia 24.04.2006 r. (Nr DNR-47/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy
S³awomirowi £. „Firma S³awomir £.”.
29. Decyzja z dnia 24.04.2006 r. (Nr DNR-50/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Paw³owi M. „Nestor”
w Czêstochowie.
30. Decyzja z dnia 24.04.2006 r. (Nr RKR-19/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Gminie Rytro.
31. Decyzja z dnia 24.04.2006 r. (Nr RKR-20/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Invest-Bank S.A. w Warszawie (publ. - poz. 36 w niniejszym nr Dziennika).
32. Decyzja z dnia 25.04.2006 r. (Nr DOK-36/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez SKS Drahtgitter
Beteiligungs - GmbH w Bocholt (Niemcy) kontroli nad Halfen GmbH & Co. Kommanditgesellschaft w Langenfeld (Niemcy) oraz
nad Halfen GmbH w Langenfeld (Niemcy).
33. Decyzja z dnia 25.04.2006 r. (Nr DOK-37/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Silgan Holdings
Inc. w Stamford (USA) kontroli nad Amcor White Cap Deutschland GmbH w Hanowerze (Niemcy) i innymi 15 spó³kami oraz nad
czêœci¹ Amcor Cap Austria GmbH w Wiedniu (Austria) i czêœci¹ innych 5 przedsiêbiorców.
34. Decyzja z dnia 25.04.2006 r. (Nr DOK-38/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Glaco Group
Limited w Wielkiej Brytanii kontroli nad PLISA - ISTRAZIVACKI INSTYTUT d.o.o. w Chorwacji.
35. Decyzja z dnia 25.04.2006 r. (Nr RKT-19/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Remondis Opole Sp. z o.o. w Opolu.
36. Decyzja z dnia 25.04.2006 r. (Nr RWA-18/2006) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Zak³adu Instalatorstwa
Elektrycznego w £ubienicy.
37. Decyzja z dnia 25.04.2006 r. (Nr RWR-15/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko ATHLETIC SHOP s.c.
w Warszawie.
38. Decyzja z dnia 26.04.2006 r. (Nr RKR-21/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Biuru Nieruchomoœci „MAIERKOWSKA” w Krakowie.
39. Decyzja z dnia 26.04.2006 r. (Nr RWR-16/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Medicor s.c.
w Jelcz - Laskowicach przeciwko Niepublicznemu Zak³adowi Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Jelcz Laskowicach.
40. Decyzja z dnia 27.04.2006 r. (Nr R£O-11/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko ART-DOM Zieliñscy Sp. j. w £odzi.
41. Decyzja z dnia 27.04.2006 r. (Nr RKR-22/2006) o uchyleniu decyzji Nr RKR-5/2006 z dnia 17.02.2006 r.
42. Decyzja z dnia 27.04.2006 r. (Nr RWA-19/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez spó³kê Meca
Scandinavia AB w Malmö (Szwecja) kontroli nad Intern-Team Sp. z o.o. w Warszawie.
43. Decyzja z dnia 28.04.2006 r. (Nr DOK-39/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Auchan Polska
Sp. z o.o. w Piasecznie udzia³ów w PA Sp. z o.o. w Warszawie.
44. Decyzja z dnia 28.04.2006 r. (Nr DOK-40/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez Auchan
Polska Sp. z o.o. w Piasecznie, PA Sp. z o.o. w Warszawie oraz Prokom Investments S.A. w Gdyni wspólnego przedsiêbiorcy pod
nazw¹ PA Sp. z o.o. Spó³ka Komandytowa w Warszawie.
45. Decyzja z dnia 28.04.2006 r. (Nr RKT-21/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko „Redmoon Marcin G.” w Czêstochowie.
46. Decyzja z dnia 28.04.2006 r. (Nr RPZ-11/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez
Przedsiêbiorstwo Us³ugowe UTECH Sp. z o.o. w Poznaniu kontroli nad Odlewni¹ ¯eliwa „ŒREM” S.A. w Œremie.
47. Decyzja z dnia 4.05.06 r. (Nr DNR-51/2006) utrzymuj¹ca w mocy zaskar¿on¹ decyzjê w sprawie z wniosku Piotra Arkadiusza M.
POH „O£ER”.
48. Decyzja z dnia 4.05.2006 r. (Nr RKT-22/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Czêstochowskiemu Przedsiêbiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Sobuczynie.
49. Decyzja z dnia 5.05.2006 r. (Nr R£O-12/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Gminie £ask.
50. Decyzja z dnia 5.05.2006 r. (Nr RKT-23/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Eugeniusza O.
przeciwko Zak³adowi Wodoci¹gów Us³ug Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. w Namys³owie.
51. Decyzja z dnia 6.05.2006 r. (Nr DNR-54/2006) o na³o¿eniu obowi¹zków na Kelly's Sp. z o.o. w Jelczu - Laskowicach.
52. Decyzja z dnia 6.05.2006 r. (Nr DNR-55/2006) o na³o¿eniu obowi¹zków na Kelly's Sp. z o.o. w Jelczu - Laskowicach.
53. Decyzja z dnia 6.05.2006 r. (Nr DNR-56/2006) o na³o¿eniu obowi¹zków na Kelly's Sp. z o.o. w Jelczu - Laskowicach.
54. Decyzja z dnia 6.05.2006 r. (Nr DNR-57/2006) o na³o¿eniu obowi¹zków na Kelly's Sp. z o.o. w Jelczu - Laskowicach.
55. Decyzja z dnia 6.05.2006 r. (Nr DNR-58/2006) o na³o¿eniu obowi¹zków na Kelly's Sp. z o.o. w Jelczu - Laskowicach.
56. Decyzja z dnia 8.05.2006 r. (Nr DOK-44/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Central
European Redl Property Poland 1 Sp. z o.o. w organizacji w Warszawie kontroli nad Raiffeisen Centrum Sp. z o.o. w Warszawie.
57. Decyzja z dnia 9.05.2006 r. (Nr RGD-9/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko Gminie
S³upsk.
58. Decyzja z dnia 9.05.2006 r. (Nr RLU-10/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Waldemarowi M. „Groka Nieruchomoœci” w Lublinie.
59. Decyzja z dnia 9.05.2006 r. (Nr RGD-10/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Auto Komis Poœrednictwo „CORSO” w Gdyni.
60. Decyzja z dnia 10.05.2006 r. (Nr DNR-53/2006) o na³o¿eniu obowi¹zków na Tomasza K. Firma Handlowo-Us³ugowa „Kamar”
w Bielsku-Bia³ej.
61. Decyzja z dnia 10.05.2006 r. (Nr RKT-24/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Firmie Us³ugowo-Handlowej Biuro Turystyczne „TOP” w Chorzowie.
62. Decyzja z dnia 10.05.2006 r. (Nr RWA-20/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Szkole Jêzyków Obcych „ALMA MATER” s.c. w Ostro³êce.
63. Decyzja z dnia 11.05.2006 r. (Nr RPZ-12/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Zak³adu
Us³ugowo-Handlowego JAR-MEDIK Sp. z o.o. w Jarocinie przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w Warszawie Wielkopolski Oddzia³ Wojewódzki w Poznaniu.
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64. Decyzja z dnia 12.05.2006 r. (Nr RKT-25/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko NIKE RETAIL POLAND Sp. z o.o. w Warszawie (publ. - poz. 37 w niniejszym nr Dziennika).
65. Decyzja z dnia 12.05.2006 r. (Nr RKT-26/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Jastrzêbskiemu Zak³adowi Wodoci¹gów i Kanalizacji w Jastrzêbiu Zdroju.
66. Decyzja z dnia 12.05.2006 r. (Nr RKR-23/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Towarzystwu Budownictwa Spo³ecznego „BUDOSTAL-3” Sp. z o.o. w Krakowie.
67. Decyzja z dnia 12.05.2006 r. (Nr RWA-21/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Gminy Lesznowola przeciwko WODROL Pruszków S.A. w Pruszkowie.
68. Decyzja z dnia 15.05.2006 r. (Nr DOK-45/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez CEZ a.s.
w Pradze (Republika Czeska) kontroli nad PSEG Silesia B.V. w Rotterdamie (Holandia) i PSEG Poland Distribution B.V.
w Rotterdamie (Holandia).
69. Decyzja z dnia 15.05.2006 r. (Nr RGB-5/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez VISOTEC
POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie kontroli nad SOCHA Sp. z o.o. w Brodnicy.
70. Decyzja z dnia 15.05.2006 r. (Nr RGD-11/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Przedsiêbiorstwa Wielobran¿owego ELGRUNT Sp.j. przeciwko Pracowni Projektowej Antoniego £. w Pruszczu
Gdañskim i VALMONT Polska Sp. z o.o. w Siedlcach.
71. Decyzja z dnia 15.05.2006 r. (Nr RWR-17/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Firmie Handlowo-Produkcyjnej Józef Ch. w Chojnowie.
72. Decyzja z dnia 16.05.2006 r. (Nr R£O-13/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Gminie £ódŸ.
73. Decyzja z dnia 16.05.2006 r. (Nr RKT-27/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Wodoci¹gom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Opolu.
74. Decyzja z dnia 16.05.2006 r. (Nr RPZ-13/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko PUT KOMA S.A. oraz
Internet Cable Provider Sp. z o.o.
75. Decyzja z dnia 18.05.2006 r. (Nr RLU-9/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko „S³awa” Sp.j. w Patrykowie.
76. Decyzja z dnia 23.05.2006 r. (Nr RKT-28/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko „Salony Komputerowe” Sp. z o.o. w Katowicach.
77. Decyzja z dnia 23.05.2006 r. (Nr RKR-24/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez K + K Sp. z o.o.
w Inowroc³awiu kontroli nad Firm¹ Handlow¹ Anna Sp. z o.o. w Krakowie.
78. Decyzja z dnia 24.05.2006 r. (Nr RLU-11/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Jacka P. „Garden Service”
w Œwidniku przeciwko Przedsiêbiorstwu Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w Bia³ej Podlaskiej.
79. Decyzja z dnia 24.05.2006 r. (Nr RGD-12/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Z£OMREX S.A.
w Poraju kontroli nad CENTROSTAL S.A. w Gdañsku.
80. Decyzja z dnia 24.05.2006 r. (Nr RKT-29/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Januszowi M. „Techniczne Zabezpieczenie Mieszkañ” w Ligocie Dolnej.
81. Decyzja z dnia 24.05.2006 r. (Nr RKR-25/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Wydawnictwu „Super Nowoœci” Sp. z o.o. w Rzeszowie (publ. - poz. 38 w niniejszym nr Dziennika).
82. Decyzja z dnia 24.05.2006 r. (Nr RWR-18/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Leszkowi Sz. prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w Warszawie.
83. Decyzja z dnia 25.05.2006 r. (Nr DNR-48/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
Agnieszce P. Przedsiêbiorstwo Handlowo Us³ugowe „AGMES”.
84. Decyzja z dnia 25.05.2006 r. (Nr DNR-59/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„VICTUS-EMAK” Sp. z o.o. w Poznaniu.
85. Decyzja z dnia 25.05.2006 r. (Nr DNR-70/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„Athletic International” Sp. z o.o. w Warszawie.
86. Decyzja z dnia 25.05.2006 r. (Nr RKR-26/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Przedsiêbiorstwu Budownictwa i Obrotu Towarowego „FRONTON” Sp. z o.o. w Krakowie.
87. Decyzja z dnia 25.05.2006 r. (Nr RWA-11/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Prezydenta m.st. Warszawy przeciwko Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Robót Drogowych S.A. w Warszawie,
Warszawskiemu Przedsiêbiorstwu Robót Drogowych S.A. w Warszawie, Budimex Dromex S.A. w Warszawie, Strabag Sp. z o.o.
w Warszawie, Skajska S.A. w Warszawie - Oddzia³ Nova, Przedsiêbiorstwu Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Miñsku
Mazowieckim.
88. Decyzja z dnia 25.05.2006 r. (Nr RWR-19/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Ekologicznej Pralni Chemicznej „Mors” w Wa³brzychu.
89. Decyzja z dnia 29.05.2006 r. (Nr DOK-49/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Polskiemu Zwi¹zkowi Pi³ki No¿nej w Warszawie oraz Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w Warszawie (publ. - poz. 39 w niniejszym
nr Dziennika).
90. Decyzja z dnia 29.05.2006 r. (Nr RKR-27/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez PROCHEM S.A.
udzia³ów Prozach Sp. z o.o. w Oœwiêcimiu.
91. Decyzja z dnia 29.05.2006 r. (Nr RWR-20/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku „Drebszok-Drewpol” Sp. z o.o. we Wroc³awiu przeciwko Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych we Wroc³awiu
i 16 innym podmiotom.
92. Decyzja z dnia 30.05.2006 r. (Nr DOK-50/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Bank Polska
Kasa Opieki S.A. w Warszawie kontroli nad Elektrowni¹ P¹tnów II Sp. z o.o. w Koninie.
93. Decyzja z dnia 30.05.2006 r. (Nr DOK-51/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Bank Polska
Kasa Opieki S.A. w Warszawie kontroli nad PAK-Holdco Sp. z o.o. w Koninie.
94. Decyzja z dnia 30.05.2006 r. (Nr DOK-52/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Bank Polska
Kasa Opieki S.A. w Warszawie kontroli nad PAK Infrastruktura Sp. z o.o. w Koninie.
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95. Decyzja z dnia 30.05.2006 r. (Nr DOK-53/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Netii S.A.
w Warszawie przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie (publ. - poz. 40 w niniejszym nr Dziennika).
96. Decyzja z dnia 30.05.06 r. (Nr DNR-61/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„NTT SYSTEM” Sp. z o.o. w Warszawie.
97. Decyzja z dnia 31.05.2006 r. (Nr RWA-23/2006) o odmowie uwzglêdnienia wniosku o umorzenie kary pieniê¿nej w sprawie
z wniosku Wy¿szej Szko³y Handlu i Finansów Miêdzynarodowych w Warszawie.
98. Decyzja z dnia 1.06.2006 r. (Nr DOK-54/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez ARKA BZ WBK
Fundusz Rynku Nieruchomoœci FIZ w Poznaniu i Central European Participation S.a.r.l. w Luksemburgu wspólnej kontroli nad
Location Invest Sp. z o.o. w Warszawie.
99. Decyzja z dnia 1.06.2006 r. (Nr RBG-6/2006) o umorzeniu postêpowania z wniosku RAST Sp. z o.o. w Olsztynie.
100.Decyzja z dnia 2.06.2006 r. (Nr DNR-63/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
Waldemarowi G. prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w Radomsku.
101.Decyzja z dnia 2.06.2006 r. (Nr RPZ-14/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Jana R. Zak³ad
Us³ug Pogrzebowych we Wrzeœni przeciwko Przedsiêbiorstwu Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. we Wrzeœni.
102.Decyzja z dnia 5.06.2006 r. (Nr DNR-65/2006) o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie z urzêdu przeciwko
„ALEXIS II” E i M £ukasik Sp.j. w Warszawie.
103.Decyzja z dnia 5.06.2006 r. (Nr RBG-7/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Firmie Handlowo-Us³ugowej „MASMAL” w Warlubiu.
104.Decyzja z dnia 5.06.2006 r. (Nr RKT-30/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Powiatowego
Rzecznika Konsumentów w Bêdzinie przeciwko Gminie Siewierz.
105.Decyzja z dnia 5.06.2006 r. (Nr RPZ-15/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Andrzeja B.
Zak³ad Oczyszczania Terenu BAKUN w Roztoce przeciwko Gminnemu Przedsiêbiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Kramsku.
106.Decyzja z dnia 7.06.2006 r. (Nr DOK-56/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Brillant 245
GmbH w Berlinie (Niemcy) kontroli nad Viterra Development GmbH w Essen (Niemcy) oraz nad Viterra Baupartner w Essen
(Niemcy).
107.Decyzja z dnia 7.06.2006 r. (Nr DOK-57/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Orco Property
Group S.A. w Luksemburgu kontroli nad Viterra Development Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
108.Decyzja z dnia 7.06.2006 r. (Nr DOK-58/2006) o umorzeniu postêpowania z wniosku Ahlsell AB w Sztokholmie (Szwecja).
109.Decyzja z dnia 7.06.2006 r. (Nr DNR-67/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko „ALEXIS II” E. i M. £. Sp. j.
w S³upsku.
110.Decyzja z dnia 7.06.2006 r. (Nr RWR-21/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez EDF
International w Pary¿u i EnBW Energie Baden Württemberg AG w Karlsruhe poprzez spó³kê zale¿n¹ Elektrociep³ownia Kraków
S.A. w Krakowie wspólnej kontroli nad Zespo³em Elektrociep³owni Wroc³awskich Kogeneracja S.A. we Wroc³awiu.
111.Decyzja z dnia 7.06.2006 r. (Nr RWR-22/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Ragn-Sells
Polska Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Gminie Gorzów Wielkopolski.
112.Decyzja z dnia 8.06.2006 r. (Nr RLU-12/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko AVANS Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
113.Decyzja z dnia 8.06.2006 r. (Nr RKT-32/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko ING Bank Œl¹ski w Katowicach (publ. - poz. 41 w niniejszym nr Dziennika).
114.Decyzja z dnia 9.06.2006 r. (Nr RKT-33/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji w Gliwicach.
115.Decyzja z dnia 9.06.2006 r. (Nr RWR-23/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Zrzeszeniu Transportu Prywatnego w Zielonej Górze, Stowarzyszeniu Taksówkarzy Zielonogórskich HALLO TAXI w Zielonej Górze
oraz Stowarzyszeniu Kierowców Taksówek Osobowych CITY TAXI BIS w Zielonej Górze.
116.Decyzja z dnia 12.06.2006 r. (Nr DOK-59/2006) o umorzeniu postêpowania z wniosku Lafarge Gips Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
117.Decyzja z dnia 12.06.2006 r. (Nr DOK-60/2006) o umorzeniu postêpowania z wniosku Lafarge Gips Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
118.Decyzja z dnia 12.06.2006 r. (Nr DOK-61/2006) o umorzeniu postêpowania z wniosku Atlas Gips Sp. z o.o. w £odzi.
119.Decyzja z dnia 12.06.2006 r. (Nr DOK-62/2006) o umorzeniu postêpowania z wniosku Lafarge Gips Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
120.Decyzja z dnia 12.06.2006 r. (Nr RKT-34/2006) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej w sprawie z urzêdu przeciwko Stereo.pl S.A.
w Warszawie.
121.Decyzja z dnia 12.06.2006 r. (Nr RKT-35/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Katowickiego
Towarzystwa Kapita³owego „Sport” Sp. z o.o. w Katowicach przeciwko Marqard Media Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
122.Decyzja z dnia 13.06.2006 r. (Nr DNR-75/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Dorocie T. P.P.H.U.
„Asia” w I³awie.
123.Decyzja z dnia 13.06.2006 r. (Nr RWA-25/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez spó³kê
ST.Martins Europe BV z siedzib¹ w Gravenhage (Holandia) kontroli nad spó³k¹ Euro Mall Sosnowiec Gallery Sp. z o.o.
w Warszawie.
124.Decyzja z dnia 14.06.2006 r. (Nr RGD-13/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko firmie GROBLEWSKI w Sopocie.
125.Decyzja z dnia 14.06.2006 r. (Nr RLU-14/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Central Capital
LLC w Wilmington, Delaware (USA) akcji Przedsiêbiorstwa Przemys³u Spo¿ywczego PEPEES S.A. w £om¿y.
126.Decyzja z dnia 14.06.2006 r. (Nr RLU-16/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Polskiemu Konsorcjum Gospodarczemu S.A. w Warszawie (publ. - poz. 42 w niniejszym nr Dziennika).
127.Decyzja z dnia 14.06.2006 r. (Nr RKT-36/2006) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce -Leszczynach i innych przeciwko Górnoœl¹skiemu
Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów S.A. w Katowicach.
128.Decyzja z dnia 14.06.2006 r. (Nr RKT-37/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Zak³adowi Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie.
129.Decyzja z dnia 14.06.2006 r. (Nr RKR-28/2006) o umorzeniu postêpowania z wniosku VISTULA S.A. w Krakowie przeciwko
Rafa³owi B.
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130.Decyzja z dnia 14.06.2006 r. (Nr RPZ-16/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Gminie Opalenica.
131.Decyzja z dnia 19.06.2006 r. (Nr RLU-13/2006) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku J. Downara przeciwko
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Narew” w Gr¹dach Woniecko.
132.Decyzja z dnia 20.06.2006 r. (Nr RLU-15/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez Spó³kê BOS S.A.
w Bia³ymstoku bezpoœredniej kontroli nad Lewiatan Podlasie Sp. z o.o. w Bia³ymstoku.
133.Decyzja z dnia 20.06.2006 r. (Nr RWR-24/2006) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej w sprawie z urzêdu przeciwko Trans-Bud” Rafa³ C.
w Oleœnicy.
134.Decyzja z dnia 20.06.2006 r. (Nr RPZ-17/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Zak³adu
Oczyszczania Terenu BAKUN w Roztoce przeciwko miastu Ko³o.
135.Decyzja z dnia 22.06.2006 r. (Nr DNR-72/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Landmann Polska Sp. z o.o.
w Jaworze.
136.Decyzja z dnia 22.06.2006 r. (Nr RLU-17/2006) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej w sprawie z urzêdu przeciwko Przedsiêbiorstwu
Wielobran¿owemu Efekt w Lublinie.
137.Decyzja z dnia 22.06.2006 r. (Nr RWA-26/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu przez spó³ki Europa
Fund II LP w Londynie (Wielka Brytania), Europa Fund II US LP w Londynie (Wielka Brytania) oraz Warimpex Finanz und
Beteiligungs AG w Wiedniu (Austria) kontroli nad spó³k¹ Hotel Jan III Sobieski Sp. z o.o. w Warszawie.
138.Decyzja z dnia 23.06.2006 r. (Nr DNR-71/2006) o na³o¿eniu obowi¹zków na Ropla Computers Sp. z o.o. we Wroc³awiu.
139.Decyzja z dnia 23.06.2006 r. (Nr RWR-25/2006) o odmowie uwzglêdnienia wniosku Przedsiêbiorstwa Komunalnego HEMIZ-BIS
Sp. z o.o. w Prochowicach.
140.Decyzja z dnia 26.06.2006 r. (Nr DOK-63/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegaj¹cej na przejêciu przez spó³kê „Nowa
Dolina Nidy” Sp. z o.o. w Leszczach kontroli nad czêœci¹ Zak³adów Przemys³u Gipsowego „Dolina Nidy” S.A. w Leszczach, tj. nad
Oddzia³em Suchych Mieszanek.
141.Decyzja z dnia 26.06.2006 r. (Nr RGB-8/2006) o umorzeniu postêpowania z wniosku Romana KuŸnika przeciwko Miejskim
Wodoci¹gom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
142.Decyzja z dnia 27.06.2006 r. (Nr RKR-29/2006) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na po³¹czeniu dwóch
samodzielnych przedsiêbiorców VISTULA S.A. w Krakowie i WÓLCZANKA S.A. w £odzi.
143.Decyzja z dnia 29.06.2006 r. (Nr RKR-31/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku TRANSFORMERS KARPATIA Sp. z o.o. w Tarnowie przeciwko Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Kroœnie.
144.Decyzja z dnia 30.06.2006 r. (Nr DNR-52/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Aleksandrowi N.
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe „NOWALEX” w Czêstochowie.
145.Decyzja z dnia 30.06.2006 r. (Nr DNR-81/2006) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko P.P.H.U. „Mikrus”
Kucharczy Sp. j. w Mykanowie.
146.Decyzja z dnia 30.06.2006 r. (Nr RGD-14/2006) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wejherowie przeciwko BIELIK Us³ugi Pralnicze Rafa³ Z. w Wejherowie.
147.Decyzja z dnia 30.06.2006 r. (Nr RGD-15/2006) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mr¹gowie przeciwko MULTIMEDIA Polska S.A. w Gdyni.
44
WYROK
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
w sprawie z odwo³ania Kolporta¿ Prasy Rolkon Sp. z o.o. w Poznaniu oraz Ruch S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 88/04)
S¹d Okrêgowy w Warszawie S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2006 r. w Warszawie
sprawy z powództwa 1. Kolporta¿ Prasy Rolkon Sp. z o.o. w Poznaniu, 2. Ruch S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o ochronê konkurencji, na skutek odwo³ania powoda 1 i powoda 2 od decyzji Nr RWA-19/2004
z dnia 16 lipca 2004 r.
1. oddala odwo³anie Kolporta¿ Prasy Rolkon Sp. z o.o. w Poznaniu,
2. odda³a odwo³anie Ruch S.A. w Warszawie,
3. zas¹dza na rzecz Skarbu Pañstwa Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: od Kolporta¿u Prasy Rolkon Sp. z o.o.
kwotê 360 z³ tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego, od Ruch S.A. kwotê 360 z³ tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ Nr RWA-19/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu
postêpowania antymonopolowego wszczêtego z urzêdu, nie stwierdzi³ stosowania przez powoda 2 Ruch S.A. w Warszawie i powoda
1 Kolporta¿ Prasy Rolkon Sp. z o.o. w Poznaniu praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, polegaj¹cej na zawarciu porozumienia na krajowym rynku dystrybucji (kolporta¿u) prasy,
przejawiaj¹cego siê w kontrolowaniu œwiadczenia us³ug kolporta¿u prasy, poprzez organizowanie - w oparciu o Umowê wspó³pracy
nr […] w zakresie sprzeda¿y wydawnictw z dnia 14 czerwca 2002 r. oraz Umowê nr […] z dnia 18 grudnia 2002 r. - wspólnej sprzeda¿y
tytu³ów prasowych.
Równoczeœnie, decyzj¹ t¹ (pkt II) uzna³ za ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, praktykê polegaj¹c¹ na zawarciu przez Ruch S.A. i Kolporta¿ Prasy Rolkon Sp. z o.o. zakazanego
prawem porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê na krajowym rynku dystrybucji (kolporta¿u) prasy, poprzez podjêcie - w drodze
Porozumienia z dnia 10 stycznia 2003 r. - partnerskiej wspó³pracy; zmierzaj¹cej do wspólnego wp³ywania na kszta³t kolporta¿u prasy
w Polsce i stwierdzi³ zaniechanie jej stosowania z dniem 28 marca 2003 r.
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Ponadto, pozwany na³o¿y³ na Ruch S.A. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 4.000.000 z³ oraz na Kolporta¿ Prasy Rolkon Sp. z o.o. karê
pieniê¿n¹ w wysokoœci 60.000 z³.
Swoj¹ decyzjê pozwany opar³ na ustaleniu, ¿e za³o¿enia wspó³pracy pomiêdzy powodem 1 i 2 zosta³y ujête w Porozumieniu z dnia
10 stycznia 2003 r. Motywy nawi¹zania przedmiotowej wspó³pracy okreœla preambu³a Porozumienia, w której powodowie uznali,
i¿ system kolporta¿u prasy w Polsce podlega ¿ywio³owym zmianom, a bezpardonowa walka na rynku dystrybucji prasy prowadzi do
niekontrolowanych procesów i niszczenia dorobku zdemokratyzowanego kolporta¿u osi¹gniêtego w ostatnich latach.
Celem partnerskich stosunków mia³o byæ - stosownie do §2 - ograniczenie wzajemnie wyniszczaj¹cej konkurencji oraz osi¹ganie
korzyœci z rozwijaj¹cej siê wspó³pracy. G³ównymi obszarami wspó³pracy mia³y byæ: na poziomie sieci sprzeda¿y - stosowanie
rynkowych metod konkurencji, wymiana informacji o nieuczciwych sprzedawcach, na poziomie logistyki dostaw - wzajemne us³ugi
logistyczne zmierzaj¹ce do obni¿enia kosztów kolporta¿u, a na poziomie technologii - wymiana informacji o nowoczesnych
rozwi¹zaniach i ujednolicenie informacji udzielanych Wydawcom.
W toku postêpowania antymonopolowego, spó³ka Rolkon wskaza³a, ¿e kontekstem zawarcia Porozumienia z dnia 10 stycznia 2003 r.
by³y dzia³ania Kolporter S.A., drugiego co do wielkoœci dystrybutora, który w czasie, gdy jeden z wydawców gazet kolorowych
(wydawnictwo Edipresse Polska) wstrzyma³ nagle dostawy prasy dla powoda 1 rozpocz¹³ dzia³ania ukierunkowane na przejêcie jego
dotychczasowych kontrahentów. W tej sytuacji, spó³ka Rolkon przyjê³a propozycjê Ruch S.A. wyrzeczenia siê dzia³añ maj¹cych
charakter czynów nieuczciwej konkurencji. Porozumienie z dnia 10 stycznia 2003 r. zosta³o wypowiedziane ze skutkiem
natychmiastowym przez Rolkon w dniu 28 marca 2003 r.
Wspó³praca tych przedsiêbiorców istnia³a od czerwca 2002 r., kiedy spó³ki te podjê³y wspó³pracê, której inicjatorem by³a spó³ka
Rolkon, która pismem z dnia 10 czerwca 2002 r. wyst¹pi³a do Ruch S.A. z zapytaniem o mo¿liwoœæ zakupu dzienników (wydañ
warszawskich) z przeznaczeniem ich do dalszej odsprzeda¿y. Efektem powy¿szego wyst¹pienia i podjêtych nastêpnie negocjacji miêdzy
stronami by³a umowa nr […] z dnia 14 czerwca 2002 r. w zakresie sprzeda¿y wydawnictw. Wspó³praca ta trwa³a do 13 lipca 2003 r.
Wspó³pracê prowadzono tak¿e na podstawie umowy nr […] z dnia 18 grudnia 2002 r., której przedmiotem by³ kolporta¿ czasopism
wydawnictwa Edipresse Polska, m.in.: „Dom i Wnêtrze”, „Twoje Dziecko”, „Przekrój”, „Viva”, „Przyjació³ka”. Dostawy tytu³ów
pasowych by³y realizowane przez Ruch S.A. przez jeden miesi¹c.
Ponadto, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali³, ¿e rynkiem produktowym w niniejszej sprawie jest krajowy
rynek dystrybucji (kolporta¿u) prasy.
Na rynku tym Ruch S.A. ma ok. …% udzia³u w rynku sprzeda¿y prasy, zaœ Rolkon jest wiod¹c¹ prywatn¹ spó³k¹ o jedenastoletniej
tradycji, dystrybuuj¹c¹ prasê w zachodniej Polsce. Oferta obejmuje obecnie ponad 2000 tytu³ów prasy polskiej i zagranicznej, a jej
udzia³ w rynku wynosi …%.
Drug¹ co do wielkoœci firm¹ kolporta¿ow¹ w Polsce jest Kolporter S.A. w Kielcach. Jego udzia³ w rynku - wed³ug ró¿nych Ÿróde³ kszta³tuje siê na poziomie …-…%.
W ocenie Prezesa UOKiK, œwiadczenia us³ug kolporta¿u prasy, poprzez organizowanie - w oparciu o umowê wspó³pracy Nr […]
w zakresie sprzeda¿y wydawnictw z dnia 14 czerwca 2002 r. oraz umowê nr […] z dnia 18 grudnia 2002 r. - wspólnej sprzeda¿y tytu³ów
prasowych, nie mia³y charakteru praktyki antykonkurencyjnej. Równoczeœnie, w ocenie pozwanego, cel Porozumienia z dnia
10 stycznia 2003 r. by³ sprzeczny z prawem konkurencji. Œwiadcz¹ o tym treœæ Porozumienia oraz okolicznoœci jego zawarcia.
Za³o¿enia Porozumienia zawarte s¹ w Preambule tego dokumentu, w której strony jednoznacznie wskaza³y, ¿e chc¹ wspólnie
wp³ywaæ na kszta³t polskiego rynku dystrybucji prasy, na którym bezpardonowa walka prowadzi do niekontrolowanych procesów
i niszczenia dorobku zdemokratyzowanego kolporta¿u osi¹gniêtego w ostatnich latach. Rozwiniêciem tego postulatu jest zapis §1
Porozumienia, zgodnie z którym w stosunkach miêdzy firmami (stronami porozumienia) obowi¹zywaæ bêdzie zasada partnerstwa
w dzia³aniach maj¹cych wp³yw na kszta³t rynku dystrybucji prasy, a konkurowanie i rywalizacja dotyczyæ bêdzie tylko poziomu i jakoœci
us³ug.
Zak³adane dzia³ania mia³y byæ wspólne, skorelowane, a strony zak³ada³y podejmowanie rozmów, które mia³y dotyczyæ ju¿
konkretnych kwestii, precyzuj¹cych to Porozumienie. Potwierdzeniem powy¿szego jest, zdaniem pozwanego, treœæ pisma spó³ki
Ruch z dnia 24 marca 2003 r. skierowana do Pana Jacka R. - Prezesa Zarz¹du spó³ki Rolkon, którym to pismem Ruch S.A. wyst¹pi³
z propozycj¹ spotkania w celu nadania Porozumieniu praktycznych wymiarów.
Zdaniem Prezesa UOKiK, kolejnym celem Porozumienia wyra¿onym w §2 by³o ograniczenie wzajemnie wyniszczaj¹cej
konkurencji oraz osi¹ganie korzyœci z rozwijaj¹cej siê wspó³pracy. Strony porozumienia zadeklarowa³y, ¿e zaprzestaj¹ konkurowania
miêdzy sob¹ i wprowadzaj¹ we wzajemnych stosunkach zasadê partnerstwa. Natomiast celem nawi¹zania tej wspó³pracy - co
podkreœla siê w Porozumieniu - mia³o byæ osi¹ganie korzyœci.
Zaznaczyæ przy tym trzeba, i¿ wspó³praca ta mia³a byæ przez strony rozwijana. Strony tego porozumienia za³o¿y³y wiêc daleko id¹c¹
wspó³pracê. W jej wyniku nast¹pi³oby zaœ zak³ócenie konkurencji na rynku kolporta¿u prasy i mog³oby to doprowadziæ do zachwiania
relacji konkurencyjnych pomiêdzy firmami kolporta¿owymi. Porozumienie to polega³o przecie¿ na wspó³dzia³aniu miêdzy dwoma
dotychczas konkuruj¹cymi ze sob¹ podmiotami, w efekcie którego mog³o nast¹piæ zmniejszenie iloœci konkurencyjnych ofert dla
wydawców prasy.
W ocenie pozwanego, zarówno cel, jak i potencjalny skutek Porozumienia z dnia 10 stycznia 2003 r. wyra¿a siê w ograniczeniu
konkurencji na rynku w³aœciwym. Porozumienie to narusza zatem art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Praktyka
ta zosta³a zaniechana z dniem 28 marca 2003 r.
Naruszenie powy¿szego zakazu, uzasadnia³o, w ocenie Prezesa UOKiK, na³o¿enie na powodów kar pieniê¿nych. Przy wymierzaniu
spó³ce Ruch kary w wysokoœci 4.000.000, Prezes UOKiK uzna³, i¿ musi ona przede wszystkim posiadaæ charakter represyjny, st¹d jej
nominalnie wysoka wartoœæ, stanowi¹ca jednak zaledwie nieca³e …% kary maksymalnej. Kara ta w pe³ni odpowiada stopniowi
zawinienia Ruch S.A. i antykonkurencyjnemu charakterowi zawartego porozumienia. Pozwany wzi¹³ tak¿e pod uwagê, ¿e Ruch S.A.
dopuszcza³ siê ju¿ wielokrotnie naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, za które by³y na niego nak³adane kary.
Na³o¿enie na Rolkon wzglêdnie ni¿szej kary wynika³o, w ocenie Prezesa UOKiK, z faktu, ¿e jako podmiot o s³abszej pozycji
rynkowej, w mniejszym stopniu mia³aby wp³yw na kszta³t wspólnej polityki. Zapewne spe³nia³by rolê podrzêdn¹, wyznaczon¹ przez
znacznie silniejszego partnera. Na³o¿ona kara w wysokoœci 60.000 z³, stanowi …% kary maksymalnej.
Od powy¿szej decyzji odwo³ania wnieœli, w czêœci ich dotycz¹cej, obydwaj powodowie.
Powód Rolkon Sp. z o.o. wniós³ o zmianê pkt II zaskar¿onej decyzji […] poprzez orzeczenie, i¿ nie stwierdza siê praktyki
ograniczaj¹cej konkurencjê w zwi¹zku zawarciem przez Ruch i Rolkon porozumienia z dnia 10 stycznia 2003 r. i tym samym tak¿e o uchylenie
pkt IV zaskar¿onej decyzji, zarzucaj¹c: nieudowodnienie przez pozwanego, ¿e zawieraj¹c porozumienie z dnia 10 stycznia 2003 r.
Rolkon naruszy³ przepis art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. sprzecznoœæ istotnych
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rozstrzygniêæ Prezesa UOKiK z treœci¹ zebranego w sprawie materia³u, poprzez wyci¹gniêcie wniosku o naruszeniu konkurencji z treœci
Porozumienia i okolicznoœci jego zawarcia, pomimo ¿e pe³na treœæ Porozumienia oraz ustalony w toku postêpowania kontekst jego
zawarcia prowadzi do odmiennych wniosków. Zdaniem skar¿¹cego, pozwany nie przeprowadzi³ jednak w uzasadnieniu decyzji nawet
polemiki z tymi fragmentami Porozumienia, które przecz¹ jego tezie, pomijaj¹c zarazem niewygodn¹ dla siebie czêœæ argumentacji
przedstawionej przez Rolkon oraz Ruch w z³o¿onych wyjaœnieniach na piœmie; nieprzeprowadzenie - wbrew zg³oszonym wnioskom pe³nego postêpowania dowodowego, koniecznego dla wyjaœnienia zgodnego zamiaru i celu zawarcia Porozumienia przez jego strony,
w szczególnoœci o przes³uchanie pana Jacka R. - Prezesa Zarz¹du Rolkonu; pominiêcie argumentu, ¿e realizacja Porozumienia mog³aby
siê przyczyniæ do polepszenia systemu dystrybucji prasy (poprzez wzajemne us³ugi logistyczne) oraz postêpu gospodarczego i
technicznego w zakresie dystrybucji prasy, poprzez wymianê przez uczestników Porozumienia informacji o stosowanych w dystrybucji
prasy technologiach i standaryzacjê zwi¹zanych z dystrybucj¹ informacji przekazywanych wydawcom; niewykazanie winy powoda 1,
której wyst¹pienie mog³oby uzasadniæ na³o¿enie kary okreœlonej w pkt IV decyzji; naruszenie art. 104 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów […] przez na³o¿enia kary pieniê¿nej nadmiernie wysokiej i nieproporcjonalnej do mo¿liwoœci
finansowych powoda 1.
Powód 2 - Ruch S.A. wniós³ o zmianê punktu II i III zaskar¿onej Decyzji […] poprzez niestwierdzenie stosowania zarzucanej praktyki
i zas¹dzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postêpowania, zarzucaj¹c: obrazê prawa procesowego - art. 7, 77 i 80 Kpa - poprzez
niewyjaœnienie stanu faktycznego oraz dokonanie dowolnej interpretacji ustalonych faktów; obrazê prawa materialnego - art. 5 ust. 1
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez nieudowodnienie stosowania przez Ruch S.A. wymienionych w tym przepisie
praktyk; obrazê art. 101 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, poprzez na³o¿enie kary pieniê¿nej pomimo
nieudowodnienia stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê; naruszenie art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
na skutek zdefiniowania w decyzji praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sposób nieprecyzyjny, nie pozwalaj¹cy na jednoznaczn¹
identyfikacjê, jakie zachowania rynkowe s¹ przejawem praktyki, a jakie nimi nie s¹, a tym samym nie pozwalaj¹cy na jej wykonanie;
obrazê art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez orzeczenia kary pieniê¿nej za przypisan¹ powodowi 2 praktykê w wysokoœci
przekraczaj¹cej maksymalne zagro¿enie przewidziane w okresie domniemanego stosowania praktyki; naruszenie art. 12 i 8 Kpa na
skutek opiesza³oœci w prowadzeniu postêpowania antymonopolowego; obrazê art. 101 ust. 1 w zw. z art. 104 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów i art. 8 Kpa, poprzez na³o¿enie kary pieniê¿nej w sposób dowolny i orzeczenie jej wysokoœci
niewspó³miernej do naruszenia prawa.
Rozpoznaj¹c odwo³anie S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje.
Zasadny jest jedynie zarzut, podniesiony w obydwu odwo³aniach, niewyjaœnienia stanu faktycznego. Dotyczy to zw³aszcza celu
i zamiaru stron przy zawieraniu Porozumienia z dnia 10 stycznia 2003 r. Okolicznoœæ ta ma istotne znaczenie przy rozpoznaniu niniejszej
sprawy, gdy¿ stosownie do treœci art. 65 §2 Kc w umowach nale¿y raczej badaæ, jaki by³ zgodny zamiar stron i cel umowy, ani¿eli opieraæ
siê na jej dos³ownym brzmieniu. Prezes UOKiK poprzesta³ na samej treœci Porozumienia z dnia 10 stycznia 2003 r., nie badaj¹c jaki by³
zamiar stron i ich cel, a w szczególnoœci, czy treœæ Porozumienia odpowiada tym celom i zamiarom.
[…] W ocenie S¹du, obie strony Porozumienia liczy³y siê z tym, ¿e w razie zejœcia z rynku Rolkonu, obs³ugiwana przez ten podmiot
sieæ detaliczna zostanie przejête w wiêkszoœci przez firmê Kolporter S.A. Ocenê tê potwierdza zeznanie Jacka R., ¿e Kolporter S.A.
podj¹³ próby przejêcia kontrahentów detalicznych. Taki rozwój wydarzeñ zagra¿a³ nie tylko Rolkonowi, ale i Ruch S.A., gdy¿ prowadzi³
do wyrównania udzia³ów w rynku Koloporter S.A. i powoda 2, lub nawet uzyskanie przez pierwszy z tych podmiotów przewagi.
Zdaniem S¹du, nie budzi w¹tpliwoœci, ¿e celem Porozumienia by³o przeciwstawienie siê ekspansji rynkowej Kolporter S.A.
Potwierdza to zeznanie Jacka R., który przy tym zastrzeg³, ¿e chodzi³o mu o dzia³ania nieuczciwe. W ocenie S¹du, wobec braku
umownego okreœlenia pojêcia „nieuczciwych dzia³añ”, w istocie do stron Porozumienia nale¿a³o swobodne uznanie, co uwa¿aj¹ za
dzia³anie „uczciwe”, a co nie.
Faktycznie wiêc porozumienie mia³o na celu koordynacjê dzia³añ w celu przeciwstawienia siê konkurencji ze strony Kolporter S.A.
Nie by³o ono ograniczone do ¿adnych konkretnych dzia³añ, gdy¿ nie znalaz³o siê to w zapisach Porozumienia, nie potrafi³y ich okreœliæ
jednoznacznie jego strony, a ponadto brak jest logicznego zwi¹zku pomiêdzy zakresem przewidywanej wspó³pracy a zagro¿eniem
konkretnymi „nieuczciwymi” dzia³aniami. Nie da siê logicznie wyt³umaczyæ, w jaki sposób poufne Porozumienie mia³oby
przeciwdzia³aæ „nieuczciwemu dzia³aniu” Kolporter S.A., polegaj¹cemu na rozpowszechnianiu „do wszystkich naszych
dotychczasowych punktów sprzeda¿y informacji o naszym bankructwie”. Przeciwnie, formy wspó³pracy, takie jak wymiana informacji
o nieuczciwych sprzedawcach, wzajemne us³ugi logistyczne zmierzaj¹ce do obni¿enia kosztów kolporta¿u, wymiana informacji
o nowoczesnych rozwi¹zaniach i ujednolicenie informacji udzielanych Wydawcom, s³u¿y³y obni¿eniu kosztów i podniesieniu
atrakcyjnoœci w³asnej oferty. S³u¿y³y zatem wspólnemu uzyskaniu przewagi atrakcyjnoœci w³asnej oferty nad ofert¹ Kolporter S.A.
W ocenie S¹du, Porozumienie z dnia 10 stycznia 2003 r. mia³o w zwi¹zku z powy¿szym charakter antykonkurencyjny, gdy¿ mia³o na
celu przeciwstawienie siê konkurencji ze strony podmiotu nieobjêtego nim, poprzez koordynacjê dzia³añ w³asnych i uzyskanie
korzyœci, których osi¹gniêcie bez Porozumienia nie by³o mo¿liwe. Dzia³anie takie narusza art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów.
Za bezzasadny nale¿y uznaæ zarzut pominiêcia argumentu, ¿e realizacja Porozumienia mog³aby siê przyczyniæ do polepszenia
systemu dystrybucji prasy (poprzez wzajemne us³ugi logistyczne) oraz postêpu gospodarczego i technicznego w zakresie dystrybucji
prasy. Warunkiem dopuszczalnoœci porozumienia przyczyniaj¹cego siê do polepszenia produkcji, dystrybucji towarów lub postêpu
technicznego lub gospodarczego, jest wy³¹czenie go w drodze rozporz¹dzenia Rady Ministrów (art. 7 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów). Skar¿¹cy nie twierdz¹, ¿e ich porozumienie nale¿y do wy³¹czonych w ten sposób.
W œwietle powy¿szego, zarzuty odwo³ania powoda, dotycz¹ce pkt II decyzji nale¿y uznaæ za bezzasadne.
Za nietrafny nale¿y uznaæ tak¿e zarzut powoda 2 naruszenia art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, na skutek
zdefiniowania w decyzji praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sposób nieprecyzyjny, nie pozwalaj¹cy na jednoznaczn¹ identyfikacjê,
jakie zachowania rynkowe s¹ przejawem praktyki, a jakie nimi nie s¹, a tym samym nie pozwalaj¹cy na jej wykonanie. Sentencja pkt II
decyzji odnosi siê w sposób jasny i precyzyjny do Porozumienia z dnia 10 stycznia 2003 r., stwierdzaj¹c zaniechanie stosowania tej
praktyki. Równoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w decyzji brak jest, w zwi¹zku z zaniechaniem stosowania, dyspozycji podlegaj¹cej
wykonaniu.
Zdaniem S¹du, brak jest uprawnieñ s¹du ochrony konkurencji i konsumentów w zakresie kontroli sprawnoœci postêpowania Prezesa
UOKiK. Skoro wiêc powód 2 nie wskazuje, w zwi¹zku z zarzutem naruszenia art. 12 i 8 Kpa na skutek opiesza³oœci w prowadzeniu
postêpowania antymonopolowego, ¿e mia³o to wp³yw na treœæ zaskar¿onej decyzji, to zarzut ten jest bezprzedmiotowy.
Odnosz¹c siê do orzeczonych kar pieniê¿nych zwa¿yæ nale¿a³o, ¿e wobec faktu zawarcia niedozwolonego porozumienia, o którym
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, istnia³a podstawa do na³o¿enia kary pieniê¿nej na podstawie
art. 101 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. W ocenie S¹du, obie strony mia³y œwiadomoœæ, ¿e celem porozumienia jest koordynacja dzia³añ w celu
przeciwstawienia siê zagra¿aj¹cej im konkurencji ze strony Kolporter S.A. Ich dzia³anie mia³o, jak wy¿ej wskazano, charakter umyœlny
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i celowy. W ocenie S¹du, na³o¿one kary umowne w sposób w³aœciwy uwzglêdniaj¹ rolê ka¿dej ze stron w zawieranym Porozumieniu,
a zw³aszcza fakt, ¿e jego inicjatorem by³ Ruch S.A., który w ten sposób próbowa³ stworzyæ grupê wspó³dzia³aj¹cych ze sob¹
kolporterów. Powód 1 Rolkon Sp. z o.o. mia³ zaœ pe³n¹ œwiadomoœæ co do charakteru Porozumienia i celu, któremu mia³o s³u¿yæ, widz¹c
w nim œrodek chroni¹cy go przed konkurencj¹. Wprawdzie dzia³anie powoda 1 wynika³o z silnej presji, bêd¹cej skutkiem wstrzymania
dostaw poczytnych tytu³ów prasowych, to jednak nale¿y mieæ na wzglêdzie, ¿e nie podj¹³ on próby ochrony swoich praw œrodkami
legalnymi.
Nale¿y ponadto mieæ na wzglêdzie, ¿e wysokoœæ kary uwzglêdnia tak¿e okolicznoœæ zaniechania stosowania przed wyst¹pieniem
istotnych skutków na rynku. Wysokoœæ kary na³o¿onej na Ruch S.A. mieœci siê w granicach maksymalnego zagro¿enia ustawowego
w stanie prawnym obowi¹zuj¹cym 10 stycznia 2003 r. Wywody powoda 2 co do praktyki Prezesa UOKiK w zakresie wymierzanych kar,
nale¿y uznaæ za nieistotne, gdy¿ wczeœniejsza praktyka organu antymonopolowego nie stanowi przes³anki wp³ywaj¹cej na wysokoœæ
orzekanych kar.
3
Z tych wzglêdów odwo³anie nale¿a³o oddaliæ, jako bezzasadne (art. 479 1a §1 Kpc). […]
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WYROK
z dnia 19 kwietnia 2006 r.
w sprawie z odwo³ania Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 126/04)
S¹d Okrêgowy w Warszawie S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2006 r. w Warszawie
sprawy z powództwa Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, na skutek odwo³ania od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z dnia 15 wrzeœnia 2004 r., Nr RBG-24/2004:
I. Zmienia zaskar¿on¹ decyzjê w pkt II w ten sposób, ¿e w okreœlonym w nim og³oszeniu dodaje pkt 5 w brzmieniu: „5. Zarz¹d Szpitala
uprawniony jest na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej /Dz. U. z 1991 r. nr 91,
poz. 408 z póŸn. zm./ w szczególnoœci ze wzglêdu na warunki przebywania innych chorych dzieci w Szpitalu lub w przypadku
zagro¿enia epidemicznego do ograniczenia prawa pacjentów do kontaktu z osobami sprawuj¹cymi opiekê nad Dzieckiem”,
II. Oddala odwo³anie w pozosta³ej czêœci. […]
UZASADNIENIE
Decyzj¹ Nr RBG-24/2004 z dnia 15 wrzeœnia 2004 r. Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu
postêpowania z urzêdu uzna³ za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów praktykê Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego im. dr A. Jurasza Akademii Medycznej w Bydgoszczy (zwanego dalej Szpitalem, powodem), polegaj¹c¹ na naruszeniu
obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej i prawdziwej informacji, poprzez informowanie konsumentów za pomoc¹ obowi¹zuj¹cych
w Klinikach Pediatrycznych regulaminów, i¿: 1. Dziecko w Klinice ma prawo do dodatkowej opieki pielêgnacyjnej sprawowanej przez
Rodzica lub Opiekuna w godzinach od 8.00 do 22.00, 2. Mo¿liwe jest, aby dziecku przez ca³¹ dobê towarzyszy³a matka, i nakaza³
zaniechanie stosowania tej praktyki.
W celu wykonania nakazu Prezes UOKiK zobowi¹za³ Szpital do usuniêcia trwaj¹cych skutków naruszenia zbiorowych interesów
konsumentów poprzez umieszczenie we wskazanych miejscach w Pediatrycznej Izbie Przyjêæ oraz na wszystkich Oddzia³ach Klinik
Pediatrycznych Szpitala og³oszeñ w okreœlonej formie i o treœci wskazanej w za³¹czniku nr 1 do wydanej decyzji.
Z uwagi na wa¿ny interes konsumentów decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnoœci.
Swoj¹ decyzjê Prezes UOKiK opar³ na ustaleniu, ¿e w Klinikach Pediatrycznych Szpitala rodzice i opiekunowie chorych dzieci
w ró¿ny sposób s¹ informowani o prawie do sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem przebywaj¹cym w Szpitalu. W Katedrze
i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii rodzice i opiekunowie dzieci s¹ informowani o prawie do sprawowania dodatkowej opieki
pielêgnacyjnej nad chorym dzieckiem. Prawo to przys³uguje wszystkim cz³onkom rodziny i nie jest ograniczone w czasie z tym, ¿e
dziecko mo¿e byæ odwiedzane wy³¹cznie przez jedn¹ osobê. Jednoczeœnie zgodnie z zarz¹dzeniem Dyrektora Szpitala wprowadzona
zosta³a mo¿liwoœæ odp³atnego korzystania z miejsc sypialnych przez osoby bliskie hospitalizowanych dzieci.
Natomiast Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii informuje, ¿e rodzice i opiekunowie dzieci maj¹ prawo do
sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem w godzinach od 8.00 do 22.00. Rozszerzenie tego prawa polega na umo¿liwieniu tylko
matce dziecka nocnego pobytu w sali chorych dzieci. Istniej¹ce w Klinice Alergologii i Gastrologii ograniczenia Szpital uzasadni³
wzglêdami organizacyjnymi i specyfik¹ leczenia oraz dobrem leczonych dzieci. Ponadto Szpital wskaza³, ¿e Narodowy Fundusz
Zdrowia przy okreœleniu œwiadczeñ szpitalnych, jako jeden z produktów wskaza³ „Pobyt matki towarzysz¹cej hospitalizowanemu
dziecku w przypadku: koniecznoœci karmienia piersi¹ noworodka, niemowlêcia, zaistnienia wskazañ medycznych do opieki nad chorym
dzieckiem; stwierdzenie powy¿szego faktu nale¿y do kompetencji ordynatora oddzia³u”.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze ustalenia Prezes UOKiK stwierdzi³, ¿e zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm. - dalej ustawa o ZOZ), pacjenci przebywaj¹cy w szpitalu maj¹ prawo do
dodatkowej opieki pielêgnacyjnej sprawowanej przez osobê blisk¹ lub inn¹ osob¹ wskazan¹ przez siebie. Przepis ten nie stwarza
w ocenie Prezesa UOKiK ¿adnych ograniczeñ co do mo¿liwoœci sprawowania opieki jedynie w okreœlonych godzinach lub przez
okreœlon¹ kategoriê osób. Pozostawia on pacjentom, a w przypadku dzieci, realizuj¹cych ich prawa rodzicom lub opiekunom, prawo do
decydowania o potrzebie i czasie sprawowania dodatkowej opieki oraz wskazania osób j¹ sprawuj¹cych. Jedyne ograniczenie tego
prawa wynika z art. 19 ust. 5 ustawy o ZOZ i nie budzi ono w¹tpliwoœci Prezesa UOKiK co do swej zasadnoœci.
Analizuj¹c w œwietle powy¿szego zapis pkt 1 regulaminu „Prawa i obowi¹zki rodziców lub opiekunów dziecka leczonego
w oddzia³ach Katedry i Kliniki Pediatrii Alergologii i Gastroenterologii” w brzmieniu: „Dziecko w Klinice ma prawo do dodatkowej opieki
pielêgnacyjnej sprawowanej przez Rodzica lub opiekuna od 8.00 do 22.00” Prezes UOKiK stwierdzi³, ¿e jest to informacja
dezinformuj¹ca rodziców i opiekunów pacjentów (konsumentów) co do ich uprawnienia okreœlonego w art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy
o ZOZ. Wskaza³, ¿e zakreœlenie rodzicom i opiekunom dzieci przedzia³u godzin sprawowania opieki oznacza, i¿ w pozosta³ym czasie
(22.00 8.00) dzieci pozbawione s¹ prawa do korzystania z opieki osób najbli¿szych. Organ antymonopolowy uzna³, ¿e poza wyj¹tkiem
okreœlonym w art. 19 ust. 5 ustawy o ZOZ oraz okolicznoœciami szczególnymi wynikaj¹cymi z prawa dziecka - pacjenta do
poszanowania jego godnoœci i zachowania intymnoœci, które w konkretnych sytuacjach wyj¹tkowych, np. karmienia dziecka piersi¹ lub
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koniecznoœci wykonania czynnoœci medycznych mog¹cych wywo³aæ uczucia zawstydzenia innego dziecka, kiedy to prawo powinno
przewa¿aæ nad prawem opiekunów do sprawowania dodatkowej opieki pielêgnacyjnej, umieszczenie przez Szpital w regulaminach
porz¹dkowych informacji przes¹dzaj¹cych o braku mo¿liwoœci sprawowania opieki w godzinach od 22.00 do 8.00 jest naruszeniem
obowi¹zku udzielenia konsumentom przez Szpital rzetelnych i prawdziwych informacji o prawach pacjentów. W celu ugruntowania
swego stanowiska Prezes UOKiK powo³a³ siê na pkt 2 i 3 Europejskiej Karty Dziecka w Szpitalu, mówi¹ce, ¿e dzieci w szpitalu powinny
mieæ prawo, by ca³y czas byli z nimi rodzice lub stali opiekunowie, którym nale¿y stworzyæ mo¿liwoœci pozostawania w szpitalu
z dzieckiem i ich do tego zachêcaæ oraz im w tym pomagaæ.
Prezes UOKiK zauwa¿y³ jednoczeœnie, ¿e w prowadzonym postêpowaniu Szpital nie wyjaœni³ dlaczego w godzinach od 8.00 do 22.00
prawo leczonych dzieci do poszanowania ich godnoœci i zachowania intymnoœci jest do pogodzenia z prawem opieki ze strony
najbli¿szych, natomiast poza tymi godzinami Szpital wy³¹cza uprawnienia pacjentów okreœlone w art. 19 ust. 3 ustawy o ZOZ. Równie¿
fakt, ¿e Szpital umo¿liwia matkom dzieci wynajêcie miejsca szpitalnego nie neutralizuje, w ocenie Prezesa UOKiK, informacji zawartej
w pkt 1 regulaminu.
Odnoœnie pkt 2 wspomnianego wy¿ej regulaminu o treœci: „Mo¿liwe jest, aby dziecku przez ca³¹ dobê towarzyszy³a matka (...)”
organ antymonopolowy stwierdzi³, ¿e jest informacj¹ wprowadzaj¹c¹ konsumentów w b³¹d co do tego, ¿e ca³odobowa opieka nad
hospitalizowanym dzieckiem jest wy³¹cznie mo¿liwoœci¹, a nie prawem podmiotowym pacjenta i obowi¹zkiem Szpitala, oraz ¿e
ca³odobowa opieka nad hospitalizowanym dzieckiem przys³uguje wy³¹cznie jego matce.
Prezes UOKiK uzna³, ¿e jego stanowisko na temat informowania przez Szpital o czasowych ograniczeniach prawa dodatkowej
opieki pielêgnacyjnej stosuje siê równie¿ do tego punktu regulaminu.
Odnoœnie kwestii ograniczeñ dostêpu do opieki nad dzieckiem innych ni¿ matka osób organ antymonopolowy wskaza³, ¿e pacjent,
a w przypadku dzieci ich przedstawiciel ustawowy, ma prawo zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 1 wskazaæ osobê uprawnion¹ do sprawowania
dodatkowej opieki. ¯adnych uprawnieñ, w ocenie Prezesa UOKiK, nie ma w tym zakresie Szpital, który jest zwi¹zany decyzj¹
wymienionych wy¿ej osób reprezentuj¹cych dziecko. Zamieszczenie przez Szpital w regulaminie postanowienia wyznaczaj¹cego
matkê dziecka jako jedyn¹ osobê, która mo¿e sprawowaæ ca³odobow¹ opiekê pielêgnacyjn¹ nad dzieckiem, chocia¿ odpowiadaj¹c¹ jej
funkcji macierzyñskiej, pomija jednak zdaniem Prezesa UOKiK sytuacje, w których matka z ró¿nych przyczyn nie chce lub nie mo¿e
sprawowaæ tej opieki albo sprawuje j¹ na przemian z ojcem. Tak¹ praktykê Prezes UOKiK oceni³ równie¿ jako sprzeczne z prawem
wprowadzenie konsumentów w b³¹d co do ich prawa okreœlonego w art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy o ZOZ.
Równie¿ i w tym przypadku organ antymonopolowy dopuœci³ ograniczenia w realizacji prawa podmiotowego pacjentów
wynikaj¹ce z ustawy (art. 19 ust. 5) lub okolicznoœci szczególnych, jednak wskaza³, ¿e Szpital powinien zorganizowaæ warunki do
np. dyskretnego karmienia dzieci piersi¹ lub sprawowania nieskrêpowanej opieki nad dzieckiem tak¿e przez ojców i inne osoby. Tak¿e
powo³anego przez Szpital argumentu w postaci faktu, ¿e przedmiotem konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia
w 2002 r. by³ okreœlony produkt, Prezes UOKiK nie uzna³ za okolicznoœæ zwalniaj¹c¹ Szpital z obowi¹zku respektowania praw pacjentów
wynikaj¹cych z ustawy o ZOZ i innych przepisów oraz z obowi¹zku prawdziwego i rzetelnego informowania o tych prawach. W oparciu
o powy¿sze Prezes UOKiK uzna³, ¿e Szpital naruszy³ okreœlony w art. 18a ustawy o ZOZ obowi¹zek informacyjny przez nierzetelne
i nieprawdziwe informowanie konsumentów o ich prawie podmiotowym okreœlonym w art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy o ZOZ.
Prezes UOKiK wzi¹³ pod uwagê, ¿e dzia³alnoœæ informacyjna Szpitala kierowana jest do nieograniczonej liczby osób konsumentów us³ug szpitalnych oraz ¿e polega ona na informowaniu o sprzecznej z prawem praktyce Szpitala, co mo¿e wp³yn¹æ na
decyzjê opiekunów dziecka co do pozostania przy nim w Szpitalu i naruszyæ jego prawnie uzasadniony interes. Na tej podstawie organ
antymonopolowy ustali³, ¿e nierzetelna polityka informacyjna Szpitala mog³a wywrzeæ wp³yw na niemo¿liw¹ do ustalenia rzeszê
konsumentów wprowadzaj¹c ich w b³¹d co do prawa hospitalizowanych dzieci do dodatkowej opieki pielêgnacyjnej sprawowanej
przez sta³ych opiekunów.
W z³o¿onym odwo³aniu powód zarzuci³ zaskar¿onej decyzji naruszenie prawa materialnego, tj. art. 23c w zw. z art. 23a ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów […] - dalej ustawa o ochronie (...), art. 1 ust. 3 pkt 1, art. 19 ust. 3 i ust. 5
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej […], art. 11 i 12 Kc oraz art. 92, art. 95 §1 i art. 98 §1 kodeksu rodzinnego
i opiekuñczego.
Powód wnosi³ o uchylenie zaskar¿onej decyzji, przes³uchanie œwiadków na okolicznoœci zwi¹zane z hospitalizacj¹ dzieci oraz
sprawowaniem nad tymi dzieæmi opieki przez rodziców lub opiekunów i wstrzymanie wykonania zaskar¿onej decyzji do czasu
rozstrzygniêcia sprawy.
Zarzuty o bezprawnoœci dzia³ania i naruszenia zbiorowych interesów konsumentów powód uzna³ za nies³uszne. Stwierdzi³, ¿e
pacjenci Klinik Pediatrycznych maj¹ zapewnion¹ mo¿liwoœæ korzystania z przys³uguj¹cych im na mocy art. 19 ust. 1 i 3 ustawy o ZOZ
uprawnieñ, tj. prawa do intymnoœci i poszanowania godnoœci w czasie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych, a tak¿e prawa do
dodatkowej opieki sprawowanej przez osobê blisk¹ lub inn¹ osobê wskazan¹.
Powód wskaza³, ¿e w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii opiekunowie dzieci - pacjentów s¹ informowani o prawie
do sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem. Opiekê tê mo¿e pe³niæ ka¿dy cz³onek rodziny choæ w ka¿dym przypadku
jednoosobowo, w sposób nieograniczony czasowo. Ponadto wprowadzona zosta³a mo¿liwoœæ odp³atnego udostêpnienia osobom
sprawuj¹cym opiekê nad chorymi dzieæmi miejsc do spania. Powy¿sze informacje przekazywane s¹ dzieciom i ich opiekunom ustnie
przy przyjmowaniu pacjenta do Kliniki. Osoby te otrzymuj¹ równie¿ regulamin obowi¹zuj¹cy w Klinice, Europejsk¹ Kartê Dziecka
w Szpitalu i informacjê „Twoje dziecko w Szpitalu”. Informacja wynikaj¹ca z zarz¹dzenia nr 38/2004 Dyrektora Szpitala o mo¿liwoœci
skorzystania z odp³atnego miejsca do spania przekazywana jest ustnie oraz w postaci informacji pisemnej, wywieszonej w widocznym
miejscem Kliniki.
W œwietle powy¿szego powód uzna³, ¿e decyzja stwierdzaj¹ca stosowanie praktyki naruszaj¹cej art. 23c w zw. z art. 23a ustawy
o ochronie (...) jest nietrafna, poniewa¿ w dzia³aniu Szpitala brak przymiotu bezprawnoœci.
W Katedrze i Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii informacje dotycz¹ce praw i obowi¹zków pacjentów i opiekunów
zawarte s¹ w Regulaminie przedstawianym opiekunom w momencie przyjêcia dziecka do Kliniki. W Regulaminie okreœlono prawo do
dodatkowej opieki pielêgnacyjnej rodzica lub opiekuna nad dzieckiem w godzinach od 8.00 do 22.00 z mo¿liwoœci¹ towarzyszenia
dziecku przez ca³¹ dobê przez matkê.
Powód nie zgodzi³ siê ze stanowiskiem wyra¿onym w zaskar¿onej decyzji, ¿e powy¿sza informacja dezinformuje konsumentów co
do ich uprawnieñ okreœlonych w art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy o ZOZ poprzez zakreœlenie rodzicom i opiekunom godzin sprawowania
opieki i ograniczeniu prawa do opieki przez ca³¹ dobê wy³¹cznie dla matki dziecka. Wskaza³, ¿e jest powo³any do udzielania œwiadczeñ
zdrowotnych, podlega wiêc ograniczeniom wynikaj¹cym z ustawy o ZOZ. Posiada tak¿e na mocy tej ustawy uprawnienia, które
umo¿liwiaj¹ realizacjê jego zadañ. Przywo³a³ art. 19 ust. 5 ustawy o ZOZ i stwierdzi³, ¿e pozwany b³êdnie zinterpretowa³ ten przepis jako
dotycz¹cy sytuacji wyj¹tkowych.
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Zdaniem powoda, art. 19 ust. 5 i art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy o ZOZ s¹ równolegle funkcjonuj¹cymi zapisami ustawowymi,
co oznacza, ¿e niezale¿nie od praw pacjenta okreœlonych w ust. 3 pkt 1, gdy przemawiaj¹ za tym interesy innych chorych
przebywaj¹cych w szpitalu, osoba upowa¿niona z ramienia Szpitala jest legitymowana do ograniczenia kontaktu osobistego pacjenta
z osobami z zewn¹trz i to w ka¿dej formie - czasowej, podmiotowej, lokalowej itp. W ocenie powoda, warunki panuj¹ce w Klinice
Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, które przedstawi³ w uzasadnieniu odwo³ania […] uzasadniaj¹ zastosowanie art. 19 ust. 5
ustawy o ZOZ. W jego ocenie, prawo pacjenta do poszanowania godnoœci i zachowania intymnoœci powinno przewa¿aæ nad prawem
rodziców i opiekunów do dodatkowej opieki nad dzieckiem - pacjentem.
Zdaniem powoda, takie postêpowanie nie narusza równie¿ przepisów art. 11 i 12 Kc oraz art. 92, 95 i 98 Kodeksu rodzinnego
i opiekuñczego, poniewa¿ przepisy te nie maj¹ charakteru absolutnego w stosunku do pozosta³ej regulacji prawnej. Dlatego wykonywanie
w³adzy rodzicielskiej musi w niektórych przypadkach ulec ograniczeniu w zwi¹zku z koniecznoœci¹ respektowania praw innych
podmiotów.
Powód wskaza³ równie¿ na wystêpuj¹c¹, jego zdaniem, sprzecznoœæ miêdzy treœci¹ za³¹cznika do decyzji, okreœlaj¹cego brzmienie
og³oszenia informuj¹cego o prawach pacjentów i ich opiekunów, a przepisem art. 19 ust. 5 ustawy o ZOZ, przewiduj¹cym mo¿liwoœæ
ograniczenia tych uprawnieñ. W ocenie powoda, treœæ og³oszenia okreœlona przez Prezesa UOKiK w decyzji dezinformuje rodziców
i opiekunów dzieci hospitalizowanych, ¿e ich prawo do opieki jest niczym nieograniczone, co jest sprzeczne z art. 19 ust. 5 ustawy o ZOZ.
W odpowiedzi na odwo³anie pozwany podtrzyma³ w ca³oœci swoje ustalenia i twierdzenia bêd¹ce podstaw¹ zaskar¿onej decyzji,
wnosz¹c o oddalenie odwo³ania.
Pozwany podkreœli³, ¿e przedmiotem postêpowania jest wy³¹cznie naruszenie przez powoda stosowan¹ praktyk¹ obowi¹zku
udzielania rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji, co w ocenie Prezesa UOKiK zosta³o wykazane i stwierdzone w sposób nie budz¹cy
w¹tpliwoœci. Wskaza³, ¿e Szpital stosuj¹c regulamin ³ama³ ci¹¿¹cy na nim obowi¹zek wynikaj¹cy z art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie (...),
a jednoczeœnie pos³uguj¹c siê Europejsk¹ Kart¹ Dziecka w Szpitalu i informacj¹ „Twoje dziecko w Szpitalu” równolegle informowa³
pacjentów o przys³uguj¹cych im prawach. Stosuj¹c regulamin istotnie ogranicza³ to uprawnienie, a przez to dezinformowa³ pacjentów
i ich opiekunów.
Odrzucaj¹c argumenty strony powodowej pozwany stwierdzi³, ¿e wszelkie informacje dotycz¹ce mo¿liwoœci ograniczenia praw
pacjentów i opiekunów w realizacji ich praw powinny ograniczyæ siê do zapisu zgodnego z art. 19 ust. 5 ustawy o ZOZ. Pozwany nie
zgodzi³ siê te¿ z zarzutami powoda dotycz¹cymi naruszenia art. 11 i 12 Kc oraz przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego
t³umacz¹c, ¿e odwo³a³ siê do nich tylko w celu podkreœlenia, i¿ w stosunku do niepe³noletnich istnieje koniecznoœæ wyk³adni przepisu
art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy o ZOZ w sposób uwzglêdniaj¹cy regulacje prawa cywilnego i rodzinnego.
Odnosz¹c siê do uwagi powoda dotycz¹cej treœci za³¹cznika do decyzji pozwany oœwiadczy³, ¿e nie widzi przeszkód, aby og³oszenie
zosta³o uzupe³nione o informacje o mo¿liwoœci ograniczenia praw pacjentów i opiekunów w sytuacjach wskazanych w art. 19 ust. 5
ustawy o ZOZ.
Pismem z dnia 23 marca 2006 r. powód ustosunkowuj¹c siê do odpowiedzi na odwo³anie podtrzyma³ dotychczasowe stanowisko.
Zarzut, i¿ informacja zawarta w stosowanym regulaminie dezinformuje konsumentów co do uprawnieñ przys³uguj¹cych im z art. 19
ust. 3 pkt 1 ustawy o ZOZ uzna³ za chybiony wobec funkcjonuj¹cego równolegle, s³u¿¹cego zak³adom opieki zdrowotnej uprawnienia
z art. 19 ust. 5 tej¿e ustawy.
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje.
Bezsporne jest, ¿e w prowadzonej dzia³alnoœci powód stosuje Regulamin Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii,
zawieraj¹cy zapisy pkt 1 i 2, które okreœlaj¹ uprawnienia pacjentów Kliniki i opiekuj¹cych siê nimi osób w sposób odmienny ni¿ wynika
to z art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy o ZOZ. Powód temu nie zaprzecza³. Wskaza³ jednak, ¿e treœæ regulaminu zosta³a podyktowana d¹¿eniem
do ochrony praw pacjenta - dziecka do poszanowania jego godnoœci i zachowania intymnoœci oraz ¿e prawa te maj¹ pierwszeñstwo
przed prawem opiekunów do sprawowania dodatkowej opieki pielêgnacyjnej nad dzieckiem - pacjentem. Powód wyjaœni³, ¿e
redaguj¹c w ten sposób regulamin korzysta³ z uprawnienia, które przyznaje mu w tym zakresie art. 19 ust. 5 ustawy o ZOZ.
Pozwany nie godz¹c siê ze stanowiskiem powoda uzna³, ¿e stosowana przez niego praktyka dezinformuje konsumentów us³ug
powoda co do zakresu przys³uguj¹cych im na mocy ustawy uprawnieñ i wyda³ decyzjê nakazuj¹c¹ zaniechanie stosowania takiej praktyki
oraz zobowi¹za³ powoda do umieszczenia w oddzia³ach Klinki Pediatrycznych og³oszeñ o treœci wskazanej w za³¹czniku nr 1 do decyzji.
W ocenie S¹du, stan faktyczny sprawy zosta³ w przeprowadzonym postêpowaniu wyjaœniony prawid³owo, brak wiêc by³o
podstaw do uchylenia z tej przyczyny zaskar¿onej decyzji. W z³o¿onym odwo³aniu powód powo³uj¹c siê na okolicznoœci faktyczne nie
zgodzi³ siê ze stanowiskiem pozwanego, ¿e treœæ stosowanego regulaminu dezinformuje osoby, do których jest skierowana, co do
zakresu s³u¿¹cych im uprawnieñ.
Zauwa¿yæ nale¿a³o, ¿e przedmiotem oceny w sprawie nie jest sytuacja faktyczna panuj¹ca w Klinikach Pediatrycznych Szpitala,
która jest zró¿nicowana ze wzglêdu na rodzaj schorzenia, na jaki cierpi¹ przebywaj¹cy w niej pacjenci, lecz sposób i zakres
informowania pacjentów i ich opiekunów - konsumentów œwiadczonych przez Szpital us³ug o przys³uguj¹cych im uprawnieniach.
Analizuj¹c treœæ art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy o ZOZ nale¿y stwierdziæ, ¿e przepis ten nie zawiera jakichkolwiek zapisów
uzasadniaj¹cych wprowadzenie ograniczeñ praw podmiotowych pacjentów i ich opiekunów w zakresie czasowym lub lokalowym.
Mimo to w stosowanym przez powoda regulaminie Kliniki znajdowa³y siê uregulowania ograniczaj¹ce w sposób czasowy mo¿liwoœæ
sprawowania opieki nad hospitalizowanym dzieckiem przez wszystkie uprawnione osoby przez ca³¹ dobê, daj¹c tê mo¿liwoœæ jedynie
matce dziecka. Zapis taki nale¿y oceniæ jako wyraŸne ograniczenie prawa podmiotowego pacjentów i pozosta³ych osób uprawnionych
do sprawowania opieki. Jednoczeœnie pozwany trafnie wskaza³, ¿e przyjête w regulaminie sformu³owanie ca³kowicie pomija sytuacje,
w których matka z ró¿nych przyczyn nie mo¿e lub nie chce tej opieki sprawowaæ. Taka sytuacja uderza bezpoœrednio w dziecko
pozbawiaj¹c je ca³kowicie opieki w nocy.
Wobec tego, zdaniem S¹du, za trafne nale¿y uznaæ stanowisko Prezesa UOKiK, w myœl którego powodowy Szpital informuj¹c
pacjentów i ich rodziców lub opiekunów przybywaj¹cych do Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii o przys³uguj¹cych
im uprawnieniach za poœrednictwem regulaminu Kliniki dezinformuje te osoby o ich prawach. Sytuacji nie zmienia fakt, ¿e jednoczeœnie
ww. osoby otrzymuj¹ inne informacje o swoich prawach zawarte w Europejskiej Karcie Dziecka w Szpitalu i ulotce „Twoje dziecko
w szpitalu”.
W œwietle przepisu art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie (...) takie dzia³anie powoda nale¿y oceniæ jako naruszenie obowi¹zku
udzielania konsumentom (tu: pacjentom i ich opiekunom) rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji o przys³uguj¹cych im uprawnieniach
ustawowych. Na ocenê dzia³ania powoda nie ma równie¿ wp³ywu fakt, i¿ zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy o ZOZ Szpital w okreœlonych
okolicznoœciach mo¿e ograniczyæ uprawnienia pacjentów i opiekunów wynikaj¹ce z art. 19 ust. 3 pkt 1 tej ustawy.
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W tej sytuacji wydan¹ przez Prezesa UOKiK decyzjê nale¿y uznaæ za trafn¹, poniewa¿ zmierza ona do usuniêcia nieprawid³owej
sytuacji utrzymuj¹cej siê w Klinice powoda i wyeliminowania zakazanej praktyki naruszaj¹cej interesy konsumentów.
Analizuj¹c sytuacjê faktyczn¹, która doprowadzi³a do stosowania stwierdzonej decyzj¹ praktyki S¹d doszed³ jednak do wniosku, ¿e
dla zapewnienia konsumentom rzeczywiœcie rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji na temat przys³uguj¹cych im w Szpitalu
uprawnieñ konieczne jest uzupe³nienie okreœlonego w za³¹czniku do decyzji og³oszenia o informacje dotycz¹ce okolicznoœci, w których
uprawnienia te mog¹ zostaæ ograniczone.
Podkreœlenia wymaga, ¿e zdaniem S¹du bez dokonania tego uzupe³nienia og³oszenie jest w rzeczywistoœci niepe³ne i jako takie
równie¿ nie spe³nia wymogów wszechstronnej informacji wymienionych w art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie (...).
Pozwany mia³ pe³n¹ œwiadomoœæ tej sytuacji, o czym œwiadczy wypowiedŸ na ten temat w odpowiedzi na odwo³anie, jednak nie
uzna³ za stosowne usuniêcia tej nieprawid³owoœci z decyzji w ramach przys³uguj¹cych mu uprawnieñ po z³o¿eniu przez powoda
odwo³ania, co byæ mo¿e pozwoli³oby na unikniêcie prowadzenia postêpowania odwo³awczego.
W tym stanie, S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzna³ za uzasadnione wprowadzenie takiej zmiany w zaskar¿onej decyzji,
maj¹c nadziejê, ¿e przyjête rozwi¹zanie pozwoli powodowi na pogodzenie obowi¹zku unikniêcia stosowania praktyki naruszaj¹cej
zbiorowe interesy konsumentów z jednoczesn¹ ochron¹ praw pacjenta - dziecka do poszanowania jego godnoœci i zachowania
intymnoœci w sytuacji, gdy uzasadniaj¹ to warunki przebywania innych osób chorych w szpitalu - art. 19 ust. 5 ustawy o ZOZ. […]
46
WYROK
z dnia 26 kwietnia 2006 r.
w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 101/04)
S¹d Okrêgowy w Warszawie S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2006 r. sprawy
z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na skutek odwo³ania powoda od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z dnia 10 lutego 2004 r.:
I. uchyla zaskar¿on¹ decyzjê,
II. zas¹dza od Skarbu Pañstwa Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A.
w Warszawie kwotê 1360 z³ tytu³em kosztów postêpowania.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ z dnia 10 lutego 2004 r. pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzna³ za praktykê naruszaj¹c¹
zbiorowe interesy konsumentów i zakaza³ stosowania, dzia³ania powoda - Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie - polegaj¹ce
na naruszaniu uprawnieñ do dochodzenia roszczeñ i obowi¹zku zapewnienia konsumentom dostêpu do rzetelnej, prawdziwej i pe³nej
informacji o zasadach œwiadczenia, odpowiedzialnoœci i podmiotach zaanga¿owanych w œwiadczenie us³ug audiotekstowych, w zwi¹zku
z organizowaniem œwiadczenia us³ug audiotekstowych w internecie, w szczególnoœci poprzez:
1. Nieuregulowanie stosunku umownego z konsumentami poprzez zasady œwiadczenia us³ug o wartoœci dodanej (tzw. premium
rate), […]
2. Bezumowne pobieranie od konsumentów nienale¿nych op³at za us³ugi audiotekstowe o charakterze rozrywkowym, œwiadczone
przez podmioty trzecie, za poœrednictwem sieci operatora. Udostêpnianie konsumentom us³ug audiotekstowych bez zlecenia
oraz nieupowa¿nione pobieranie op³at za us³ugi dostêpu do sieci publicznej, w zwi¹zku ze œwiadczeniem tych us³ug,
3. Bezprawne i nieuzasadnione przepisami prawa lub umow¹ nak³adanie na konsumentów sankcji w postaci zawieszenia œwiadczenia
wszystkich us³ug telekomunikacyjnych, w tym tak¿e us³ug powszechnych lub rozwi¹zywanie tych umów w przypadku niespe³nienia
obowi¹zku zap³aty w stosunku do osób trzecich, tj. dostawców us³ug audiotekstowych, w przypadku niespe³nienia wobec Spó³ki
obowi¹zku zap³aty za œwiadczenie us³ugodawcom audiotekstowym us³ugi dostêpu do sieci publicznej,
4. Zarz¹dzanie œwiadczeniem us³ug dostêpu do sieci w sposób oparty na wariancie opt-out, polegaj¹cym na dopuszczeniu do
œwiadczenia konsumentom us³ug audiotekstowych o charakterze rozrywkowym, œwiadczonych na odleg³oœæ, za poœrednictwem
sieci teleinformatycznych, bez uprzedniego zlecenia i zgody konsumenta,
5. Brak transparentnej informacji, umo¿liwiaj¹cej konsumentom dochodzenie swoich prawa wobec podmiotów trzecich, tj. dostawców
us³ug audiotekstowych zw³aszcza poprzez:
- pomijanie w fakturach (tak¿e tych uproszczonych) wyodrêbnionej informacji o numerach telefonicznych udostêpnianych
przez Spó³kê na rzecz podmiotów trzecich oraz nazw identyfikuj¹cych te podmioty,
- uchylanie siê od udzielania konsumentom informacji dotycz¹cych wymaganych prawem danych dostawców us³ug
audiotekstowych w internecie,
- utrudnianie konsumentom dochodzenia roszczeñ poprzez pozbawienie ich w dokumentach umownych informacji handlowej
o danych dostawcy us³ug audiotekstowych i zasadach odpowiedzialnoœci za us³ugi œwiadczone przez niego, ukszta³towanych
na podstawie Umowy o œwiadczenie us³ug audiotekstowych, s³u¿¹cych do realizacji przez Spó³kê us³ug telekomunikacyjnych
z op³at¹ dodatkow¹ (premium rate) jako us³ugi podstawowej - us³ugi rozrywkowe - kod dostêpu 0-700,
6. Pobieranie op³aty za œwiadczenie ograniczenia po³¹czeñ do w³asnych numerów z kodu dostêpu 0-700 w przypadkach wyst¹pienia
nadmiernego zad³u¿enia po stronie abonenta, wynikaj¹cego z przyczyn logistycznych, le¿¹cych po stronie Spó³ki, tzn.
udostêpniania us³ug bez dostatecznej informacji handlowej o us³ugach oraz bez w³aœciwej regulacji umownej,
7. Biernoœæ wobec œwiadczenia us³ug niezgodnie z przepisami prawa przez dostawcê us³ug rozrywkowych, ³ami¹cego równie¿
umowny zakaz udostêpniania treœci kontrowersyjnych moralnie i sprzecznych z prawem.
8. Umowne regulowanie, stosowania reklamy w sposób wy³¹czaj¹cy mo¿liwoœæ skojarzenia dostawcy us³ug audiotekstowych ze
Spó³k¹.
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Pozwany Prezes UOKiK okreœli³ tak¿e œrodki usuniêcia tej praktyki, poprzez:
zwrot pobieranych, nienale¿nych œwiadczeñ za us³ugi lub umorzenie roszczeñ z tytu³u œwiadczeñ powsta³ych w rezultacie praktyki
podlegaj¹cej decyzji,
2. publikacjê Decyzji w dwóch dziennikach ogólnopolskich oraz na stronie internetowej www.telekomunikacja.pl. na koszt powoda,
3. wprowadzenie zasad œwiadczenia us³ug dostêpu do internetu i us³ug audiotekstowych w obrocie z konsumentami z uwzglêdnieniem
wariantu opt-in (tj. za uprzednim zleceniem), w obu przypadkach,
4. w przypadku œwiadczenia us³ug audiotekstowych lub zlecania us³ug audiotekstowych - wprowadzenie terminu 10 dni jako czasu
na zastanowienie siê,
5. wprowadzenie trybów reklamacyjnych w zakresie œwiadczenia us³ug audiotekstowych,
6. uporz¹dkowanie treœci informacji handlowej lub reklamy w sposób pozwalaj¹cy konsumentom na rozeznanie, jakie podmioty
i w jakim zakresie s¹ odpowiedzialne za œwiadczenie us³ug audiotekstowych, jaki jest przedmiot œwiadczenia, op³ata i droga
dochodzenia roszczeñ,
7. w ramach nadzoru nad stosowaniem przez dostawców programów dostêpowych zwanych dialerami - wdro¿enie na poziomie wzorców
umów z u¿ytkownikami stosownych postanowieñ, dostêpnych tak¿e przed skorzystaniem ze œwiadczenia za poœrednictwem sieci
internetowej, zawieraj¹cej nastêpuj¹ce dane:
- definicja dialera: dialer jest to program u¿ytkowy w postaci pliku, zapisywanego na dysku twardym u¿ytkownika, na jego
¿yczenie (np. „pobierz” lub „uruchom”),
- zadaniem dialera jest wybieranie numeru dostêpowego do treœci udostêpnianych przez us³ugodawców audiotekstowych
w internecie,
- zabronione jest zmienianie rejestru systemu przez program dialera,
- dialer nie mo¿e tworzyæ innych plików,
- program dialera musi posiadaæ graficznie widoczne okno programu, przycisk na pasku zadañ widoczny w czasie, gdy jest on
uruchomiony, okno programu musi posiadaæ przycisk „X” zamknij,
- po³¹czenie inicjowane przez dialer pozostaje aktywne tylko w czasie, gdy dialer jest uruchomiony,
- dialer nie mo¿e zmieniaæ istniej¹cego po³¹czenia oraz ¿adnych ustawieñ w konfiguracji systemu i programach komputera.
Decyzji tej Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nada³ rygor natychmiastowej wykonalnoœci.
Swoj¹ decyzjê pozwany opar³ na ustaleniu, ¿e powód œwiadczy us³ugi dostêpu do sieci publicznych dla us³ugodawców
audiotekstowych œwiadcz¹cych us³ugi rozrywkowe ze wskaŸnikiem 0-700 z wykorzystaniem internetu. Prezes UOKiK stwierdzi³,
¿e w praktyce powoda naruszane zosta³y liczne uprawnienia konsumenta w szczególnoœci w zakresie bezpieczeñstwa
ekonomicznego, prawa do informacji, prawa dochodzenia roszczeñ.
Zdaniem pozwanego, us³ugi audiotekstowe (lub audioteksowe) z wykorzystaniem numeracji 0-700 nale¿¹ do kategorii us³ug
o wartoœci dodanej/podwy¿szonej i œwiadczone s¹ przez firmy zewnêtrzne (tzw. Service Providers - us³ugodawcy lub dostawcy),
którym na podstawie umów operator sieci telekomunikacyjnej udostêpnia prawo do gospodarowania numerami 0-70x i œwiadczenie
na nich serwisów, których tematyka jest okreœlona w umowach. Us³ugodawca ma do dyspozycji dziewiêæ ró¿nych taryf oraz
obowi¹zek limitowania maksymalnego czasu po³¹czenia do us³ug audioteksowych.
W niektórych przypadkach œwiadczenia tego typu polegaj¹ na udostêpnieniu u¿ytkownikowi koñcowemu poprzez internet,
tj. z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych, przygotowanych uprzednio treœci pornograficznych. Za poœrednictwem internetu
us³ugodawca audiotekstowy udostêpnia³ w tym wypadku zw³aszcza:
- informacjê handlow¹ zachêcaj¹c¹ do skorzystania z treœci mieszcz¹cych siê w danym serwisie prowadzonym
i udostêpnianym przez konkretnego us³ugodawcê œwiadcz¹cego treœci pornograficzne,
- miniprogramy, tzw. dialery, s³u¿¹ce do udostêpniania treœci pornograficznych umieszczonych na stronach www za
poœrednictwem po³¹czeñ o wartoœci dodanej, podwy¿szonej poprzez numer dostêpowy z prefiksem 0-700,
- treœci pornograficzne o charakterze audiowizualnym (zdjêcia etc.) i tekstowym. Powy¿sze œwiadczenia by³y realizowane przez
dostawcê us³ug audiotekstowych.
Us³uga audiotekstowa jest po³¹czona z us³ug¹ dostêpu do sieci, tzn. po³¹czenia telekomunikacyjnego i op³acana wed³ug specjalnej
taryfy. Przychód podmiotu wykonuj¹cego us³ugê audiotekstow¹ pochodzi z podzia³u op³aty wnoszonej przez u¿ytkownika pomiêdzy
operatora sieci telekomunikacyjnej oraz przedsiêbiorcê œwiadcz¹cego dan¹ us³ugê. Us³ugi polegaj¹ na zapewnieniu dostêpu do treœci
zgromadzonych przez dostawcê us³ugi w jego urz¹dzeniach, pochodz¹cych od tego przedsiêbiorcy albo dostarczonych mu przez inne
podmioty do wykorzystania przez u¿ytkowników sieci za poœrednictwem urz¹dzeñ us³ugodawcy audiotekstowego.
Do podstawowych uregulowañ w ramach umowy o œwiadczenie us³ug dostêpu do sieci - zawieranych przez us³ugodawców
audiotekstowych z operatorem sieci telekomunikacyjnej - nale¿¹ zasady rozliczeñ miêdzy tymi podmiotami. Warunki rozliczeñ
obejmuj¹ op³aty wnoszone na rzecz operatora sieci, ewentualnie op³aty na rzecz dostawcy us³ug audiotekstowych, warunki rozliczeñ
z u¿ytkownikiem us³ugi, je¿eli op³ata za us³ugê audiotekstow¹ jest pobierana od u¿ytkownika przez operatora sieci telekomunikacyjnej
(czego zabrak³o w umowach z us³ugodawcami) oraz sposób ustalania i regulowania nale¿noœci miêdzy stronami.
Powód zarz¹dza i organizuje dostêp do wy¿ej opisanych us³ug w drodze umów o œwiadczenie us³ug audiotekstowych, na
podstawie których us³ugodawca audiotekstowy otrzymywa³ dostêp do sprzêtu i infrastruktury operatora telekomunikacyjnego.
Spó³ka okreœli³a swój status jako dostawcy us³ug dostêpu do sieci, tzw. simple transport, dzia³aj¹cego w oparciu o regulacjê
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zdaniem pozwanego, wzorzec
umowy o œwiadczenie us³ug „linia TP 0-700” oraz umowa o œwiadczenie us³ug audiotekstowych ze Spó³k¹ Maxfon Sp. z o.o., jak
równie¿ objaœnienia powoda wskazuj¹, ¿e dostawcy us³ug rozrywkowych 0-700 zobowi¹zuj¹ siê œwiadczyæ us³ugi audiotekstowe na
rzecz TP S.A.. Powód zaœ - jako operator telekomunikacyjny - jest podmiotem œwiadcz¹cym us³ugi audiotekstowe (telekomunikacyjne)
w stosunku do u¿ytkowników koñcowych za poœrednictwem swoich podwykonawców.
W internecie, do zawarcia umowy o œwiadczenie us³ugi audiotekstowej ma dochodziæ poprzez oœwiadczenie woli u¿ytkownika,
którego autoryzacja (potwierdzenie) jest wymagane w celu uzyskania po³¹czenia do us³ug rozrywkowych. Pojawiaj¹ce siê na ekranie
komputera okno dialera zawiera pytanie, czy u¿ytkownik chce pobraæ i zainstalowaæ dialer. Sw¹ wolê zawarcia umowy,
tj. pobrania i zainstalowania dealera, u¿ytkownik wyra¿a poprzez naciœniecie odpowiedniej ikonki symbolizuj¹cej przycisk. Skutkiem
jest instalacja programu i zawarcie umowy us³ugi audiotekstowej.
1.
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Jednak w opinii pozwanego, nale¿y rozró¿niæ instalacje miniprogramu, od generowania po³¹czenia za jego poœrednictwem.
Zainstalowanie miniprogramu jest odrêbnym œwiadczeniem, choæ akcesoryjnym wobec œwiadczenia us³ugi audiotekstowej. Funkcja
powoda, w zale¿noœci od kontekstu, okreœlana jest b¹dŸ za dostawcê internetowych us³ug prostego przekazu danych, operatora sieci,
b¹dŸ te¿ us³ugodawcê audiotekstowego, wykluczaj¹c przy tym inne funkcje.
Wobec tego eklektyzmu po analizie relacji cywilnoprawnych dotycz¹cych œwiadczeñ audiotekstowych, bior¹c pod uwagê
bezpieczeñstwo obrotu i interes publiczny, Prezes UOKiK uzna³, ¿e powód de facto realizuje ka¿d¹ z tych funkcji, zarz¹dzaj¹c ca³ym
systemem œwiadczenia przedmiotowych us³ug we w³asnej sieci, jak równie¿ na podstawie umów z us³ugodawcami audiotekstowymi
w sieciach teleinformatycznych.
[…] Zdaniem pozwanego, powód przytacza jako podstawê stosunku umownego zawieranego z konsumentem regulamin us³ug
powszechnych oraz cennik za³¹czony do umowy z dostawc¹ us³ug audiotekstowych.Us³uga audiotekstowa nie jest jednak ujêta
wprost w katalogu zawartym w tym postanowieniu, nie pozwalaj¹c konsumentowi na powziêcie wiedzy o tym, ¿e takiego rodzaju
us³ugi mog¹ byæ tak¿e œwiadczone w ramach oferty powoda.
Pozwany uzna³ przepis §4 ust. 2 umieszczony w regulacji dotycz¹cej us³ug powszechnych za mog¹cy wprowadziæ w b³¹d
konsumenta np. co do umownoœci œwiadczenia (umowa w rozumieniu definicji regulaminowej jest umow¹ o œwiadczenie us³ug
powszechnych). Jednoczeœnie, pe³ni¹c funkcjê dostawcy us³ug audiotekstowych w internecie powód nie dope³ni³ obowi¹zków
zawartych w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹, gdy¿ nie okreœli³ przewidzianego prawem
regulaminu œwiadczenia us³ug drog¹ elektroniczn¹ i nie udostêpni³ go nieodp³atnie us³ugobiorcy przed zawarciem umowy. Ponadto,
nie dope³ni³ wymogów okreœlonych w art. 661 § 2 Kc. Istotnym naruszaniem interesu konsumenta jest przy tym brak stosownych
uregulowañ dotycz¹cych transparencji co najmniej w okresie do 25 czerwca 2003 r. w zakresie informacji odnoœnie zasad instalowania
i dezinstalacji miniprogramu - dialera oraz zasad jego dzia³ania.
Jako us³ugodawca audiotekstowy, zdaniem pozwanego, powód jest odpowiedzialny za naruszenia zasad w zakresie œwiadczenia
us³ug audiotekstowych, niezale¿nie od tego, czy realizuje te œwiadczenia sam, czy te¿ za poœrednictwem podwykonawców. Brak
jednoznacznej regulacji umownej, okreœlaj¹cej zasady œwiadczenia i ceny jest, w ocenie Prezesa UOKiK, niepe³n¹ lub wprowadzaj¹c¹
w b³¹d informacj¹ i w najlepszym razie mo¿e zagra¿aæ konsumentowi potencjalnie.
Odrêbn¹ kwesti¹, zdaniem pozwanego, zwi¹zan¹ z przedmiotem rozrywkowych us³ug audiotekstowych o charakterze pornograficznym
jest nieuwzglêdnienie us³ug o takim charakterze w katalogu pod nazw¹ Lista Us³ug linia TP 0-70... (linii rozrywkowej 0-700 i linii
informacyjnej 0-701) do 25 czerwca 2003 r. Do tego czasu TP S.A. udostêpnia³a swoj¹ infrastrukturê w celu udostêpniania treœci bez
podstawy umownej, a us³ugodawcy audiotekstowi œwiadczyli konsumentom us³ugi erotyczne bezumownie, naruszaj¹c §1 umowy
pomiêdzy nimi a powodem.
Zdaniem pozwanego, skoro powód przyzna³, ¿e udostêpnianie treœci pornograficznych jest zakazane, to w jego sieciach
dozwolono na œwiadczenie maj¹ce charakter przestêpczy. Naruszenie zakazu prawnego nale¿y w tym przypadku traktowaæ jako czyn
nieuczciwej konkurencji, a œwiadczenie us³ug audiotekstowych œwiadczonych poprzez internet ma charakter œwiadczenia na odleg³oœæ
w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt
niebezpieczny.
Pos³u¿enie siê telefonem, wizjofonem, telefaksem, poczt¹ elektroniczn¹, automatycznym urz¹dzeniem wywo³uj¹cym lub innym
œrodkiem komunikacji elektronicznej w celu z³o¿enia propozycji zawarcia umowy mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie za uprzedni¹ zgod¹
konsumenta. Wed³ug pozwanego, powód jako operator sieci publicznej, organizuj¹cy dostêp do niej dla us³ugodawców
audiotekstowych ma obowi¹zek otrzymaæ od konsumenta uprzedni¹ zgodê na dopuszczenie us³ug audiotekstowych.
Obecnie stosowany wariant opt-out jest realizowany poprzez udogodnienie ograniczenia dostêpu do tego typu us³ug
wprowadzane na ¿¹danie klienta za miesiêczn¹ op³at¹. Jest to niezgodne z prawem i dobrymi obyczajami, naruszaj¹c równoczeœnie
interesy konsumentów.
Z uwagi na fakt, i¿ po³¹czenie z numerami 0-700... w œwietle art. 49 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego nie s¹ us³ugami
powszechnymi, w ocenie pozwanego, powód œwiadczy je bezumownie lub w sposób nie uregulowany umow¹ - nieprawid³owe jest
pobieranie op³at za blokowanie dostêpu do us³ugi, która jest us³ug¹ dodatkow¹, której abonenci nie zamawiali oraz na udostêpnienie
której nie maj¹ podpisanej z operatorem stosownej umowy.
[…] Wobec bezumownoœci przedmiotowego œwiadczenia i istotnych luk w konstrukcji stosunków cywilnoprawnych zwi¹zanych
ze œwiadczeniem us³ug audiotekstowych pozwany uzna³, ¿e powód nie mia³ i nie ma prawa pobieraæ od abonentów op³at za
œwiadczenia us³ugodawców audiotekstowych oraz - w zwi¹zku z tymi œwiadczeniami - jako dostawca dostêpu do sieci
telekomunikacyjnej. Œwiadczenia te nale¿y uznaæ za nienale¿ne w rozumieniu art. 410 Kc.
Zawieszenia œwiadczenia us³ug telekomunikacyjnych oraz od³¹czenia od sieci jest, w zwi¹zku z tym, bezprawne i nieuzasadnione.
Szczególnie ra¿¹cym aspektem tego elementu praktyki jest fakt wy³¹czenia dostêpu do tzw. numerów alarmowych w wyniku
od³¹czania od sieci ze wzglêdu na zad³u¿enie spowodowane zawy¿onymi rachunkami.
Pozwany ustali³ ponadto, ¿e Spó³ka utrudnia konsumentom dochodzenia roszczeñ wobec us³ugodawców audiotekstowych
poprzez brak informacji o us³ugodawcach audiotekstowych, których œwiadczenia zosta³y dopuszczone przez Spó³kê w ramach jej
infrastruktury i w konsekwencji - do koñcowych urz¹dzeñ abonenckich. Ponadto uregulowanie w za³¹czniku nr 6 wzorca umowy
z us³ugodawcami audiotekstowymi, zdaniem pozwanego, wskazuje, ¿e TP S.A. uchyla siê od przejrzystej informacji handlowej,
okreœlaj¹cej jej rolê w œwiadczeniu us³ug audiotekstowych, co uniemo¿liwia uchylenie siê od skutków niechcianego œwiadczenia oraz
rozstrzyganie spraw spornych.
[…] Od decyzji tej powód wniós³ odwo³anie, wnosz¹c o jej zmianê w ca³oœci poprzez niestwierdzenie stosowania praktyki
naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 23a ustawy, ewentualnie o jej uchylenie oraz o zas¹dzenie na rzecz
powoda kosztów procesu wed³ug norm przepisanych.
Skar¿¹cy zarzuci³:
1. Naruszenie art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez b³êdn¹ kwalifikacjê dzia³añ powoda przez przyjêcie,
¿e w niniejszej sprawie naruszony lub zagro¿ony zosta³ interes publiczny, o którym mowa w tym przepisie,
2. Naruszenie art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez b³êdne zastosowanie tego przepisu do dzia³añ powoda
w zwi¹zku ze œwiadczeniem us³ug audioteksowych, które to dzia³ania zosta³y uznane za naruszenie zbiorowych interesów
konsumentów,
3. Naruszenie art. 23c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postêpowania administracyjnego poprzez domniemanie w³aœciwoœci Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do
na³o¿enia na TP S.A. obowi¹zku zwrotu u¿ytkownikom œwiadczeñ za us³ugi audioteksowe i do ingerowania w model biznesowy
prowadzonej przez TP S.A. dzia³alnoœci telekomunikacyjnej,
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Naruszenie art. 12 ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹; naruszenie to nast¹pi³o przez przyjêcie, ¿e TP jest
odpowiedzialna za przesy³ane zawartoœci, mimo i¿ w œwietle powo³anego przepisu jest z tej odpowiedzialnoœci zwolniona,
5. Naruszenie art. 19 ust. 3 ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹, naruszenie to nast¹pi³o poprzez na³o¿enie na TP S.A.
obowi¹zku podawania w fakturach informacji o dostawcach us³ug audioteksowych, co jest sprzeczne z wyra¿on¹ w powo³anym
przepisie zasad¹ nieumieszczania na dokumencie rozliczeniowym przedstawianym us³ugobiorcy danych pozwalaj¹cych na
ujawnienie rodzaju us³ug, z których korzysta³,
6. Naruszenie art. 60 Kodeksu cywilnego poprzez przyjêcie, ¿e œwiadczone u¿ytkownikom koñcowym us³ugi mia³y charakter
bezumowny, gdy¿ zasady œwiadczenia tych us³ug nie by³y uregulowane pisemn¹ umow¹,
7. Naruszenie art. 7 i 77 Kpa, które mia³o wp³yw na wynik sprawy poprzez niezebranie i niew³aœciwe rozpatrzenie materia³u
dowodowego sprawy w zakresie ustalenia nienale¿nego charakteru œwiadczeñ za us³ugi audioteksowe.
Pozwany wniós³ o oddalenie odwo³ania i zas¹dzenie na jego rzecz kosztów postêpowania wed³ug norm przepisanych.
Rozpoznaj¹c odwo³anie S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, co nastêpuje.
Odwo³anie jest zasadne. Ju¿ sama treœæ zaskar¿onej decyzji jest wadliwa, gdy¿ w pkt I nie zawiera œcis³ego okreœlenia praktyki
uznanej za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja w tym zakresie zawiera jedynie okreœlenie skutków (naruszenie
uprawnieñ do dochodzenia roszczeñ i/lub obowi¹zku zapewnienia konsumentom dostêpu do rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji
o zasadach œwiadczenia, odpowiedzialnoœci i podmiotach zaanga¿owanych w œwiadczenie us³ug audiotekstowych) i przyk³adowy,
otwarty („w szczególnoœci poprzez”) katalog dzia³añ powoda.
Zaskar¿ona decyzja narusza zatem przepisy art. 107 §1 Kpa i 23c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, gdy¿ nie okreœla
w sposób jasny i precyzyjny zakazanego stronie zachowania.
Za czêœciowo zasadne nale¿y uznaæ zarzuty naruszenia art. 12 i 19 ust. 3 ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹, art. 60 Kc
i art. 7 i 77 Kpa.
Pozwany Prezes UOKiK b³êdnie przyj¹³, ¿e zakres obowi¹zków powoda wzglêdem konsumenta jest zawsze identyczny,
niezale¿nie od tego, czy œwiadczy on sam us³ugi audiotekstowe czy jedynie zapewnia do nich dostêp. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r.
- Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) wyraŸnie oddziela grupy us³ug: œwiadczenie us³ug telekomunikacyjnych
(wykonywanie us³ug za pomoc¹ w³asnej sieci, z wykorzystaniem sieci innego operatora lub sprzeda¿ we w³asnym imieniu i na w³asny
rachunek us³ugi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcê us³ug), dostarczanie sieci telekomunikacyjnej
(przygotowanie sieci telekomunikacyjnej w sposób umo¿liwiaj¹cy œwiadczenie w niej us³ug, jej eksploatacjê, nadzór nad ni¹ lub
umo¿liwianie dostêpu telekomunikacyjnego) i dostarczanie udogodnieñ towarzysz¹cych (dodatkowych mo¿liwoœci funkcjonalnych lub
us³ugowych zwi¹zanych z sieci¹ telekomunikacyjn¹ umo¿liwiaj¹cych lub wspieraj¹cych œwiadczenie w nich us³ug telekomunikacyjnych
lub zwi¹zane z us³ug¹ telekomunikacyjn¹ umo¿liwiaj¹ce lub wspieraj¹ce œwiadczenie tej us³ugi, w szczególnoœci systemy dostêpu
warunkowego i elektroniczne przewodniki po programach). Rozró¿nienie to dotyczy zarówno sfery definicji (art. 2 ustawy - Prawo
telekomunikacyjne), jak i praw i obowi¹zków.
Tak¿e przepisy ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ wyraŸnie odgranicza odpowiedzialnoœæ przedsiêbiorcy
telekomunikacyjnego bêd¹cego dostawc¹ sieci lub œwiadcz¹cego us³ugê telekomunikacyjn¹ od us³ugodawcy (dostawcy udogodnienia
towarzysz¹cego) œwiadcz¹cego us³ugê (np. audiotekstow¹) drog¹ elektroniczn¹.
Stosownie do treœci art. 26 i nast. ustawy - Prawo telekomunikacyjne, operator publicznej sieci telekomunikacyjnej, którym
bezsprzecznie jest powód, obowi¹zany jest udzieliæ dostêpu telekomunikacyjnego innym przedsiêbiorcom telekomunikacyjnym.
Obowi¹zek ten dotyczy wszystkich przedsiêbiorców telekomunikacyjnych zdefiniowanych w art. 2 pkt 27 ustawy - Prawo
telekomunikacyjne, a wiêc tak¿e dostawców wszelkiego rodzaju us³ug zwi¹zanych z us³ug¹ telekomunikacyjn¹ (m.in. audiotekstowych).
W œwietle powy¿szego, nale¿y uznaæ za b³êdne wyodrêbnianie us³ug okreœlanych przez Prezesa UOKiK jako towarzyskie lub
pornograficzne od pozosta³ych us³ug œwiadczonych przez przedsiêbiorców telekomunikacyjnych. W ka¿dym bowiem razie, o ile us³uga
nie jest sprzeczna z prawem, operator publicznej sieci telekomunikacyjnej jest obowi¹zany udostêpniæ swoj¹ sieæ. Podkreœliæ przy tym
nale¿y, ¿e operator sieci nie ma uprawnienia do samodzielnego ingerowania w treœæ us³ugi, a w szczególnoœci do cenzurowania ich.
Z zupe³nie niezrozumia³ych wzglêdów, Prezes UOKiK ograniczy³ siê w zaskar¿onej decyzji wy³¹cznie do treœci pornograficznych,
chocia¿ z us³ug¹ œwiadczon¹ w ten sposób mog¹ byæ zwi¹zane tak¿e inne naruszenia prawa (np. rozpowszechnianie treœci
rasistowskich, naruszanie miru domowego, tajemnicy korespondencji, przestêpstwa internetowe itd.). […]
Przy tej okazji nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pozwany w zaskar¿onej decyzji nie wskaza³ ¿adnych konkretnych przypadków œwiadczenia
us³ug w sieci powoda sprzecznych z prawem, do których mo¿na by siê odnieœæ, pomimo ¿e za jeden z przejawów naruszenia interesów
konsumentów uzna³ „biernoœæ wobec œwiadczenia us³ug niezgodnie z przepisami prawa”.
W œwietle uregulowañ ustawy - Prawo telekomunikacyjne nale¿y uznaæ, ¿e relacja istniej¹ca pomiêdzy abonentem sieci a operatorem
sieci publicznej obejmuje ze swej istoty nie tylko us³ugi polegaj¹ce na realizacji po³¹czeñ wewn¹trz sieciowych, ale tak¿e czynnoœci
umo¿liwiaj¹ce pozyskanie us³ugi telekomunikacyjnej od innych przedsiêbiorców telekomunikacyjnych realizowanych w ramach
dostêpu do tej sieci (np. po³¹czeñ realizowanych w sieciach innych operatorów, wszelkich udogodnieñ towarzysz¹cych zarówno
w sieci w³asnej, jak i innych operatorów itd.). Nie ma te¿ podstaw, aby Prezes UOKiK, a tym bardziej powód, ograniczali mo¿liwoœæ
œwiadczenia us³ug dostêpu np. przez wy³¹czenie wariantu opt-out. Zdaniem S¹du, wynika to z otwartego charakteru sieci publicznych
i swobodnego dostêpu do nich przez innych przedsiêbiorców.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e w przypadku, gdy us³ugê audiotekstow¹ œwiadczy inny podmiot ni¿ operator sieci publicznej, to nastêpuje to
w ramach stosunku prawnego pomiêdzy abonentem a dostawc¹ us³ugi. Operator jest w takim przypadku poœrednikiem, wykonuj¹cym
czynnoœci zlecone przez abonenta. Czynnoœci te obejmuj¹ zarówno dzia³ania o charakterze technicznym, zwi¹zanym z realizacj¹
niezbêdnego po³¹czenia, jak i inne, których wykonanie jest warunkiem pozyskania us³ugi (np. zawarcie umów na rzecz abonenta
z operatorem innej sieci lub po³¹czeñ tranzytowych, dokonanie rozliczeñ itp.). Relacja pomiêdzy operatorem a abonentem, wbrew
ustaleniom pozwanego, nie ma charakteru bezumownego. Reguluje j¹ umowa abonamentu telefonicznego lub inna dotycz¹ca
œwiadczenia us³ugi telekomunikacyjnej w sieci publicznej, a szczegó³owy charakter nadaj¹ umowy szczegó³owe, zawierane w sposób
formalny lub w drodze czynnoœci dorozumianych, najczêœciej przez wybranie przez abonenta numeru dostêpowego. Oczywist¹ rzecz¹,
w œwietle art. 60 Kc, jest, ¿e w tym ostatnim przypadku, do zawarcia umowy prowadzi wy³¹cznie œwiadome zachowanie, gdy¿ tylko
takie mo¿e byæ uznane za wyraz woli. Nie mo¿na zatem uznaæ za oœwiadczenie woli przekierowanie po³¹czenia przez dostawcê us³ugi
w sposób wy³¹czaj¹cy œwiadomoœæ abonenta (tak¿e w formie ukrytego dialera).
Obowi¹zki i prawa powoda, jako operatora, w przedstawianej wy¿ej relacji, okreœlaj¹ stosowane odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego dotycz¹ce umowy zlecenia (art. 750). Powód powinien w szczególnoœci dzia³aæ w interesie abonenta z nale¿yt¹ starannoœci¹
uwzglêdniaj¹c¹ zawodowy charakter tej dzia³alnoœci (art. 355 §2 Kc). Oznacza to z jednej strony, ¿e powinien do³o¿yæ takiej nale¿ytej
starannoœci przy realizowaniu po³¹czenia, a tak¿e przy rozliczaniu us³ug w imieniu abonenta. Z drugiej zaœ strony, powód ma prawo
¿¹daæ zwrotu wydatków (art. 742 Kc).
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Odnosz¹c to do materii objêtej zaskar¿on¹ decyzj¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e powód, ilekroæ ma pe³ne podstawy uznaæ, ¿e abonent ma
œwiadom¹ wolê pozyskania od osoby trzeciej us³ugi audiotekstowej i rozliczenie jej za poœrednictwem powoda, ma obowi¹zek
zrealizowania odpowiedniego po³¹czenia i dokonania p³atnoœci na rzecz osoby trzeciej w imieniu abonenta, a tak¿e do domagania siê
wynagrodzenia i zwrotu poniesionych wydatków.
Zwa¿yæ w tym miejscu nale¿y, ¿e pozwany w zaskar¿onej decyzji nie tylko nie wykaza³, ale nawet nie wskaza³ konkretnych
przypadków, w których postêpowanie pozwanego by³o sprzeczne z przedstawion¹ wy¿ej zasad¹.
Zaskar¿ona decyzja nie zawiera tak¿e ¿adnych konkretnych ustaleñ, które uzasadnia³yby twierdzenie, ¿e pozwany wystêpuje jako
dostawca us³ug audiotekstowych, œwiadcz¹c je sam lub nabywaj¹c od innych podmiotów, co do których nie wywi¹zywa³by siê
z obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów prawa, a w szczególnoœci Kodeksu cywilnego i ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹
elektroniczn¹. O ile nale¿y siê zgodziæ z pozwanym, ¿e w sytuacji, gdy powód nabywa us³ugê audiotekstow¹ i sprzedaje j¹ swojemu
abonentowi jako w³asn¹, to obowi¹zany jest on do spe³nienia okreœlonych warunków, o których mowa w ustawie o œwiadczeniu us³ug
drog¹ elektroniczn¹. Brak jednak wskazania chocia¿by jednego przypadku, kiedy powód sprzedaj¹c w³asn¹ us³ugê audiotekstow¹
uchybi³ wymogom prawa, w szczególnoœci w zakresie mo¿liwoœci dochodzenia przez konsumenta roszczeñ lub zapewnienia mu
rzetelnej i pe³nej informacji, powoduje, ¿e zarzuty pozwanego s¹ go³os³owne.
Wobec powy¿szego rozstrzygniêcie zarzutów odnoœnie pkt II decyzji jest bezprzedmiotowe. Ta czêœæ rozstrzygniêcia dotyczy
okreœlenia œrodków usuniêcia praktyki naruszaj¹cej zbiorowy interes konsumentów. Skoro wiêc, jak wy¿ej wskazano, nie by³o podstaw
do stwierdzenia w decyzji powy¿szej praktyki, bezprzedmiotowe by³o tak¿e rozstrzygniêcie w niej, co do sposobu usuniêcia praktyki.
31a
Z tych wzglêdów zaskar¿on¹ decyzjê nale¿a³o w ca³oœci uchyliæ na podstawie art.479 Kpc.
Zwa¿yæ ponadto nale¿a³o, ¿e b³êdny jest zarzut odwo³ania, odnoœnie naruszenia art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów poprzez b³êdn¹ kwalifikacjê dzia³añ powoda przez przyjêcie, ¿e w niniejszej sprawie naruszony lub zagro¿ony zosta³
interes publiczny. W przypadku praktyk przeciwko zbiorowym interesom konsumentów, naruszenie interesu publicznego nie stanowi
odrêbnej przes³anki. Zbiorowy interes konsumentów jest z definicji czêœci¹ interesu publicznego. […] Naruszenie zbiorowego interesu
konsumentów nastêpuje wiêc z zasady w przypadkach odnosz¹cych siê do nieokreœlonego, szerokiego krêgu osób, a nie
zdefiniowanej grupy konsumentów i ich indywidualnych interesów. […]
47
WYROK
z dnia 4 maja 2006 r.
w sprawie z odwo³ania Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 119/04)
S¹d Okrêgowy w Warszawie S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 4 maja 2006 r. na rozprawie sprawy
z odwo³ania Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, z udzia³em zainteresowanej Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w Wysokiem Mazowieckim, o ochronê
konkurencji, na skutek odwo³ania Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie od decyzji Prezesa Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 wrzeœnia 2004 r., Nr RLU-30/2004:
I. oddala odwo³anie,
II. zas¹dza od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie na rzecz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów kwotê 2.100 z³; Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w Wysokiem Mazowieckim kwotê 2.160 z³, tytu³em
kosztów zastêpstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Gmina Miejska w Wysokiem Mazowieckiem dni 6 grudnia 2003 r. z³o¿y³a do Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Prezesa UOKiK) wniosek o uznanie, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê, okreœlon¹ w art. 8 ust. 1 tej ustawy, polegaj¹c¹ na nadu¿yciu pozycji dominuj¹cej na rynku
sprzeda¿y gazu ziemnego wysokometanowego, dzia³añ Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG S.A.),
polegaj¹cych na zwlekaniu z wydaniem warunków technicznych przy³¹czenia istniej¹cej kot³owni do istniej¹cej stacji pomiarowej
i dokonaniem innych formalnych uzgodnieñ, bêd¹cych warunkiem przeprowadzenia przez Gminê inwestycji pozwalaj¹cej na obni¿enie
kosztów zakupu od PGNiG S.A. ww. paliwa gazowego i stwierdzenie zaniechania tej praktyki, oraz o na³o¿enie na PGNiG S.A. kary
pieniê¿nej zgodnie z art. 101 ust 2 pkt 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r.
Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2004 r. Prezes UOKiK wszcz¹³ postêpowanie antymonopolowe przeciwko PGNiG S.A.
w zwi¹zku z podejrzeniem nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej na rynku dostawy gazu ziemnego wysokometanowego poprzez
zwlekanie z wydaniem warunków technicznych przy³¹czenia istniej¹cej kot³owni do istniej¹cej stacji pomiarowej i dokonaniem innych
formalnych uzgodnieñ bêd¹cych warunkiem przeprowadzenia inwestycji.
Prezes UOKiK dokona³ nastêpuj¹cych ustaleñ.
Do dnia 31 grudnia 2002 r. jedynym dostawc¹ gazu ziemnego wysokometanowego na potrzeby Gminy Miejskiej Wysokie
Mazowieckie (nabywaj¹cej … % tego gazu na terenie tej gminy) by³o PGNiG S.A. Dostawy gazu dla Gminy by³y realizowane na
podstawie dwóch umów: umowy z dnia 5 paŸdziernika 1998 r. do kot³owni w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. D³ugiej 15 i umowy
z dni 1 lutego 2000 r. do kot³owni w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. D³ugiej 53. Dostawy gazu ziemnego dla Gminy nastêpowa³y
zatem z dwóch przy³¹czeñ i wobec tego Gmina rozlicza³a nale¿noœæ za otrzymany gaz z dwóch po³¹czeñ pomiarowych wed³ug grupy
taryfowej W-6.
Z dniem 15 marca 2001 r. zaczê³a obowi¹zywaæ nowa taryfa dla paliw gazowych wprowadzaj¹ca wy¿sze stawki op³at za gaz,
a mniejsze op³aty przy³¹czeniowe w stosunku do op³at taryfy dotychczas obowi¹zuj¹cej. Gmina pismem z dnia 21 wrzeœnia 2001 r.
zwróci³a siê do PGNiG S.A. o wydanie warunków technicznych po³¹czenia przy³¹czem gazowym kot³owni w Wysokiem Mazowieckim
przy ul. D³ugiej 15 ze stacj¹ pomiarow¹ przy Ciep³owni Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. D³ugiej 53, w celu dokonywania
pomiaru i rozliczenia za dostawê gazu z jednego po³¹czenia pomiarowego przy ul. D³ugiej 53. Pobieranie gazu z jednego po³¹czenia
pomiarowego umo¿liwi³oby rozliczanie siê Gminy z dostaw gazu wed³ug ni¿szej ceny, tj. wed³ug grupy taryfowej W-7.
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W piœmie z dnia 15 paŸdziernika 2001 r. PGNiG S.A. w odpowiedzi na pismo Gminy z dnia 21 wrzeœnia 2001 r. poda³o, ¿e nie mo¿e
przychyliæ siê do proœby o wydanie zamiennych warunków przy³¹czenia istniej¹cej kot³owni przy ul. D³ugiej 15 w oparciu o istniej¹c¹ stacjê
pomiarow¹ przy ul. D³ugiej 53, albowiem zmiana sposobu zasilania istniej¹cej kot³owni wymaga³aby wybudowania ok. 250 m gazoci¹gu
w obrêbie czynnej sieci gazowej oraz powo³a³o jeszcze dodatkowe przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce wydanie ww. zamiennych warunków
przy³¹czenia. Gmina kontynuowa³a ww. ¿¹danie wydania warunków technicznych, kieruj¹c nastêpne pisma do powoda, tj. z dnia
25 paŸdziernika 2001 r., 31 stycznia 2001 r., 15 kwietnia 2002 r. Pismem z dnia 7 czerwca 2002 r. PGNiG S.A. wyrazi³o zgodê na wspólne
opomiarowanie kot³owni przy ul. D³ugiej 15 i ul. D³ugiej 53 na dzia³ce przy kot³owni przy ul. D³ugiej 53 i poda³o warunki tej inwestycji.
Na podstawie ww. okolicznoœci ustalono, ¿e pismo z dnia 21 wrzeœnia 2001 r. stanowi³o wniosek o wydanie warunków
przy³¹czenia do sieci gazowej. W okresie od 21 listopada 2001 r. do 7 czerwca 2002 r. PGNiG S.A. zwleka³o z wydaniem Gminie tych
warunków technicznych .W ww. okresie rozliczenie Gminy za dostawy gazu wed³ug grupy taryfowej W-6 by³o mniej korzystne ni¿
wed³ug grupy taryfowej W-7, co z kolei przynios³o PGNiG S.A. wiêkszy dochód, a Gminie straty materialne w wysokoœci 125.022 z³.
Na podstawie wy¿ej przedstawionego stanu faktycznego Prezes UOKiK przyj¹³, ¿e:
- rynek w³aœciwy w sprawie to lokalny rynek sprzeda¿y gazu ziemnego wysokometanowego w miejscowoœci Wysokie Mazowieckie,
- jedynym dostawc¹ gazu oraz w³aœcicielem sieci dystrybucyjnych na tym rynku by³o do 1 stycznia 2003 r. PGNiG S.A.,
- do 31 grudnia 2002 r. na tym rynku PGNiG S.A. posiada³o pozycjê dominuj¹c¹,
- zwlekanie przez PGNiG S.A. w okresie od 21 listopada 2001 r. do 7 czerwca 2002 r. z wydaniem Gminie warunków technicznych
przy³¹czenia istniej¹cej kot³owni do istniej¹cej stacji pomiarowej stanowi³o praktykê polegaj¹c¹ na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej
na tym rynku,
- ww. praktyka PGNiG S.A. naruszy³a uzasadnione interesy spo³ecznoœci miasta Wysokie Mazowieckie, a zatem nast¹pi³o naruszenie
interesu publicznoprawnego.
Nak³adaj¹c karê pieniê¿n¹ w kwocie 41.362.000 z³ na PGNiG S.A. Prezes UOKiK mia³ na wzglêdzie nastêpuj¹c¹ ocenê: dzia³ania PGNiG
S.A. stanowi³y przejaw wykorzystywania zajmowanej pozycji dominuj¹cej na rynku sprzeda¿y gazu ziemnego wysokometanowego
w miejscowoœci Wysokie Mazowieckie, dzia³ania by³y zawinione, trwa³y przez d³ugi okres, tj. 8 miesiêcy oraz przynios³y PGNiG S.A.
korzyœci materialne.
Na podstawie wy¿ej przedstawionego stanu faktycznego i jego oceny Prezes UOKiK decyzj¹ z dnia 29 wrzeœnia 2004 r., Nr RLU-30/2004,
uzna³ za ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 8 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, praktykê stosowan¹ przez PGNiG S.A. w okresie od 21 listopada 2001 r. do 7 czerwca 2002 r., polegaj¹c¹ na
nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku sprzeda¿y gazu ziemnego wysokomentanowego w Wysokiem Mazowieckiem,
poprzez zwlekanie z wydaniem warunków technicznych przy³¹czenia istniej¹cej kot³owni do istniej¹cej stacji pomiarowej, wbrew
obowi¹zkowi wydania tych warunków w terminie 60 dni od daty z³o¿enia wniosku, zgodnie z §7 ust. 1 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra
Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czania podmiotów do sieci gazowych, obrotu
paliwami gazowymi, œwiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakoœciowych
obs³ugi odbiorców i stwierdzi³ zaniechanie jej stosowania z dniem 7 czerwca 2002 r. Na³o¿y³ równie¿ na PGNiG S.A. karê pieniê¿n¹
w kwocie 41.362.000 z³.
PGNiG S.A. wnios³o odwo³anie od ww. decyzji Prezesa UOKiK w ca³oœci i podnios³o nastêpuj¹ce zarzuty:
- naruszenie art. 93 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zwanej dalej ustaw¹) poprzez
wszczêcie postêpowania administracyjnego w sprawie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê, mimo ¿e od koñca roku, w którym
zaprzestano ich stosowania up³yn¹³ rok,
- naruszenie art. 4 pkt 8 ustawy przez b³êdn¹ ocenê rynku w³aœciwego i b³êdne przyjêcie, ¿e PGNiG S.A. posiada³o pozycjê
dominuj¹c¹ na rynku w³aœciwym bez uwzglêdnienia udzia³u substytutów w tym rynku,
- naruszenie art. 1 ust. 2 w zw. z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy przez uznanie za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê dzia³ania o charakterze
indywidualnym oraz uznanie, ¿e indywidualny spór pomiêdzy gmin¹ a PGNiG S.A. mo¿e byæ uznany jako praktyka ograniczaj¹ca
konkurencjê,
- naruszenie art. 8 pkt 3 powo³anego wy¿ej rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. przez przyjêcie, ¿e pismo
Gminy z dnia 21 wrzeœnia 2001 r. stanowi³o wniosek o okreœlenie warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci gazowych,
- naruszenie art. 227 Kpc w zw. z art. 81 ustawy poprzez oparcie wydania zaskar¿onej decyzji Prezesa UOKiK na piœmie z dnia
16 kwietnia 2004 r.,
- b³êdn¹ ocenê dowodów przez przyjêcie, ¿e PGNiG S.A. zwleka³ z udzieleniem odpowiedzi na pismo z dnia 21 wrzeœnia 2001 r.,
- naruszenie art. 110 ustawy i art. 6 i 8 Kpc przez na³o¿enie na PGNiG S.A. niewspó³miernie wysokiej kary pieniê¿nej w stosunku do
stopnia zagro¿enia interesu publicznego, winy PGNiG S.A., korzyœci odniesionych przez PGNiG S.A. oraz b³êdn¹ ocenê sytuacji
finansowej PGNiG S.A.
W zwi¹zku z tymi zarzutami PGNiG S.A. wnios³o o uchylenie zaskar¿onej decyzji, ewentualnie o zmianê zaskar¿onej decyzji
i ustalenie, ¿e nie mia³a miejsca praktyka ograniczaj¹ca konkurencjê, ewentualnie o umorzenie postêpowania, ewentualnie o zmianê
zaskar¿onej decyzji i wydanie orzeczenia, ¿e zmniejsza siê wysokoœæ kary pieniê¿nej do kwoty 1000 z³.
Pozwany i zainteresowany w odpowiedziach na odwo³anie wnieœli o oddalenie odwo³ania.
S¹d Okrêgowy, rozpoznaj¹c sprawê na skutek odwo³ania PGNiG S.A., podzieli³ zawarte w zaskar¿onej decyzji ustalenia stanu
faktycznego sprawy oraz ocenê tego stanu faktycznego, a odnosz¹c siê do zarzutów odwo³ania zwa¿y³, co nastêpuje.
Stanowisko PGNiG S.A. zajête w odwo³aniu, ¿e w niniejszej sprawie o ochronê konkurencji postêpowanie administracyjne zosta³o
wszczête w dniu 13 stycznia 2004 r., tj. w dniu wydania postanowienia przez Prezesa UOKiK i wobec tego w dniu 31 grudnia 2003 r.
up³yn¹³ termin przewidziany w art. 93 ustawy (tj. termin roczny od koñca roku 2002 r., w którym stwierdzono zaprzestanie praktyki
ograniczaj¹cej konkurencjê), nie jest zasadne. Zdaniem S¹du Okrêgowego przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie
daj¹ podstaw dla wnioskowania, ¿e w niniejszej sprawie o ochronê konkurencji nale¿a³o przyj¹æ, ¿e wszczêcie postêpowania
antymonopolowego nast¹pi³o w dacie 13 stycznia 2004 r., tj. w dacie wydania postanowienia przez Prezesa UOKiK.
W myœl art. 44 ustawy, postêpowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê wszczyna siê na
wniosek lub z urzêdu. Ww. przepis ustawy nie wskazuje, ¿e dniem wszczêcia postêpowania antymonopolowego jest data
postanowienia Prezesa UOKiK o wszczêciu tego postêpowania. Przeciwnie, art. 44 ustawy stanowi wyraŸnie, ¿e w sytuacji, gdy
postêpowanie antymonopolowe mo¿e byæ zapocz¹tkowane na wniosek, to postêpowanie antymonopolowe w sprawach praktyk
ograniczaj¹cych konkurencjê wszczyna siê na wniosek. Nale¿y wskazaæ, ¿e kodeks postêpowania administracyjnego, tj. art. 61 §3
stanowi równie¿, ¿e dat¹ wszczêcia postêpowania administracyjnego na ¿¹danie strony jest dzieñ dorêczenia tego ¿¹dania organowi
administracji pañstwowej.
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W niniejszej sprawie, Gmina w dniu 16 grudnia 2003 r., z³o¿y³a wniosek o wszczêcie postêpowania, a zatem ta data jest dat¹
wszczêcia postêpowania administracyjnego w niniejszej sprawie. W dniu 16 grudnia 2003 r. nie min¹³ jeszcze rok od koñca roku,
w którym zaprzestano stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê, tj. od daty 7 czerwca 2002 r., a zatem przewidziany w art. 93 ustawy
termin do wszczêcia postêpowania zosta³ zachowany, a wobec tego zarzut odwo³ania w tym zakresie nale¿a³o uznaæ za niezasadny.
Stanowisko PGNiG S.A., ¿e w zaskar¿onej decyzji ustalenie rynku w³aœciwego nast¹pi³o w sposób uproszczony, w szczególnoœci
przez pominiêcie okolicznoœci istnienia na tym rynku substytutów gazu ziemnego wysokometanowego, tj. oleju napêdowego i ciep³a
z kot³owni wêglowej Spó³dzielni Mlekovita, co nie pozwoli³o na prawid³ow¹ ocenê pozycji PGNiG S.A. na rynku, nie jest zasadne.
Nale¿y przyznaæ racjê PGNiG S.A., ¿e w zaskar¿onej decyzji brak jest odniesienia siê do treœci pisma Gminy z dnia 15 kwietnia 2002 r.,
a w szczególnoœci do ostatnich zdañ z tego pisma. Pismo z dnia 15 kwietnia 2002 r. jest kolejnym pismem Gminy do PGNiG S.A.,
zawieraj¹cym proœbê Gminy o zrealizowanie wniosku o wydanie warunków technicznych przy³¹czenia do sieci gazowej. W ostatnich
zdaniach tego pisma Gmina podaje, ¿e w przypadku negatywnej decyzji PGNIG S.A., Gmina bêdzie zmuszona do rozpatrzenia
propozycji z³o¿onych przez Spó³dzielniê Mlekovita i zakupu ciep³a z ich kot³owni wêglowej, alternatywnie mo¿e równie¿ zast¹piæ paliwo
gazowe olejem opa³owym, bowiem kot³ownie Gminy wyposa¿one s¹ w odpowiednie instalacje.
Treœæ tego pisma wskazuje, ¿e jego celem by³o przedstawienie PGNiG S.A. jak najwiêcej argumentów do zmuszenia PGNiG S.A.
do pozytywnego zaopiniowania realizacji jej wniosku o wydanie warunków technicznych przy³¹czenia do sieci gazowej. To ustalenie
potwierdza okolicznoœæ w sprawie, ¿e Gmina nie podjê³a decyzji ani o zmianie rodzaju paliwa u¿ywanego w kot³owni, ani nie
zrezygnowa³a z produkcji we w³asnym zakresie ciep³a na rzecz zakupu energii cieplnej od Spó³dzielni Mlekovita.
W niniejszej sprawie rynek w³aœciwy zosta³ oznaczony jako lokalny rynek sprzeda¿y gazu ziemnego wysokometanowego, na
którym gaz ziemny wystêpuje po stronie popytowej, natomiast stanowisko PGNiG S.A. w odwo³aniu zmierza do analizy rynku innego,
tj. rynku zaopatrzenia w energiê ciepln¹. Na rynku, którego dotyczy niniejsza sprawa, tj. lokalnego rynku sprzeda¿y gazu ziemnego, nie
s¹ substytutami gazu ziemnego ani energia cieplna z kot³owni wêglowej, ani olej opa³owy.
PGNiG S.A. w odwo³aniu zarzuci³o zaskar¿onej decyzji naruszenie art. 1 ust. 2 w zw. z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy przez przyjêcie,
¿e zwlekanie z wydaniem warunków technicznych przy³¹czenia istniej¹cej kot³owni do istniej¹cej stacji pomiarowej ma cechy praktyki
ograniczaj¹cej konkurencjê, gdy tymczasem przedmiotem rozpoznania w sprawie by³o incydentalne, jednorazowe zdarzenie, co do
którego nie wykazano jakichkolwiek cech powtarzalnoœci i wobec tego nie zosta³o udowodnione PGNiG S.A. okreœlonej praktyki
postêpowania.
Z treœci art. 1 ust. 1 ustawy wynika, ¿e podstawowym jej celem jest ochrona konkurencji na rynku oraz ochrona interesów
przedsiêbiorców i konsumentów. W niniejszej sprawie poprzez dzia³ania PGNiG S.A. zwlekanie z wydaniem warunków przy³¹czenia do
sieci gazowej naruszone zosta³y interesy Gminy Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem, tj. interesy jej mieszkañców, czyli podmiotu
zbiorowego, a zatem szerokiego krêgu uczestników rynku. W niniejszej sprawie wydanie ww. warunków pozwoli³oby u¿ytkownikom
na obni¿enie kosztów eksploatacji poprzez przejœcie na ni¿sze stawki gazu, a co z kolei spowodowa³oby obni¿enie kosztów
codziennego utrzymania wiêkszoœci mieszkañców miasta Wysokie Mazowieckie (pismo Gminy z dnia 26 paŸdziernika 2001 r.).
W orzecznictwie s¹dowym wyra¿any jest pogl¹d, ¿e w takim przypadku mia³o miejsce naruszenie interesu o charakterze ogólniejszym,
publicznoprawnym (np. I CKN 523/01, I CKN 496/01).
Nie jest zasadny zarzut PGNiG S.A. podniesiony w odwo³aniu o b³êdnej ocenie dowodów przez przyjêcie w zaskar¿onej decyzji, ¿e
pismo Gminy do powoda z dnia 21 wrzeœnia 2001 r. stanowi³o wniosek o okreœlenie warunków przy³¹czenia do sieci gazowej
w rozumieniu cyt. wy¿ej rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. Dokonuj¹c oceny treœci ww. pisma i ca³oœci
dzia³ania PGNiG S.A. na lokalnym rynku sprzeda¿y gazu ziemnego w Wysokiem Mazowieckiem w okresie do 1 stycznia 2003 r., S¹d
podzieli³ ustalenie w zaskar¿onej decyzji, ¿e pismo z dnia 21 wrzeœnia 2001 r. zawiera³o wniosek Gminy o wydanie warunków
technicznych po³¹czenia do sieci gazowej. Gmina w piœmie z dnia 21 wrzeœnia 2001 r. wyraŸnie pisze, ¿e uprzejmie prosi o wydanie
warunków technicznych po³¹czenia przy³¹czem gazowym kot³owni przy ul. D³ugiej 15 ze stacj¹ pomiarow¹ przy ul. D³ugiej 53, w celu
dokonywania pomiaru i rozliczeñ za paliwo z jednego uk³adu rozliczeniowo-pomiarowego przy ul. D³ugiej 53. Tak te¿ zosta³a zrozumiana
treœæ tego pisma w odpowiedzi PGNiG S.A. na to pismo. W piœmie z dnia 15 paŸdziernika 2001 r. PGNiG S.A. odpowiadaj¹c na ww.
pismo z dnia 21 wrzeœnia 2001 r. informuje, ¿e nie mo¿e przychyliæ siê do proœby zawartej w przedmiotowym piœmie, dotycz¹cej
wydania zamiennych warunków przy³¹czenia istniej¹cej kot³owni przy ul. D³ugiej 15. W nastêpnym piœmie z dnia 26 paŸdziernika 2001 r.
Gmina pisze: ,,w nawi¹zaniu do udzielonej odpowiedzi w sprawie odmowy wydania warunków technicznych po³¹czenia przy³¹czem
gazowym kot³owni przy ul. D³ugiej 15 ze stacj¹ pomiarow¹ przy ul. D³ugiej 53, Gmina ponownie wnosi o wydanie powy¿szych
warunków”. Przedstawione wy¿ej dowody potwierdzaj¹ prawid³owoœæ oceny pisma z dnia 21 wrzeœnia 2001 r. dokonanej w postêpowaniu
administracyjnym, zarówno w zakresie jego treœci, jak i braków formalnych. W piœmie z dnia 21 wrzeœnia 2001 r. Gmina poda³a równie¿
roczne zapotrzebowania na gaz ziemny. Zawarcie tej informacji w ww. piœmie, tj. informacji o zwiêkszonym zapotrzebowaniu na gaz,
stanowi³o dla PGNiG S.A. informacjê o koniecznoœci wydania zamiennych warunków przy³¹czenia istniej¹cej kot³owni przy ul. D³ugiej
i zawarcia z Gmin¹ nowej umowy, a wiêc dokonania w³aœciwej, prawid³owej, profesjonalnej, pe³nej oceny wniosku z pisma z dnia
21 wrzeœnia 2001 r. ju¿ w momencie jego wniesienia i nadania mu biegu w terminie 60 dni. Nale¿y nadmieniæ, ¿e analizuj¹c ca³¹
korespondencjê Gminy i PGNiG S.A. zapocz¹tkowan¹ pismem z dnia 21 wrzeœnia 2001 r., tj. treœæ poszczególnych pism, jak równie¿ ich
formê, fakt braku udzielania odpowiedzi przez PGNiG S.A. na niektóre pisma Gminy, mo¿e oznaczaæ, ¿e pozycja Gmina by³a wyraŸnie
s³absza w porównaniu z pozycj¹ PGNiG S.A. na tym lokalnym rynku sprzeda¿y gazu ziemnego. To PGNiG S.A. udzieli³o na pismo z dnia
21 wrzeœnia 2001 r. odmownej odpowiedzi, przedstawiaj¹c nieuzasadnione przeszkody realizacji wniosku Gminy o wydanie warunków
technicznych przy³¹czenia do sieci gazowej. Nastêpnie na nastêpne pisma Gminy w tej sprawie nawet nie udziela³o odpowiedzi i dopiero po
8 miesi¹cach korespondencji (ustnych rozmów) PGNiG S.A., mimo niezmienionego stanu faktycznego, udzieli³o odpowiedzi pozytywnej
na ¿¹dania Gminy z pisma z 21 wrzeœnia 2001 r.
Zarzut zawarty w odwo³aniu, ¿e zaskar¿ona decyzja zosta³a wydana w oparciu o pismo Prezesa UOKiK z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
nie jest zasadny - w zaskar¿onej decyzji w ogóle nie powo³ano ww. decyzji jako dowodu w niniejszym postêpowaniu.
Zarzut naruszenia art. 110 ustawy i art. 6 i 8 Kpa przy wymierzaniu wysokoœci kary pieniê¿nej nie jest zasadny.
Stosownie do art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy wysokoœæ wymierzonej kary pieniê¿nej w kwocie 41.362.000 z³ stanowi … % przychodu
PGNiG S.A. osi¹gniêtego w roku poprzedzaj¹cym wydanie decyzji i na³o¿enie kary, a zatem mieœci siê w granicach okreœlonych ww.
przepisem. W niniejszej sprawie, wbrew twierdzeniom powoda, wymierzona kara nie jest nadmiernie wysoka. Wysokoœæ na³o¿onej
kary powinna spe³niaæ funkcjê prewencyjn¹, tj. zapobiegaæ w przysz³oœci tego rodzaju naruszeniom przepisów ustawy, a tak¿e
i represyjn¹, tj. stanowiæ odczuwaln¹ dolegliwoœæ za jej naruszenie. W niniejszej sprawie kara na³o¿ona jest istotnie wysoka, ale,
zdaniem S¹du, nie jest nadmiernie wysoka. Powód przez zwlekanie z wydaniem warunków technicznych nadu¿y³ pozycji dominuj¹cej
w stosunku w szczególnoœci do mieszkañców miejscowoœci Wysokie Mazowieckie, tj. najs³abszych uczestników tego rynku.
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Spo³ecznoœæ Gminy Wysokie Mazowieckie jest ma³¹ liczebnie spo³ecznoœci¹ i wobec tego trudno jej, zarówno pod wzglêdem
finansowym, jak i prawnym wyegzekwowaæ swoje prawa. Z tego te¿ powodu za szczególnie naganne nale¿a³o uznaæ to d³ugotrwa³e,
opiesza³e, wrêcz lekcewa¿¹ce traktowanie kontrahenta (brak odpowiedzi na pisma Gminy), a nadto niedba³e przygotowanie pisma
z dnia 15 paŸdziernika 2001 r. (stanowi¹cego odpowiedŸ na pismo z dnia 21 wrzeœnia 2001 r.) przez PGNiG S.A., jako profesjonalistê na
rynku energetycznym, przy realizacji wniosku Gminy zawartego w piœmie z dnia 21 wrzeœnia 2001 r. Z tych wzglêdów S¹d oceni³, ¿e
kara wymierzona w tej wysokoœci w pe³ni odpowiada stopniu zawinienia PGNiG S.A. oraz spe³ni swoj¹ funkcjê represyjn¹, jak
i prewencyjn¹.
Nale¿y nadto wskazaæ, ¿e w odwo³aniu powód wnosz¹c o zmniejszenie wysokoœci na³o¿onej kary zarzuci³, ¿e w zaskar¿onej
decyzji pominiêto sytuacjê finansow¹ PGNiG S.A. i poda³, ¿e najbli¿szy rok i kolejne lata mog¹ przynieœæ jej g³êbokie problemy
finansowe, ale na potwierdzenie tej okolicznoœci nie przed³o¿y³ ¿adnego dowodu.
48
WYROK
z dnia 24 maja 2006 r.
w sprawie z odwo³ania Doroty L. GRAND TAXI s.c. w Szczecinie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 17/05)
S¹d Okrêgowy w Warszawie S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2006 r. w Warszawie
sprawy z powództwa Doroty L. GRAND TAXI przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przy udziale
zainteresowanych: 1. EURO-TAXI Sp. z o.o. w Szczecinie, 2. Zrzeszenie Transportu Prywatnego w Szczecinie, 3. Stowarzyszenie
Taksówkarzy MAXI-TAXI w Szczecinie, 4. INTER TAXI PRAWOBRZE¯NE Sp. z o.o. w Szczecinie, 5. Tadeusz R. LUX TAXI
Przedsiêbiorstwo Transportowe w Szczecinie, 6. AUTO TAXI Sp. z o.o. w Szczecinie, 7. SUPER TAXI Sp. z o.o. w Szczecinie,
8. Stowarzyszenie TAXI GRANADA w Szczecinie, 9. Zdzis³aw W. GRAND TAXI s.c. w Szczecinie, 10. Ba³tyk Taxi Sp. z o.o. w Szczecinie,
o ochronê konkurencji, na skutek odwo³ania powoda od decyzji Nr RGD 29/2004 z dnia 30 listopada 2004 r.:
I. uchyla zaskar¿on¹ decyzjê w zakresie pkt II ppkt 11,
II. kosztami s¹dowymi w zakresie wpisu obci¹¿a Skarb Pañstwa.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ Nr RGD-29/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po
przeprowadzeniu wszczêtego z urzêdu postêpowania antymonopolowego przeciwko: BA£TYK TAXI Sp. z o.o. w Szczecinie,
EURO-TAXI Sp. z o.o. w Szczecinie, Zrzeszeniu Transportu Prywatnego w Szczecinie, Stowarzyszeniu Taksówkarzy MAXI-TAXI
w Szczecinie, INTER TAXI PRAWOBRZE¯E Sp. z o.o. w Szczecinie, Tadeuszowi R. LUX TAXI Przedsiêbiorstwo Transportowe
w Szczecinie, AUTO TAXI Sp. z o.o. w Szczecinie, SUPER TAXI Sp. z o.o. w Szczecinie, Stowarzyszeniu TAXI GRANADA w Szczecinie,
Zdzis³awowi W. GRAND TAXI s.c. w Szczecinie i Dorocie L. GRAND TAXI s.c. w Szczecinie, uzna³ za praktykê ograniczaj¹c¹
konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, zawarcie przez te podmioty porozumienia, poprzez ustalenie bezpoœrednio i poœrednio ujednoliconych, minimalnych
stawek za przejazd taksówk¹ na terenie miasta Szczecina w wysokoœci: 4 z³ 50 gr - start i przejazd pierwszego kilometra, 1 z³ 60 gr
- za 1 km na I taryfie (w godzinach od 6 do 22), 2 z³ 40 gr - za 1 km na II taryfie (w godzinach od 22 do 6), oraz na odst¹pieniu
od przyznawania rabatów za œwiadczone us³ugi, i nakaza³ zaniechania jej stosowania.
Równoczeœnie ze stwierdzeniem stosowania praktyki pozwany na³o¿y³ kary pieniê¿ne w wysokoœci: 1. 475 z³ na BA£TYK TAXI,
2. 2.027 z³ na EURO-TAXI, 3. 3.385 z³ na Zrzeszenie Transportu Prywatnego, 4. 473 z³ na Stowarzyszenie Taksówkarzy MAXI-TAXI,
5. 720 z³ na TAXI PRAWOBRZE¯E, 6. 275 z³ na Tadeusza R. LUX TAXI Przedsiêbiorstwo Transportowe, 7. 2.028 z³ na AUTO TAXI,
8. 1.134 z³ na SUPER TAXI, 9. 416 z³ na Stowarzyszenie TAXI GRANADA, 10. 307 z³ na Zdzis³awa W. GRAND TAXI, 11. 3.271 z³ na
Dorotê L. GRAND TAXI.
Swoj¹ decyzjê pozwany opar³ na ustaleniu, ¿e w dniu 11 stycznia 1999 r. Rada Miasta Szczecina podjê³a uchwa³ê Nr V/32/99
w sprawie ustalenia cen urzêdowych za przejazd taksówkami osobowymi na obszarze Gminy - Miasta Szczecina. Ustalono w niej, ¿e op³atê
pocz¹tkow¹ w wysokoœci 4,50 z³ - start i przejazd pierwszego kilometra oraz 1,60 z³/km (taryfa I - w granicach administracyjnych Gminy Miasta Szczecina, w dni powszednie, w godzinach 6:00-22:00), zaœ za taryfê II (w granicach administracyjnych Gminy - Miasta Szczecina,
w dni powszednie w godzinach 6:00-22:00 oraz w niedziele i œwiêta w ci¹gu ca³ej doby) obowi¹zywa³a op³ata wy¿sza o 50%, od taryfy I
- 2,40 z³/km, zaœ op³ata za 1 godzinê postoju (we wszystkich taryfach) wynosi³a 32 z³. Powy¿sze stawki mia³y charakter cen maksymalnych.
Poniewa¿ uchwa³a, w zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.), przesta³a
obowi¹zywaæ, w paŸdzierniku 2001 r. przygotowano projekt nowej uchwa³y w sprawie ustalenia cen urzêdowych za przejazdy
taksówkami. Ostatecznie, po konsultacjach, w dniu 26 kwietnia 2004 r. Rada Miasta Szczecina podjê³a uchwa³ê nr XX1356/04 i ustali³a
z dniem 6 lipca 2004 r. ceny urzêdowe za przewozy taksówkami na obszarze miasta Szczecina w maksymalnej wysokoœci, tj.: op³ata
pocz¹tkowa - 5,00 z³, Taryfa I - 2,40 z³/km, Taryfa II - 3,60 z³/km, op³ata za 1 godzinê postoju - 32,00 z³. Uchwa³a wesz³a w ¿ycie.
W dniu 17 grudnia 2003 r., na stadionie „Arkonia” w Szczecinie odby³o siê zebranie otwarte szczeciñskich taksówkarzy, w którym
uczestniczyli kierowcy firm radiowych, w trakcie którego przedstawiciele firm (kierowcy) opowiedzieli siê za ujednoliceniem stawek za
przejazdy i przyjêli nastêpuj¹ce uzgodnienia: w grupach radiowych jeŸdzimy bez rabatów; minimalna obowi¹zuj¹ca stawka za przejazd
wynosi: 4 z³ 50 gr - start i przejazd pierwszego kilometra, 1 z³ 60 gr za 1 km na I taryfie, 2 z³ 40 gr za 1 km na II taryfie.
Ustalono ponadto, ¿e stawki te obowi¹zuj¹ od dnia 19 grudnia 2003 r.: W sporz¹dzonej notatce ze spotkania, zatytu³owanej
„Postanowienie Szczeciñskich Taksówkarzy” umieszczono tak¿e zapis o treœci: „Oœwiadczenie taksówkarzy zosta³o przedstawione
Prezesom, W³aœcicielom firm i zaakceptowane”. Do notatki sporz¹dzono listê firm, które zobowi¹za³y siê do stosowania stawek
ustanowionych przez taksówkarzy. Na liœcie znajduje siê 16 podpisów przedstawicieli ró¿nych korporacji taksówkowych, w tym i podpisy
przedstawicieli Ba³tyk Taxi, Euro Taxi, ZTP, Maxi Taxi, Prawobrze¿e Taxi, Lux Taxi, Auto Taxi, Super Taxi, Taxi Granada i Grand Taxi.
Prezes UOKiK ustali³ ponadto, ¿e BA£TYK TAXI nie œwiadczy bezpoœrednio us³ug przewozowych i nie zatrudnia, ani nie zrzesza
kierowców taksówek. Przedmiotem dzia³ania tego przedsiêbiorstwa jest sprzeda¿ taksówkarzom us³ug informacyjno-dyspozytorskich,
która odbywa siê na podstawie zawartej umowy o œwiadczenie us³ug teleinformatycznych. Kontrahent Spó³ki zobowi¹zany jest
do zap³aty na rzecz us³ugodawcy okreœlonego wynagrodzenia oraz do przestrzegania przepisów Regulaminu œwiadczenia us³ug
teleinformatycznych. Aby otrzymywaæ zlecenia, ka¿dy kierowca wykupuje co miesi¹c us³ugi radiowe. W grudniu 2003 r. z us³ug tych
korzysta³o 20 taksówkarzy.
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Spó³ka nie prowadzi systemu dy¿urów jazd, a ka¿dy kierowca prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na w³asny rachunek i sam
decyduje kiedy i ile czasu jeŸdzi. Taksówkarze ci wystêpuj¹ pod wspólnym logo i korzystaj¹ z reklamy w gazecie KONTAKT. Od 1999 r.
ceny w korporacji za us³ugi przewozowe kszta³tuj¹ siê na tym samym poziomie, tj. w wysokoœci uchwalonej przez Radê Miasta
Szczecina, w dniu 11 stycznia 1999 r., uchwa³a Nr V/32/99.
W okresie od 1999 r. do grudnia 2003 r. klienci mogli uzyskaæ rabat w wysokoœci od 10 do 20%. Po zebraniu kierowców na
stadionie „Arkonia” wszyscy kierowcy zaprzestali udzielania rabatów. Jedynym rabatem jaki pozosta³ jest darmowy dojazd do klienta.
Mimo i¿ w kwietniu 2004 r. Rada Miasta Szczecina podwy¿szy³a poziom cen maksymalnych za us³ugi przewozowe, kierowcy
BA£TYK TAXI nie zmienili wysokoœci op³at ani zasad polityki rabatowej.
Zrzeszenie Transportu Prywatnego w Szczecinie jest samorz¹dow¹ organizacj¹ zawodow¹ osób œwiadcz¹cych us³ugi zwi¹zane
z transportem, dzia³aj¹c¹ na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorz¹dzie zawodowym niektórych podmiotów
gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 194). Cz³onkami Stowarzyszenia jest 71 taksówkarzy. Od 1999 r. w stowarzyszeniu obowi¹zuj¹ ceny
w wysokoœci ustalonej przez Radê Miasta Szczecina w dniu 11 stycznia 1999 r. O wysokoœci rabatów decyduje Walne Zebranie
Stowarzyszenia. Do dnia 19 grudnia 2003 r. stali klienci i klienci zamawiaj¹cy taksówki telefonicznie uzyskiwali 30-procentowy rabat.
Po tej dacie stosowania powy¿szych rabatów zaniechano. Utrzymano jedynie darmowy dojazd do klienta oraz rabat za wyjazdy poza
granice miasta.
Stowarzyszenie nie prowadzi dy¿urów. Taksówkarze dzia³aj¹ pod wspólnym logo i oznaczeniem na pojeŸdzie. Prowadzona jest te¿
wspólna reklama w postaci og³oszeñ w Kurierze Szczeciñskim i wizytówek dostêpnych w Polmozbycie.
Dorota L. prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w ramach spó³ki cywilnej GRAND TAXI (jej wspólnikiem jest Zdzis³aw W.). Spó³ka
zawiera z kierowcami umowy o œwiadczenie us³ug, zgodnie z którymi strona umowy (taksówkarz) zleca Spó³ce œwiadczenie us³ug
informacyjnych za pomoc¹ urz¹dzeñ ³¹cznoœci radiowej, na prawach i zasadach okreœlonych w Regulaminie Pracy Kierowców. Zgodnie
z przepisem 1 pkt 2 ww. Regulaminu „Kierowca stosuje taryfê ustalon¹ przez Radê Miasta Szczecina, zaœ ewentualny rabat w wysokoœci przyjêtej przez walne zgromadzenie kierowców Grand Taxi”. Na koniec grudnia 2003 r. z firm¹ wspó³pracowa³o
48 kierowców. Do dnia 18 grudnia 2003 r. obowi¹zywa³y stawki op³at: 3,00 z³ op³ata pocz¹tkowa, 1,60 z³/km - I Taryfa, 2,40 z³/km
- II Taryfa. Do grudnia 2003 r. stosowano rabaty do 30% w zale¿noœci od przejechanej odleg³oœci. Decyzjê o odst¹pieniu od
przyznawania rabatów kierowcy podjêli na Walnym Zebraniu w grudniu 2003 r.
W kwietniu 2004 r. kierowcy przyst¹pili do akcji „Bezpieczna taksówka”, co zwi¹zane by³o z zobowi¹zaniem do udzielania rabatów
min. 10%. Wszystkie materia³y reklamowe finansuje spó³ka, a pojazdy s¹ oznakowane wspólnym logo. Mimo podwy¿szenia stawek
maksymalnych przez Radê Miasta, op³aty za us³ugi przewozowe w GRAND TAXI nie zosta³y zmienione.
W ocenie pozwanego, mimo ¿e przedsiêbiorcy, œwiadcz¹cy drog¹ radiow¹ us³ugi informacyjno-dyspozytorskie na rzecz
taksówkarzy, sami nie wykonuj¹ us³ug przewozowych, to wraz ze wspó³pracuj¹cymi z nimi taksówkarzami, tworz¹ zwi¹zek
przedsiêbiorców, w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Przemawiaj¹ za tym nastêpuj¹ce okolicznoœci:
- Taksówkarze je¿d¿¹cy w danej korporacji radiowej tworz¹ wyodrêbnion¹, jednoznacznie identyfikowaln¹ na rynku, grupê,
realizuj¹c¹ wspólne dla wszystkich jej cz³onków cele i spe³niaj¹c¹ okreœlone zadania. Choæ podmiot przyjmuj¹cy i rozdzielaj¹cy
zlecenia sam nie œwiadczy przewozów, to je organizuje. Obie us³ugi realizowane w grupie s¹ wiêc ze sob¹ œciœle, funkcjonalnie
zwi¹zane, a byt i interes ekonomiczny organizatora uzale¿niony jest od wspó³pracy z taksówkarzami.
- W otoczeniu rynkowym, a zw³aszcza przez konsumentów, korporacja postrzegana jest jako jeden podmiot rynkowy, m.in. z uwagi
na identyczne oznaczenie pojazdów, jedno logo firmy, ukazuj¹ce siê reklamy grupy, a nie indywidualnych, wspó³pracuj¹cych z ni¹
taksówkarzy, a przede wszystkim nieodczuwalnoœæ - z punktu widzenia pasa¿era - ró¿nicy pomiêdzy podmiotem przyjmuj¹cym
zlecenie a wykonuj¹cym zamówiony kurs. Przyjêcie zg³oszenia przewozu i jego wykonanie traktowane jest jako jedna us³uga.
- Celem zwi¹zku nie jest prowadzenie dzia³añ ograniczaj¹cych, ale wzmocnienie pozycji rynkowej grupy i pozyskanie na jej rzecz jak
najwiêkszej iloœci klientów.
- Je¿d¿¹cy w danej grupie taksówkarze wspólnie decyduj¹ zarówno o wysokoœci cen, jak i o rodzajach i wysokoœci przyznawanych
rabatów. Wspólna reklama, a tak¿e koniecznoœæ zdobycia zaufania klientów zlecaj¹cych firmie przewozy, w przekonaniu
gwarantowania przez nie niezmiennych jakoœciowych i cenowych standardów obs³ugi klienta, determinuje koniecznoœæ
stosowania jednolitej, w ramach ca³ej grupy, polityki cenowej. Konsument decyduj¹cy siê na przejazd taksówk¹ nie wybiera
okreœlonego taksówkarza, ale dokonuje wyboru danej korporacji i musi mieæ pewnoœæ, ¿e niezale¿nie od przewoŸnika, nale¿noœæ
za kurs ustalona bêdzie wed³ug cennika obowi¹zuj¹cego w grupie taksówkowej, z której us³ug zdecydowa³ siê skorzystaæ.
- Przynale¿noœæ do jednej grupy wyklucza uczestnictwo w innym zwi¹zku o takim charakterze.
- Ka¿da firma ma w³asn¹ czêstotliwoœæ radiow¹ oraz w³asne oznaczenia. Praktycznie nie jest mo¿liwa sytuacja, aby kierowca
w pojeŸdzie np. instalowa³ dwa urz¹dzenia radiowe lub jedno takie urz¹dzenie nastawione by³o w tym samym czasie na kilka
czêstotliwoœci, a co za tym idzie - aby taksówkarz zg³aszaj¹cy gotowoœæ do pracy móg³ przyjmowaæ i wykonywaæ zlecenia
uzyskane od ró¿nych firm dyspozytorskich. Konsekwencj¹ przynale¿noœci do korporacji jest bowiem wy³¹cznoœæ na otrzymywanie
zleceñ drog¹ radiowa tylko z jednego Ÿród³a.
Prezes UOKiK ustali³ tak¿e, ¿e do wszystkich wymienionych wy¿ej korporacji radiowych nale¿a³o ³¹cznie 676 taksówkarzy, co
w relacji z iloœci¹ ogó³em 2.627 taksówkarzy uprawnionych do wykonywania transportu drogowego taksówk¹ na terenie Gminy Miasto
Szczecin stanowi³o 25,7%.
W ocenie pozwanego, ustalenie op³at jednakowej wysokoœci przy jednoczesnym odst¹pieniu od przyznawania rabatów, którego
dokonano w dniu 17 grudnia 2003 r. na stadionie „Arkonia” w Szczecinie, skutkowa³o ograniczeniem konkurencji na lokalnym rynku
us³ug przewozowych wykonywanych taksówkami w Szczecinie. W wyniku zawartego porozumienia konkurencja cenowa pomiêdzy
powy¿szymi podmiotami, ograniczona zosta³a jedynie do podjêtych prób zast¹pienia rabatów innymi formami upustów przyznawanych
wy³¹cznie okreœlonym kategoriom odbiorców. Tym samym naruszona zosta³a zasada niezale¿noœci przedsiêbiorców (cz³onków
porozumienia) w zakresie samodzielnych decyzji cenowych.
W rezultacie, konsumenci zostali pozbawieni mo¿liwoœci wyboru tañszego oferenta lub mo¿liwoœci otrzymania us³ugi na bardziej
korzystnych warunkach. Narusza³o to, w ocenie Prezesa UOKiK, zakaz zawarty w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów.
Pozwany, postanowi³ na³o¿yæ na przedsiêbiorców - uczestników przedmiotowego porozumienia - kary pieniê¿ne. Okreœlaj¹c ich
wysokoœæ na poziomie ok. …% przychodu uzyskanego przez poszczególnych przedsiêbiorców, Prezes UOKiK, opar³ siê na swojej
ocenie stopnia zagro¿enia interesu publicznoprawnego w nastêpstwie udowodnionej praktyki, a ich indywidualn¹ skalê ustali³ bior¹c za
podstawê wykazany przez skar¿onych przychód, osi¹gniêty za rok 2003.
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Ponadto pozwany uwzglêdni³ kondycjê finansow¹ przedsiêbiorców, w tym fakt, ¿e wiêkszoœæ z nich z tytu³u wykonywanej
dzia³alnoœci ponios³a stratê lub uzyska³a nieznaczny zysk.
Od powy¿szej decyzji, w czêœci dotycz¹cej na³o¿onej na ni¹ kary, odwo³anie wnios³a Dorota L., wnosz¹c o jej zmianê.
Skar¿¹ca zarzuci³a, ¿e pozwany b³êdnie przyj¹³ jako podstawê wyliczenia kary ca³y jej przychód, a nie tylko zwi¹zany ze spó³k¹
GRAND TAXI. W rezultacie, do podstawy obliczenia kary przyjêto tak¿e przychody, które skar¿¹ca uzyskuje z wynajmu pokoi.
Pozwany wniós³ o oddalenie odwo³ania i zas¹dzenie na jego rzecz kosztów postêpowania.
Rozpoznaj¹c odwo³anie, S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, co nastêpuje.
Stosownie do treœci art. 104 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK przy ustalaniu
wysokoœci kar pieniê¿nych, o których mowa w art. 101-103, uwzglêdnia w szczególnoœci okres, stopieñ oraz okolicznoœci uprzedniego
naruszenia przepisów ustawy. Nadto, w zakresie kar nak³adanych za naruszenie art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, nale¿y uwzglêdniaæ przes³anki wynikaj¹ce z art. 103a tej ustawy.
Zaskar¿ona decyzja nie zawiera w uzasadnieniu wyjaœnienia powy¿szych okolicznoœci w stosunku do ka¿dego z ukaranych
podmiotów. Z jej treœci wynika jedynie, ¿e kara zosta³a wymierzona w wysokoœci …% maksymalnego jej wymiaru, co oznacza,
¿e faktycznym kryterium ró¿nicuj¹cym jej wymiar w stosunku do poszczególnych cz³onków niedozwolonego porozumienia by³
osi¹gany przez poszczególnych przedsiêbiorców przychód. Takie rozstrzygniêcie nale¿y uznaæ za niedopuszczalne.Wysokoœæ
osi¹ganego przez przedsiêbiorcê przychodu stanowi wy³¹cznie przes³ankê okreœlenia górnego wymiaru kary. Oznacza to, ¿e kara nie
mo¿e byæ wy¿sza od 10% przychodu osi¹gniêtego w roku rozliczeniowym poprzedzaj¹cym rok na³o¿enia kary, nawet jeœli inne
przes³anki wskazywa³yby na potrzebê wymierzenia kary w wy¿szej wysokoœci.
Faktyczna wysokoœæ kary musi byæ, w pierwszym rzêdzie, odzwierciedleniem winy, z jak¹ zwi¹zane jest naruszenie zakazu
(szerzej: M. Król-Bogomilska „Kary pieniê¿ne w prawie antymonopolowym”, Warszawa 2001 s. 90). Ponadto, kara powinna
odzwierciedlaæ stopieñ naruszenia interesu publicznego (por. op. cit. s. 93). Wynika to z treœci art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, który zawiera ogóln¹ dyrektywê stosowania ustawy w interesie publicznym. Nie pozostawia to w¹tpliwoœci, ¿e interes
publiczny stanowi jedn¹ z g³ównych przes³anek tak na³o¿enia kary, jak i jej wysokoœci. W tym te¿ zakresie Prezes UOKiK powinien
dokonaæ ustaleñ.
Zdaniem S¹du, wœród okolicznoœci, stosownie do art. 104 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przy wymiarze kary,
nale¿y tak¿e uwzglêdniæ skutki naruszenia ustawy oraz osi¹gniête korzyœci.
Przepis art. 103a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, odnosz¹cy siê do kar pieniê¿nych nak³adanych za naruszenie art. 5
ust. 1 tej ustawy, stanowi dodatkowo, ¿e przy ich wymiarze nale¿y uwzglêdniaæ rolê poszczególnych podmiotów w porozumieniu
(czy by³ inicjatorem czy biernym uczestnikiem), ewentualny fakt zaprzestania uczestnictwa w porozumieniu, a tak¿e zachowanie siê ich
w trakcie postêpowania antymonopolowego. Uzasadnienie zaskar¿onej decyzji nie zawiera ¿adnych ustaleñ w tym zakresie. Brak
uzasadnienia czyni w tej czêœci decyzjê wadliw¹, co skutkuje jej uchyleniem (por. Stanis³aw Gronowski „Ustawa antymonopolowa
Komentarz, Warszawa 1996, s. 229).
Dodatkowo nale¿y podnieœæ, ¿e skoro nie wskazano ¿adnych okolicznoœci œwiadcz¹cych o innej roli w porozumieniu powódki ni¿ jej
wspólnika, ani te¿ osi¹gania z tego tytu³u wy¿szych korzyœci, to fakt osi¹gania wy¿szych dochodów nie uzasadnia zró¿nicowania kary
w stopniu tak znacznym. Wprawdzie, w zwi¹zku z ró¿nymi dochodami, wymiar kary bêdzie stanowi³ ró¿n¹ dolegliwoœæ dla ka¿dego z nich,
to jednak oparcie siê wy³¹cznie na matematycznej proporcji nie uwzglêdnia dostatecznie wskazanych wy¿ej przes³anek wymiaru kary.
Z tych wzglêdów decyzjê nale¿a³o w zaskar¿onej czêœci uchyliæ na podstawie art. 479 31a §3 Kpc.
O kosztach postêpowania orzeczono stosownie do wyniku sporu (art. 98 Kc). […]
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Wykaz wyroków S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie,
dorêczonych w miesi¹cach: kwiecieñ, maj, czerwiec 2006 r.
1.

Wyrok z dnia 15.03.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 27/05) w sprawie z odwo³ania Miejskiego Przedsiêbiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Wyrok z dnia 23.03.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 115/04) w sprawie z odwo³ania Œwiêtokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Kielcach przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. Wyrok z dnia 23.03.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 130/04) w sprawie z odwo³ania Novoterm Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Wyrok z dnia 27.03.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 122/04) w sprawie z odwo³ania Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego
w Lublinie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. Wyrok z dnia 29.03.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 86/04) w sprawie z odwo³ania Hand-Prod Sp. z o.o. w Warszawie i Roche Polska
Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6. Wyrok z dnia 3.04.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 5/05) w sprawie z odwo³ania Zak³adu Energetycznego Warszawa Teren S.A.
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
7. Wyrok z dnia 6.04.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 124/04) w sprawie z odwo³ania Zak³adu Energetycznego Warszawa Teren S.A.
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
8. Wyrok z dnia 10.04.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 88/04) w sprawie z odwo³ania Kolporta¿ Prasy Rolkon Sp. z o.o. w Poznaniu oraz
Ruch S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 44 w niniejszym
nr Dziennika).
9. Wyrok z dnia 10.04.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 90/04) w sprawie z odwo³ania FRANPRESS Sp. z o.o. we Wroc³awiu oraz Ruch S.A.
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
10. Wyrok z dnia 10.04.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 89/05) w sprawie z odwo³ania Carston Polska Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
11. Wyrok z dnia 19.04.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 126/04) w sprawie z odwo³ania Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza
w Bydgoszczy przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 45 w niniejszym nr Dziennika).
12. Wyrok z dnia 26.04.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 101/04) w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 46 w niniejszym nr Dziennika).
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13. Wyrok z dnia 27.04.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 3/05) w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
w D¹browie Górniczej przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
14. Wyrok z dnia 4.05.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 119/04) w sprawie z odwo³ania Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 47 w niniejszym nr Dziennika).
15. Wyrok z dnia 10.05.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 8/05) w sprawie z odwo³ania Koniñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Koninie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
16. Wyrok z dnia 10.05.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 13/05) w sprawie z odwo³ania Radio-Taxi 919 PUH „BU¯ & BU¯” w Rzeszowie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
17. Wyrok z dnia 24.05.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 70/04) w sprawie z odwo³ania Gminy Miasto Katowice przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
18. Wyrok z dnia 24.05.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 14/05) w sprawie z odwo³ania Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Szczecinie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
19. Wyrok z dnia 24.05.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 16/05) w sprawie z odwo³ania Ba³tyk Taxi Sp. z o.o. w Szczecinie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
20. Wyrok z dnia 24.05.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 17/05) w sprawie z odwo³ania Doroty L. GRAND TAXI w Szczecinie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 48 w niniejszym nr Dziennika).
21. Wyrok z dnia 25.05.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 25/05) w sprawie z odwo³ania Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w G¹binie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
22. Wyrok z dnia 25.05.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 39/05) w sprawie z odwo³ania AGRO-Man Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
23. Wyrok z dnia 25.05.2006 r. (Sygn. akt XVII Ama 44/05) w sprawie z odwo³ania Media Markt Polska Sp. z o.o. w Rzeszowie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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Wykaz wyroków S¹du Apelacyjnego w Warszawie,
dorêczonych w miesi¹cach: kwiecieñ, maj, czerwiec 2006 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wyrok z dnia 8.03.2006 r. (Sygn. akt VI ACa 952/05) w sprawie z odwo³ania Katowickich Zak³adów Wyrobów Metalowych S.A.
w Siemianowicach Œl¹skich przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 14.03.2006 r. (Sygn. akt VI ACa 769/05) w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 28.03.2006 r. (Sygn. akt VI ACa 1027/05) w sprawie z odwo³ania J.W. Construction Holding S.A. w Z¹bkach
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 28.03.2006 r. (Sygn. akt VI ACa 1190/05) w sprawie z odwo³ania Miasta Ostro³êka przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 5.04.2006 r. (Sygn. akt VI ACa 1033/05) w sprawie z odwo³ania Oficyny Wydawniczej Wielkopolski Sp. z o.o.
w Poznaniu przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 5.04.2006 r. (Sygn. akt VI ACa 1034/05) w sprawie z odwo³ania Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Olsztynie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 6.04.2006 r. (Sygn. akt VI ACa 94/05) w sprawie z odwo³ania Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynica S.A. w Krynicy
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 26.04.2006 r. (Sygn. akt VI ACa 1220/05) w sprawie z odwo³ania GE Money Bank S.A. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzêdu 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 26,20 z³.

