TREŒÆ:
Poz.:
DECYZJE PREZESA URZÊDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
1 - z dnia 10 paŸdziernika 2005 r. w sprawie na³o¿enia obowi¹zku na Telekomunikacjê Polsk¹ S.A.
w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 - z dnia 27 paŸdziernika 2005 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Gminê Wroc³aw - Zarz¹d
Cmentarzy Komunalnych we Wroc³awiu za ograniczaj¹c¹ konkurencjê . . . . . . . . . . . . . .
3 - z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie uznania praktyk stosowanych przez Wodoci¹gi i Kanalizacjê
„Hydrokom” Sp. z o.o. w Kluczborku za ograniczaj¹ce konkurencjê . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 - z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Enea S.A. w Poznaniu
za ograniczaj¹c¹ konkurencjê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 - z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie na³o¿enia obowi¹zków na Polkomtel S.A. w Warszawie . . .
6 - z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie na³o¿enia obowi¹zków na Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie i przedsiêbiorcê Krzysztofa Z. - Firma Handlowo - Us³ugowa
w Szczecinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 - z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy
konsumentów przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. w Lublinie . . . .
8 - z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez CCC S.A. w Polkowicach
Dolnych za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 - z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Wielkopolsk¹ Okrêgow¹ Izbê
Aptekarsk¹ w Poznaniu za ograniczaj¹c¹ konkurencjê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 - z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez przedsiêbiorcê Kazimierza A.
- „Mechanika samochodowa, Wyci¹gi narciarskie” w Na³êczowie za ograniczaj¹c¹ konkurencjê . .
11 - z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyki naruszaj¹cej zbiorowe
interesy konsumentów przez Salon P³ytek Ceramicznych „Gaja” Katarzyna R., Tomasz M. Sp. j.
w Zielonej Górze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 - wykaz decyzji wydanych w miesi¹cach paŸdziernik, listopad, grudzieñ 2005 r. . . . . . . . . . . .

2
5
7
12
14

17
19
21
23
25

27
29

ORZECZENIA S¥DU OKRÊGOWEGO W WARSZAWIE S¥DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
13 - z dnia 5 paŸdziernika 2005 r. w sprawie z odwo³ania Polskapresse Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 - z dnia 12 paŸdziernika 2005 r. w sprawie z odwo³ania Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . .
15 - z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie z odwo³ania Fiat Auto Poland S.A. w Bielsku - Bia³ej przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 - z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie z odwo³ania Województwa Lubelskiego przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 - wykaz wyroków dorêczonych w miesi¹cach: paŸdziernik, listopad, grudzieñ 2005 r. . . . . . . . .

35
39
40
42
44

ORZECZENIA S¥DU APELACYJNEGO
18 - z dnia 5 paŸdziernika 2005 r. w sprawie z odwo³ania „Agri Maszewo” Sp. z o.o. w Maszewie, „Lesaffre
Bio Corporation” Sp. z o.o. w Wo³czynie, „Dro¿d¿owni Lublin” Sp. z o.o. w Lublinie, „Pomorskiej
Fabryki Dro¿d¿y Polmos” S.A. w Tczewie, „Wytwórni Dro¿d¿y Piekarskich w Krakowie - Bie¿anowie”
Sp. z o.o. w Krakowie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . .
19 - z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie z odwo³ania GETIN Banku S.A. w Katowicach przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44
47

DZIENNIK URZÊDOWY NR 1

2

1
Decyzja
z dnia 10 paŸdziernika 2005 r.
w sprawie na³o¿enia obowi¹zku na Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. w Warszawie
(Nr DOK-127/2005)
I. Na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.),
w toku postêpowania antymonopolowego, wszczêtego na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
w zwi¹zku z art. 3 Rozporz¹dzenia Rady Nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania regu³ konkurencji okreœlonych w art. 81
i 82 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ (Dz. Urz. WE L 1 z dnia 4 stycznia 2004 r.), na wniosek Netia S.A. w Warszawie,
przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie, w zwi¹zku z podejrzeniem nadu¿ywania przez Telekomunikacjê Polsk¹ S.A.
pozycji dominuj¹cej na rynku dostêpu do us³ug krajowych i miêdzynarodowych po³¹czeñ telefonicznych na numerach 0 708 1xx xxx,
poprzez podwy¿szenie op³aty za po³¹czenia telefoniczne do numerów 0 708 1xx xxx, co mo¿e stanowiæ praktykê okreœlon¹ w art. 8
ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz art. 82 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê
Europejsk¹, polegaj¹c¹ na przeciwdzia³aniu ukszta³towania siê warunków niezbêdnych do rozwoju konkurencji, Prezes Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowi¹zuje Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. do zaniechania pobierania op³at za po³¹czenia
telefoniczne do numerów 0-708 1xx xxx w wysokoœci 0,71 z³ brutto/1 minutê po³¹czenia, tj. wg cennika Telekomunikacji Polskiej S.A.
obowi¹zuj¹cego na dzieñ 1 paŸdziernika 2005 r., a tym samym do pobierania op³at za te po³¹czenia w wysokoœci 0,35 z³ brutto/1 minutê
po³¹czenia, tj. wg cennika Telekomunikacji Polskiej S.A. obowi¹zuj¹cego na dzieñ 30 wrzeœnia 2005 r.
II. Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
okreœla czas obowi¹zywania niniejszej decyzji do 10 marca 2006 r., jednak nie d³u¿ej ni¿ do czasu zakoñczenia postêpowania
antymonopolowego w sprawie.
UZASADNIENIE
W dniu 25 sierpnia 2005 r. do Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej „Prezesem Urzêdu” lub
„organem antymonopolowym”) wp³yn¹³ wniosek spó³ki Netia S.A. w Warszawie (zwanej dalej „Neti¹” lub „wnioskodawc¹”),
o wszczêcie, na podstawie art. 44 ust. 1 w zwi¹zku z art. 8 ust. 2 pkt. 5 i 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (zwanej dalej
„ustaw¹”), oraz na podstawie art. 44 ust. 1 ww. ustawy w zwi¹zku z art. 3 i 5 Rozporz¹dzenia Rady Nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie stosowania regu³ konkurencji okreœlonych w art. 81 i 82 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ (zwanego dalej
„Rozporz¹dzeniem”) oraz art. 82 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ (zwanego dalej „TWE”), postêpowania
antymonopolowego przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie (zwanej dalej „TP S.A.”, „TP” lub „Spó³k¹”), w zwi¹zku
z nadu¿ywaniem przez tê Spó³kê pozycji dominuj¹cej na rynku dostêpu do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, poprzez:
- wycofanie dostêpu do swojej sieci w drodze wypowiedzenia umowy o wspó³pracy i zasadach rozliczeñ z tytu³u œwiadczenia
przez Netia 1 na rzecz TP S.A. us³ug z dodatkow¹ op³at¹ (premium rate) na numeracji 0-708 P88 CDU, co mo¿e stanowiæ
praktykê polegaj¹c¹ na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych dla rozwoju konkurencji, okreœlon¹ w art. 8
ust. 2 pkt 5 ustawy,
- narzucanie warunku umownego w negocjowanym projekcie umowy o wspó³pracy i zasadach rozliczeñ w zakresie wzajemnego
œwiadczenia us³ug audiotekstowych, który wyklucza mo¿liwoœæ œwiadczenia us³ug krajowych i miêdzynarodowych po³¹czeñ
telefonicznych na numerach 0-708 x, co mo¿e stanowiæ praktykê polegaj¹c¹ na narzucaniu przez przedsiêbiorcê uci¹¿liwych
warunków umów, przynosz¹cych mu nieuzasadnione korzyœci, okreœlon¹ w art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy.
W dniu 5 wrzeœnia 2005 r. Netia uzupe³ni³a z³o¿ony wczeœniej wniosek, wnosz¹c dodatkowo o wszczêcie na podstawie art. 44 ust.
1 w zwi¹zku z art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy oraz na podstawie art. 44 ust. 1 ww. ustawy w zwi¹zku z art. 3 i 5 Rozporz¹dzenia
oraz art. 82 TWE, postêpowania antymonopolowego przeciwko TP S.A., w zwi¹zku z nadu¿yciem przez Spó³kê pozycji na rynku
dostêpu do us³ug krajowych i miêdzynarodowych po³¹czeñ telefonicznych na numerach 0-708 1xx xxx, poprzez podwy¿szenie op³aty
za po³¹czenia telefoniczne do numerów 0-708 1xx xxx. Zdaniem wnioskodawcy dzia³ania te wype³niaj¹ znamiona praktyki okreœlonej
w art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy, polegaj¹cej na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych dla rozwoju konkurencji.
Jednoczeœnie Netia wnios³a o wydanie przez Prezesa Urzêdu, na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy, tymczasowej decyzji
zabezpieczaj¹cej, która zobowi¹zywa³aby TP do zaniechania podwy¿szenia op³aty za po³¹czenia telefoniczne do numerów 0-708 1xx xxx,
do czasu zakoñczenia postêpowania antymonopolowego w sprawie.
W dniu 15 wrzeœnia 2005 r., Prezes Urzêdu wszcz¹³ postêpowanie wyjaœniaj¹ce w sprawie wstêpnego ustalenia, czy zasady
wspó³pracy pomiêdzy TP S.A. a operatorami œwiadcz¹cymi na jej rzecz us³ugi na numeracji z zakresu 0-708 xxx oraz zasady
kszta³towania cen us³ug po³¹czeñ do numerów 0-708 xxx xxx, mog¹ stanowiæ naruszenie przepisów ustawy. Wyniki, przeprowadzonej
przez Prezesa Urzêdu analizy stanu faktycznego sprawy oraz informacje uzyskane od TP w toku postêpowania wyjaœniaj¹cego,
w ocenie organu antymonopolowego, wskazywa³y na mo¿liwoœæ dopuszczenia siê przez Spó³kê naruszenia przepisów ustawy.
Jednoczeœnie, z uwagi na fakt, ¿e zarzuty podniesione przez Netia w pierwszej kolejnoœci dotycz¹ stosunków umownych ³¹cz¹cych
wnioskodawcê i TP S.A., zaœ wskazane w uzupe³nieniu odnosz¹ siê do postanowieñ cennika, organ antymonopolowy zdecydowa³
o prowadzeniu w ww. zakresie, dwóch odrêbnych postêpowañ. Ostatecznie, w niniejszej sprawie, w dniu 3 paŸdziernika 2005 r.
wszczête zosta³o postêpowanie antymonopolowe przeciwko TP S.A. Spó³ce zarzucono nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku
dostêpu do us³ug krajowych i miêdzynarodowych po³¹czeñ telefonicznych na numerach 0-708 1xx xxx, poprzez podwy¿szenie op³aty
za po³¹czenia telefoniczne do numerów 0-708 1xx xxx.
W z³o¿onym wniosku Netia wskaza³a, co nastêpuje.
W sierpniu 2005 r. abonenci TP, wraz z rachunkiem telefonicznym otrzymali informacjê o wprowadzeniu przez Spó³kê, z dniem
1 paŸdziernika 2005 r., podwy¿ki op³at za us³ugi po³¹czeñ telefonicznych do numerów 0-300 1xx xxx, 0-700 1xx xxx, 0-701 1xx xxx oraz
0-708 1xx xxx. Cena wzros³a z 29 gr do 58 gr netto. Jednoczeœnie, Spó³ka zaproponowa³a swoim klientom, korzystaj¹cym z us³ug
po³¹czeñ miêdzynarodowych, skorzystanie z oferty „pakiet minut tp miêdzynarodowych”. Istot¹ zaoferowanych pakietów jest
mo¿liwoœæ wykupienia przez abonentów, korzystaj¹cych z okreœlonych planów taryfowych tp, pakietów 30 (za cenê od 12 do 25 z³ brutto,
w zale¿noœci od kraju docelowego) lub 60 (za cenê od 20 do 40 z³ brutto) minut po³¹czeñ miêdzynarodowych z okreœlonymi krajami.
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Cena po³¹czenia w ramach wykupionego pakietu wynosi od 33 gr brutto za 1 min. Zdaniem wnioskodawcy, praktykê ograniczaj¹c¹
konkurencjê stanowi¹ dzia³ania TP polegaj¹ce na podniesieniu cen po³¹czeñ do numerów, nale¿¹cych do operatorów alternatywnych,
które s¹ wykorzystywane do œwiadczenia us³ug po³¹czeñ telefonicznych (krajowych i miêdzynarodowych), w konkurencyjnych,
w stosunku do TP S.A., cenach. Antykonkurencyjny cel podjêtych przez TP dzia³añ uwidacznia siê natomiast szczególnie wyraŸnie
w kontekœcie jednoczesnego wprowadzenia nowych (atrakcyjniejszych dla abonentów) ofert na po³¹czenia miêdzynarodowe,
przygotowanych przez Spó³kê i kierowanych do jej abonentów. Jednoczeœnie, jako rynek w³aœciwy w sprawie Netia wskaza³a rynek
dostêpu do us³ug krajowych i miêdzynarodowych po³¹czeñ telefonicznych na numerach 0-708 1xx xxx. Podkreœli³a przy tym, i¿ w ujêciu
geograficznym rynek ten obejmuje obszar RP.
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
Zgodnie z treœci¹ art. 88 ust. 1 ustawy, je¿eli w toku postêpowania antymonopolowego zostanie uprawdopodobnione, ¿e dalsze
stosowanie zarzucanej praktyki mo¿e spowodowaæ powa¿ne i trudne do usuniêcia zagro¿enia dla konkurencji, Prezes Urzêdu przed
zakoñczeniem postêpowania antymonopolowego w sprawie mo¿e, w drodze decyzji, zobowi¹zaæ przedsiêbiorcê lub zwi¹zek
przedsiêbiorców, którym zarzuca stosowanie praktyki, do zaniechania okreœlonych dzia³añ w celu zapobie¿enia tym zagro¿eniom. Celem
przedmiotowej decyzji nie jest wykazanie (udowodnienie) faktu stosowania przez przedsiêbiorcê praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê,
ale przede wszystkim uprawdopodobnienie, i¿ dalsze stosowanie tych praktyk bêdzie mia³o nieodwracalne skutki. Czym jest
„uprawdopodobnienie”, wskazuje w wyroku z dnia 5 maja 1995 r. Naczelny S¹d Administracyjny stanowi¹c, i¿ uprawdopodobnienie
stanowi œrodek zastêpczy dowodu w znaczeniu œcis³ym, a zatem œrodek nie daj¹cy pewnoœci, lecz tylko wiarygodnoœæ
(prawdopodobieñstwo) twierdzenia o jakimœ fakcie [...]. Chodzi nie o przeprowadzenie dowodu na okolicznoœæ podnoszonych przez
Wnioskodawcê zarzutów, lecz o wskazanie okolicznoœci wystarczaj¹cych dla powziêcia przekonania o prawdopodobieñstwie
1
zaistnienia podnoszonych okolicznoœci . Takie samo stanowisko zajê³a doktryna. E. Iserzon w Komentarzu do kodeksu postêpowania
administracyjnego podniós³, ¿e udowodnienie czyni istnienie pewnego faktu pewnym, uprawdopodobnienie - tylko prawdopodobnym.
Udowodnienie s³u¿y celowi przekonania organu orzekaj¹cego o prawid³owoœci pewnego twierdzenia, uprawdopodobnienie s³u¿y
celowi obudzenia w organie orzekaj¹cym ufnoœci w to, ¿e pewne twierdzenie odpowiada prawdzie. [...] Uprawdopodobnienie jest to
czynnoœæ procesowa stwarzaj¹ca w œwiadomoœci organu orzekaj¹cego mniejszy lub wiêkszy stopieñ przekonania o prawdopodobieñstwie
2
jakiegoœ faktu .
Dla wydania przedmiotowej decyzji niezbêdne jest wiêc, w niniejszej sprawie, uprawdopodobnienie, ¿e dalsze stosowanie
zarzucanej praktyki (utrzymanie podwy¿ki na po³¹czenia do nr 0-708 1xx xxx) mo¿e spowodowaæ powa¿ne i trudne do usuniêcia
zagro¿enia dla konkurencji.
Prezes Urzêdu uprawniony jest do podjêcia przewidzianych ustaw¹ œrodków, jedynie gdy czyni to w interesie publicznym. Pojêcie
„interesu publicznego” nie jest zdefiniowane w ustawie, z czego wynika koniecznoœæ ustalania jego zakresu znaczeniowego, odrêbnie
dla ka¿dej z prowadzonych przez Prezesa Urzêdu spraw. Na gruncie orzecznictwa utrwali³o siê podejœcie, i¿ naruszenie interesu
publicznoprawnego ma miejsce wówczas, gdy skutkami dzia³añ sprzecznych z przepisami prawa antymonopolowego dotkniêty jest,
b¹dŸ mo¿e byæ dotkniêty szerszy kr¹g uczestników rynku, wzglêdnie gdy dzia³ania te wywo³uj¹ b¹dŸ mog¹ wywo³aæ na rynku inne
niekorzystne zjawiska. Ustawa znajduje zastosowanie wówczas, gdy zagro¿ony lub naruszony zostaje interes publiczny,
ogólnospo³eczny, polegaj¹cy na zapewnieniu w³aœciwych warunków funkcjonowania rynku gospodarczego. Rynek taki funkcjonowaæ
mo¿e prawid³owo, gdy zapewniona jest mo¿liwoœæ powstania i rozwoju konkurencji. Za dzia³ania naruszaj¹ce szeroko rozumiany
interes publiczny, uznaje siê takie dzia³ania, które dotykaj¹ sfery interesów szerszego krêgu uczestników rynku, a wiêc gdy dotycz¹
3
zaburzeñ na rynku, w rozumieniu negatywnych zjawisk charakteryzuj¹cych jego funkcjonowanie . Jak podkreœla S¹d Najwy¿szy,
ochrona konkurencji - jako cel wskazany Prezesowi Urzêdu w ustawie - wymaga nie tylko reakcji na pokrzywdzenie jakiegokolwiek
kontrahenta, ale równie¿ reakcji na „istnienie samego stanu realnego zagro¿enia dla zasad swobodnej konkurencji. Stan takiego
potencjalnego zagro¿enia, jest bowiem oceniany z punktu widzenia interesu publicznego, jako stan niew³aœciwy, a tym samym
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niedopuszczalny” . Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê na fakt, i¿ dla bytu praktyki polegaj¹cej na nadu¿ywaniu przez przedsiêbiorcê
posiadanej pozycji rynkowej (a stosowanie takiej zarzuca TP Wnioskodawca) „nie jest konieczne wyst¹pienie skutku w postaci
monopolizacji rynku lub innej formy eksploatacji pozycji rynkowej w warunkach ograniczenia konkurencji. Negatywny skutek dla
otoczenia rynkowego dominanta nie musi w wyniku jego dzia³añ nast¹piæ, wystarczy, ¿e zaistnia³o zagro¿enie wyst¹pienia takiego
5
skutku. Praktyk¹, bowiem jest ju¿ sama próba osi¹gniêcia przez przedsiêbiorcê dominuj¹cego skutku” . Dla ustalenia wyst¹pienia
„naruszenia interesu publicznego” wystarczaj¹ce jest stwierdzenie faktu nadu¿ycia przez przedsiêbiorcê, przeciwko któremu
prowadzi siê postêpowanie, si³y rynkowej w stosunkach ze s³abszymi uczestnikami rynku - samo nadu¿ycie posiadanej
uprzywilejowanej pozycji rynkowej narusza bowiem interes publiczny, szczególnie w sytuacji, gdy nadu¿ycie ma charakter
6
powtarzalny, a wystêpuj¹c w stosunkach o charakterze umownym dotyka szerokiego krêgu uczestników rynku . Przeprowadzona
przez Prezesa Urzêdu szczegó³owa analiza przedmiotowej sprawy, doprowadzi³a go 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, 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, spowoduj¹,
i¿ przedsiêbiorcy ci w ogóle nie podejm¹ dzia³alnoœci polegaj¹cej na œwiadczeniu na tych numerach us³ug tanich po³¹czeñ telefonicznych.
Skutkiem dzia³añ TP, dotkniêci s¹ tak¿e jej abonenci. Pozbawieni oni zostali mo¿liwoœci korzystania z tanich po³¹czeñ telefonicznych.
Skargi konsumentów, docieraj¹ce do Urzêdu praktycznie od chwili, gdy TP og³osi³a fakt wprowadzenia przedmiotowej podwy¿ki,
œwiadcz¹, i¿ oferta TP w zakresie po³¹czeñ miêdzynarodowych nie stanowi dla nich prawdziwej alternatywy. W opinii Prezesa Urzêdu,
skutkiem dzia³añ TP bêd¹ ostatecznie dotkniêci nie tylko przedsiêbiorcy, œwiadcz¹cy na numerach z zakresu 0-708 1xx xxx,
us³ugi po³¹czeñ miêdzynarodowych, ale tak¿e abonenci TP. Rynek po³¹czeñ telefonicznych ulegnie przeobra¿eniu, powoduj¹c
powa¿ne os³abienie konkurencyjnych, w stosunku do TP operatorów, œwiadcz¹cych us³ugi po³¹czeñ telefonicznych za poœrednictwem
0-708 1xx xxx. Powy¿sze zadecydowa³o o uznaniu za uprawdopodobnione, ¿e dzia³ania TP naruszaj¹ interes publiczny i w ten sposób
legitymuj¹ Prezesa Urzêdu do podjêcia interwencji w sprawie.
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Dzia³ania przedsiêbiorców, stanowi¹ce nadu¿ycie ich si³y rynkowej, ujawniaj¹ siê zawsze na rynku w³aœciwym. Dominacja
rynkowa nie wystêpuje na rynku pojêtym ogólnie (w sensie ekonomicznym), rozumianym jako ogó³ stosunków zachodz¹cych
pomiêdzy podmiotami uczestnicz¹cymi w procesach wymiany towarowej. Ma miejsce na rynku relewantnym, który okreœla, bêd¹c¹
istot¹ konkurencji, p³aszczyznê wspó³zawodnictwa konkurentów w prowadzonej przez nich dzia³alnoœci gospodarczej. Towarem,
oferowanym w ramach dzia³alnoœci gospodarczej, której dotyczy postêpowanie, jest dostêp do us³ug po³¹czeñ krajowych
i miêdzynarodowych œwiadczonych na numerach 0-708 1xx xxx. Odbiorc¹ koñcowym us³ug, œwiadczonych w publicznych stacjonarnych
sieciach telefonicznych, s¹ u¿ytkownicy koñcowi sieci, producentem zaœ - operatorzy telekomunikacyjni.
Wyznaczenie rynku w³aœciwego dla praktyki nie ogranicza siê jedynie do wskazania rynku produktowego, niezbêdne tak¿e jest
okreœlenie jego geograficznych granic. Geograficzne ramy wskazanego jako w³aœciwy w sprawie rynku dostêpu do us³ug krajowych
i miêdzynarodowych po³¹czeñ telefonicznych na numerach 0-708 1xx xxx - kieruj¹c siê zasad¹ wyznaczania go „ze wzglêdu na rodzaj
i w³aœciwoœci (towaru), istnienie barier dostêpu do rynku, preferencje konsumentów, znacz¹ce ró¿nice cen i koszty transportu, panuj¹
zbli¿one warunki konkurencji” - obejmuj¹ obszar ca³ego kraju. Wynika to z faktu, i¿ podmioty uczestnicz¹ce w postêpowaniu prowadz¹
swoj¹ dzia³alnoœæ na obszarze Polski, na podstawie uzyskanych zezwoleñ. Wyznaczony jako rynek w³aœciwy w sprawie, rynek dostêpu
do us³ug krajowych i miêdzynarodowych po³¹czeñ telefonicznych na numerach 0-708 1xx xxx, tworz¹ abonenci, którzy maj¹
mo¿liwoœæ wykonania, za poœrednictwem wykorzystywanych przez siebie linii po³¹czenia do numeru z zakresu 0-708 1xx xxx, i w ten
sposób skorzystania z dostêpnych na tej numeracji us³ug krajowych i miêdzynarodowych po³¹czeñ telefonicznych. Wyznaczaj¹c
pozycjê TP S.A. na rynku dostêpu do us³ug krajowych i miêdzynarodowych po³¹czeñ telefonicznych na numerach 0-708 1xx xxx,
Prezes Urzêdu ustali³:
- procentowy udzia³ wszystkich abonentów TP w ogólnej liczbie abonentów, oraz
- liczbê linii dzwoni¹cych TP w ogólnej liczbie linii.
Badanie liczby linii dzwoni¹cych oraz aktywnych numerów prowadzi do wniosku, i¿ udzia³ TP S.A. na tak zakreœlonym rynku
nieznacznie tylko obni¿y³ siê w roku 2003. Tak stabilna pozycja rynkowa Spó³ki, o czym œwiadczy nieznaczne tylko jej os³abienie na
przestrzeni 2003 i 2004 r., czyni uprawdopodobnionym twierdzenie, i¿ Spó³ka nadal posiada pozycjê dominuj¹c¹ na rynku i ma
mo¿liwoœæ dzia³ania niezale¿nie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów. Prezes Urzêdu zdaje sobie sprawê z faktu, ¿e
w roku 2004 pozycja TP 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.
Dla wydania przedmiotowej decyzji, spraw¹ decyduj¹c¹ jest uprawdopodobnienie, ¿e TP S.A., poprzez swoje dzia³ania
przeciwdzia³a³a ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych dla rozwoju konkurencji, czyli dopuœci³a siê praktyki okreœlonej w art. 8 ust. 1
w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy. Faktem bezspornym jest, ¿e z dniem 1 paŸdziernika br., nast¹pi³ dla abonentów TP, 100% wzrost cen
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na po³¹czenia do numerów 0-708 1xx xxx . Bezspornym jest równie¿, i¿ przedmiotow¹ podwy¿kê poprzedzi³a obni¿ka cen na niektóre
po³¹czenia miêdzynarodowe oraz wprowadzenie atrakcyjnych pakietów minut miêdzynarodowych tp. Wprowadzona przez Spó³kê
podwy¿ka powoduje, i¿ zupe³nie nieop³acalne dla abonenta TP staje siê korzystanie z numerów 0-708 1xx xxx, dla wykonywania
po³¹czeñ miêdzystrefowych. Na skutek wprowadzenia przedmiotowej podwy¿ki, stawka za po³¹czenie z numerami z zakresu
0-708 1xx xxx (71 gr brutto), jest wy¿sza nawet od ceny po³¹czenia miêdzystrefowego wykonanego w ramach planu socjalnego tp
(49 gr brutto), charakteryzuj¹cego siê najwy¿szymi op³atami za po³¹czenia. W konsekwencji, nieatrakcyjne stawki po³¹czeñ
wykonywanych za poœrednictwem numerów z zakresu 0-708 1xx xxx, mog¹ spowodowaæ faktyczn¹ likwidacjê œwiadczonych na nich
po³¹czeñ miêdzystrefowych.
Dokonuj¹c oceny zarzucanych TP 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 90% abonentów. Wymaga
podkreœlenia, i¿ kszta³tuj¹c swój cennik w zakresie po³¹czeñ do numerów z zakresu 0-708 1xx xxx, TP mo¿e poœrednio przes¹dzaæ
o tym, czy œwiadczone na nich us³ugi s¹ konkurencyjne czy te¿ nie wzglêdem tych, które œwiadczy ona sama. Za przyjêciem za
uprawdopodobnione, i¿ przedmiotowa podwy¿ka mia³a przede wszystkim na celu os³abienie konkurencji œwiadcz¹cej za poœrednictwem
numerów z zakresu 0-708 1xx xxx, us³ugi po³¹czeñ telefonicznych, przemawiaj¹ tak¿e ogólne tendencje jakie obserwujemy na szeroko
rozumianym rynku telekomunikacyjnym. Z przygotowanego przez Urz¹d Regulacji Telekomunikacji i Poczty „Raportu o stanie rynku
telekomunikacyjnego w roku 2004” (dalej jako Raport) wynika, i¿ od 2001 r. nastêpuje systematyczny spadek cen na po³¹czenia
telefoniczne. Jednoczeœnie, z ww. Raportu wynika, i¿ na przestrzeni lat 2003 - 2004, nast¹pi³ gwa³towny spadek udzia³ów TP w rynku
po³¹czeñ miêdzynarodowych (z ok. […]% w roku 2003, do […]% w 2004). Równoczeœnie nastêpowa³ powa¿ny wzrost
zainteresowania us³ugami po³¹czeñ telefonicznych (przede wszystkim miêdzynarodowych), œwiadczonych za poœrednictwem
numerów z zakresu 0-708 1xx xxx. Powy¿sze pozwala na przyjêcie, ¿e dotychczasowa, atrakcyjna stawka za po³¹czenia, szczególnie
miêdzynarodowe, œwiadczone na ww. numerach, spowodowa³a pewien odp³yw od us³ug po³¹czeñ miêdzynarodowych œwiadczonych
przez TP. Spó³ka, w celu odzyskania prawdopodobnie utraconych korzyœci, nie ograniczy³a siê wy³¹cznie do uatrakcyjnienia w³asnej
oferty, ale jednoczeœnie podjê³a próbê zdyskredytowania us³ug po³¹czeñ telefonicznych œwiadczonych za poœrednictwem numerów
z zakresu 0-708 1xx xxx, poprzez odpowiednie kszta³towanie cen. Jednoczeœnie, w opinii Prezesa Urzêdu, nie znajduje uzasadnienia
twierdzenie, jakoby wzrost zainteresowania po³¹czeniami do numerów 0-708 1xx xxx, wp³ywa³ na zwiêkszenie kosztów ich
œwiadczenia przez TP. Na koszty œwiadczenia us³ug telekomunikacyjnych decyduj¹cy wp³yw maj¹ ponoszone przez operatorów, koszty
wybudowania i utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej. Koszty te, okreœlane s¹ jako sta³e (ww. koszty infrastruktury, ale tak¿e
np. koszty zarz¹du), a ich wysokoœæ nie zale¿y od iloœci sprzedanych us³ug (wykonanych po³¹czeñ).
Wobec powy¿szego za uprawdopodobnione nale¿y uznaæ stosowanie przez TP praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê okreœlonej
w art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy, polegaj¹cej na nadu¿yciu pozycji dominuj¹cej na rynku dostêpu do us³ug krajowych
i miêdzynarodowych po³¹czeñ telefonicznych na numerach 0-708 1xx xxx.
Art. 88 ust. 1 ustawy uprawnia Prezesa Urzêdu w sytuacji, gdy zostanie uprawdopodobnione, ¿e dalsze stosowanie zarzucanej
praktyki mo¿e spowodowaæ powa¿ne i trudne do usuniêcia zagro¿enia dla konkurencji, do wydania, przed zakoñczeniem
postêpowania antymonopolowego, decyzji, w której zobowi¹zuje przedsiêbiorcê, któremu zarzuca siê stosowanie praktyki,
do zaniechania okreœlonych dzia³añ. W opinii Prezesa Urzêdu, okolicznoœci przedmiotowej sprawy wskazuj¹, na uprawdopodobnienie,
¿e utrzymywanie przez TP zarzucanych jej dzia³añ mo¿e wywo³aæ powa¿ne i trudne do usuniêcia zagro¿enia dla konkurencji.
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Dzia³anie TP prawdopodobnie spowoduje, i¿ konsumenci zostan¹ pozbawieni mo¿liwoœci wykonywania zdecydowanie tañszych
po³¹czeñ miêdzynarodowych. Wymaga podkreœlenia, i¿ oferty przygotowane przez TP w niewielkim stopniu zrekompensuj¹
wprowadzon¹ przez Spó³kê podwy¿kê jedynie abonentom czêsto korzystaj¹cym z us³ug po³¹czeñ miêdzynarodowych. Co wiêcej,
w opinii Prezesa Urzêdu, wyeliminowanie mo¿liwoœci wykonywania po³¹czeñ miêdzynarodowych przez numery z zakresu 0-708 1xx xxx
(odnosi siê to tak¿e do po³¹czeñ krajowych), w chwili obecnej spowoduje, i¿ prawdopodobnie us³ugi te w obecnym kszta³cie nie wróc¹
na rynek. Pamiêtaæ trzeba, ¿e mamy w niniejszej sprawie do czynienia z szeroko rozumianym rynkiem telekomunikacyjnym, który
zmienia siê wraz z szybko postêpuj¹cym rozwojem technicznym i technologicznym. Nawet wiêc, gdy w wyniku postêpowania
antymonopolowego zostanie stwierdzone stosowanie przez TP praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê, to d³ugotrwa³a procedura
odwo³awcza mog³aby doprowadziæ do tego, ¿e w chwili gdy decyzja stanie siê ostateczna, na rynku bêd¹ istnia³y tañsze i doskonalsze
sposoby wykonywania po³¹czeñ miêdzynarodowych. Nie bêdzie wiêc uzasadnienia dla œwiadczenia przestarza³ych us³ug i zainteresowania
nimi. Ponadto, pamiêtaæ trzeba, i¿ do niedawna po³¹czenia z numerami z zakresu 0-70x xxx xxx, kojarzy³y siê u¿ytkownikom jedynie
z dialerami i zawy¿onymi rachunkami telefonicznymi. Przeciêtny konsument nie odró¿nia³ poszczególnych numerów z zakresu
0-70x xxx xxx, nie zdawa³ sobie sprawy z istnienia ró¿nych taryf. Chc¹c rozpocz¹æ œwiadczenie us³ug po³¹czeñ miêdzynarodowych na
numerach z zakresu 0-708, service providerzy musieli ponieœæ znacz¹ce nak³ady na reklamê i marketing. Ich celem by³o nie tylko
upowszechnienie nowego „sposobu” wykonywania po³¹czeñ miêdzynarodowych, ale tak¿e wskazanie, ¿e mo¿na wykonywaæ
po³¹czenia do numerów 0-70x za mniej ni¿ np. 6 z³. Wzrost ceny, który stanowi osnowê zarzutu Netii wywo³a zmniejszenie
zainteresowania tego typu po³¹czeniami oraz spowoduje spadek przychodów service providerów. W ten sposób, w wyniku arbitralnej
decyzji TP, zostan¹ oni pozbawieni mo¿liwoœci odzyskania œrodków, które zainwestowali w wykreowanie us³ugi.
W œwietle powy¿szego, nale¿y uznaæ za uprawdopodobnione, ¿e dalsze stosowanie przez TP zarzucanej jej praktyki, mo¿e
spowodowaæ powa¿ne i trudne do usuniêcia zagro¿enia dla konkurencji.
W ocenie Prezesa Urzêdu, uzasadnione jest wskazanie jako daty koñcz¹cej okres obowi¹zywania niniejszej decyzji na 10 marca 2006 r.,
przy czym decyzja ta obowi¹zuje nie d³u¿ej ni¿ do wydania decyzji koñcz¹cej postêpowanie w niniejszej sprawie. W zwi¹zku z powy¿szym
okreœlono jako termin obowi¹zywania niniejszej decyzji 10 marca 2006 r., który jest równoznaczny z up³ywem 5 - miesiêcznego okresu,
jaki ustawodawca przewidzia³ na przeprowadzenie postêpowania antymonopolowego.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê orzeka siê, jak w sentencji. […]
2
Decyzja
z dnia 27 paŸdziernika 2005 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Gminê Wroc³aw - Zarz¹d Cmentarzy Komunalnych we Wroc³awiu
za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
(Nr RWR-67/2005)
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 86, poz. 804 ze zm.)
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 Gminie Wroc³aw - Zarz¹d Cmentarzy
Komunalnych we Wroc³awiu, dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznaje siê za ograniczaj¹c¹
konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, praktykê Gminy Wroc³aw - Zarz¹d Cmentarzy
Komunalnych we Wroc³awiu, polegaj¹c¹ na nadu¿yciu przez Gminê pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku us³ug kremacji zw³ok
ludzkich na terenie województwa dolnoœl¹skiego, poprzez podzia³ rynku wed³ug kryteriów terytorialnych, w nastêpstwie pobierania
zró¿nicowanych op³at za us³ugi kremacji w zale¿noœci od tego, czy kremacji poddawane s¹ zw³oki mieszkañca Gminy Wroc³aw
(tj. osoby posiadaj¹cej w chwili zgonu prawo sta³ego lub czasowego pobytu na terenie Gminy Wroc³aw - cena us³ugi 510 z³ netto) czy
te¿ osoby spoza tej Gminy (tj. nie posiadaj¹cej w chwili zgonu takiego prawa - cena us³ugi 550 z³ netto) i stwierdza zaniechanie jej
stosowania z dniem 1 kwietnia 2005 r.
UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu, zwany dalej „organem antymonopolowym” wszcz¹³ z urzêdu postêpowanie administracyjne przeciwko Gminie
Wroc³aw - Zarz¹d Cmentarzy Komunalnych we Wroc³awiu pod zarzutem nadu¿ywania przez Gminê pozycji dominuj¹cej na rynku us³ug
kremacji zw³ok ludzkich na terenie województwa dolnoœl¹skiego, poprzez podzia³ rynku wed³ug kryteriów terytorialnych, w nastêpstwie
pobierania zró¿nicowanych op³at za us³ugi kremacji w zale¿noœci od tego, czy kremacji poddawane s¹ zw³oki mieszkañca Gminy
Wroc³aw czy te¿ osoby spoza tej Gminy, co mog³o naruszaæ art. 8 ust. 2 pkt 8 powo³anej wy¿ej ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. W odpowiedzi na stawiane zarzuty Gmina odwo³a³a siê, w zakresie wyjaœnienia przyczyn ró¿nicowania op³at, ponadto
wskaza³a, i¿ kremacji dokonuje siê na jednym cmentarzu komunalnym tj. Oddzia³ Psie Pole, zaœ us³ugi wykonuje Gmina samodzielnie,
przy wykorzystaniu swojej jednostki organizacyjnej: Zarz¹du Cmentarzy Komunalnych. Zdaniem Gminy w swoich dzia³aniach nie jest
ona nastawiona na zysk, zaœ motywacj¹ „dla budowy, rozbudowy i utrzymania krematorium we Wroc³awiu jest dokonywanie jak
najwiêkszej iloœci pochówków urnowych ze wzglêdu na ograniczon¹ powierzchniê grzebaln¹”.
Organ antymonopolowy zwa¿y³, co nastêpuje.
Gminie Wroc³aw - Zarz¹d Cmentarzy Komunalnych we Wroc³awiu zosta³ postawiony zarzut naruszenia art. 8 ust. 2 pkt 8 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, polegaj¹cy na nadu¿yciu przez Gminê pozycji dominuj¹cej na rynku us³ug kremacji zw³ok
ludzkich na terenie województwa dolnoœl¹skiego, poprzez podzia³ rynku wed³ug kryteriów terytorialnych, w nastêpstwie pobierania
zró¿nicowanych op³at za us³ugi kremacji w zale¿noœci od tego, czy kremacji poddawane s¹ zw³oki mieszkañca Gminy Wroc³aw
(tj. osoby posiadaj¹cej w chwili zgonu prawo sta³ego lub czasowego pobytu na terenie Gminy Wroc³aw - cena us³ugi 510 z³ netto) czy
te¿ osoby spoza tej Gminy (tj. nie posiadaj¹cej w chwili zgonu takiego prawa - cena us³ugi 550 z³). W niniejszej sprawie postêpowanie
dotyczy powszechnego ró¿nicowania op³at za us³ugi kremacji w zale¿noœci od tego, czy kremacji poddawane s¹ zw³oki mieszkañca
Gminy Wroc³aw czy te¿ osoby spoza tej Gminy. Powy¿sze dzia³anie Gminy narusza potencjalnie interesy nieoznaczonego krêgu
adresatów (konsumentów) - tj. osób, które uiœci³y ju¿ przedmiotowe op³aty lub te¿ mog¹cych uiœciæ takie op³aty w przysz³oœci. Oznacza
to, i¿ do prowadzonej przed Prezesem Urzêdu sprawy maj¹ zastosowanie przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wobec powy¿szego, niniejsze postêpowanie antymonopolowe niew¹tpliwie toczy siê w interesie publicznym, a nie w indywidualnym.

DZIENNIK URZÊDOWY NR 1

6

Stwierdziæ nale¿y, i¿ Gmina, dzia³aj¹ca w zakresie us³ug kremacji zw³ok, poprzez Zak³ad Cmentarzy Komunalnych i prowadz¹ca
w tym zakresie dzia³alnoœæ zarobkow¹, mo¿e byæ traktowana jako przedsiêbiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej. Zadania Gminy okreœla zasadniczo ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.). Jednym z zadañ Gminy wymienionych w powo³anej wy¿ej ustawie, jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
samorz¹dowej dotycz¹cych cmentarzy gminnych (art. 7 ust. 1 pkt 13). Uszczegó³owienie obowi¹zków gmin w tym zakresie zawiera
z kolei ustawa z dnia 31 maja 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm.). Uznaæ nale¿y,
i¿ powy¿sze zadanie ma charakter organizowania i œwiadczenia us³ug o charakterze u¿ytecznoœci publicznej. Powy¿szy wniosek
wynika z normy art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 4 ze zm.). Zgodnie
z powo³anym przepisem gospodarka komunalna obejmuje w szczególnoœci zadania o charakterze u¿ytecznoœci publicznej, których
celem jest bie¿¹ce i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludnoœci w drodze œwiadczenia us³ug powszechnie dostêpnych.
Zaspokajanie potrzeb ludnoœci w zakresie us³ug kremacji zw³ok spe³nia zatem definicjê „zadañ o charakterze u¿ytecznoœci publicznej” a jednoczeœnie kwalifikowane mo¿e byæ równie¿ jako dzia³alnoœæ gospodarcza. Skoro tak, Gmina posiada status przedsiêbiorcy
w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Godzi siê równie¿ wskazaæ, i¿ podleg³oœæ Gminy prowadz¹cej
dzia³alnoœæ zarobkow¹ rygorom tej ustawy zosta³a przes¹dzona w dotychczasowym orzecznictwie s¹dowym. Mo¿na przytoczyæ
np. tezê z wyroku S¹du Antymonopolowego z dnia 25 wrzeœnia 2002 r., sygn. akt XVII Ama 108/2001, sprowadzaj¹c¹ siê do konkluzji,
i¿ Gmina, prowadz¹c dzia³alnoœæ zarobkow¹, podlega rygorom ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Poniewa¿ ocena zachowañ przedsiêbiorców na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dotyczy tzw. zachowañ
rynkowych, wobec czego niezbêdnym jest okreœlenie rynku w³aœciwego w sprawie. Us³ugi zwi¹zane z chowaniem zmar³ych dziel¹ siê
co do zasady na:
- us³ugi cmentarne zwi¹zane z utrzymaniem cmentarza komunalnego i zarz¹dzania nim; czynnoœci zarz¹dcy cmentarza wynikaj¹
z przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm.)
oraz aktów wykonawczych do ustawy, obejmuj¹ takie dzia³ania jak utrzymanie i wyposa¿enie cmentarza w urz¹dzenia
cmentarne, utrzymanie cmentarza jako terenu zielonego, utrzymanie na nim ³adu i porz¹dku, urz¹dzenie cmentarza wed³ug
planu zagospodarowania, nadzór nad korzystaniem z cmentarza, w tym zak³adanie grobów, pochówek i ekshumacja. Rynek
us³ug cmentarnych co do zasady nie jest rynkiem konkurencyjnym,
- us³ugi pogrzebowe zwi¹zane z chowaniem zmar³ych; sk³adaj¹ siê na nie m.in. przygotowanie zw³ok do pochówku,
przygotowanie miejsca pochówku, wykopanie grobu, transport i pochówek zw³ok z asyst¹ pogrzebow¹, uformowania grobu,
ekshumacja zw³ok i szcz¹tków ludzkich (rynek us³ug pogrzebowych jest w pe³ni rynkiem konkurencyjnym).
Z uwagi na istniej¹c¹ specyfikê w ramach rynku us³ug pogrzebowych mo¿na - zdaniem Prezesa Urzêdu - wydzieliæ subrynek us³ug
kremacji zw³ok (ten ostatni rodzaj us³ug pogrzebowych dopiero powstaje).
Uczestnik funkcjonuje zarówno na rynku cmentarnym, jak i na rynku us³ug kremacji zw³ok, bêd¹cym subrynkiem rynku us³ug
pogrzebowych. Na rynku tym uczestnik nie spotyka siê z konkurencj¹. Tak wiêc rynkiem w³aœciwym w ujêciu produktowym jest
w sprawie niniejszej rynek us³ug kremacji zw³ok ludzkich. Z uwagi na fakt, i¿ ponad 95% wszystkich zw³ok kremowanych przez
uczestnika pochodzi z terenu województwa dolnoœl¹skiego, rynkiem w ujêciu geograficznym jest obszar tego województwa.
Jak to ustalono wczeœniej barier¹ dla konsumentów spoza Dolnego Œl¹ska w zakresie korzystania z us³ug kremacji zw³ok na Cmentarzu
Komunalnym Oddzia³ Psie Pole we Wroc³awiu s¹ wysokie koszty transportu zw³ok. Rynkiem w³aœciwym w sprawie jest zatem lokalny
rynek us³ug kremacji zw³ok ludzkich na terenie województwa dolnoœl¹skiego. Na rynku tym uczestnik jest jedynym podmiotem
wykonuj¹cym us³ugi w zakresie kremacji zw³ok ludzkich (na terenie Polski ³¹cznie siedem podmiotów wykonuje przedmiotowe us³ugi,
z czego na terenie woj. dolnoœl¹skiego wy³¹cznie uczestnik postêpowania).
Uczestnik na lokalnym rynku us³ug kremacji zw³ok ludzkich na terenie województwa dolnoœl¹skiego posiada pozycjê dominuj¹c¹,
gdy¿ nie spotyka siê z konkurencj¹. Jego udzia³ w rynku wynosi 100%.
Podzia³ rynku wed³ug kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych jest jednym z przejawów nadu¿ycia pozycji
dominuj¹cej na rynku. W sprawie niniejszej podzia³ rynku, dokonany przez Gminê Wroc³aw - Zarz¹d Cmentarzy Komunalnych we
Wroc³awiu, jest niew¹tpliwy. Polega on na pobieraniu zró¿nicowanych op³at za us³ugi kremacji w zale¿noœci od tego, czy kremacji
poddawane s¹ zw³oki mieszkañca Gminy Wroc³aw czy te¿ osoby spoza tej Gminy. Powy¿sze ró¿nicowanie oceniæ nale¿y jako podzia³
rynku przede wszystkim z tego wzglêdu, i¿ polega ono na stosowaniu ró¿nych cen za ten sam towar na tym samym rynku, tj. 510 z³
netto w przypadku osoby zameldowanej na terenie Wroc³awia i 550 z³ netto dla osoby we Wroc³awiu nie zameldowanej, przy czym w ocenie Prezesa Urzêdu - owo ró¿nicowanie nie jest uzasadnione kosztami transportu, si³y roboczej i innymi uzasadnionymi kryteriami
ekonomicznymi. Nie mo¿e stanowiæ uzasadnienia dla ró¿nicowania op³at „chêæ zachêcenia mieszkañców Wroc³awia do korzystania
z tego typu us³ugi w sytuacji bardzo znacz¹cego ograniczenia miejsc grzebalnych we Wroc³awiu”. Przede wszystkim tego rodzaju
„zachêta” nie mo¿e odbywaæ siê kosztem innych uczestników rynku po stronie popytowej, tj. tych osób korzystaj¹cych z us³ugi
kremacji zw³ok, które nie posiada³y prawa sta³ego lub czasowego pobytu na terenie Miasta Wroc³awia (Gminy Wroc³aw) i w zwi¹zku
z tym obci¹¿ane s¹ wy¿sz¹ op³at¹. Ponadto wskazaæ nale¿y, i¿ z punktu widzenia deklarowanego wy¿ej celu znacznie bardziej
efektywne by³oby obni¿enie op³aty wszystkim klientom korzystaj¹cym z us³ugi kremacji zw³ok, ani¿eli ró¿nicowanie tych op³at.
Godzi siê wskazaæ, i¿ uzasadnieniu ró¿nicowania op³at zaprzecza chocia¿by fakt, i¿ ju¿ po wszczêciu postêpowania administracyjnego
zlikwidowano to ró¿nicowanie podnosz¹c op³aty dla osób, które posiada³y prawo sta³ego lub czasowego pobytu na terenie Miasta
Wroc³awia (Gminy Wroc³aw) do poziomu op³at stosowanego wobec osób prawa powy¿szego nie posiadaj¹cych. Gdyby istotnie
powodem ró¿nicowania op³at by³a wy³¹cznie próba zachêcenia mieszkañców Gminy do bardziej efektywnej formy pochówku, op³aty
dla wszystkich korzystaj¹cych z us³ugi zosta³yby ustalone na poziomie uœrednionym, a wiêc ni¿szym. Nie przekonuje równie¿
twierdzenie, i¿ ró¿nicowanie op³at uzasadnia fakt, ¿e mieszkañcy Wroc³awia zobowi¹zani s¹ za ¿ycia do p³acenia wynikaj¹cych
z przepisów op³at i podatków lokalnych oraz twierdzenie, i¿ skoro wiêc mieszkañcy Miasta przez lata p³ac¹ na funkcjonowanie
samorz¹du to zasadnym jest, aby po œmierci koszt kremacji by³ ni¿szy ni¿ ponoszony przez osoby, które nie partycypowa³y wczeœniej
w utrzymaniu infrastruktury miejskiej. Przede wszystkim przyjêcie za zasadny tego punktu widzenia prowadzi³oby w konsekwencji do
zaakceptowania ró¿nicowania - ze wzglêdu na miejsce zameldowania - op³at na innych rynkach lokalnych np. rynku dostawy wody
i odprowadzania œcieków, lokalnych przewozów pasa¿erskich, rynku wywozu nieczystoœci sta³ych i in. - co jest nie do pogodzenia
z konstytucyjn¹ zasad¹ demokratycznego pañstwa prawa (art. 2 Konstytucji RP), jak równie¿ sformu³owan¹ w art. 32 ust. 1 Konstytucji
zasad¹, i¿ wszyscy s¹ wobec prawa równi i wszyscy maj¹ prawo do równego traktowania przez w³adze publiczne (a wiêc tak¿e Gminê).
Ust. 2 cyt. artyku³u gwarantuje, i¿ „nikt nie mo¿e byæ dyskryminowany w ¿yciu (...) spo³ecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek
przyczyny”. Ró¿nicowanie op³at w zale¿noœci w istocie od miejsca zameldowania stoi w jaskrawej sprzecznoœci z norm¹ art. 52 ust. 1
Konstytucji, który stanowi i¿ „ka¿demu zapewnia siê wolnoœæ poruszania siê po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru
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miejsca zamieszkania i pobytu. Skoro mo¿liwoœæ wyboru miejsca zamieszkania i pobytu zalicza siê do konstytucyjnych wolnoœci i praw
osobistych, dlatego niedopuszczalne jest uzasadnianie naruszenia art. 8 ust. 2 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
dzia³aniami, które w istocie stanowi¹ sankcjê za brak zamieszkania i pobytu na obszarze Gminy Wroc³aw. Jedynie na zakoñczenie
powy¿szych wywodów godzi siê podnieœæ, i¿ zaprezentowana przez Gminê argumentacja, zmierzaj¹ca do usprawiedliwienia
ró¿nicowania op³at za us³ugê kremacji zw³ok ludzkich, nie dotyczy w ogóle kryteriów ekonomicznych stosowania op³at, a jedynie takie
kryteria mog³yby wchodziæ w rachubê. Zatem równie¿ z tego wzglêdu uznaæ nale¿y powy¿sz¹ argumentacjê za chybion¹.
Jednoczeœnie podzia³ rynku nast¹pi³ wed³ug kryteriów terytorialnych, gdy¿ jedynym kryterium podzia³u jest to, czy osoba zmar³a
posiada³a prawo sta³ego lub czasowego pobytu na terenie Miasta Wroc³awia (Gminy Wroc³aw) czy te¿ prawa tego nie posiada³a.
Tym samym spe³nione zosta³y przes³anki z art. 8 ust. 2 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a w konsekwencji
Prezes Urzêdu uzna³ za udowodnion¹ praktykê Gminy Wroc³aw - Zarz¹d Cmentarzy Komunalnych we Wroc³awiu, polegaj¹c¹ na
nadu¿yciu przez Gminê pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku us³ug kremacji zw³ok ludzkich na terenie województwa dolnoœl¹skiego,
poprzez podzia³ rynku wed³ug kryteriów terytorialnych, w nastêpstwie pobierania zró¿nicowanych op³at za us³ugi kremacji w zale¿noœci
od tego, czy kremacji poddawane s¹ zw³oki mieszkañca Gminy Wroc³aw czy te¿ osoby spoza tej Gminy.
Prezes Urzêdu stwierdzi³ w sentencji decyzji, i¿ Gmina zaprzesta³a stosowania praktyki z dniem 1 kwietnia 2005 r. Powy¿sze
stanowisko Prezesa Urzêdu wynika z faktu, i¿ z t¹ dat¹ uzyska³o moc obowi¹zuj¹c¹ Zarz¹dzenie nr 4862/05 Prezydenta Wroc³awia
z dnia 7 marca 2005 r. zmieniaj¹ce Zarz¹dzenie nr 2014/03 z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia cennika op³at na Cmentarzach
Komunalnych Osobowice, Grabiszyn, Paw³owice, Jerzmanowo, Leœnica i Psie Pole we Wroc³awiu. Jak to ustalono, zmianie uleg³ m.in. § 9
dotychczasowego cennika w zakresie op³at za spopielenie zw³ok, gdy¿ ustalono jednolit¹ op³atê za spopielenie zw³ok osoby doros³ej
w wysokoœci 550 z³ netto (588,50 z³ brutto ). Na podstawie literalnej treœci Zarz¹dzenia Prezes Urzêdu ustali³, i¿ z dniem 1 kwietnia 2005 r.
Gmina zaprzesta³a podzia³u rynku us³ug kremacji zw³ok ludzkich.
Prezes Urzêdu postanowi³ odst¹piæ od nak³adania kary pieniê¿nej na uczestnika postêpowania w trybie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Odstêpuj¹c od wymierzenia kary pieniê¿nej Prezes Urzêdu uwzglêdni³ równie¿ fakt, i¿ ró¿nica w wysokoœci op³at nie by³a wysoka
(na poziomie 7,8%) zaœ Gmina zaniecha³a stosowania praktyki w toku postêpowania administracyjnego. Wypada wskazaæ, i¿ wol¹
ustawodawcy jest fakultatywne - nie zaœ obligatoryjne stosowanie ww. przepisu.
Maj¹c powy¿sze na uwadze orzeczono, jak w petitum. […]
3
Decyzja
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie uznania praktyk stosowanych przez Wodoci¹gi i Kanalizacjê „Hydrokom” Sp. z o.o. w Kluczborku
za ograniczaj¹ce konkurencjê
(Nr RKT-52/2005)
I. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.)
oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy oraz § 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 Wodoci¹gom i Kanalizacji
„Hydrokom” Sp. z o.o. w Kluczborku, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
1. uznaje siê za ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, praktykê polegaj¹c¹ na nadu¿ywaniu przez Wodoci¹gi i Kanalizacjê „Hydrokom” Sp. z o.o. w Kluczborku pozycji
dominuj¹cej na lokalnym - obejmuj¹cym obszar gminy Kluczbork - rynku zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków, poprzez
narzucanie uci¹¿liwych i przynosz¹cych nieuzasadnione korzyœci warunków umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie
œcieków oraz umów o zaopatrzenie w wodê w drodze zamieszczenia w ich treœci zapisu, zgodnie z którym przedsiêbiorstwo nie
ponosi odpowiedzialnoœci odszkodowawczej za skutki obni¿enia poziomu jakoœci us³ug wynikaj¹ce z:
a) awarii sieci uniemo¿liwiaj¹cej prowadzenie zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania œcieków,
b) braku wody na ujêciu,
c) koniecznoœci usuwania awarii,
d) koniecznoœci ograniczenia iloœci dop³ywaj¹cych œcieków w celu umo¿liwienia naprawy sieci kanalizacyjnej,
i nakazuje siê zaniechanie jej stosowania,
2. uznaje siê za ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, praktykê polegaj¹c¹ na nadu¿ywaniu przez Wodoci¹gi i Kanalizacjê „Hydrokom” Sp. z o.o. w Kluczborku pozycji
dominuj¹cej na lokalnym - obejmuj¹cym obszar gminy Kluczbork - rynku zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków, poprzez
narzucanie uci¹¿liwych i przynosz¹cych nieuzasadnione korzyœci warunków umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie
œcieków oraz umów o zaopatrzenie w wodê w drodze zamieszczenia w ich treœci zapisu, zgodnie z którym w przypadku
dostarczenia przez przedsiêbiorstwo wody nie spe³niaj¹cej wymagañ okreœlonych w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.) lub
o ciœnieniu odbiegaj¹cym od wartoœci okreœlonych w warunkach przy³¹czenia, udokumentowanym w obecnoœci obu stron
umowy pomiarem i próbami laboratoryjnymi pobranymi na granicy posiadania instalacji, odbiorca mo¿e domagaæ siê od
przedsiêbiorstwa obni¿enia nale¿noœci za wodê, które stanowiæ bêdzie 10% nale¿noœci za wodê dostarczon¹ w okresie trwania
zak³ócenia, obliczon¹ proporcjonalnie do okresu rozliczenia nale¿noœci i nakazuje siê zaniechanie jej stosowania,
3. uznaje siê za ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, praktykê polegaj¹c¹ na nadu¿ywaniu przez Wodoci¹gi i Kanalizacjê „Hydrokom” Sp. z o.o. w Kluczborku pozycji
dominuj¹cej na lokalnym - obejmuj¹cym obszar gminy Kluczbork - rynku zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków poprzez
narzucanie uci¹¿liwych i przynosz¹cych nieuzasadnione korzyœci warunków umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie
œcieków, poprzez przyjêcie, i¿ iloœæ odprowadzonych œcieków ustala siê jako równ¹ iloœci wody pobranej pomniejszonej o iloœæ
wody bezpowrotnie zu¿ytej przeznaczonej do podlewania ogródków przydomowych i upraw rolniczych tylko w okresie od
15 kwietnia do 15 wrzeœnia i nakazuje siê zaniechanie jej stosowania.
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II. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86,
poz. 804 ze zm.) 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 Wodoci¹gom
i Kanalizacji „Hydrokom” Sp. z o.o. w Kluczborku, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nak³ada siê na
Wodoci¹gi i Kanalizacjê „Hydrokom” Sp. z o.o. w Kluczborku karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 7.000 PLN, p³atn¹ do bud¿etu pañstwa,
z tytu³u naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie
opisanym w punkcie I sentencji niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
W dniu 7 stycznia 2005 r., w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej „Prezesem Urzêdu”),
zosta³o wszczête z urzêdu postêpowanie wyjaœniaj¹ce, którego celem by³o miêdzy innymi wstêpne ustalenie, czy w zwi¹zku dzia³alnoœci¹
Wodoci¹gów i Kanalizacji „Hydrokom” Sp. z o.o. w Kluczborku (zwane dalej „Hydrokom Kluczbork”) nast¹pi³o naruszenie przepisów
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uzasadniaj¹ce wszczêcie postêpowania antymonopolowego, w tym, czy sprawa ma
charakter antymonopolowy. Natomiast w dniu 8 paŸdziernika 2004 r. wszczêto z urzêdu postêpowanie wyjaœniaj¹ce w sprawie
wstêpnego ustalenia, czy ww. przedsiêbiorca podejmuje dzia³ania mog¹ce nosiæ znamiona praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy
konsumentów. W toku przedmiotowych postêpowañ wyjaœniaj¹cych zbadano przyk³adowe, zawarte przez Hydrokom Kluczbork
z konsumentami i podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ - w oparciu o wykorzystywane w obrocie gospodarczym wzorce
umowne - umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków oraz umowy o zaopatrzenie w wodê, których integraln¹ czêœæ
stanowi Regulamin dostarczania wody i odprowadzania œcieków przez Wodoci¹gi i Kanalizacjê „Hydrokom” Sp. z o.o. w Kluczborku.
Poniewa¿ analiza ich treœci da³a podstawê do przyjêcia, ¿e mog³o dojœæ do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, w dniu 27 lipca 2005 r. zosta³o wszczête z urzêdu postêpowanie antymonopolowe w zwi¹zku z podejrzeniem
nadu¿ywania przez Hydrokom Kluczbork pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków.
Przedsiêbiorstwu postawione zosta³y zarzuty naruszenia art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w drodze:
1. narzucania uci¹¿liwych i przynosz¹cych nieuzasadnione korzyœci warunków umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie
œcieków oraz umów o zaopatrzenie w wodê, poprzez zamieszczenie w ich treœci zapisu, zgodnie z którym przedsiêbiorstwo nie
ponosi odpowiedzialnoœci odszkodowawczej za skutki obni¿enia poziomu jakoœci us³ug wynikaj¹ce z:
a) awarii sieci uniemo¿liwiaj¹cej prowadzenie zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania œcieków,
b) braku wody na ujêciu,
c) koniecznoœci usuwania awarii,
d) koniecznoœci ograniczenia iloœci dop³ywaj¹cych œcieków w celu umo¿liwienia naprawy sieci kanalizacyjnej,
2. narzucania uci¹¿liwych i przynosz¹cych nieuzasadnione korzyœci warunków umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie
œcieków oraz umów o zaopatrzenie w wodê, poprzez zamieszczenie w ich treœci zapisu, zgodnie z którym w przypadku
dostarczenia przez przedsiêbiorstwo wody nie spe³niaj¹cej wymagañ okreœlonych w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.) lub
o ciœnieniu odbiegaj¹cym od wartoœci okreœlonych w warunkach przy³¹czenia, udokumentowanym w obecnoœci obu stron umowy
pomiarem i próbami laboratoryjnymi pobranymi na granicy posiadania instalacji, odbiorca mo¿e domagaæ siê od przedsiêbiorstwa
obni¿enia nale¿noœci za wodê, które stanowiæ bêdzie 10% nale¿noœci za wodê dostarczon¹ w okresie trwania zak³ócenia,
obliczon¹ proporcjonalnie do okresu rozliczenia nale¿noœci,
3. narzucaniu uci¹¿liwych i przynosz¹cych nieuzasadnione korzyœci warunków umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków,
poprzez przyjêcie, i¿ iloœæ odprowadzonych œcieków ustala siê jako równ¹ iloœci wody pobranej pomniejszonej o iloœæ wody
bezpowrotnie zu¿ytej przeznaczonej do podlewania ogródków przydomowych i upraw rolniczych tylko w okresie od 15 kwietnia
do 15 wrzeœnia.
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
I. 1. W przedmiotowym postêpowaniu Wodoci¹gom i Kanalizacji „Hydrokom” Sp. z o.o. w Kluczborku postawiony zosta³ zarzut
stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê okreœlonej w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
tj. nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym polegaj¹cego na narzucaniu odbiorcom us³ug uci¹¿liwych i przynosz¹cych
nieuzasadnione korzyœci warunków umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków poprzez zamieszczenie w ich
treœci zapisu, zgodnie z którym przedsiêbiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoœci odszkodowawczej za skutki obni¿enia poziomu
jakoœci us³ug wynikaj¹ce z: awarii sieci uniemo¿liwiaj¹cej prowadzenie zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania œcieków, braku
wody na ujêciu, koniecznoœci usuwania awarii i koniecznoœci ograniczenia iloœci dop³ywaj¹cych œcieków w celu umo¿liwienia
naprawy sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane jest
nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym przez jednego lub kilku przedsiêbiorców. Nadu¿ywanie pozycji
dominuj¹cej polega w szczególnoœci na narzucaniu przez przedsiêbiorcê uci¹¿liwych warunków umów, przynosz¹cych mu
nieuzasadnione korzyœci. Dla stwierdzenia praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê zdefiniowanej powy¿ej konieczne jest zatem
wykazanie kumulatywnego spe³nienia czterech kryteriów:
- przedsiêbiorca, któremu stawia siê zarzut posiada na rynku w³aœciwym pozycjê dominuj¹c¹,
- przedsiêbiorca ten narzuca okreœlone warunki umów,
- warunki te maj¹ uci¹¿liwy charakter,
- przynosz¹ one przedsiêbiorcy nieuzasadnione korzyœci.
Pierwsz¹ i podstawow¹ przes³ank¹, której spe³nienie jest niezbêdne dla stwierdzenia praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê
zdefiniowanej w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest zatem, aby przedsiêbiorca stosuj¹cy
praktykê zajmowa³ na rynku pozycjê dominuj¹c¹. Dzia³alnoœæ Hydrokom Kluczbork polega na œwiadczeniu us³ug zbiorowego
zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków na obszarze gminy Kluczbork. Powy¿szy rodzaj dzia³alnoœci oraz jej zasiêg
wyznaczaj¹ w niniejszej sprawie wymiar produktowy i zasiêg terytorialny rynku w³aœciwego, o którym mowa w art. 4 pkt 8
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W okolicznoœciach przedmiotowego postêpowania towarem oferowanym
przez Hydrokom Kluczbork s¹ wiêc us³ugi dostarczania wody i odprowadzania œcieków. Z uwagi zaœ na technologiê dostarczania
wody (sieci¹ wodoci¹gow¹) i odprowadzania œcieków (sieci¹ kanalizacyjn¹) rynek w aspekcie geograficznym wyznaczany jest
przez zasiêg sieci wodoci¹gowo - kanalizacyjnej eksploatowanej przez przedsiêbiorcê i obejmuje teren gminy Kluczbork.
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Hydrokom Kluczbork na tak zdefiniowanym rynku w³aœciwym jest monopolist¹ naturalnym, co wynika z faktu sieciowego
charakteru urz¹dzeñ s³u¿¹cych do dostarczania wody i odprowadzania œcieków. To w³aœnie dziêki sieci, przedsiêbiorstwo
w stosunku do swoich odbiorców posiada pozycjê monopolu naturalnego. Podmioty ubiegaj¹ce siê o przy³¹czenie do miejskiej
sieci wodoci¹gowo - kanalizacyjnej nie maj¹ mo¿liwoœci alternatywnego zakupu us³ug zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
œcieków od innego przedsiêbiorcy.
Nale¿y zatem uznaæ, ¿e pierwsza z przes³anek niezbêdna do wykazania naruszenia art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów zosta³a spe³niona.
Istota sprawy bêd¹cej przedmiotem niniejszej decyzji sprowadza siê do oceny treœci zapisów umów o zaopatrzenie w wodê
i odprowadzanie œcieków oraz oceny zachowania Hydrokom Kluczbork z punktu widzenia narzucenia odbiorcom us³ug
uci¹¿liwych warunków umów przynosz¹cych mu nieuzasadnione korzyœci, a wiêc stosowania zakazanej praktyki ograniczaj¹cej
konkurencjê, o której mowa w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przedmiotem oceny jest
zatem nie tylko treœæ zawieranych przez przedsiêbiorcê umów, ale i okolicznoœci zwi¹zane z zawieraniem tych umów. Z praktyk¹
ograniczaj¹c¹ konkurencjê okreœlon¹ w ww. przepisie mamy do czynienia wówczas, gdy przedsiêbiorca wykorzystuj¹c swoj¹
przewagê ekonomiczn¹ w warunkach niedostatecznej konkurencji na rynku, ogranicza swobodê kszta³towania treœci umów
ze strony kontrahentów dzia³aj¹cych pod przymusem. W rezultacie przedsiêbiorca stosuj¹cy praktykê narzuca kontrahentom
warunki umowne, które nie mia³yby racji bytu w warunkach istnienia konkurencji na rynku i mo¿liwoœci wyboru oferty spoœród
propozycji konkuruj¹cych ze sob¹ podmiotów gospodarczych. Narzucanie warunków umów ma zatem miejsce wówczas, gdy
dominant wykorzystuj¹c posiadan¹ si³ê rynkow¹ i sytuacjê przymusow¹ kontrahentów, wynikaj¹c¹ z braku rzeczywistych
alternatyw na rynku, wymusza na nich okreœlone zachowania, np. dyktuj¹c w sposób arbitralny warunki umów kontrahentom.
Sprzyja temu zw³aszcza sytuacja, gdy dominant pos³uguje siê przygotowanymi przez siebie wzorami umowy i jedynie przedstawia
je do podpisu odbiorcom us³ug. Hydrokom Kluczbork jako dostawca us³ug zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków zajmuje
pozycjê monopolisty naturalnego. Narzucanie warunków umów w przedmiotowym przypadku wi¹¿e siê wiêc z posiadan¹ przez
podmiot dominuj¹cy si³¹ rynkow¹ i adhezyjnym charakterem zawieranych umów, tj. umów, które s¹ zawierane przez
przyst¹pienie, i w których nie przewiduje siê indywidualnego negocjowania warunków umownych. W przypadku takich umów
wystarczaj¹c¹ przes³ank¹ do uznania, ¿e nastêpuje narzucenie warunków umownych, jest oferowanie ich przez dominanta
w stosunkach danego rodzaju. Zakwestionowane w toku niniejszego postêpowania warunki umów s¹ stosowane przez
Hydrokom Kluczbork wzglêdem wszystkich odbiorców i stanowi¹ element wykorzystywanych przez przedsiêbiorstwo
wzorców umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków. Odbiorca podpisuj¹c umowê aprobuje warunki umowy
z góry jednostronnie ustalone przez przedsiêbiorstwo; innymi s³owy przystêpuje do umowy bez indywidualnego negocjowania
jej postanowieñ. W umowie tego typu odbiorca, w ramach szeroko rozumianej swobody umów, ma prawo przyj¹æ ofertê b¹dŸ
umowy nie zawrzeæ i w tym w³aœnie zakresie mo¿na mówiæ o tym, ¿e dostawca us³ug narzuca jej treœæ kontrahentowi.
W okolicznoœciach niniejszej sprawy uznaæ nale¿y, i¿ kwestionowane warunki umów s¹ przez Hydrokom Kluczbork
odbiorcom us³ug narzucane.
Kolejn¹ przes³ank¹ niezbêdn¹ do wykazania naruszenia art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy, jest dowiedzenie, ¿e kwestionowany
w ramach analizowanego zarzutu zapis umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków ma uci¹¿liwy charakter.
Za uci¹¿liwy uznaje siê ka¿dy warunek umowy oznaczaj¹cy dla jednej ze stron ciê¿ar wiêkszy od powszechnie przyjêtych
w stosunkach danego rodzaju. Definicja ta odwo³uje siê do kryteriów obiektywnych - typowych relacji umownych
wystêpuj¹cych na rynku. Dokonuj¹c analizy uci¹¿liwoœci warunków umownych nale¿y rozwa¿yæ, czy w hipotetycznej sytuacji
istnienia konkurencji na danym rynku w³aœciwym, a wiêc istnienia rzeczywistej swobody zawierania umów i kszta³towania ich
treœci, dominant by³by w stanie wynegocjowaæ takie postanowienia umowne. Hydrokom Kluczbork w § 17 umów o zaopatrzenie
w wodê i odprowadzanie œcieków w zwi¹zku z § 34 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania œcieków zwalnia siê
z odpowiedzialnoœci odszkodowawczej za skutki obni¿enia poziomu jakoœci us³ug powsta³e w rezultacie awarii sieci
uniemo¿liwiaj¹cej prowadzenie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków, braku wody na ujêciu, koniecznoœci usuwania
awarii, koniecznoœci ograniczenia iloœci dop³ywaj¹cych œcieków w celu umo¿liwienia naprawy sieci kanalizacyjnej. Z treœci
przedmiotowego zapisu nie wynika, ¿e mo¿liwoœæ zwolnienia siê z odpowiedzialnoœci dotyczy wy³¹cznie sytuacji
niezawinionych przez dostawcê us³ug i niezale¿nych od niego. Brzmienie tych postanowieñ stwarza zatem przedsiêbiorstwu
mo¿liwoœæ zwolnienia siê z odpowiedzialnoœci odszkodowawczej wzglêdem odbiorców w ka¿dym przypadku niewykonania lub
nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania z powodu obni¿enia jakoœci œwiadczonych us³ug wywo³anych awari¹ urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych lub koniecznoœci¹ usuwania tych awarii bez wzglêdu na przyczyny wyst¹pienia powy¿szych
zak³óceñ. Tak wiêc niezale¿nie od tego czy wymienione w zakwestionowanych zapisach sytuacje bêd¹ zawinione przez
Hydrokom Kluczbork, czy te¿ bêd¹ nastêpstwem okolicznoœci, za które przedsiêbiorca nie bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoœci,
mo¿e on zwolniæ siê z odpowiedzialnoœci odszkodowawczej wobec odbiorców z tytu³u szkód spowodowanych pogorszeniem
jakoœci œwiadczonych us³ug. Takie rozwi¹zanie kwestii odpowiedzialnoœci dostawcy za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie
umowy jest korzystniejsze od ogólnej zasady odpowiedzialnoœci kontraktowej ujêtej w art. 471 Kc. Zakwestionowany zapis jest
wiêc dla odbiorców zdecydowanie uci¹¿liwy, gdy¿ pozbawia ich mo¿liwoœci dochodzenia od us³ugodawcy roszczeñ
odszkodowawczych w razie poniesienia szkód w nastêpstwie zawinionego przez dostawcê niewykonania lub nienale¿ytego
wykonania zobowi¹zania. Maj¹c powy¿sze na uwadze stwierdziæ nale¿y, i¿ ma uci¹¿liwy charakter postanowienie umowne, na
mocy którego Hydrokom Kluczbork zwalnia siê z odpowiedzialnoœci odszkodowawczej za skutki obni¿enia poziomu jakoœci
us³ug wynikaj¹ce z:
- awarii sieci uniemo¿liwiaj¹cej prowadzenie zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania œcieków,
- braku wody na ujêciu,
- koniecznoœci usuwania awarii,
- koniecznoœci ograniczenia iloœci dop³ywaj¹cych œcieków w celu umo¿liwienia naprawy sieci kanalizacyjnej.
Osi¹gane przez podmiot gospodarczy stosuj¹cy praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê okreœlon¹ w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów nieuzasadnione korzyœci s¹ odpowiednikiem uci¹¿liwych warunków umów w warunkach
ekwiwalentnoœci wzajemnych œwiadczeñ stron umowy i oznaczaj¹ sytuacjê korzystniejsz¹ od powszechnie przyjêtych w stosunkach
danego rodzaju. Nieuzasadnione korzyœci powinny pozostawaæ w normalnym zwi¹zku przyczynowym z narzuconymi
kontrahentowi uci¹¿liwymi warunkami umowy. Wy³¹czenie odpowiedzialnoœci odszkodowawczej Hydrokom Kluczbork w ka¿dym
przypadku pogorszenia jakoœci œwiadczonych us³ug na skutek wskazanych powy¿ej okolicznoœci jest bez w¹tpienia dla
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przedsiêbiorstwa korzystne. Przedsiêbiorstwo nie musi bowiem liczyæ siê z koniecznoœci¹ wyp³acenia odszkodowania
swojemu kontrahentowi w sytuacji, gdy zgodnie z ogóln¹ zasad¹ odpowiedzialnoœci kontraktowej by³oby do tego zobowi¹zane.
Mo¿liwoœæ unikniêcia przez Hydrokom Kluczbork odpowiedzialnoœci za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie umowy
i wyp³aty odbiorcom ewentualnego odszkodowania nale¿y uznaæ za nieuzasadnion¹ korzyœæ.
W okolicznoœciach sprawy zosta³y zatem spe³nione wszystkie przes³anki, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów wymagane do uznania postawionego zarzutu za uzasadniony.
W zwi¹zku z powy¿szym nale¿a³o orzec, jak w punkcie I.1. sentencji niniejszej decyzji.
I. 2. Drug¹ zarzucan¹ Hydrokom Kluczbork w niniejszym postêpowaniu praktyk¹ ograniczaj¹c¹ konkurencjê jest nadu¿ywanie
pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków polegaj¹ce na naruszeniu art. 8 ust. 1 i 2
pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, poprzez narzucanie uci¹¿liwych i przynosz¹cych nieuzasadnione korzyœci
warunków umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków w drodze zamieszczenia w ich treœci zapisu przewiduj¹cego,
¿e w przypadku dostarczenia przez przedsiêbiorstwo wody nie spe³niaj¹cej wymagañ okreœlonych w przepisach wykonawczych do
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków lub o ciœnieniu
odbiegaj¹cym od wartoœci okreœlonych w warunkach przy³¹czenia, udokumentowanym w obecnoœci obu stron umowy
pomiarem i próbami laboratoryjnymi pobranymi na granicy posiadania instalacji, odbiorca mo¿e domagaæ siê od przedsiêbiorstwa
obni¿enia nale¿noœci za wodê, które stanowiæ bêdzie 10% nale¿noœci za wodê dostarczon¹ w okresie trwania zak³ócenia,
obliczon¹ proporcjonalnie do okresu rozliczenia nale¿noœci. Dla stwierdzenia praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê bêd¹cej
przedmiotem powy¿szego zarzutu niezbêdne jest wykazanie spe³nienia przez Hydrokom Kluczbork czterech przes³anek
wynikaj¹cych bezpoœrednio z art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Niezbêdne jest ustalenie, i¿:
- przedsiêbiorca zajmuje na rynku pozycjê dominuj¹c¹,
- przedsiêbiorca narzuca okreœlone warunki umów,
- maj¹ one uci¹¿liwy charakter,
- przynosz¹ narzucaj¹cemu je przedsiêbiorcy nieuzasadnione korzyœci.
Jak wykazano powy¿ej Hydrokom Kluczbork zajmuje siln¹ pozycjê dominuj¹c¹ na rynku dostaw wody i odprowadzania
œcieków obejmuj¹cym swoim zasiêgiem obszar gminy Kluczbork. Dowiedziono równie¿, i¿ w okolicznoœciach niniejszej sprawy
dosz³o do narzucenia przez przedsiêbiorcê odbiorcom us³ug warunków umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie
œcieków. Analizuj¹c uci¹¿liwoœæ przedmiotowego zapisu, nale¿y po pierwsze podnieœæ, ¿e dostarczana przez przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo - kanalizacyjne woda jest normalnym towarem, który powinien mieæ odpowiedni¹ jakoœæ, tak aby nie zosta³a
naruszona zasada ekwiwalentnoœci œwiadczeñ, zgodnie z któr¹ odbiorcy us³ug powinni wnosiæ op³aty wy³¹cznie za to, co jest
przedmiotem umowy. Przedsiêbiorstwo ma wiêc obowi¹zek zapewniæ dostawê wody pod ciœnieniem okreœlonym
w warunkach przy³¹czenia nieruchomoœci do sieci i o parametrach zgodnych z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia
19 listopada 2002 r. w sprawie wymagañ dotycz¹cych jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203,
poz. 1718). W przypadku zaœ dostarczania wody o jakoœci nie odpowiadaj¹cej wymogom okreœlonym w umowie i przepisach
prawa oraz za³o¿eniom kalkulacyjnym stanowi¹cym bazê dla ustalenia op³aty za wodê, nie ma podstaw prawnych dla domagania
siê przez us³ugodawcê op³aty odpowiadaj¹cej dostawom spe³niaj¹cym wymagane, a nie zachowane kryteria jakoœciowe.
St¹d koniecznoœæ zawarcia w umowie odpowiednich zapisów przewiduj¹cych mo¿liwoœæ obni¿enia nale¿noœci z tytu³u dostaw
wody o pogorszonej jakoœci i nieodpowiednim ciœnieniu. Wysokoœæ upustu powinna byæ adekwatna do zaistnia³ych
okolicznoœci z zachowaniem wspomnianej zasady ekwiwalentnoœci œwiadczeñ. W przypadku dostaw wody o pogorszonej
jakoœci, nale¿noœæ za us³ugê powinna zostaæ obni¿ona proporcjonalnie do wartoœci zu¿ytej wody oraz odpowiadaj¹cej tej
iloœci wartoœci odprowadzonych œcieków z uwzglêdnieniem ró¿nicy pomiêdzy jakoœci¹ wody, do dostarczania której
przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane a jakoœci¹ wody faktycznie dostarczanej. Odbiorca nie powinien byæ bowiem zobligowany
do ponoszenia kosztów us³ugi, która nie zosta³a na jego rzecz wykonana; innymi s³owy nie powinien byæ zobowi¹zany do
uiszczenia zap³aty za wodê z³ej jakoœci w takiej wysokoœci, jak¹ musia³by uiœciæ w przypadku dostarczenia wody spe³niaj¹cej
normy jakoœciowe.
Osi¹gane przez podmiot gospodarczy stosuj¹cy praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê nieuzasadnione korzyœci s¹ odpowiednikiem
uci¹¿liwych warunków umów narzuconych kontrahentom w relacjach ekwiwalentnoœci wzajemnych œwiadczeñ uczestników
umowy. Nieuzasadnione korzyœci okreœlaj¹ sytuacjê korzystniejsz¹ od powszechnie przyjêtej w stosunkach danego rodzaju.
Nieuzasadniona korzyœæ odnoszona przez Hydrokom Kluczbork w przedmiotowym przypadku wynika z mo¿liwoœci pobierania
op³at za wodê z³ej jakoœci w wysokoœci ustalonej dla dostaw wody spe³niaj¹cej wymogi jakoœciowe, a wiêc z naruszeniem
wspomnianej zasady ekwiwalentnoœci œwiadczeñ stron umowy. Uwzglêdniono wprawdzie w umowach mo¿liwoœæ obni¿enia
nale¿noœci z tytu³u dostaw wody o pogorszonej b¹dŸ nieodpowiedniej jakoœci, jednak¿e na jednostronnie i beznegocjacyjnie
okreœlonym maksymalnym poziomie 10% ceny wody dostarczonej w okresie trwania zak³ócenia. W sytuacji, gdy ten akurat
poziom nie bêdzie adekwatny do jakoœci i iloœci dostarczonej wody, a wiêc nieekwiwalentny do stopnia mo¿liwoœci jej
wykorzystania ze wzglêdu na z³¹ jakoœæ b¹dŸ brak mo¿liwoœci jakiegokolwiek wykorzystania, przedsiêbiorstwo mo¿e uzyskaæ
dodatkow¹ korzyœæ. Umowne u³o¿enie stosunków miêdzy stronami w zakresie ustalania upustów jakoœciowych winno
uwzglêdniaæ sygnalizowane wczeœniej okolicznoœci, tak ¿eby system upustów zapewnia³ bie¿¹c¹ ekwiwalentnoœæ
wzajemnych œwiadczeñ.
Maj¹c powy¿sze na uwadze uznaæ nale¿y, ¿e zamieszczenie przez Hydrokom Kluczbork w treœci zawieranych z odbiorcami
umów zapisu, w myœl którego w przypadku dostarczenia przez przedsiêbiorstwo wody nie spe³niaj¹cej wymagañ okreœlonych
w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu œcieków lub o ciœnieniu odbiegaj¹cym od wartoœci okreœlonych w warunkach przy³¹czenia, udokumentowanym
w obecnoœci obu stron umowy pomiarem i próbami laboratoryjnymi pobranymi na granicy posiadania instalacji, odbiorca mo¿e
domagaæ siê od przedsiêbiorstwa obni¿enia nale¿noœci za wodê, które stanowiæ bêdzie 10% nale¿noœci za wodê dostarczon¹
w okresie trwania zak³ócenia, obliczon¹ proporcjonalnie do okresu rozliczenia nale¿noœci, narusza zakaz, o którym mowa w art. 8
ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
St¹d nale¿a³o orzec, jak w punkcie I.2. sentencji niniejszej decyzji.
I. 3. W ramach trzeciego postawionego Wodoci¹gom i Kanalizacji Hydrokom Sp. z o.o. zarzutu naruszenia w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6
ustawy ochronie konkurencji i konsumentów, zakwestionowano jako uci¹¿liwe i przynosz¹ce nieuzasadnione korzyœci
postanowienia umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków zawarte w treœci aneksów w sprawie wody
bezpowrotnie zu¿ytej do podlewania ogródków przydomowych i upraw rolniczych przewiduj¹ce, ¿e iloœæ odprowadzonych
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œcieków ustala siê jako równ¹ iloœci wody pobranej pomniejszonej o iloœæ wody bezpowrotnie zu¿ytej przeznaczonej do
podlewania ogródków przydomowych i upraw rolniczych wy³¹cznie w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzeœnia. W pozosta³ym
zaœ okresie, w przypadku wykazania zu¿ycia, obci¹¿enie nast¹pi za wodê oraz œcieki w iloœci równej z pobran¹ wod¹. Jak ju¿
podniesiono, w celu stwierdzenia naruszenia art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, konieczne jest
wykazanie ³¹cznego spe³nienia nastêpuj¹cych przes³anek:
- przedsiêbiorca, któremu stawia siê zarzut posiada na rynku pozycjê dominuj¹c¹,
- przedsiêbiorca ten narzuca okreœlone warunki umów,
- warunki te maj¹ uci¹¿liwy charakter,
- przynosz¹ one przedsiêbiorcy nieuzasadnione korzyœci.
We wczeœniejszej czêœci decyzji wykazano, ¿e Hydrokom Kluczbork zajmuje pozycjê dominuj¹c¹ na lokalnym, obejmuj¹cym
obszar gminy Kluczbork, rynku zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków. Dowiedziono równie¿, i¿ przedsiêbiorca narzuca
kwestionowane w niniejszej decyzji warunki umów swoim odbiorcom. Konieczne jest zatem dowiedzenie, ¿e analizowany
warunek umowny charakteryzuje siê uci¹¿liwoœci¹ oraz, ¿e przynosi narzucaj¹cemu go przedsiêbiorcy nieuzasadnione korzyœci.
Oceniaj¹c, czy zakwestionowany w ramach postawionego zarzutu sposób rozliczania odbiorców ma uci¹¿liwy charakter
zwa¿yæ po pierwsze nale¿y, jak kwestiê rozliczeñ z tytu³u dostaw wody bezpowrotnie zu¿ytej reguluj¹ przepisy prawa.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê, rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe
odprowadzanie œcieków s¹ prowadzone przez przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo - kanalizacyjne z odbiorcami us³ug na podstawie
okreœlonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloœci dostarczonej wody i odprowadzonych œcieków. Stosownie do art. 27 ust. 4
i 5 ww. ustawy, iloœæ odprowadzonych œcieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych, a w razie ich braku
jako równ¹ iloœci wody pobranej lub okreœlonej w umowie o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków. W rozliczeniach
iloœci odprowadzonych œcieków iloœæ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadkach, gdy wielkoœæ jej
zu¿ycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy us³ug (art. 27 ust. 6
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê). § 16 ust. 4 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie
okreœlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeñ za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe
odprowadzanie œcieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257) stanowi z kolei, i¿ w zale¿noœci od wyposa¿enia w urz¹dzenia pomiarowe
i wodomierze do pomiaru wody bezpowrotnie zu¿ytej, iloœæ odprowadzonych œcieków ustala siê na podstawie wskazañ
urz¹dzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku - jako równ¹ iloœci wody pobranej lub iloœci wody pobranej pomniejszonej
o iloœæ wody bezpowrotnie zu¿ytej, okreœlon¹ zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê. Z powy¿szych
przepisów jednoznacznie wynika, ¿e w przypadku zamontowania wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zu¿ytej, iloœæ
odprowadzonych œcieków ustalana jest jako równa poborowi wody pomniejszonemu o wskazania tego wodomierza.
Ani ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê, ani rozporz¹dzenie w sprawie okreœlania taryf (…) nie przewiduj¹ w tym zakresie
¿adnych ograniczeñ czasowych. Odzwierciedleniem tych przepisów jest § 23 ust. 5 zawieranych przez Hydrokom Kluczbork
umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków, który stanowi, ¿e w rozliczeniach iloœci odprowadzonych œcieków
w razie braku urz¹dzenia pomiarowego, iloœæ bezpowrotnie zu¿ytej wody ustala siê na podstawie dodatkowego wodomierza
zainstalowanego na koszt Odbiorcy. Iloœæ odprowadzonych œcieków ustala siê wówczas jako równ¹ iloœci pobranej wody,
pomniejszonej o iloœæ wody bezpowrotnie zu¿ytej. Z kolei ich uszczegó³owieniem i podstaw¹ omawianego zarzutu s¹
postanowienia Aneksów w sprawie wody bezpowrotnie zu¿ytej do podlewania ogródków przydomowych i upraw rolniczych,
które wprowadzaj¹ dla odbiorców dodatkowe ograniczenia czasowe w przedmiotowym zakresie, wskazuj¹c, ¿e odliczanie
z iloœci œcieków wody bezpowrotnie zu¿ytej mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzeœnia, zaœ
w pozosta³ym okresie, w przypadku wykazania zu¿ycia, obci¹¿enie nast¹pi za wodê i œcieki w iloœci równej z pobran¹ wod¹.
Hydrokom Kluczbork t³umaczy wprowadzone ograniczenia okresem wegetacyjnym roœlin oraz chêci¹ niedopuszczenia do
u¿ywania wody na inne cele ni¿ przewidziane w Aneksie. Przedsiêbiorstwo wskaza³o, ¿e przyjmuj¹c powy¿sze ograniczenie
czasowe kierowa³o siê przepisami rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreœlania
przeciêtnych norm zu¿ycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70). Powy¿sze rozporz¹dzenie ustala zrycza³towane normy zu¿ycia wody do
podlewania ogródków przydomowych i upraw rolniczych dotycz¹ce: ogródków przydomowych, dzia³ek rekreacyjnych, upraw
w szklarniach i tunelach foliowych oraz upraw w pieczarkarniach. W rozporz¹dzeniu przyjêto za³o¿enie, ¿e:
- w przypadku ogródków przydomowych i dzia³ek rekreacyjnych podlewanie odbywa siê 15 dni na miesi¹c w okresie od
15 kwietnia do 15 wrzeœnia,
- w przypadku upraw w szklarniach i tunelach foliowych - 20 dni na miesi¹c w ci¹gu ca³ego roku,
- w przypadku pieczarkarni - 30 dni na miesi¹c w ci¹gu ca³ego roku.
Zauwa¿yæ równie¿ nale¿y, i¿ Hydrokom Kluczbork wykorzystuje przepisy cytowanego rozporz¹dzenia w sposób wybiórczy.
W rozporz¹dzeniu przyjêto bowiem za³o¿enie, ¿e okres wegetacyjny roœlin trwa od 15 kwietnia do 15 wrzeœnia tylko
w przypadku upraw w ogródkach przydomowych i na dzia³kach rekreacyjnych. W pozosta³ym zakresie, tj. w odniesieniu do
upraw w szklarniach, tunelach foliowych i pieczarkarniach przyjêto, ¿e podlewanie odbywa siê w przeci¹gu ca³ego roku.
Brak jest zarówno prawnych, jak i faktycznych podstaw do pos³ugiwania siê w treœci Aneksów w sprawie wody bezpowrotnie
zu¿ytej do podlewania ogródków przydomowych i upraw rolniczych postanowieniem przewiduj¹cym, ¿e odliczenie z iloœci
œcieków wody bezpowrotnie zu¿ytej mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie od 15 kwietnia do 15 wrzeœnia. Po pierwsze, z przyczyn
wskazanych powy¿ej nie jest uzasadnione pos³ugiwanie siê w tym zakresie przepisami rozporz¹dzenia w sprawie okreœlania
przeciêtnych norm zu¿ycia wody. Po drugie, podnieœæ nale¿y, ¿e okres wegetacyjny niektórych roœlin rozpoczyna siê wczeœniej
ni¿ 15 kwietnia; inne roœliny wymagaj¹ z kolei podlewania równie¿ w paŸdzierniku i listopadzie, a¿ do momentu wyst¹pienia
pierwszych mrozów. W przypadku upraw w szklarniach, tunelach foliowych i pieczarkarniach - podlewanie roœlin odbywa siê,
jak ju¿ podniesiono, w ci¹gu ca³ego roku. Stwierdziæ zatem nale¿y, ¿e faktyczne podstawy do odliczania z iloœci œcieków wody
bezzwrotnie zu¿ytej do podlewania ogródków przydomowych i upraw rolniczych wystêpuj¹ z ró¿nym natê¿eniem przez ca³y rok.
Niczym nieusprawiedliwione jest ograniczenie uprawnienia odbiorców do uwzglêdniania w iloœci œcieków wody bezpowrotnie
zu¿ytej do okresu 5 miesiêcy w roku. Skoro bowiem odbiorcy montuj¹ na w³asny koszt specjalny wodomierz do pomiaru wody
przeznaczonej na cele podlewania ogródka i upraw rolniczych powinni mieæ mo¿liwoœæ korzystania z uprawnieñ, jakie w zwi¹zku z tym
przewiduje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê w ka¿dym przypadku wykazania zu¿ycia wody na cele zgodne z treœci¹ Aneksu.
Z uwagi na powy¿sze uznaæ nale¿y, ¿e ograniczenie okresu, w którym istnieje mo¿liwoœæ odliczenia od iloœci œcieków wody
bezpowrotnie zu¿ytej do okresu od 15 kwietnia do 15 wrzeœnia ma dla odbiorców jednoznacznie uci¹¿liwy charakter, poniewa¿
podlewanie ogródków przydomowych i upraw rolniczych mo¿e odbywaæ siê przez ca³y rok. Zawarte w Aneksach dodatkowe,
nieprzewidziane w przepisach prawa obwarowania czasowe w zakresie mo¿liwoœci uwzglêdniania w iloœci œcieków wody
bezpowrotnie zu¿ytej do podlewania ogródków przydomowych i upraw rolniczych stanowi¹ o uci¹¿liwoœci analizowanego
warunku umownego.
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Maj¹c powy¿sze na uwadze nale¿y uznaæ, ¿e w okolicznoœciach niniejszej sprawy odnosz¹cych siê do omawianego zarzutu
nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym zosta³y spe³nione wszystkie przes³anki niezbêdne do stwierdzenia
praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê okreœlonej w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Narzucone
odbiorcom us³ug warunki umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków zawarte w treœci Aneksów w sprawie wody
bezpowrotne zu¿ytej do podlewania ogródków przydomowych i upraw rolniczych, zgodnie z którymi iloœæ odprowadzonych
œcieków ustala siê jako równ¹ iloœci wody pobranej, pomniejszonej o iloœæ wody bezpowrotnie zu¿ytej przeznaczonej do podlewania
ogródków przydomowych i upraw rolniczych tylko w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzeœnia, maj¹ uci¹¿liwy charakter i przynosz¹
dostawcy us³ug nieuzasadnione korzyœci.
W zwi¹zku z powy¿szym nale¿a³o orzec, jak w punkcie I.3. sentencji niniejszej decyzji.
II. Zgodnie z treœci¹ art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, je¿eli przedsiêbiorca dopuœci³ siê naruszenia
zakazu okreœlonego w art. 8, Prezes Urzêdu mo¿e na³o¿yæ w drodze decyzji karê pieniê¿n¹ w wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 10%
przychodu osi¹gniêtego w roku rozliczeniowym poprzedzaj¹cym rok na³o¿enia kary. W punkcie I sentencji niniejszej decyzji uznano
za ograniczaj¹ce konkurencjê i naruszaj¹ce zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, praktyki Wodoci¹gów i Kanalizacji Hydrokom Sp. z o.o., polegaj¹ce na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na
obejmuj¹cym obszar gminy Kluczbork rynku zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków, poprzez narzucanie uci¹¿liwych i przynosz¹cych
nieuzasadnione korzyœci warunków umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków i umów o zaopatrzenie w wodê.
Ustalaj¹c wymiar kary pieniê¿nej Prezes Urzêdu wzi¹³ pod uwagê, i¿ stosowane przez Hydrokom Kluczbork praktyki
ograniczaj¹ce konkurencjê maj¹ charakter eksploatacyjny; polegaj¹ na wykorzystaniu posiadanej silnej pozycji rynkowej kosztem
s³abszych uczestników rynku, w efekcie czego zagro¿ony jest interes publicznoprawny. Niedozwolone dzia³ania stosowane przez
przedsiêbiorstwo wymierzone s¹ we wszystkich kontrahentów przedsiêbiorcy, w tym konsumentów, którzy s¹ najs³abszymi
ogniwami obrotu gospodarczego. W zwi¹zku z powy¿szym ustalono wysokoœæ kary na kwotê 7.000 PLN.
Wobec powy¿szego orzeczono, jak w pkt II sentencji decyzji. […]
4
Decyzja
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Enea S.A. w Poznaniu za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
(Nr RPZ-32/2005)
Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.)
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 na wniosek przedsiêbiorcy Ryszarda J. - JAKŒ - BUD Przedsiêbiorstwo Handlowo - Us³ugowe
w Poznaniu, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
I. Na podstawie art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uznaje siê za ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym
mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4 i 6 ww. ustawy, praktykê polegaj¹c¹ na nadu¿ywaniu przez Enea S.A. w Poznaniu pozycji dominuj¹cej na lokalnym
rynku przy³¹czania podmiotów do sieci elektroenergetycznej, poprzez uzale¿nianie zawarcia umowy o przy³¹czenie do sieci od spe³nienia
przez podmiot ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie dodatkowego œwiadczenia, niemaj¹cego rzeczowego ani te¿ zwyczajowego zwi¹zku
z przedmiotem tej umowy, tj. od akceptacji zobowi¹zania do nieodp³atnego ustanowienia s³u¿ebnoœci gruntowej obejmuj¹cej prawo
rozbudowy sieci, nie s³u¿¹cej realizacji przy³¹czenia do sieci tego podmiotu, polegaj¹ce na uk³adaniu linii kablowych, co jednoczeœnie stanowi
uci¹¿liwy warunek umowy o przy³¹czenie do sieci, narzucony podmiotowi przy³¹czanemu i przynosz¹cy Enea S.A. nieuzasadnione korzyœci.
II. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zwi¹zku z naruszeniem art. 8 ust. 2 pkt 4 i 6
ww. ustawy, nak³ada siê na Enea S.A. w Poznaniu karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 396.143 z³, p³atn¹ do bud¿etu pañstwa.
UZASADNIENIE
Do Delegatury Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu wp³yn¹³ wniosek przedsiêbiorcy Ryszarda J. - JAKŒ - BUD
Przedsiêbiorstwo Handlowo - Us³ugowe w Poznaniu (zwanego dalej „Wnioskodawc¹”) o wszczêcie postêpowania antymonopolowego
w sprawie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê stosowanych przez Enea S.A. w Poznaniu (zwan¹ dalej „Ene¹”), polegaj¹cych na
narzucaniu uci¹¿liwych warunków umowy o przy³¹czenie do sieci oraz uzale¿nianiu zawarcia tej umowy od spe³nienia przez stronê
ubiegaj¹c¹ siê o przy³¹czenie dodatkowego œwiadczenia, niemaj¹cego rzeczowego ani te¿ zwyczajowego zwi¹zku z przedmiotem
umowy. W uzasadnieniu zarzutów Wnioskodawca - prowadz¹cy dzia³alnoœæ dewelopersk¹ poda³, i¿ w zwi¹zku z rozpoczêciem procesu
budowlanego na stanowi¹cej jego w³asnoœæ nieruchomoœci przy ul. Opieñskiego w Poznaniu z³o¿y³ wniosek o okreœlenie warunków
przy³¹czenia do sieci energetycznej i zawarcie stosownej umowy. W odpowiedzi Enea uzale¿ni³a zawarcie umowy od zamieszczenia
w jej treœci postanowienia, zobowi¹zuj¹cego odbiorcê energii do ustanowienia nieodp³atnie na swojej nieruchomoœci s³u¿ebnoœci
gruntowej obejmuj¹cej: prawo przechodu i przejazdu przez teren w celu wykonania modernizacji sieci i usuwania awarii oraz prawo
rozbudowy sieci, która mia³aby polegaæ na uk³adaniu linii kablowych SN i nn., tj. œredniego i niskiego napiêcia.
Postanowieniem z dnia 19 lipca 2005 r. Prezes Urzêdu wszcz¹³ postêpowanie antymonopolowe. Enei postawiono zarzut
nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku przy³¹czania podmiotów do sieci elektroenergetycznej, poprzez uzale¿nianie
zawarcia umowy o przy³¹czenie do sieci od spe³nienia przez podmiot ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie dodatkowego œwiadczenia,
niemaj¹cego rzeczowego ani te¿ zwyczajowego zwi¹zku z przedmiotem tej umowy, tj. od akceptacji zobowi¹zania do nieodp³atnego
ustanowienia s³u¿ebnoœci gruntowej obejmuj¹cej prawo rozbudowy sieci polegaj¹ce na uk³adaniu linii kablowych, co mo¿e stanowiæ
naruszenie art. 8 ust. 2 pkt. 4 przywo³anej na wstêpie ustawy, a jednoczeœnie stanowiæ naruszenie art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy, poprzez
narzucenie uci¹¿liwego warunku umowy o przy³¹czenie do sieci, przynosz¹cego Enei nieuzasadnione korzyœci.
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
Jest poza sporem, i¿ Enea jest przedsiêbiorstwem sieciowym, zajmuj¹cym na lokalnym rynku dystrybucji energii elektrycznej,
obejmuj¹cym teren województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i kujawsko - pomorskiego, pozycjê dominuj¹c¹
w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Dysponuje tym samym przewag¹ kontraktow¹ nad swoimi
kontrahentami w zakresie negocjowania warunków ich przy³¹czenia do sieci i ma wystarczaj¹c¹ si³ê by narzuciæ im treœæ umów jakiej
nie by³oby w stanie wynegocjowaæ w warunkach istnienia konkurencji na rynku. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 4 tej ustawy, zakazane jest
nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku poprzez uzale¿nianie zawarcia umowy od przyjêcia lub spe³nienia przez drug¹ stronê innego
œwiadczenia, niemaj¹cego rzeczowego ani zwyczajowego zwi¹zku z przedmiotem umowy.
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Istot¹ tej praktyki, potocznie nazywanej „transakcj¹ wi¹zan¹”, jest wyzyskanie przymusowej sytuacji kontrahenta, wynikaj¹cej
z koniecznoœci zawarcia przez niego umowy z dominantem, poprzez zmuszenie go do spe³nienia œwiadczenia zbêdnego z jego punktu
widzenia i nie pozostaj¹cego ani w rzeczowym, ani zwyczajowym zwi¹zku z przedmiotem tej umowy. WyraŸnie zatem rysuj¹ siê
przynajmniej dwie przes³anki, których spe³nienie warunkuje uznanie zachowania Enei za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê,
a mianowicie:
- narzucenie œwiadczenia (a œciœlej warunku umowy przewiduj¹cego obowi¹zek œwiadczenia),
- brak zwi¹zku rzeczowego i zwyczajowego pomiêdzy przedmiotem umowy a œwiadczeniem narzuconym.
Istnienie przymusu po stronie Wnioskodawcy by³o przez Eneê kwestionowane w toku postêpowania antymonopolowego. Enea
wskazywa³a przede wszystkim na bez ma³a dwuletni okres jaki up³yn¹³ od chwili pierwszego wyst¹pienia Wnioskodawcy o opiniê
w sprawie mo¿liwoœci zasilania nieruchomoœci do chwili zawarcia umowy o przy³¹czenie, co w konfrontacji z twierdzeniami
Wnioskodawcy o koniecznoœci szybkiego rozpoczêcia inwestycji i w zwi¹zku z tym koniecznoœci podpisania umowy w proponowanym
przez Eneê kszta³cie, ma dowodziæ, i¿ w rzeczywistoœci Wnioskodawca nie dzia³a³ pod przymusem. Teza ta nie zas³uguje na
uwzglêdnienie. Czas trwania wszystkich uzgodnieñ niezbêdnych do zawarcia umowy o przy³¹czenie do sieci, jak i sam fakt podjêcia
negocjacji w tym zakresie przez Eneê nie ma w niniejszej sprawie znaczenia dla oceny, czy dosz³o do narzucenia postanowieñ umowy.
Nie ma bowiem w¹tpliwoœci, i¿ Wnioskodawca z racji braku alternatywy, chc¹c korzystaæ z energii elektrycznej, musia³ w ostatecznym
rachunku zgodziæ siê na zawarcie umowy w brzmieniu proponowanym przez Eneê. W przeciwnym wypadku rozpoczêcie zabudowy
nale¿¹cej do niego nieruchomoœci nie by³oby mo¿liwe. W tych okolicznoœciach istotnego znaczenia nabiera pytanie, czy Enea mia³a
s³uszne prawo sprzeciwiæ siê wprowadzeniu zmian treœci § 13 pkt 1.1 umowy w kierunku akceptowanym przez Wnioskodawcê i czy
Wnioskodawca w warunkach konkurencji dobrowolnie zgodzi³by siê na tak¹ treœæ tego postanowienia. Kwestia ta ³¹czy siê bezpoœrednio
z zagadnieniem istnienia zwi¹zku rzeczowego lub zwyczajowego miêdzy zawarciem i wykonaniem umowy o przy³¹czenie do sieci
a ustanowieniem s³u¿ebnoœci na nieruchomoœci przy³¹czanej. Jednoczeœnie przes¹dza równie¿ o uci¹¿liwym charakterze
postanowienia zobowi¹zuj¹cego Wnioskodawcê do ustanowienia s³u¿ebnoœci.
Analizuj¹c kwestiê zwi¹zku rzeczowego, za ca³kowicie chybion¹ uznaæ nale¿y argumentacjê Enei, i¿ prawid³owoœæ wykonania
umowy o przy³¹czenie wymaga zapewnienia przedsiêbiorstwu energetycznemu skutecznego erga omnes prawa do korzystania
z nieruchomoœci w okreœlonym zakresie. Jest rzecz¹ oczywist¹, i¿ realizacja na cudzej nieruchomoœci robót budowlanych, których
celem jest przy³¹czenie tej nieruchomoœci do sieci, nie mo¿e odbyæ siê bez wspó³dzia³ania jej dysponenta (w³aœciciela, u¿ytkownika
wieczystego). Wzi¹³ to pod uwagê ustawodawca, który w art. 7 ust. 12 Prawa energetycznego na³o¿y³ na podmiot przy³¹czany do sieci
obowi¹zek umo¿liwienia przedsiêbiorstwu energetycznemu prowadzenia prac. Nie sposób jednak nie zauwa¿yæ, ¿e przepis ten nie
statuuje generalnego zobowi¹zania podmiotu przy³¹czanego do umo¿liwienia przedsiêbiorstwu energetycznemu prowadzenia prac
wszelkiego rodzaju na swojej nieruchomoœci, lecz zawê¿a przedmiot tego obowi¹zku pos³uguj¹c siê przes³ank¹ niezbêdnoœci tych prac
(polegaj¹cych na budowie i rozbudowie sieci) do realizacji konkretnego przy³¹czenia. Tymczasem, jak s³usznie wywodzi
Wnioskodawca, zobowi¹zania wynikaj¹ce z § 15 pkt 1 umowy o przy³¹czenie z 21 marca 2005 r. wykraczaj¹ poza zakres przedmiotowy
obowi¹zków okreœlonych w art. 7 ust. 12 Prawa energetycznego. Postanowienie to bowiem jednoznacznie odnosi siê do przysz³ych
inwestycji i zmierza do zapewnienia sobie przez przedsiêbiorstwo energetyczne prawa do dalszej rozbudowy sieci poprzez u³o¿enie
sieci kablowej na potrzeby innych odbiorców. Œwiadczy o tym przede wszystkim odwo³anie siê do treœci art. 124 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami celem okreœlenia niezbêdnych dla Enei przypadków, które obejmuje zgoda na udostêpnienie terenu przez
Wnioskodawcê, wyra¿ona w kwestionowanym § 15 pkt 1 umowy. Wspomniany przepis ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
przewiduje szczególny przypadek ograniczenia wykonywania prawa w³asnoœci, polegaj¹cy na znoszeniu przez w³aœciciela
przedsiêwziêæ podejmowanych na jego nieruchomoœci, polegaj¹cych na zak³adaniu i przeprowadzaniu ci¹gów drena¿owych,
przewodów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do przesy³ania p³ynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a tak¿e budowy oraz utrzymywania
obiektów niezbêdnych do korzystania z nich. Zgodnie z konstrukcj¹ art. 124 ww. ustawy, ograniczenie sposobu korzystania
z nieruchomoœci nastêpuje na podstawie decyzji starosty wykonuj¹cego zadania z zakresu administracji rz¹dowej o ile rokowania
pomiêdzy przedsiêbiorc¹, na którego rzecz ograniczenie ma nast¹piæ, a w³aœcicielem nieruchomoœci oka¿¹ siê bezskuteczne i odmówi
on udzielenia zgody na udostêpnienie nieruchomoœci. Podstaw¹ udzielenia zezwolenia jest miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie których starosta
okreœla treœæ i zakres ograniczeñ praw w³aœciciela.
Nie do obrony jest równie¿ stanowisko Enei jakoby istnia³ zwyczajowy zwi¹zek pomiêdzy zawarciem i wykonaniem umowy
o przy³¹czenie do sieci a ustanowieniem s³u¿ebnoœci na nieruchomoœci przy³¹czanej. Odwo³uj¹c siê do s³ownikowej definicji zwyczaju
jako „powszechnie przyjêtego, najczêœciej uœwiêconego tradycj¹ sposobu postêpowania w pewnych okolicznoœciach” (por. „S³ownik
jêzyka polskiego” pod red. Prof. M. Szymczaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 1008), zasadne jest stwierdzenie, i¿
zwyczaj to sposób postêpowania powszechnie stosowany i akceptowany. Do tych zreszt¹ przes³anek odwo³uje siê Enea
argumentuj¹c, i¿ praktyka zapewniania sobie przez przedsiêbiorstwa energetyczne prawa do korzystania z nieruchomoœci, na której
zlokalizowany jest obiekt przy³¹czany w okreœlonym zakresie jest powszechnie stosowana i (jak siê wydaje) powszechnie
akceptowana. Ze stanowiskiem tym nale¿y polemizowaæ. Przede wszystkim niejasne jest jaki zakres uprawnieñ Enea ma na uwadze.
Je¿eli chodzi tutaj o mo¿liwoœæ dostêpu do cudzej nieruchomoœci, na której znajduj¹ siê instalacje nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa
energetycznego, to sprawê rozstrzyga w chwili obecnej § 17 pkt 6 rozporz¹dzenia w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia
podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci. Zgodnie z tym przepisem, odbiorca energii ma obowi¹zek
umo¿liwiæ upowa¿nionym przedstawicielom przedsiêbiorstwa energetycznego dostêp, wraz z niezbêdnym sprzêtem, do nale¿¹cych do
niego elementów sieci i urz¹dzeñ znajduj¹cych siê na terenie lub w obiekcie odbiorcy, w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub
usuniêcia awarii w sieci, lub do uk³adu pomiarowego. Je¿eli jednak chodzi o dalej id¹ce uprawnienia, w szczególnoœci obejmuj¹ce
prawo rozbudowy sieci, twierdzenie o powszechnej akceptacji takiej praktyki staje siê co najmniej w¹tpliwe. Nawet gdyby tak by³o, to
zwa¿ywszy, ¿e t¹ drog¹ dochodzi do istotnego ograniczenia prawa w³asnoœci podmiotu przy³¹czanego, dobrowolna zgoda na te
ograniczenie jawi³aby siê jako dzia³anie nieracjonalne, a przez to wymuszone pozycj¹ jak¹ na rynku zajmuje przedsiêbiorstwo
energetyczne. Innymi s³owy, mielibyœmy wówczas do czynienia z praktyk¹ postêpowania przyjêt¹ nie w walce konkurencyjnej
pomiêdzy przedsiêbiorcami, lecz ukszta³towan¹ z pozycji si³y przez przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w warunkach monopolu. W ocenie
Prezesa Urzêdu, odwo³ywanie siê do zwyczaju ustalonego w powy¿szy sposób nie mo¿e byæ podstaw¹ do uznania istnienia zwi¹zku,
o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Reasumuj¹c, skoro wykazane zosta³o, i¿ zgoda na umo¿liwienie Enei dalszej rozbudowy sieci zosta³a wymuszona przymusowym
po³o¿eniem Wnioskodawcy, a œwiadczenie to nie pozostaje w rzeczowym lub zwyczajowym zwi¹zku z przedmiotem umowy
o przy³¹czenie do sieci, uznaæ trzeba, i¿ zachowanie Enei wyczerpa³o przes³anki art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów.
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Jednoczeœnie dzia³anie Enei naruszy³o art. 8 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z tym
przepisem, zakazane jest nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku polegaj¹ce na narzucaniu przez przedsiêbiorcê uci¹¿liwych
warunków umów, przynosz¹cych mu nieuzasadnione korzyœci. Uci¹¿liwym warunkiem umowy jest warunek, którego dominant
w hipotetycznej sytuacji istnienia konkurencji na danym rynku w³aœciwym, tj. realizacji swobody zawierania umów i kszta³towania ich
treœci, nie by³by w stanie wynegocjowaæ dla danej umowy (por. wyroki w spr. XVII Amr 68/93 z dnia 29 grudnia 1993 r., XVII Ama 28/99
z dnia 23 czerwca 1999 r.). Z kolei nieuzasadnione korzyœci uzyskiwane przez dominanta na skutek narzucania kontrahentowi
uci¹¿liwych warunków umowy stanowi¹ stworzenie dominantowi sytuacji korzystniejszej, ani¿eli taka, która odzwierciedla
ekwiwalentnoœæ w danym i w podobnych stosunkach umownych.
O uci¹¿liwoœci zastrze¿onego w § 15 pkt 1 umowy, prawa do dalszej rozbudowy sieci przes¹dzaj¹, zdaniem Prezesa Urzêdu, dwie
okolicznoœci. Po pierwsze, trzeba zauwa¿yæ, i¿ ograniczenie prawa w³asnoœci Wnioskodawcy ma charakter nieodp³atny, podczas gdy
ograniczenie to, jak wczeœniej powiedziano, nie nastêpuje w jego interesie, lecz w interesie przedsiêbiorstwa energetycznego oraz
ewentualnych innych przysz³ych odbiorców, których przy³¹czenie do sieci bêdzie wymaga³o rozbudowy sieci na nieruchomoœci
Wnioskodawcy. Niew¹tpliwie mo¿e siê równie¿ wi¹zaæ z obni¿eniem wartoœci nieruchomoœci. W tej sytuacji, w ocenie Prezesa
Urzêdu, Wnioskodawca ma pe³ne prawo oczekiwaæ ekwiwalentu w zamian za udzielon¹ zgodê. Wprawdzie zgoda taka nastêpuje
w trybie umownym, niemniej jednak nie pozbawia to jej cech wyw³aszczenia w szerszym znaczeniu tego s³owa, które w myœl art. 21
Konstytucji winno nast¹piæ za s³usznym odszkodowaniem. Po drugie, zgoda Wnioskodawcy na udostêpnienie nieruchomoœci ma
charakter blankietowy, dotyczy „niezbêdnych dla Enea S.A. przypadków”, bez wskazania jakichkolwiek ograniczeñ, które stanowi³yby
zabezpieczenie przed nadu¿yciem ze strony przedsiêbiorstwa energetycznego. Takie okreœlenia zakresu udzielonego prawa umo¿liwia Enei
w zasadzie dowoln¹ rozbudowê sieci bez uwzglêdnienia interesów Wnioskodawcy. Podobna sytuacja nie mia³aby miejsca gdyby zezwolenia
w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami udziela³ starosta albowiem zakres ograniczeñ w takim przypadku wyznaczaj¹
postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Nieuzasadnionych korzyœci jakie uzyskuje Enea nale¿y upatrywaæ przede wszystkim w unikniêciu procedury administracyjnej
przewidzianej w art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, niew¹tpliwie czasoch³onnej, zwa¿ywszy na koniecznoœæ
uprzedniego podjêcia negocjacji z dysponentem nieruchomoœci, a w dalszej kolejnoœci, mo¿liwoœæ zaskar¿enia decyzji starosty.
W przypadku zawarcia postanowienia o podobnej treœci jak § 15 pkt 1 umowy z Wnioskodawc¹, uprawnienie do ingerencji w cudz¹
nieruchomoœæ przedsiêbiorstwo ma zagwarantowane z góry ju¿ w umowie o przy³¹czenie do sieci. Wskazuj¹c na nieuzasadnione
korzyœci nie mo¿na te¿ pomin¹æ kwestii braku ekwiwalentu dla podmiotu udzielaj¹cego zgody na ograniczenie swoich praw, w postaci
stosownego wynagrodzenia. Jakkolwiek zaoszczêdzone w ten sposób koszty nie powinny wp³yn¹æ na ogólny poziom kosztów
inwestycji energetycznych, od których zale¿y wysokoœæ op³at za przy³¹czenie do sieci, niemniej jednak nawet gdyby wp³yw ten by³ dla
odbiorców odczuwalny, nie ma powodów, aby dzia³o siê to kosztem naruszenia interesów podmiotów, którym narzucono uci¹¿liwe
warunki umów. Zdaniem Prezesa Urzêdu, o tym, czy przedsiêbiorca uzyskuje nieuzasadnione korzyœci nie mo¿e przes¹dzaæ ogólny
bilans zysków i strat dla wszystkich odbiorców albowiem kwestiê tê nale¿y oceniaæ w odniesieniu do tej grupy odbiorców (przysz³ych
odbiorców), którym narzucono postanowienia przewiduj¹ce nieodp³atn¹ zgodê na rozbudowê sieci.
Podsumowuj¹c, w ocenie Prezesa Urzêdu, postanowienie § 15 pkt 1 umowy o przy³¹czenie, moc¹ którego Enea uzyska³a prawo
rozbudowy sieci na nieruchomoœci Wnioskodawcy, stanowi uci¹¿liwy warunek umowy przynosz¹cy nieuzasadnione korzyœci.
W warunkach istnienia konkurencji na rynku Enea nie by³aby w stanie uzyskaæ akceptacji dla takiego postanowienia od racjonalnie
dzia³aj¹cego przedsiêbiorcy.
Zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzêdu mo¿e na³o¿yæ, w drodze decyzji, na
przedsiêbiorcê karê pieniê¿n¹ w wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 10% przychodu osi¹gniêtego w roku rozliczeniowym poprzedzaj¹cym rok
na³o¿enia kary, je¿eli przedsiêbiorca ten, choæby nieumyœlnie, dopuœci³ siê naruszenia zakazu okreœlonego w art. 5, w zakresie
niewy³¹czonym na podstawie art. 6 i 7, lub naruszenia zakazu okreœlonego w art. 8. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie
zawiera zamkniêtego katalogu przes³anek, od których uzale¿niona jest wysokoœæ kar nak³adanych na przedsiêbiorców. W art. 104
przyk³adowo jedynie wskazano, i¿ Prezes Urzêdu winien wzi¹æ pod uwagê okres, stopieñ oraz okolicznoœci uprzedniego naruszenia
przepisów ustawy. Jest jednak oczywiste, i¿ na wysokoœæ kary musi mieæ równie¿ wp³yw stopieñ zagro¿enia lub naruszenia interesu
publicznoprawnego stosowanymi praktykami ograniczaj¹cymi konkurencjê. Ponadto orzecznictwo wskazuje, ¿e w przypadku kar za
stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê przes³ankami, które nale¿y braæ pod uwagê, s¹: potencja³ ekonomiczny przedsiêbiorcy,
skutki praktyki dla konkurencji lub kontrahentów, dopuszczalny poziom kary wynikaj¹cy z przepisów ustawy oraz cele, jakie kara ma
osi¹gn¹æ (por.: wyrok S¹du Najwy¿szego z 27 czerwca 2000 r., sygn. akt I CKN 793/98). W roku podatkowym 2004 Enea osi¹gnê³a
przychód w wysokoœci […] z³. Maksymalna kara mog³a zatem wynieœæ […] z³. W ocenie Prezesa Urzêdu kara w wysokoœci […] % kary
maksymalnej bêdzie dostatecznie odczuwalna. […]
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Decyzja
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie na³o¿enia obowi¹zków na Polkomtel S.A. w Warszawie
(Nr DDK-30/2005)
I. Na podstawie art. 23f ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804
ze zm.), po przeprowadzeniu postêpowania wszczêtego z urzêdu w sprawie ustalenia czy postêpowanie Polkomtel S.A.,
polegaj¹ce na pobieraniu od klientów op³aty w wysokoœci 5 z³ brutto z tytu³u monitorowania stanu rozliczeñ stanowi praktykê
naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nak³ada na Polkomtel S.A. obowi¹zek zaniechania pobierania op³aty w wysokoœci 5 z³
brutto z tytu³u monitorowania stanu rozliczeñ poprzez zaprzestanie œwiadczenia monitorowania stanu rozliczeñ.
II. Na podstawie art. 23f ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804
ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustala nastêpuj¹cy termin wykonania zobowi¹zañ przez Polkomtel S.A.
odnoœnie zaniechania pobierania op³aty w wysokoœci 5 z³ brutto z tytu³u monitorowania stanu rozliczeñ poprzez zaprzestanie
œwiadczenia monitorowania stanu rozliczeñ z dniem 1 stycznia 2006 r.:
- zmiana cenników, a nastêpnie przygotowanie i wys³anie informacji do klientów o planowanej zmianie cenników - termin
realizacji: 15 grudnia 2005 r.,
- wyprodukowanie/wydrukowanie, dystrybucja zmienionych cenników (do salonów/punktów sprzeda¿y), zamieszczenie nowych
cenników na stronie www.plusgsm.pl oraz poinformowanie w prasie o zmianie cenników - termin realizacji: 31 grudnia 2005 r.,
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wdro¿enie zmiany w systemach informatycznych oraz przetestowanie funkcjonalnoœci przez system IT - termin realizacji:
31 grudnia 2005 r.,
- zaprzestanie œwiadczenia monitorowania stanu rozliczeñ - termin realizacji: 1 stycznia 2006 r.
III. Na podstawie art. 23f ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804
ze zm.) Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nak³ada na Polkomtel S.A. obowi¹zek sk³adania w wyznaczonym
terminach informacji o stopniu realizacji ww. zobowi¹zañ wedle nastêpuj¹cego harmonogramu:
- przedstawienie Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmienionych cenników oraz wzorów informacji
kierowanej od klientów o planowanej zmianie cenników oraz potwierdzenie wysy³ania ww. informacji do klientów - termin
realizacji: 1 stycznia 2006 r.,
- przedstawienie Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informacji potwierdzaj¹cych produkcjê i dystrybucjê
zmienionych cenników do salonów/punktów sprzeda¿y, zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.plusgsm.pl
oraz zamieszczenie informacji w prasie o nowych cennikach - termin realizacji: 31 stycznia 2006 r.,
- przedstawienie Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informacji o zmianach przeprowadzonych
w systemach informatycznych oraz wynikach testów funkcjonalnoœci przez system IT - termin realizacji 31 stycznia 2006 r.,
- przedstawienie Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kompleksowej informacji o zrealizowaniu
przedmiotowej decyzji - termin realizacji: 15 lutego 2006 r.
UZASADNIENIE
W dniu 30 czerwca 2005 r. Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej „Prezesem Urzêdu”), wszcz¹³
z urzêdu postêpowanie w sprawie ustalenia czy postêpowanie Polkomtel S.A. w Warszawie (zwanego dalej tak¿e „Spó³k¹”),
polegaj¹ce na pobieraniu od klientów op³aty w wysokoœci 5 z³ brutto z tytu³u monitorowania stanu rozliczeñ stanowi praktykê
naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (zwanej dalej
„ustaw¹”). Prezes Urzêdu prowadzi³ w sprawie czynnoœci wyjaœniaj¹ce. Uzyskane w trakcie dzia³añ wyjaœniaj¹cych informacje da³y
podstawê do wszczêcia postêpowania administracyjnego w sprawie, celem ustalenia, czy postêpowanie Spó³ki mo¿e stanowiæ
dzia³anie bezprawne, naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów. Zarzucana bezprawnoœæ przejawia siê w obci¹¿aniu klientów
op³atami z tytu³u uregulowanej w Cenniku œwiadczenia us³ug telekomunikacyjnych (zwanego dalej „Cennikiem”), stosowanym przez
Polkomtel S.A. „us³ugi” monitorowania stanu rozliczeñ. Zgodnie z treœci¹ wyjaœnienia nr 35 do Cennika, monitorowanie stanu rozliczeñ
stanowi „us³ugê polegaj¹c¹ na analizowaniu konta Abonenta pod wzglêdem zap³aty za wyœwiadczone Abonentowi us³ugi
telekomunikacyjne i nastêpnie wys³aniu informacji do Abonenta, który zalega z zap³at¹ którejkolwiek p³atnoœci za us³ugi
telekomunikacyjne. Us³uga aktywowana jest tylko w przypadku, gdy Abonent nie uregulowa³ swoich zobowi¹zañ za us³ugi
telekomunikacyjne wobec Polkomtel S.A”. Prezes Urzêdu powzi¹³ w¹tpliwoœci, co do zasadnoœci traktowania monitorowania stanu
rozliczeñ jako us³ugi œwiadczonej abonentowi.
W trakcie postêpowania, Spó³ka odnios³a siê do postawionych zarzutów w nastêpuj¹cy sposób. Monitorowanie stanu rozliczeñ
stanowi w ocenie Spó³ki jedn¹ z us³ug œwiadczonych na podstawie umowy o œwiadczenie us³ug telekomunikacyjnych. Rodzaje us³ug
okreœlane s¹ w Cenniku, który, wraz z Regulaminem, stanowi integraln¹ czêœæ umowy o œwiadczenie us³ug telekomunikacyjnych.
W zwi¹zku z powy¿szym, us³ugê monitorowania stanu rozliczeñ nale¿y zakwalifikowaæ jako œwiadczenie o charakterze cywilnoprawnym
polegaj¹ce na przeprowadzeniu wnikliwej analizy konta abonenta oraz przedstawieniu zebranych w toku analizy informacji klientowi.
W ten sposób abonent otrzymuje pe³n¹ i rzeteln¹ informacjê w kwestii stanu wymagalnych i zaleg³ych zobowi¹zañ z tytu³u
zrealizowanych przez Spó³kê us³ug telekomunikacyjnych. Potwierdza to, w opinii Spó³ki, ekwiwalentnoœæ przedmiotowej us³ugi
i pozwala klientowi unikn¹æ sytuacji rozwi¹zania ze skutkiem natychmiastowym umowy zgodnie z § 16 ust. 6 Regulaminu.
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
Art. 23a ust. 1 zd. 1 ustawy stanowi, ¿e przez praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów rozumie siê godz¹ce w nie
bezprawne dzia³anie przedsiêbiorcy. Zbiorowe interesy konsumentów podlegaj¹ zatem ochronie przed dzia³aniami przedsiêbiorców,
które s¹ sprzeczne z prawem, tj. przepisami okreœlonych aktów prawnych oraz zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego i dobrymi
obyczajami. Do stwierdzenia praktyki na podstawie art. 23a ustawy konieczne jest wykazanie, ¿e spe³nione zosta³y ³¹cznie nastêpuj¹ce
przes³anki:
- bezprawnoœæ dzia³añ przedsiêbiorcy,
- naruszenie tymi dzia³aniami zbiorowego interesu konsumentów.
Bezprawnoœæ jest cech¹ dzia³ania, która polega na jego sprzecznoœci z normami prawa lub zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, bez
wzglêdu na winê, a nawet œwiadomoœæ sprawcy. Ustalenie bezprawnoœci dzia³ania wymaga wiêc wykazania, ¿e okreœlone zachowanie
koliduje z przepisami prawa. Art. 23a ust. 1 ustawy stanowi samodzieln¹ przes³ankê wszczêcia postêpowania w sprawie stosowania
praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów i nie wymaga jednoczesnego wystêpowania przes³anek wskazanych w art. 23a
ust. 2 ustawy. U¿ycie zwrotu w szczególnoœci potwierdza, ¿e art. 23a ust. 2 ustawy ma jedynie charakter przyk³adowego wyliczenia
i nie stanowi katalogu zamkniêtego praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów. Ka¿de inne naruszenie przepisów prawa,
które stanowi jednoczeœnie naruszenie zbiorowego interesu konsumentów, jest przes³ank¹ wystarczaj¹c¹ do wszczêcia
postêpowania w sprawie stosowania praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów oraz wydania w tym zakresie decyzji
stwierdzaj¹cej praktykê. Art. 23a ust. 1 ustawy stanowi bowiem klauzulê generaln¹, która analogicznie jak ma to miejsce w przypadku
art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 3851 ust. 1 Kc mo¿e byæ samodzieln¹ przes³ank¹ procesow¹. Nie jest
wiêc trafnym twierdzenie Spó³ki, ¿e w omawianym przypadku nie dosz³o do wyst¹pienia przes³anek uzasadniaj¹cych postawienie
zarzutu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Brak wystêpowania jednej z okolicznoœci wskazanych w art. 23a ust. 2
ustawy, przy jednoczesnym uprawdopodobnieniu wystêpowania bezprawnoœci stanowi wystarczaj¹c¹ podstawê do prowadzenia
postêpowania przez Prezesa Urzêdu. ród³em powstania stosunku obligacyjnego mo¿e byæ czynnoœæ prawna dwustronna
(zobowi¹zanie umowne) b¹dŸ jednostronna (np. przekaz, przyrzeczenie publiczne). Monitorowanie stanu rozliczeñ jako zobowi¹zanie
cywilnoprawne powinno charakteryzowaæ siê wystêpowaniem uprawnienia po stronie wierzyciela i skorelowanego z nim obowi¹zku
oznaczonego dzia³ania lub zaniechania po stronie d³u¿nika. Œwiadczeniem jest zachowanie d³u¿nika zgodne z treœci¹ zobowi¹zania
i polegaj¹ce na zadoœæuczynieniu godnemu ochrony interesowi wierzyciela. Wyznacznikiem interesu jest zatem korzyœæ, któr¹ ma
odnieœæ wierzyciel. Prezes Urzêdu ustali³, ¿e w omawianym stanie faktycznym, wbrew twierdzeniom Spó³ki, nie wystêpuje
ekwiwalentnoœæ oraz wzajemne korelowanie uprawnieñ i obowi¹zków stron. Nie mo¿na uznaæ, jak podnosi Spó³ka, ¿e korzyœæ po
stronie klienta stanowi unikniêcie mo¿liwoœci (a wiêc nie obligatoryjnoœci) rozwi¹zania umowy ze skutkiem natychmiastowym
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na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu. Nie stanowi te¿ korzyœci dla klienta otrzymanie pe³nej i rzetelnej informacji o stanie wymagalnych
i zaleg³ych zobowi¹zañ, gdy¿ Spó³ka jest do tego zobowi¹zana wystawiaj¹c w ustalonym okresie rozliczeniowym faktury za œwiadczone
us³ugi. Ponadto, jak wyjaœni³a Spó³ka, pobieranie op³aty za monitorowanie stanu rozliczeñ odbywa siê niezale¿nie od naliczenia odsetek
ustawowych z tytu³u opóŸnienia w sp³acie nale¿noœci. Zatem klient nie tylko nie odnosi korzyœci, lecz w zwi¹zku z nienale¿ytym
wykonaniem umowy, ponosi z tego tytu³u podwójn¹ sankcjê. Maj¹c na uwadze fakt, i¿ obie p³atnoœci naliczane s¹ w zwi¹zku
z wystêpowaniem okreœlonego zdarzenia, tzn. nienale¿ytego wykonania b¹dŸ niewykonania zobowi¹zania, charakter prawny op³aty za
monitorowanie stanu obliczeñ powoduje uzasadnione w¹tpliwoœci prawne. Wysokoœæ op³aty jest sta³a i nie zale¿y ani od wysokoœci
d³ugu, ani d³ugoœci okresu zw³oki. Tym samym istniej¹ okreœlone przes³anki, by potraktowaæ przedmiotow¹ op³atê jako karê umown¹,
naliczan¹ bezprawnie od zobowi¹zania niepieniê¿nego w œwietle art. 483 Kc. Podobnych ustaleñ co do charakteru op³aty za
monitorowanie stanu rozliczeñ dokona³ w wyroku z dnia 26 stycznia 2004 r. S¹d Rejonowy w Warszawie (sygn. akt IV C 1566/03) oraz
potwierdzi³ w wyroku z dnia 28 maja 2004 r. (sygn. akt V Ca 1056/04) koñcz¹cym postêpowanie apelacyjne S¹d Okrêgowy
w Warszawie.
Czynnoœci podejmowane przez Spó³kê, polegaj¹ce na analizowaniu stanu nale¿noœci poszczególnych klientów (zbadanie salda)
w przypadku opóŸnienia z zap³at¹ na rzecz operatora, nie mog¹ byæ zatem zakwalifikowane jako „œwiadczenie us³ug”. Dzia³anie takie
nie ³¹czy siê bowiem dla klienta z ¿adn¹ korzyœci¹, a pobierana z tego tytu³u op³ata stanowi próbê przerzucenia na klientów niektórych
kosztów dzia³alnoœci Spó³ki. Jak s³usznie podnosi S¹d Rejonowy w Warszawie w uzasadnieniu do wyroku z dnia 26 stycznia 2004 r.
prowadzenie ksiêgowoœci do kosztów takich nale¿y i nie ma ¿adnego powodu, by obci¹¿aæ nimi klienta (sygn. akt IV C 1566/03).
Ponadto, nale¿y podkreœliæ, ¿e Spó³ka i tak musia³aby dokonaæ weryfikacji p³atnoœci klienta celem naliczenia odsetek ustawowych czy
podjêcia innych kroków windykacyjnych (§ 13 ust. 3 Regulaminu). Tym samym przerzuca na klientów koszty dzia³añ, które sama
zobowi¹zana jest wykonaæ, pod pozorem œwiadczenia „us³ugi” monitorowania stanu rozliczeñ. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e
pobieranie sta³ej op³aty w wysokoœci 5 z³ brutto, niezale¿nej od faktycznej sumy zad³u¿enia jest ekonomicznie znacznie bardziej
korzystne ni¿ naliczanie odsetek ustawowych za kilkudniow¹ zw³okê w p³atnoœci i stanowi w tym wypadku „pewny” przychód Spó³ki.
Zatem monitorowanie stanu rozliczeñ w postaci zaproponowanej przez Spó³kê s³u¿y egzekucji prawid³owego wykonania umowy przez
abonentów, którzy zwlekaj¹ z zap³at¹ nale¿noœci. Nie stanowi us³ugi dostêpnej dla wszystkich klientów Spó³ki i dlatego nie mo¿e byæ
zamawiane na podstawie umowy o œwiadczenie us³ug telekomunikacyjnych. Dotyczy tylko okreœlonej kategorii abonentów, których
Spó³ka decyduje siê „mobilizowaæ” do wykonywania umowy poprzez naliczanie op³aty karnej. Dzia³anie takie, stanowi¹ce próbê ukrycia
faktycznego charakteru „us³ugi” monitowania stanu rozliczeñ oraz przerzucenia na klientów kosztów prowadzonej dzia³alnoœci nale¿y
uznaæ za sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz za naruszaj¹ce s³uszne interesy konsumentów. Pozostaje to w sprzecznoœci z art. 17 ustawy
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, który stanowi, ¿e przedsiêbiorca wykonuje dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na zasadach uczciwej
konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz s³usznych interesów konsumentów.
Analizuj¹c przedstawione przez Spó³kê wyjaœnienia w zakresie zasad dzia³ania i zastosowania monitorowania stanu rozliczeñ,
Prezes Urzêdu stwierdza, ¿e omawiana czynnoœæ nie nosi znamion „us³ugi” zarówno z punktu widzenia jêzyka potocznego monitorowanie stanu konta nie wi¹¿e siê bowiem z korzyœci¹ dla tego komu siê je œwiadczy; nie odpowiada te¿ cywilnoprawnemu
pojêciu us³ugi w rozumieniu przepisów dotycz¹cych umowy zlecenia, które jako essentialia negotii wskazuje danie zlecenia zamówienie. Monitorowanie stanu rozliczeñ nie stanowi tak¿e us³ugi telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 48 ustawy - Prawo
telekomunikacyjne, gdy¿ nie jest us³ug¹ polegaj¹c¹ na przekazywaniu sygna³ów w sieci telekomunikacyjnej. Jednoznaczne
stanowisko obok Prezesa Urzêdu, prezentuje w tym zakresie tak¿e Prezes Urzêdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Minister
Infrastruktury, a tak¿e instytucje powo³ane do ochrony praw konsumentów, tj. Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie oraz
Federacja Konsumentów. Nie jest ponadto zasadnym twierdzenie Spó³ki, ¿e monitorowanie stanu rozliczeñ jako dodatkowej us³ugi
dopuszczone jest poœrednio na podstawie art. 31 ust. 3 pkt 6 oraz art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Stanowi to daleko
posuniêt¹ nadinterpretacjê przepisów prawa, gdy¿ treœæ pierwszego z ww. przepisów prawa odnosi siê do umowy zawieranej
pomiêdzy przedsiêbiorcami telekomunikacyjnymi, natomiast w drugim przypadku ustawodawca wyraŸnie zaleca nieodp³atnoœæ
dostarczanych udogodnieñ i us³ug dodatkowych. Opinia Prezesa Urzêdu w tym przedmiocie znajduje potwierdzenie w stanowisku
Prezesa Urzêdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Podkreœlenia wymaga ponadto fakt, ¿e samo u¿ycie w ustawie pojêcia „us³uga
dodatkowa” nie daje upowa¿nienia Spó³ce do dokonywania dowolnej (korzystnej dla siebie) wyk³adni przepisów prawa. Podobnie,
zakwalifikowanie monitorowania stanu rozliczeñ jako us³ugi telekomunikacyjnej dla celów statystyki publicznej, co jako argument
dodatkowy podnosi Spó³ka, nie stanowi podstawy do uznania œwiadczenia za us³ugê telekomunikacyjn¹ i nie ma znaczenia dla
rozstrzygniêcia w niniejszym postêpowaniu. Bezsprzecznym pozostaje fakt, ¿e pojêcie us³ugi telekomunikacyjnej stworzone na
potrzeby statystyki publicznej, nie ma zastosowania w zakresie stosunków cywilnoprawnych. Pojêcie us³ugi telekomunikacyjnej dla
celów statystyki publicznej, co przyznaje Spó³ka, ma szerszy charakter ni¿ definicja us³ugi telekomunikacyjnej ujêta w Prawie
telekomunikacyjnym i z oczywistych wzglêdów nie stanowi dla Polkomtel S.A. argumentu, ¿e mamy tu do czynienia z us³ug¹
telekomunikacyjn¹. Nale¿y ponadto podnieœæ, ¿e celem wyst¹pienia przez Spó³kê o opiniê Urzêdu Statystycznego by³o odpowiednie
zaszeregowanie „us³ugi” monitorowania stanu rozliczeñ dla celów podatkowych.
Na podstawie powy¿szych ustaleñ Prezes Urzêdu stwierdza, ¿e w toku postêpowania uprawdopodobnione zosta³o, ¿e pobieranie
op³aty z tytu³u czynnoœci monitorowania stanu rozliczeñ jest obci¹¿one przes³ank¹ bezprawnoœci, o której mowa w art. 23a ust. 1
ustawy. Dzia³anie Spó³ki pozostaje w sprzecznoœci z ww. przepisami kodeksu cywilnego, ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej,
a tak¿e nie znajduje umocowania w przepisach ustawy - Prawo telekomunikacyjne.
Oprócz bezprawnoœci dzia³ania, drugim, koniecznym warunkiem uzasadniaj¹cym prowadzenie postêpowania w sprawie
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów jest wykazanie naruszenia tzw. zbiorowego interesu konsumentów. Ustawa nie
podaje definicji zbiorowego interesu konsumentów, wskazuj¹c jednak w art. 23a ust. 1 in fine ustawy, ¿e nie jest nim suma
indywidualnych interesów konsumentów. Naruszenie zbiorowego interesu konsumentów oznacza wiêc nara¿enie na uszczerbek
interesów znacznej grupy lub wszystkich konsumentów, poprzez stosowan¹ przez przedsiêbiorcê praktykê, obejmuj¹c¹ tak dzia³ania,
jak i zaniechania. O tym, czy naruszony zosta³ interes zbiorowy, nie zawsze przes¹dza kryterium iloœciowe, poniewa¿ niekiedy jeden
ujawniony przypadek naruszenia prawa konsumenta mo¿e byæ przejawem czêsto lub nawet powszechnie stosowanej praktyki
naruszaj¹cej interes zbiorowy.
Znaczenie pojêcia „ochrony konsumentów”, z art. 1 ust. 1 ustawy (zatem a contrario - pojêcia zbiorowoœci) bêd¹c przedmiotem
rozwa¿añ S¹du Najwy¿szego, zosta³o przez ten S¹d zidentyfikowane w kontekœcie funkcjonalnoœci ustawy antymonopolowej,
uzasadniaj¹cej zakres dzia³añ podejmowanych na rzecz ochrony konsumentów przez Prezesa Urzêdu. Zgodnie z twierdzeniami S¹du
Najwy¿szego nie jest zasadne uznawanie, ¿e postêpowanie z tytu³u naruszenia ustawy antymonopolowej mo¿na wszczynaæ tylko
wtedy, gdy zagro¿one s¹ interesy wielu odbiorców, a nie jest to mo¿liwe w sytuacji, gdy pokrzywdzonym jest tylko jeden konsument.
Wydawane orzeczenie ma bowiem wymiar znacznie szerszy, pe³ni tak¿e funkcjê prewencyjn¹, s³u¿y bowiem ochronie tak¿e
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nieograniczonej liczby potencjalnych konsumentów (wyrok SN z dnia 12 wrzeœnia 2003 r., I CKN 504/01). W niniejszej sprawie bez
w¹tpienia mamy do czynienia z naruszeniem praw nieograniczonej liczby konsumentów. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e umowê o œwiadczenie
us³ug telekomunikacyjnych mo¿e zawrzeæ ze Spó³k¹ ka¿dy konsument, a w przypadku zw³oki w zap³acie nale¿noœci ka¿dy mo¿e zostaæ
obarczony obowi¹zkiem zap³aty za „us³ugê” monitorowania stanu rozliczeñ. Tym samym zarzucane w toku postêpowania dzia³anie
Spó³ki polegaj¹ce na pobieraniu op³aty za monitorowanie stanu rozliczeñ narusza zbiorowe interesy konsumentów, o których mowa
w art. 23a ustawy.
Z uwagi na fakt zobowi¹zania siê Spó³ki do zaniechania pobierania op³aty w wysokoœci 5 z³ brutto tytu³em monitorowania stanu
rozliczeñ poprzez zaprzestanie œwiadczenia monitorowania stanu rozliczeñ z dniem 1 stycznia 2006 r., co stanowi przedmiot
niniejszego postêpowania, Prezes Urzêdu rozwa¿y³ mo¿liwoœæ zakoñczenia postêpowania na podstawie art. 23f ust. 1 ustawy.
Zgodnie z powo³anym przepisem, je¿eli w toku postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów
zostanie uprawdopodobnione - na podstawie okolicznoœci sprawy, informacji zawartych we wniosku lub bêd¹cych podstaw¹
wszczêcia postêpowania z urzêdu - ¿e przedsiêbiorca stosuje praktykê, o której mowa w art. 23a ustawy, a przedsiêbiorca, któremu jest
zarzucane naruszenie tego przepisu, zobowi¹¿e siê do podjêcia lub zaniechania okreœlonych dzia³añ zmierzaj¹cych do zapobie¿enia tym
naruszeniom, Prezes Urzêdu mo¿e, w drodze decyzji, na³o¿yæ obowi¹zek wykonania tych zobowi¹zañ.
Bior¹c pod uwagê, ¿e w toku przedmiotowego postêpowania zosta³o uprawdopodobnione stosowanie przez Spó³kê praktyki
naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 23a ust. 1 ustawy, a Spó³ka zobowi¹za³a siê do zaniechania
kwestionowanych w toku postêpowania dzia³añ polegaj¹cych na pobieraniu op³aty za monitorowanie stanu rozliczeñ poprzez
zaprzestanie œwiadczenia monitorowania stanu rozliczeñ, Prezes Urzêdu stwierdzi³, i¿ istniej¹ przes³anki wystarczaj¹ce do na³o¿enia na
Spó³kê, w drodze decyzji, na podstawie przepisu art. 23f ust. 1 ustawy, obowi¹zku wykonania przedmiotowych zobowi¹zañ.
Ponadto Prezes Urzêdu na³o¿y³ na Spó³kê, na podstawie przepisu art. 23f ust. 3 ustawy, obowi¹zek sk³adania w wyznaczonych
terminach informacji o stopniu realizacji ww. zobowi¹zañ.
St¹d nale¿a³o orzec, jak w sentencji decyzji. […]
6
Decyzja
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie na³o¿enia obowi¹zków na Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie i przedsiêbiorcê
Krzysztofa Z. - Firma Handlowo - Us³ugowa w Szczecinie
(Nr RGD-41/2005)
I. Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804
ze zm.) 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 w sprawie zawarcia porozumienia
ograniczaj¹cego konkurencjê, polegaj¹cego na podpisaniu w dniu 26 stycznia 2001 r. przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie i przedsiêbiorcê Krzysztofa Z. - Firma Handlowo - Us³ugowa w Szczecinie umowy najmu, w której
najemca zastrzeg³ sobie wy³¹cznoœæ sprzeda¿y obuwia ochronnego na terenie SPWSZ w Szczecinie, dzia³aj¹c w imieniu Prezesa
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po zobowi¹zaniu siê przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
w Szczecinie „do rezygnacji z zapisu o wy³¹cznoœci w kolejnych sporz¹dzanych aneksach do umowy z dnia 26 stycznia 2001 r. oraz
nastêpnych umowach na sprzeda¿ obuwia ochronnego na terenie Szpitala oraz do nieumieszczania klauzuli o wy³¹cznoœci w zawieranych
w przysz³oœci porozumieniach, umowach” i przedsiêbiorcê Krzysztofa Z. - Firma Handlowo - Us³ugowa w Szczecinie „do rezygnacji
w kolejnych aneksach do umowy z dnia 26 stycznia 2001 r. lub umowach nastêpnych z postanowienia, w którym zastrzega sobie
wy³¹cznoœæ sprzeda¿y obuwia ochronnego na terenie SPWSZ w Szczecinie oraz nie zawierania podobnych porozumieñ w przysz³oœci”
nak³ada siê na Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie i przedsiêbiorcê Krzysztofa Z. - Firma Handlowo Us³ugowa w Szczecinie, obowi¹zek przestrzegania tych zobowi¹zañ w przysz³oœci.
II. Na podstawie art. 11a ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nak³ada siê na Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie i przedsiêbiorcê Krzysztofa Z. - Firma Handlowo - Us³ugowa w Szczecinie obowi¹zek z³o¿enia w terminie
do dnia 15 grudnia 2005 r. informacji o stopniu realizacji zobowi¹zañ.
UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej: „Prezesem Urzêdu”) otrzyma³ z Biura Rzecznika
Konsumentów w Szczecinie sygna³ prasowy pt. „Wojna o papcie”, w treœci którego zawarto informacje, ¿e Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie (zwany dalej: „SPWSZ”) zabroni³ kioskarzom zlokalizowanym na terenie obiektu
sprzeda¿y ochraniaczy na obuwie. Na ka¿dym oddziale goœcie musz¹ zak³adaæ na buty ochronne kapcie, które mo¿na by³o kupiæ
w specjalnych automatach montowanych na oddzia³ach albo w kioskach; ochraniacze w automatach zapakowane w plastikowych
pojemniczkach kosztuj¹ 1 z³, zaœ w kioskach sprzedawane bez opakowania w cenie 50 gr. SPWSZ uzasadnia swoje wyst¹pienia do
kioskarzy tym, i¿ podpisa³ z Krzysztofem Z. - Firma Handlowo - Us³ugowa w Szczecinie umowê na wy³¹cznoœæ w sprzeda¿y
ochraniaczy, oraz tym, ¿e na automatach zarabia wiêcej ni¿ na dzier¿awie miejsca pod kiosk.
W zwi¹zku z tym, zosta³o wszczête postêpowanie wyjaœniaj¹ce w sprawie ustalenia, czy zasady zaopatrywania siê przez SPWSZ
w ochraniacze obuwia oraz obowi¹zuj¹ce zasady ich dystrybucji na terenie Szpitala nie stanowi¹ naruszenia przepisów ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
Szpital w swoich wyjaœnieniach wskaza³, ¿e w 1998 r. kiedy rozwa¿a³ kwestiê zabezpieczenia oddzia³ów w obuwie ochronne, bra³
pod uwagê dwie mo¿liwoœci rozwi¹zania tego problemu:
- samodzielne zaopatrywanie oddzia³ów w ochraniacze, co wi¹za³oby siê z koniecznoœci¹ zatrudnienia osób, które zajmowa³yby
siê dystrybucj¹ i pobieraniem op³at,
- umo¿liwienie prowadzenia sprzeda¿y ochraniaczy na obuwie firmie z zewn¹trz.
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Szpital wybra³ wariant drugi, gdy¿ z jednej strony nie wi¹za³ siê on z ponoszeniem kosztów, a z drugiej pozwala³ na osi¹ganie
korzyœci finansowych. Po og³oszeniu naboru ofert wp³ynê³a propozycja Krzysztofa Z. prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod
nazw¹ Firma Handlowo - Us³ugowa w Szczecinie (zwanej dalej „F.H.U. K.Z.”), która zaproponowa³a zastosowanie nowatorskiej
(wówczas) formy sprzeda¿y jednorazowego obuwia ochronnego, jak równie¿ zobowi¹za³a siê do obs³ugi i konserwacji automatów oraz
do bie¿¹cego usuwania zu¿ytego obuwia. Ponadto zaproponowa³a ona korzystn¹ op³atê za najem powierzchni pod automaty.
Poniewa¿ do Szpitala nie wp³ynê³y inne oferty zdecydowano siê podpisaæ umowê z F.H.U. K.Z. Z uwagi na znaczne nak³ady, jakie trzeba
by³o poczyniæ dla realizacji umowy, zwi¹zane z koniecznoœci¹ zainwestowania w automaty, ich monta¿ oraz bie¿¹c¹ obs³ugê, Szpital
zdecydowa³ siê udzieliæ firmie wy³¹cznoœæ na sprzeda¿ obuwia ochronnego na jego terenie, co zosta³o zawarte w § 7 umowy
z 26 stycznia 2001 r.
Zebrane w toku postêpowania wyjaœniaj¹cego informacje da³y podstawê do przyjêcia, i¿ dzia³ania Szpitala w zakresie przyznania
Najemcy praw wy³¹cznych do dystrybucji obuwia ochronnego, mog³y stanowiæ naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, st¹d te¿ postanowiono o wszczêciu z urzêdu postêpowania antymonopolowego w sprawie zawarcia porozumienia
ograniczaj¹cego konkurencjê, polegaj¹cego na podpisaniu przez SPWSZ w Szczecinie i F.H.U. K.Z. w dniu 26 stycznia 2001 r. umowy
najmu, w której Najemca zastrzeg³ sobie wy³¹cznoœæ sprzeda¿y obuwia ochronnego na terenie SPWSZ w Szczecinie (§ 7 umowy), pod
zarzutem naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W trakcie postêpowania antymonopolowego strony porozumienia nades³a³y zobowi¹zania o nastêpuj¹cej treœci: „Samodzielny
Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie zobowi¹zuje siê do rezygnacji z zapisu o wy³¹cznoœci w kolejnych
sporz¹dzanych aneksach do umowy z dnia 26 stycznia 2001 r. oraz nastêpnych umowach na sprzeda¿ obuwia ochronnego na terenie
Szpitala. Ponadto Szpital zobowi¹zuje siê do nie umieszczania klauzuli o wy³¹cznoœci w zawieranych w przysz³oœci porozumieniach,
umowach”; F.H.U. K.Z. w Szczecinie: „zobowi¹zujê siê do zaniechania okreœlonych dzia³añ, tj. w szczególnoœci do rezygnacji
w kolejnych aneksach do umowy z dnia 26 stycznia 2001 r. lub umowach nastêpnych z postanowienia, w którym zastrzegam sobie
wy³¹cznoœæ sprzeda¿y obuwia ochronnego na terenie SPWSZ w Szczecinie oraz nie zawierania podobnych porozumieñ w przysz³oœci”.
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
SPWSZ w Szczecinie i F.H.U. K.Z. zosta³ postawiony zarzut naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, tj. zawarcia porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê polegaj¹cego na podpisaniu w dniu 26 stycznia 2001 r. umowy
najmu, w której najemca zastrzeg³ sobie wy³¹cznoœæ sprzeda¿y obuwia ochronnego na terenie SPWSZ w Szczecinie (§ 7 umowy).
Niew¹tpliwie przedmiot niniejszego sporu dotyka materii interesu publicznego, bowiem skutkami dzia³añ stron porozumienia
mog¹ byæ dotkniêci nie tylko przedsiêbiorcy prowadz¹cy lub mog¹cy prowadziæ na terenie Szpitala sprzeda¿ ochraniaczy na obuwie,
a tak¿e przede wszystkim - poza pacjentami i personelem szpitala - osoby przebywaj¹ce na jego terenie w celu odwiedzenia chorych.
Osoby te, stoj¹c przed koniecznoœci¹ u¿ywania w placówkach lecznictwa zamkniêtego specjalnego obuwia nabywanego na ich koszt,
pozbawione zosta³y, wobec wprowadzenia zasad wy³¹cznoœci sprzeda¿y, mo¿liwoœci wyboru innego, ni¿ w³aœciciel automatów
dostawcy, oferuj¹cego ten sam towar po ni¿szych cenach.
Uczestnicy porozumienia ustanowili zasady, na mocy których ¿aden inny ni¿ skar¿ony F.H.U. K.Z. przedsiêbiorca nie móg³
rozprowadzaæ obuwia ochronnego. Obwarowania te dotyczy³y równie¿ i tych przedsiêbiorców prowadz¹cych na terenie Szpitala,
w sposób legalny, dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Wielu odwiedzaj¹cych Szpital po raz pierwszy, nie ma œwiadomoœci, ¿e aby poruszaæ siê po
jego terenie, nale¿y nabyæ przed wejœciem obuwie ochronne, a dla osób czêœciej wizytuj¹cych swoich bliskich, hospitalizowanych
w tej placówce ka¿dorazowa koniecznoœæ zakupu tego obuwia mo¿e stanowiæ - w zale¿noœci od sytuacji ¿yciowej - odczuwaln¹
w comiesiêcznych wydatkach pozycjê. St¹d te¿ nie bez znaczenia by³o dla nich, czy za rzecz jednorazowego u¿ytku zap³ac¹ 1 z³, czy
kwotê o po³owê ni¿sz¹, którego to wyboru, poprzez kwestionowane porozumienie konsumenci zostali pozbawieni i co uzasadnia³o
podjêcie przez Prezesa Urzêdu dzia³añ przewidzianych ustaw¹.
W tej sprawie nale¿a³o uznaæ, ¿e rynkiem w³aœciwym jest rynek sprzeda¿y jednorazowego obuwia ochronnego na rzecz osób
odwiedzaj¹cych swoich bliskich w szpitalu w Szczecinie. Sprzeda¿ ta dokonywana by³a poprzez sieæ automatów znajduj¹cych siê na
oddzia³ach i izbach przyjêæ oraz kiosk „RUCH”-u.
Jak ju¿ wskazano, dzia³anie stron porozumienia, polegaj¹ce na podpisaniu umowy z dnia 26 stycznia 2001 r. ustanawiaj¹cej prowadzenie
sprzeda¿y obuwia ochronnego przez F.H.U. K.Z. na zasadach wy³¹cznoœci, mia³o przede wszystkim skutek antykonkurencyjny, bowiem
ograniczy³o dostêp do tego rynku innym przedsiêbiorcom nie objêtymporozumieniem, a efekt antykonsumencki by³ jego pochodn¹.
Przepis art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, i¿ je¿eli w toku postêpowania antymonopolowego
zostanie uprawdopodobnione - na podstawie okolicznoœci sprawy, informacji zawartych we wniosku lub bêd¹cych podstaw¹
wszczêcia postêpowania z urzêdu - ¿e zosta³ naruszony zakaz, o którym mowa w art. 5 lub art. 8, a przedsiêbiorca lub zwi¹zek
przedsiêbiorców, któremu jest zarzucane naruszenie tego zakazu, zobowi¹¿e siê do podjêcia lub zaniechania okreœlonych dzia³añ
zmierzaj¹cych do zapobie¿enia tym naruszeniom, Prezes Urzêdu mo¿e, w drodze decyzji, zobowi¹zaæ przedsiêbiorcê lub zwi¹zek
przedsiêbiorców do wykonania tych zobowi¹zañ.
Art. 11a ust. 2 stanowi, i¿ w decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzêdu mo¿e okreœliæ termin wykonania tych zobowi¹zañ,
natomiast ust. 3 ww. przepisu stanowi, i¿ w decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzêdu nak³ada na przedsiêbiorcê lub zwi¹zek
przedsiêbiorców obowi¹zek sk³adania w wyznaczonym terminie informacji o stopniu realizacji zobowi¹zania. W ocenie Prezesa
Urzêdu, w przedmiotowej sprawie, wszystkie warunki implikuj¹ce mo¿liwoœæ zastosowania tego przepisu zosta³y wype³nione, gdy¿:
- przedsiêbiorca Krzysztof Z. w odpowiedzi na zawiadomienie o wszczêciu postêpowania antymonopolowego powo³a³ siê na
art. 11a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i zobowi¹za³ siê do zaniechania zarzucanych praktyk, a nastêpnie
przes³a³ zobowi¹zanie formu³uj¹c jego treœæ w sposób nastêpuj¹cy: „zobowi¹zujê siê do zaniechania okreœlonych dzia³añ,
tj. w szczególnoœci do rezygnacji w kolejnych aneksach do umowy z dnia 26 stycznia 2001 r. lub umowach nastêpnych
z postanowienia, w którym zastrzegam sobie wy³¹cznoœæ sprzeda¿y obuwia ochronnego na terenie SPWSZ w Szczecinie oraz
nie zawierania podobnych porozumieñ w przysz³oœci”.
- SPWSZ w Szczecinie ju¿ w trakcie postêpowania wyjaœniaj¹cego oœwiadczy³, ¿e „zastosuje siê do zaleceñ Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w zakresie wy³¹cznoœci sprzeda¿y obuwia ochronnego na terenie Szpitala”; nastêpnie w trakcie
postêpowania antymonopolowego oœwiadczy³, ¿e „sporz¹dzaj¹c now¹ umowê na sprzeda¿ obuwia ochronnego na terenie
Szpitala, nie umieœci zapisu o wy³¹cznoœci”, co potwierdzi³a treœæ otrzymanego w dniu 19 wrzeœnia 2005 r. aneksu nr 4 do
umowy z dnia 26 stycznia 2001 r. zawartego w dniu 12 maja 2005 r., a nastêpnie przes³a³ zobowi¹zanie formu³uj¹c jego treœæ
w sposób nastêpuj¹cy: „Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie zobowi¹zuje siê do rezygnacji
z zapisu o wy³¹cznoœci w kolejnych sporz¹dzanych aneksach do umowy z dnia 26 stycznia 2001 r. oraz nastêpnych umowach
na sprzeda¿ obuwia ochronnego na terenie Szpitala. Ponadto Szpital zobowi¹zuje siê do nie umieszczania klauzuli o wy³¹cznoœci
w zawieranych w przysz³oœci porozumieniach, umowach”.
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Maj¹c na uwadze wszystkie okolicznoœci sprawy, Prezes Urzêdu przychyli³ siê do z³o¿onych wniosków i przyj¹³ przedstawione
przez strony porozumienia zobowi¹zania. Jednoczeœnie, przy dokonywaniu oceny skutecznoœci przedsiêwziêtych dzia³añ, organ
antymonopolowy uzna³, ¿e z³o¿one zobowi¹zania, a przede wszystkim wprowadzenie w dniu 12 maja 2005 r. aneksu nr 4 do umowy
z dnia 26 stycznia 2001 r. eliminuj¹cego zapis § 7, w którym najemca zastrzeg³ sobie wy³¹cznoœæ sprzeda¿y obuwia ochronnego na
terenie SPWSZ w Szczecinie, oka¿¹ siê wystarczaj¹ce dla zapobie¿enia naruszeniom ustawy.
W tym stanie rzeczy orzeczono jak w pkt I sentencji.
Art. 11a ust. 3 stanowi, i¿ w decyzji, o której mowa w ust. 1 ustawy Prezes Urzêdu nak³ada na przedsiêbiorcê lub zwi¹zek
przedsiêbiorców obowi¹zek sk³adania w wyznaczonym terminie informacji o stopniu realizacji zobowi¹zania. W przedmiotowej
sprawie uznano, termin do dnia 15 grudnia 2005 r. za ca³kowicie wystarczaj¹cy dla powiadomienia Prezesa Urzêdu o stopniu realizacji
zobowi¹zania.
W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w pkt II sentencji. […]
7
Decyzja
z dnia 1 grudnia 2005 r.
w sprawie stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów
przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. w Lublinie
(Nr RLU-33/2005)
I. Na podstawie art. 23c ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804
ze zm.), stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy oraz § 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 administracyjnego z urzêdu przeciwko Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Komunikacyjnemu Lublin Sp. z o.o.
w Lublinie w sprawie praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, uznaje siê za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów praktykê Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego
Lublin Sp. z o.o. w Lublinie, polegaj¹c¹ na bezprawnym dzia³aniu poprzez niestosowanie przewidzianych prawem - art. 153 ustawy
z dnia 12 wrzeœnia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.), art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r.
o wy¿szych szko³ach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590 ze zm.), art. 20 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.) - ulg przy
sprzeda¿y biletów u kierowcy Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego Lublin Sp. z o.o., co stanowi naruszenie art. 23a ust. 1
wskazanej wy¿ej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz nakazuje siê zaniechanie jej stosowania.
II. Na podstawie art. 23d ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.),
stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy oraz § 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 administracyjnego przeciwko Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Komunikacyjnemu Lublin Sp. z o.o.
w sprawie praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów wszczêtego z urzêdu, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów stwierdza siê, ¿e dzia³ania Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego Lublin Sp. z o.o. w Lublinie
polegaj¹ce na ró¿nicowaniu cen biletów ze wzglêdu na miejsce ich sprzeda¿y nie stanowi¹ praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy
konsumentów, o której mowa w art. 23a ust. 1 wskazanej wy¿ej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
UZASADNIENIE
Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatura w Lublinie, po publikacjach prasowych na temat zasad sprzeda¿y biletów
stosowanych przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. w Lublinie (zwane dalej „MPK“ lub „Spó³k¹“), wszczê³a
postêpowanie wyjaœniaj¹ce celem ustalenia czy nast¹pi³o naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
uzasadniaj¹ce wszczêcie postêpowania antymonopolowego w sprawie zakazu stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy
konsumentów. W wyniku tego postêpowania ustalono, ¿e MPK stosuje ró¿ne ceny biletów ze wzgledu na miejsce ich sprzeda¿y.
Wy¿sza cena obowi¹zuje, gdy bilet nabywany jest u kierowcy pojazdu MPK, dodatkowo nie stosuje siê wówczas ulg ustawowych
i gminnych na bilety przys³uguj¹cych okreœlonym grupom pasa¿erów.
Analiza za³¹czonych do stanowiska MPK dokumentów, tj. obowi¹zuj¹cego cennika us³ug i regulaminu przewozu da³y podstawê do
wszczêcia, w imieniu Prezesa Urzêdu, przeciwko MPK postêpowania antymonopolowego, pod zarzutem stosowania praktyki
naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów, poprzez bezprawne dzia³ania polegaj¹ce na nieuzasadnionym i niezgodnym z prawem
ró¿nicowaniu cen biletów na us³ugi MPK ze wzglêdu na miejsce ich sprzeda¿y i niestosowaniu przewidzianych prawem ulg w biletach
sprzedawanych u kierowcy MPK, tj. pod zarzutem naruszenia art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
Zgodnie z treœci¹ art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów rozumie siê godz¹ce w nie bezprawne dzia³ania przedsiêbiorcy. Nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma
indywidualnych interesów konsumentów. Do uznania okreœlonego dzia³ania przedsiêbiorcy za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów w rozumieniu art. 23a ust. 1 ustawy, spe³nione musz¹ byæ nastêpuj¹ce przes³anki:
- dzia³anie to godzi w zbiorowe interesy konsumentów,
- okreœlonemu dzia³aniu przedsiêbiorcy mo¿na przypisaæ cechê bezprawnoœci.
MPK, bêd¹c Spó³k¹ prawa handlowego, której w³aœcicielem jest Gmina Lublin, œwiadczy us³ugi przewozu œrodkami komunikacji
miejskiej. S¹ to us³ugi u¿ytecznoœci publicznej. Warunkiem skorzystania przez konsumentów z przewozu jest nabycie wa¿nego biletu
na przejazd. Do przejazdu uprawniaj¹ konsumentów bilety jednorazowe normalne, ulgowe ustawowe i ulgowe gminne, bilety
jednorazowe nabywane u kierowcy, bilety okresowe, bilet dwudziestoczterogodzinny, bilet roczny, bilet rodzinny. Wszystkie rodzaje
biletów dostêpne s¹ dla z góry nieokreœlonej liczby konsumentów, którzy zamierzaj¹ skorzystaæ z us³ug tego przewoŸnika. Dotyczy to
biletów nabywanych zarówno w sieci zewnêtrznej, jak i wewnêtrznej tego przedsiêbiorcy, w tym biletów nabywanych u kierowców
w pojazdach MPK. Tym samym spe³niony jest w niniejszej sprawie warunek, o którym mowa w art. 23a ust. 1, a dotycz¹cy mo¿liwoœci
oceny dzia³añ MPK, jako naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, gdy¿ dzia³ania tego przedsiêbiorcy w zakresie sprzeda¿y
biletów jednorazowych i jednorazowych u kierowcy dotycz¹ z góry nieokreœlonej i trudnej do ustalenia liczby konsumentów, zarówno
w okresie obecnym, jak i w przysz³oœci.
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Bezprawnoœæ tradycyjnie ujmowana jest jako sprzecznoœæ z obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem prawnym. Pojêcie porz¹dek prawny
obejmuje nakazy i zakazy wynikaj¹ce z normy prawnej, a tak¿e nakazy i zakazy wynikaj¹ce z norm moralnych i obyczajowych okreœlanych,
jako zasady wspó³¿ycia spo³ecznego. Bezprawnoœæ jest kategori¹ obiektywn¹. Rozwa¿enia przy ocenie bezprawnoœci wymaga
kwestia, czy czyn sprawcy by³ zgodny, czy te¿ niezgodny z obowi¹zuj¹cymi zasadami porz¹dku prawnego. ród³em tych zasad s¹:
- normy prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego - jako regu³y postêpowania wyznaczone przez nakazy i zakazy wynikaj¹ce z norm
prawa pozytywnego, w szczególnoœci prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, pracy, finansowego, ustaw i aktów
prawnych reguluj¹cych poszczególne dziedziny gospodarki itp.,
- nakazy i zakazy wynikaj¹ce z zasad wspó³¿ycia spo³ecznego (dobre obyczaje) - Komentarz do Kodeksu cywilnego Gerard
Bieniek Lex Polonica Prima.
S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e o bezprawnoœci dzia³ania mo¿na mówiæ wówczas, gdy nie zachodzi ¿adna ze szczególnych
okolicznoœci usprawiedliwiaj¹cych okreœlone dzia³anie. Okolicznoœciami tymi s¹:
- dzia³anie w ramach porz¹dku prawnego, tj. dzia³anie dozwolone przez obowi¹zuj¹ce przepisy,
- wykonywanie prawa podmiotowego,
- zgoda pokrzywdzonego oraz
- dzia³anie w obronie uzasadnionego interesu (wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 19.10.1989 r. II CR 419/89 OSP 1990/11-12
poz. 377).
Zakwestionowanym dzia³aniem MPK w ramach prowadzonego postêpowania administracyjnego w niniejszej sprawie jest
niestosowanie ulg na bilety dla grup pasa¿erów, którym zosta³y one przyznane przez ustawodawcê w przypadku zakupu przez tak¹
uprawnion¹ osobê biletu u kierowcy MPK. Podstawy prawne przyznanych ulg to powszechnie obowi¹zuj¹ce akty prawne w postaci
ustaw enumeratywnie wyliczonych w czêœci ustalaj¹cej stan faktyczny sprawy. Ustawy te precyzyjnie okreœlaj¹ wysokoœæ
przyznanych przez ustawodawcê ulg (50% ceny biletu) i dok³adnie okreœlaj¹ kategorie osób, którym te uprawnienia zosta³y przyznane.
Uprawnione ustawowo osoby do ulgowych przejazdów korzystaj¹ z tego przywileju w przypadku korzystania z us³ug MPK, gdy
dokonuj¹ zakupu biletu w innych punktach ani¿eli u kierowcy, w pojeŸdzie. Wówczas cena biletu ulgowego ustawowego wynosi 50%
ceny biletu normalnego kupowanego w ten sam sposób, czyli 1,00 z³. Wobec faktu, ¿e ustawodawca nakaza³ wszystkim
przedsiêbiorcom œwiadcz¹cym us³ugi transportu miejskiego, w tym MPK, stosowanie ulg na przejazdy dla okreœlonych grup
konsumentów nie przewiduj¹c w tym zakresie ¿adnych odstêpstw i mo¿liwoœci dowolnego dzia³ania, obowi¹zek ten Spó³ka powinna
wykonywaæ zgodnie z zapisami wskazanych aktów prawnych. W praktyce MPK jednak nie wykonuje tego obowi¹zku w nale¿yty sposób.
W przypadku nierespektowania przepisów ustawowych, tj. art. 153 ustawy o szkolnictwie wy¿szym, art. 77 ustawy o wy¿szych
szko³ach zawodowych i art. 20 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego spe³niona jest przes³anka bezprawnoœci dzia³ania przedsiêbiorcy, jako nie przestrzeganie obowi¹zuj¹cego prawa
wynikaj¹cego z konkretnych ustaw. Nakazy zawarte w tych aktach prawnych s¹ nakazami bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cymi i nie daj¹
mo¿liwoœci wyboru w zakresie ich przestrzegania. Przepisy prawa wskazuj¹, ¿e studentom, studentom szkó³ zawodowych,
kombatantom i innym osobom bêd¹cym ofiarami represji wojennych i powojennych przys³uguje ulga w op³atach, ulga taryfowa
w wysokoœci 50% za przejazd œrodkami komunikacji miejskiej. Tym samym, zdaniem organu antymonopolowego, bilet ulgowy
ustawowy kupowany u kierowcy MPK powinien byæ tañszy o 50% w stosunku do biletu normalnego nabywanego w ten sam sposób.
Tak jednak nie jest i u kierowcy MPK cena biletu ulgowego ustawowego jest taka sama, jak biletu normalnego, tj. wynosi 2,00 z³.
Tym samym spe³nione s¹ warunki bezprawnego godzenia w interesy konsumentów uprawnionych do wskazanych wy¿ej ulg,
a pozbawionych przez Spó³kê tego uprawnienia, wbrew obowi¹zuj¹cym w tym zakresie regulacjom prawnym. Ze wzglêdu na fakt, ¿e
zakwestionowane dzia³ania dotycz¹ szerokiego krêgu konsumentów, z góry nie okreœlonej liczby osób, spe³nione s¹ wszystkie
przes³anki uzasadniaj¹ce stwierdzenie praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów poprzez bezprawne dzia³ania MPK
w stosunku do tych uprawnionych ustawowo grup osób.
II. Naczelny S¹d Administarcyjny w wyroku z dnia 12 czerwca 2002 r., sygn. akt SA/Sz279/2002 stwierdzi³, ¿e niedopuszczalne s¹
ustalenia zró¿nicowanych op³at za przewozy œrodkami miejskiej komunikacji autobusowej przez Radê Gminy na tych samych trasach
w zale¿noœci tylko od miejsca zakupu biletu. Argumentuj¹c swoje stanowisko NSA stwierdzi³, ¿e ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach
(Dz. U. Nr 97, poz. 1050) ma chroniæ interesy nabywców. W sytuacji ró¿nicowania cen biletów w zale¿noœci od miejsca ich zakupu
zachwiana jest zasada równoœci wobec prawa, gdy¿ w znacznie mniej korzystnej sytuacji postawione s¹ osoby, które z ró¿nych
powodów nie mog¹ zakupiæ wczeœniej biletu i zmuszone s¹ zakupuj¹c go u kierowcy p³aciæ wy¿sz¹ cenê za przejazd na tej samej trasie,
co inne osoby, które dokona³y zakupu w innych punktach po cenie znacznie ni¿szej. NSA uzna³ zatem, ¿e zwiêkszenie op³at za przejazdy
œrodkami komunikacji miejskiej w przypadku zakupu biletu u kieruj¹cego pojazdem ma charakter dop³aty, do ustalania której rada gminy
nie jest uprawniona w œwietle uregulowañ prawnych stanowi¹cych podstawê podjêcia takich decyzji. Dzia³anie takie jest dowolnoœci¹
nie maj¹c¹ oparcia w przepisach kompetencyjnych organu samorz¹du w tym zakresie. Przepisy te nie daj¹ radom gmin mo¿liwoœci
uchwalania tego rodzaju dop³at do ceny biletu.
W niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z identycznym stanem faktycznym bêd¹cym przedmiotem rozstrzygniêcia NSA, gdy¿
Gmina Lublin „scedowa³a” (nie w formie konkretnego okreœlenia zakresu tych uprawnieñ) obowi¹zek okreœlenia cen na bilety na
Zarz¹d MPK, sama ustalaj¹c w tym zakresie tylko jedn¹ cenê maksymaln¹. Gmina nie wskaza³a tak¿e przedsiêbiorcy zasad ustalania
przez niego poszczególnych rodzajów tych cen. Tym samym nale¿y w niniejszej sprawie przyj¹æ, ¿e dzia³ania Zarz¹du MPK poprzez
podjêcie wewnêtrznej uchwa³y ustalaj¹cej ceny na bilety s¹ dzia³aniami podejmowanymi przez przedsiêbiorcê samodzielnie w oparciu
o wewnêtrzne akty w³adz tej Spó³ki. Dzia³ania te nie mog¹ byæ oceniane w oparciu o przepisy ustawy o cenach w takim zakresie,
w jakim odnosz¹ siê do gminy. W przypadku MPK, przedsiêbiorca ma mo¿liwoœæ dowolnego kszta³towania cen w ramach ponoszonych
kosztów, a jedyne ograniczenie, jakie go wi¹¿e w tym zakresie, to cena maksymalna ustalona w uchwale Rady Gminy Lublin.
W kontekœcie tych zapisów MPK nie wykracza poza obowi¹zuj¹ce j¹ regulacje gminne.
W trakcie prowadzonego postêpowania ustalono, ¿e sprzeda¿ biletów u kierowcy MPK stanowi alternatywn¹, uzupe³niaj¹c¹,
formê sprzeda¿y biletów, za które to czynnoœci kierowcy otrzymuj¹ dodatkowe wynagrodzenie. Wprowadzenie tej formy sprzeda¿y nie
mo¿e zak³óciæ wykonywania us³ugi przewozu, zatem stosowanie dop³aty do biletów zakupywanych u kierowcy, w pojeŸdzie, nale¿y
uznaæ za dopuszczalne i uzasadnione. W tym zakresie dzia³ania MPK nie s¹ bezprawne, gdy¿ s¹ zgodne z art. 22 Konstytucji RP, który
stanowi, ¿e ograniczenie wolnoœci gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze wzglêdu na wa¿ny interes
publiczny. Jak wykazano wy¿ej ¿aden akt prawny nie zakazuje MPK stosowania dop³at w przypadku zakupu biletu u kierowcy pojazdu.
Ograniczenie wolnoœci gospodarczej mo¿e nast¹piæ tylko aktem prawnym o randze ustawy. W niniejszej sprawie w przypadku
stosowania dop³at do biletów zakupywanych u kierowcy nie zachodz¹ takie okolicznoœci.
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Równie¿ w przypadku drugiego ograniczenia o charakterze wa¿nego interesu publicznego nie mo¿na mówiæ o tego typu
ograniczeniu, gdy¿ przyznane przez Spó³kê ulgi gminne s¹ w istocie dobrowolne, przyznane przez samego przedsiêbiorcê i zakres oraz
warunki ich obowi¹zywania mog¹ byæ przez niego dowolnie okreœlane i modyfikowane. W rzeczywistoœci ulgi te maj¹ charakter
promocji, stosowanej tylko w okreœlonych przypadkach.
Tym samym nie s¹ spe³nione przes³anki bezprawnoœci dzia³ania MPK i naruszenia zbiorowego interesu konsumentów. Sprzeda¿
biletów u kierowcy wobec rozbudowanej sieci dystrybucji stanowi formê uzupe³niaj¹c¹ i ma na celu zachêcenie konsumentów do
nabywania biletów w innych punktach sprzeda¿y ani¿eli u kierowcy, w pojeŸdzie. Nieograniczone niczym stosowanie tej formy
sprzeda¿y biletów mo¿e zak³ócaæ i utrudniaæ œwiadczenie podstawowej dzia³alnoœci, jak¹ jest bezpieczny przewóz osób.
W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji niniejszej decyzji. […]
8
Decyzja
z dnia 1 grudnia 2005 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez CCC S.A. w Polkowicach Dolnych za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów
(Nr RWA-33/2005)
Na podstawie art. 23e ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 23a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r.
Nr 86, poz. 804 ze zm.) 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 z urzêdu postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w imieniu
Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje siê za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów praktykê stosowan¹
przez spó³kê CCC S.A. w Polkowicach Dolnych polegaj¹c¹ na umieszczeniu w treœci wzorów zg³oszenia niezgodnoœci towaru z umow¹
postanowienia w brzmieniu: „Klient zobowi¹za³ siê w terminie 14 dni odebraæ decyzjê dotycz¹ca, ustosunkowania siê sprzedaj¹cego
do ¿¹dañ kupuj¹cego bez dodatkowego poinformowania. Klauzulê podpisano za zgod¹ konsumenta”, które narusza przepisy ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176
ze zm.), poprzez na³o¿enie na kupuj¹cych obowi¹zków niewynikaj¹cych z ww. ustawy, które zmniejszaj¹ ryzyko odpowiedzialnoœci
sprzedawcy co do konsekwencji nierozpatrzenia reklamacji w terminie, co stanowi naruszenie art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów i stwierdza siê zaniechanie jej stosowania z dniem 6 wrzeœnia 2005 r.
UZASADNIENIE
W dniu 29 lipca 2005 r. zosta³o wszczête z urzêdu w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej
„Prezesem Urzêdu”) postêpowanie w zwi¹zku z podejrzeniem stosowania przez spó³kê CCC S.A. w Polkowicach Dolnych (zwanej
dalej: „CCC S.A.” lub „Spó³k¹”) praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów, polegaj¹cej na umieszczeniu w treœci wzorów
zg³oszenia niezgodnoœci towaru z umow¹ postanowienia o nastêpuj¹cej treœci: „Klient zobowi¹za³ siê w terminie 14 dni odebraæ
decyzjê dotycz¹c¹ ustosunkowania siê sprzedaj¹cego do ¿¹dañ kupuj¹cego bez dodatkowego poinformowania. Klauzulê podpisano
za zgod¹ konsumenta”. Podstawê wszczêcia niniejszego postêpowania stanowi³ wzorzec formularza zg³oszenia niezgodnoœci towaru
z umow¹ stosowany w postêpowaniu reklamacyjnym przez spó³kê CCC S.A., uzyskany przez Prezesa Urzêdu z dwóch ró¿nych Ÿróde³,
co prowadzi³o do wniosku, i¿ jest on powszechnie stosowany. Analiza treœci ww. wzorca - w ocenie Prezesa Urzêdu - budzi³a
podejrzenie, i¿ zosta³ on opracowany w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). CCC S.A. umieœci³a bowiem w zg³oszeniu
reklamacyjnym zapis, który nak³ada na konsumenta obowi¹zek odbioru decyzji w sprawie reklamacji w terminie 14 dni, co mo¿e prowadziæ
do zwolnienia sprzedawcy z odpowiedzialnoœci za niedotrzymanie terminu. Zdaniem Prezesa Urzêdu, tak sformu³owany zapis we wzorcu
reklamacyjnym pozwala na unikniêcie przez sprzedawcê - CCC S.A. skutków wynikaj¹cych z dyspozycji art. 8 ust. 3 powo³anej ustawy.
Zgodnie z treœci¹ tego przepisu, je¿eli sprzedawca, który otrzyma³ od kupuj¹cego ¿¹danie doprowadzenia towaru konsumpcyjnego
niezgodnego z umow¹ do stanu zgodnego z umow¹ przez nieodp³atn¹ naprawê albo wymianê na nowy, nie ustosunkowa³ siê do tego
¿¹dania w terminie 14 dni, uwa¿a siê, ¿e uzna³ te ¿¹danie za uzasadnione. Prezes Urzêdu powy¿szy zapis zakwalifikowa³ jako mog¹cy
naruszyæ przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, poprzez na³o¿enie
na kupuj¹cych obowi¹zków niewynikaj¹cych z ww. ustawy, które zmniejszaj¹ ryzyko odpowiedzialnoœci sprzedawcy, co do konsekwencji
nierozpatrzenia reklamacji w terminie, mog³o stanowiæ naruszenie art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
W myœl art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów
rozumie siê godz¹ce w nie bezprawne dzia³anie przedsiêbiorcy, przy czym nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma
indywidualnych interesów konsumentów. Na mocy powo³anego przepisu zbiorowe interesy konsumentów podlegaj¹ ochronie przed
godz¹cymi w nie naruszeniami polegaj¹cymi na bezprawnych dzia³aniach przedsiêbiorców. Bezprawnoœæ, do której odwo³uje siê
ustawodawca, oznacza sprzecznoœæ z prawem (z przepisami innych ustaw), a tak¿e z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego oraz z dobrymi
obyczajami. Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów reguluj¹ce postêpowanie w sprawie praktyk naruszaj¹cych
zbiorowe interesy konsumentów w przewa¿aj¹cej mierze maj¹ charakter przepisów procesowych. Normy materialnoprawne istotne
z punktu widzenia wydania decyzji znajduj¹ siê w innych ustawach, poza ustaw¹ o ochronie konkurencji i konsumentów. Prezes Urzêdu
dokonuje analizy dopuszczalnoœci zachowania przedsiêbiorcy w œwietle przepisów innych ustaw, stosuj¹c zaœ art. 23a ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów stwierdza, czy zachowanie takie, je¿eli nosi cechy bezprawnoœci, stanowi praktykê naruszaj¹c¹
zbiorowe interesy konsumentów. A zatem, aby okreœlone dzia³anie przedsiêbiorcy mog³o zostaæ uznane za praktykê naruszaj¹c¹
zbiorowe interesy konsumentów, Prezes Urzêdu musi wykazaæ, i¿ zachowanie przedsiêbiorcy spe³nia ³¹cznie trzy przes³anki:
- jest bezprawne,
- godzi w interes konsumentów,
- interes konsumentów, w który godzi zachowanie przedsiêbiorcy ma charakter zbiorowy.
W odniesieniu do dzia³añ podejmowanych przez CCC S.A., polegaj¹cych na umieszczeniu w treœci wzorów zg³oszenia
niezgodnoœci towaru z umow¹ stosowanych w obrocie z konsumentami, postanowieñ w brzmieniu: „Klient zobowi¹za³ siê w terminie
14 dni odebraæ decyzjê dotycz¹c¹ ustosunkowania siê sprzedaj¹cego do ¿¹dañ kupuj¹cego bez dodatkowego poinformowania.
Klauzulê podpisano za zgoda konsumenta”, ich bezprawnoœæ nale¿y wywieœæ z naruszenia przepisów ustawy o szczególnych
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warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. W ocenie Prezesa Urzêdu, powy¿sza klauzula nak³ada na
konsumentów obowi¹zki niewynikaj¹ce z ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej jednoczeœnie zmniejszaj¹c
ryzyko odpowiedzialnoœci sprzedawcy za towar niezgodny z umow¹. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ww. ustawy sprzedawca ma obowi¹zek
ustosunkowaæ siê do ¿¹dañ zg³oszonych przez konsumenta w terminie 14 dni. Przepis ten nak³ada jednoznacznie na sprzedawcê
obowi¹zek ustosunkowania siê do ¿¹dania konsumenta, przewiduj¹c jednoczeœnie sankcjê za niedotrzymanie terminu w postaci
uznania ¿¹dania konsumenta za uzasadnione. Celem powo³anego przepisu jest zdyscyplinowanie sprzedawcy w zakresie wyra¿enia
stanowiska odnoœnie zg³oszonej niezgodnoœci towaru z umow¹ i ze wzglêdu na ni¹ - ¿¹dania nabywcy co do sposobu doprowadzenia
do stanu zgodnoœci. A zatem sprzedawca w ci¹gu 14 dni powinien poinformowaæ konsumenta, w jakim zakresie uznaje stwierdzon¹
niezgodnoœæ towaru, w jakim terminie nast¹pi wymiana albo naprawa, jeœli stwierdzona niezgodnoœæ wymaga ekspertyzy - w jakim
terminie zostanie ona wykonana, b¹dŸ poinformowaæ konsumenta, ¿e nie uznaje zg³oszonych ¿¹dañ z uwagi na niemo¿liwoœæ lub
nadmiernoœæ kosztów ich realizacji. Je¿eli nie uczyni tego, uwa¿a siê, ¿e uzna³ roszczenia konsumenta za uzasadnione. Tym samym
z milczeniem sprzedawcy w zwi¹zku ze zg³oszonym ¿¹daniem przez kupuj¹cego w terminie 14 dni ustawodawca wi¹¿e zastosowanie
regu³y interpretacyjnej, na podstawie, której brak reakcji oznacza uznanie roszczenia za uzasadnione. Konsument pod groŸb¹ utraty
ww. uprawnieñ jest zobowi¹zany jedynie do dokonania aktu starannoœci w postaci zawiadomienia sprzedawcy o niezgodnoœci
z umow¹ przed up³ywem dwóch miesiêcy od jej stwierdzenia. Przepisy ustawy nie wymagaj¹, by konsument odebra³ decyzjê
sprzedawcy dotycz¹c¹ ustosunkowania siê do zg³oszonych przez niego roszczeñ.
Prezes Urzêdu uzna³, i¿ w stosowanym przez CCC S.A. formularzu zg³oszenia niezgodnoœci towaru z umow¹ sprzedawca
przerzuca na konsumenta obowi¹zek poinformowania o podjêtej przez siebie decyzji poprzez zobowi¹zanie go do odbioru decyzji w sposób niezgodny z dyspozycj¹ art. 8 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej. Zdaniem Prezesa Urzêdu,
tak sformu³owany zapis w praktyce mo¿e stwarzaæ pole do nadu¿yæ ze strony sprzedawcy polegaj¹cych na faktycznym niewype³nieniu
obowi¹zków wynikaj¹ch z ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej. Niepojawienie siê konsumenta w ci¹gu 14 dni
umo¿liwia bowiem sprzedawcy rozpatrzenie reklamacji po up³ywie 14 - dniowego terminu poprzez przedstawienie swojej decyzji
konsumentowi, który po up³ywie ww. terminie przyjdzie po odbiór decyzji w sprawie reklamacji, rzekomo sporz¹dzonej w granicach
ustawowego terminu. Zapis taki mo¿e równie¿ wprowadziæ w b³¹d kupuj¹cego co do terminu, w ci¹gu którego sprzedawca powinien
przedstawiæ swoje stanowisko wobec zg³oszonych przez niego roszczeñ. Na³o¿enie na konsumenta obowi¹zku odbioru decyzji
sprzedawcy w ci¹gu 14 dni mo¿e prowadziæ do wywo³ania nieprawdziwego przekonania o wy³¹czeniu przys³uguj¹cych mu uprawnieñ
w sytuacji, gdy kupuj¹cy zg³osi siê po up³ywie umówionego terminu.
Prezes Urzêdu analizuj¹c okolicznoœci sprawy rozwa¿y³ wyjaœnienia przekazane przez CCC S.A. Prezes Urzêdu uzna³ za nietrafn¹
argumentacjê Spó³ki, zgodnie z któr¹ brak uregulowania w przepisie art. 8 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y
konsumenckiej sposobu udzielania odpowiedzi na z³o¿on¹ przez konsumenta reklamacjê uprawnia sprzedawcê do na³o¿enia na
konsumenta obowi¹zku osobistego odbioru reklamacji. Celem ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej jest
silniejsza ochrona interesów konsumenta, st¹d te¿ ustawa pozytywnego dzia³ania wymaga od sprzedawcy. To sprzedawca jest
zobowi¹zany - bez wzglêdu na poniesione koszty - ustosunkowaæ siê do ¿¹dania konsumenta, dotycz¹cego niezgodnoœci towaru
z umow¹, w terminie 14 dni od zg³oszenia, pod rygorem uznania ¿¹dania za w pe³ni uzasadnione. Natomiast faktu nieuregulowania
przez ustawodawcê szczegó³owych kwestii trybu postêpowania reklamacyjnego, np. formy odpowiedzi na zg³oszenie niezgodnoœci
towaru z umow¹, nie nale¿y interpretowaæ w ten sposób, i¿ sprzedawca mo¿e przerzuciæ swój obowi¹zek na konsumenta. Ca³kowicie
nieuzasadnione i niemaj¹ce oparcia w przepisach Kc jest stwierdzenie, jakoby przyjêcie praktyki pisemnego powiadomienia
konsumenta jako wymogu, w istocie spowoduje skrócenie wyznaczonego terminu o tzw. drogê pocztow¹.
Powy¿sze rozumowanie prowadzi do konkluzji, ¿e przytoczona wy¿ej treœæ wzoru zg³oszenia niezgodnoœci towaru z umow¹
mo¿e pogarszaæ pozycjê prawn¹ konsumenta w szczególnoœci poprzez eliminacjê b¹dŸ modyfikacjê jego ustawowych uprawnieñ. Tym
samym za bezprawne nale¿y uznaæ zakwestionowane przez Prezesa Urzêdu dzia³ania podejmowane przez CCC S.A., polegaj¹ce na
zobowi¹zywaniu kupuj¹cych do odbioru reklamacji.
W œwietle powy¿ej przedstawionych okolicznoœci nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ kwestionowane dzia³ania CCC S.A. godz¹ w interesy
konsumentów, jako ¿e kszta³tuj¹ obowi¹zki konsumentów w sposób sprzeczny z przepisami obowi¹zuj¹cego prawa. Takie dzia³anie
pozwala bowiem na niewywi¹zanie siê przez Spó³kê z obowi¹zku rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni. W sytuacji, gdy konsument
zjawi siê po odbiór decyzji po terminie 14-dniowym (np. w wyniku choroby lub wyjazdu poza miejsce zamieszkania) nie mo¿e mieæ
pewnoœci, ¿e odpowiedŸ na jego reklamacjê by³a gotowa w ci¹gu 14 dni. Ponadto, przedmiotowe dzia³anie godzi w interesy
ekonomiczne konsumenta, jako ¿e nara¿a go na poniesienie dodatkowych kosztów (koszty dojazdu). Nale¿y podkreœliæ, i¿ ustawa
o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej stanowi, ¿e konsument mo¿e ¿¹daæ doprowadzenia zakupionego towaru do
stanu zgodnego z umow¹ przez nieodp³atn¹ naprawê lub wymianê. Stosownie zaœ do art. 8 ust. 2 powo³anej ustawy, nieodp³atnoœæ
naprawy lub wymiany towaru na nowy oznacza tak¿e, ¿e sprzedawca ma obowi¹zek zwrotu kosztów poniesionych przez konsumenta
przy realizacji prawa do uzyskania towaru zgodnego z umow¹. Podkreœlenia wymaga równie¿ fakt, i¿ pos³ugiwanie siê takim
postanowieniem przez Spó³kê mo¿e byæ wykorzystywane w sytuacji, gdy konsument sk³ada reklamacjê - czyli wówczas, gdy jest
niezadowolony z jakoœci zakupionego towaru. Zaœ postanowienie „klauzulê podpisano za zgod¹ klienta” i umieszczenie miejsca na
podpis pod postanowieniem ma sugerowaæ, ¿e konsument dobrowolnie przyjmuje na siebie takie zobowi¹zanie. Dzia³anie takie
stanowi nadu¿ycie przez podmiot profesjonalny, jakim jest przedsiêbiorca, pozycji zajmowanej wobec s³abszej strony umowy
(konsumenta), który w wyniku dzia³añ przedsiêbiorcy mo¿e zostaæ pozbawiony prawa dochodzenia przys³uguj¹cych mu uprawnieñ.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, zdaniem Prezesa Urzêdu, za uzasadnione uznaæ nale¿y stwierdzenie, i¿ pos³ugiwanie siê przez
spó³kê CCC S.A. w obrocie konsumenckim formularzem zg³oszenia niezgodnoœci towaru z umow¹ zawieraj¹cym zapis nak³adaj¹cy na
konsumentów obowi¹zek uzyskania decyzji sprzedawcy odnoœnie rozpatrzenia reklamacji, stanowi praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe
interesy konsumentów, o której mowa w art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegaj¹c¹ na ukszta³towaniu
obowi¹zków konsumentów w sposób sprzeczny z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej.
Jednoczeœnie, wobec wycofania z obrotu z dniem 6 wrzeœnia 2005 r. i wprowadzenia przez Spó³kê nowych wzorów formularzy
zg³oszenia niezgodnoœci towaru z umow¹, zgodnych z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej,
zdaniem Prezesa Urzêdu, za uzasadnione nale¿y uznaæ, i¿ kwestionowana w przedmiotowej decyzji praktyka zosta³a zaprzestana.
W zwi¹zku z tym uzasadnione jest zakoñczenie prowadzonego postêpowania rozstrzygniêciem wydanym na podstawie art. 23e
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przepis art. 23e ww. ustawy stanowi, i¿ w przypadku, gdy przedsiêbiorca zaprzesta³
stosowania praktyki, o której mowa w art. 23a, Prezes Urzêdu wydaje decyzjê o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów i stwierdza zaniechanie jej stosowania. Dodatkowo, nale¿y podkreœliæ, i¿ stosownie do art. 23e ust. 3 ww. ustawy
„ciê¿ar udowodnienia okolicznoœci, o których mowa w ust. 1 (a wiêc sytuacji, w której przedsiêbiorca zaprzesta³ stosowania praktyki,
o której mowa w art. 23a ww. ustawy) spoczywa na przedsiêbiorcy.” Zatem, stosownie do powo³anego przepisu, to przedsiêbiorca
obarczony jest ciê¿arem udowodnienia okolicznoœci, i¿ jego zachowanie przesta³o naruszaæ zakazy praktyk naruszaj¹cych zbiorowe
interesy konsumentów, a wiêc uzasadniaj¹cych wydanie decyzji na podstawie art. 23e ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
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Oceniaj¹c przedstawiony przez Spó³kê nowy wzorzec zg³oszenia niezgodnoœci towaru z umow¹, Prezes Urzêdu uzna³, i¿ jego treœæ
jest zgodna z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej, pozostawia bowiem mo¿liwoœæ faktycznego
ustalenia pomiêdzy konsumentem a sprzedawc¹ sposobu wywi¹zania siê przez Spó³kê ze swoich obowi¹zków. Nie zawiera zarazem
kwestionowanych w niniejszej decyzji postanowieñ, zawartych we wczeœniejszych formularzach reklamacyjnych. Maj¹c powy¿sze na
wzglêdzie Prezes Urzêdu uzna³, i¿ stosowanie przez CCC S.A. praktyki naruszaj¹cej zbiorowy interes konsumentów zosta³o
zaniechane z dniem wycofania z obrotu starych formularzy reklamacyjnych, tj. w dniu 6 wrzeœnia 2005 r.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, orzeczono jak w sentencji. […]
9
Decyzja
z dnia 15 grudnia 2005 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Wielkopolsk¹ Okrêgow¹ Izbê Aptekarsk¹ w Poznaniu za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
(Nr RPZ-36/2005)
I. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.)
oraz stosownie do art. 28 ust. 6 ww. 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, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, uznaje siê dzia³anie Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê,
okreœlon¹ w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, poprzez zawarcie porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê w drodze podjêcia w dniu
28 czerwca 2005 r. uchwa³y Rady Izby nr 13/05 „w sprawie niedozwolonej reklamy produktów leczniczych”, zobowi¹zuj¹cej cz³onków
Izby pe³ni¹cych funkcje kierowników aptek ogólnodostêpnych „(…) do przestrzegania przepisów dotycz¹cych reklamy produktów
leczniczych i wystrzegania siê niedozwolonych praktyk” wskazuj¹c w §1 pkt b wspomnianej uchwa³y, ¿e niedozwolon¹ praktyk¹
jest w szczególnoœci: „oferowanie w obrocie aptecznym produktów leczniczych i preparatów diagnostycznych z listy leków
podstawowych oraz z listy leków wydawanych na niektóre choroby przewlek³e, za odp³atnoœci¹ rycza³tow¹, za cenê ni¿sz¹ ni¿
ustalony rycza³t”, co jest równoznaczne z poœrednim ustaleniem cen na te produkty i nakazuje jej zaniechania.
II. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku z art. 101 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 ww. 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.), w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zwi¹zku ze
stwierdzeniem praktyki okreœlonej w pkt I sentencji decyzji, nak³ada siê na Wielkopolsk¹ Okrêgow¹ Izbê Aptekarsk¹ w Poznaniu,
karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 25.000,00 z³ p³atn¹ do bud¿etu pañstwa.
UZASADNIENIE
W dniu 19 lipca 2005 r. w zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê doniesieniami prasowymi, wszczêto z urzêdu postêpowanie wyjaœniaj¹ce,
którego celem by³o wstêpne ustalenie czy nast¹pi³o naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
uzasadniaj¹ce wszczêcie postêpowania antymonopolowego. Postêpowaniem objêto Wielkopolsk¹ Okrêgow¹ Izbê Aptekarsk¹
w Poznaniu (zwan¹ dalej: „Wielkopolsk¹ Izb¹” lub „Izb¹”), której organ - Rada Izby w dniu 28 czerwca 2005 r. podj¹³ uchwa³ê
nr 13/2005 „w sprawie niedozwolonej reklamy produktów leczniczych”. Uchwa³a ta zobowi¹zywa³a cz³onków Izby, pe³ni¹cych funkcje
kierowników aptek ogólnodostêpnych, do „(…) przestrzegania przepisów dotycz¹cych reklamy produktów leczniczych i wystrzegania
siê niedozwolonych praktyk”, za które, w myœl §1 pkt b powy¿szej uchwa³y, uznano w szczególnoœci „oferowanie w obrocie
aptecznym produktów leczniczych i preparatów diagnostycznych z listy leków wydawanych na niektóre choroby przewlek³e za
odp³atnoœci¹ rycza³tow¹ za cenê ni¿sza ni¿ ustalony rycza³t”, okreœlaj¹c, w §1 pkt 2 niniejszej uchwa³y, tê praktykê jako niedozwolon¹
reklamê produktu leczniczego, której stosowanie stanowi podstawê wszczêcia wobec osób j¹ stosuj¹cych postêpowania w sprawie
odpowiedzialnoœci zawodowej.
Dnia 28 czerwca 2005 r. Wielkopolska Okrêgowa Rada Aptekarska, na postawie art. 27 pkt 1 w zwi¹zku z art. 64 ust. 2 ustawy
o izbach aptekarskich, podjê³a uchwa³ê „w sprawie niedozwolonej reklamy produktów leczniczych”. W § 1 pkt 1 tej uchwa³y Rada
przypomnia³a, i¿ „powinnoœci¹ farmaceutów pe³ni¹cych funkcjê kierowników aptek ogólnodostêpnych jest przestrzeganie przepisów
dotycz¹cych reklamy produktów leczniczych i wystrzegania siê niedozwolonych praktyk”. Takimi niedozwolonymi praktykami s¹
w szczególnoœci:
- „umieszczanie w widocznym miejscu plakatów, kolportowanie ulotek, zamieszczanie informacji w mediach elektronicznych
i w œrodkach masowego przekazu, zawieraj¹cych w swej treœci dane o nazwach handlowych, dawkach, postaci
farmaceutycznej oraz o cenach leków wydawanych na podstawie recepty lekarskiej, leków refundowanych oraz leków
zawieraj¹cych w swym sk³adzie substancjê psychotropow¹, co stanowi naruszenie art. 57 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy - Prawo
farmaceutyczne oraz art. 45 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii” (§ 1 pkt 1a uchwa³y),
- „oferowanie w obrocie aptecznym produktów leczniczych i preparatów diagnostycznych z listy leków podstawowych oraz
listy leków wydawanych na niektóre choroby przewlek³e za odp³atnoœci¹ rycza³tow¹, za cenê ni¿sz¹ ni¿ ustalony rycza³t, co
jest sprzeczne z art. 36 pkt 1 o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze œrodków publicznych” (§ 1 pkt 1 b uchwa³y).
W § 2 pkt 2 uchwa³y wskazano, i¿ „praktyki okreœlone w pkt 1 stanowi¹ niedozwolon¹ reklamê produktu leczniczego. Praktyki takie
s¹ sprzeczne ze stanowiskiem Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie nieuczciwej konkurencji oraz art. 32 i 33
Kodeksu etyki Aptekarza RP.” W punkcie 3 natomiast znalaz³o siê stwierdzenie, i¿ „stosowanie przez kierowników aptek
niedozwolonych form reklamy stanowi podstawê do wszczêcia wobec nich postêpowania z zakresu odpowiedzialnoœci zawodowej.”
Uchwa³a wesz³a w ¿ycie z dniem 8 lipca 2005 r.
Prezes Urzêdu na podstawie zgromadzonych dowodów, uzna³, ¿e wy¿ej wymieniona uchwa³a mo¿e stanowiæ zakazane
porozumienie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W zwi¹zku z powy¿szym, w dniu
2 wrzeœnia 2005 r., zosta³o wszczête z urzêdu postêpowanie antymonopolowe przeciwko Wielkopolskiej Okrêgowej Izbie Aptekarskiej.
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
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Okolicznoœci faktyczne niniejszej sprawy s¹ bezsporne. Kwestionowana jest natomiast ocena tych faktów, która doprowadzi³a
Prezesa Urzêdu do wniosku, i¿ Izba stosuje praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê okreœlone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów. Zgodnie z tym przepisem, zakazane s¹ porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie,
ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku w³aœciwym, polegaj¹ce na ustalaniu, bezpoœrednio lub poœrednio, cen
i innych warunków zakupu lub sprzeda¿y towarów. Szeroka definicja porozumienia w art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów pozwala na objêcie zakazami wynikaj¹cymi z przepisu art. 5 ww. ustawy wszelkich form skoordynowanych dzia³añ
niezale¿nie funkcjonuj¹cych przedsiêbiorców lub ich zwi¹zków, wywo³uj¹cych negatywne skutki rynkowe w postaci ograniczenia b¹dŸ
wyeliminowania konkurencji. Uchwa³y i inne akty zwi¹zków przedsiêbiorców s¹ jedn¹ z tych form zachowañ, wskazan¹ w art. 4 pkt 4
lit. c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która mo¿e byæ kwalifikowana jako porozumienie ograniczaj¹ce konkurencjê.
Wbrew temu co podnosi Izba w swoim stanowisku, zarówno doktryna, jak i orzecznictwo jednolicie uznaj¹ za zwi¹zki
przedsiêbiorców organizacje samorz¹du zawodowego powo³ane na podstawie odrêbnych przepisów. Bez znaczenia jest przy tym fakt,
czy zwi¹zek zrzesza równie¿ inne osoby niebêd¹ce przedsiêbiorcami w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. Dla uznania organizacji za zwi¹zek przedsiêbiorców, wystarczaj¹ce jest bowiem, aby jej cz³onkami, obok innych osób,
byli równie¿ przedsiêbiorcy.
Niew¹tpliwie farmaceuci, posiadaj¹cy prawo wykonywania zawodu, wpisani na listê cz³onków Izby s¹ przedsiêbiorcami
w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z tym przepisem przedsiêbiorc¹ jest
osoba fizyczna wykonuj¹ca zawód we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek lub prowadz¹ca dzia³alnoœæ w ramach wykonywania
takiego zawodu. Co wiêcej, czêœæ cz³onków Izby jest tak¿e przedsiêbiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Wykonuj¹ oni bowiem dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w rozumieniu przepisu art. 2 ww.
ustawy. Zgodnie z tym przepisem, dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ jest zarobkowa dzia³alnoœæ wytwórcza, budowlana, handlowa, us³ugowa
oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z³ó¿, a tak¿e dzia³alnoœæ zawodowa, wykonywana w sposób
zorganizowany i ci¹g³y. Tak¿e na gruncie poprzednio obowi¹zuj¹cego stanu prawnego tzn. na gruncie ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.
- Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) aptekarze uznawani byli za przedsiêbiorców i prowadzili dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ na podstawie wpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej lub Rejestru Przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego
(dotyczy m.in. spó³ek partnerskich). W zwi¹zku z powy¿szym Wielkopolska Izba Aptekarska w Poznaniu, jako samorz¹d zawodowy, do
którego przynale¿noœæ jest obligatoryjna, musi byæ uznana za zwi¹zek przedsiêbiorców, w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
Obszar dzia³ania Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej ustalony przez Naczeln¹ Radê Aptekarsk¹ na podstawie art. 2 ust. 2
ustawy o izbach aptekarskich przes¹dza jednoczeœnie o zasiêgu, w³aœciwego w sprawie, rynku geograficznego, który obejmuje teren
województwa wielkopolskiego z wy³¹czeniem obszaru dawnego województwa kaliskiego. Rynek produktowy natomiast stanowi
obrót detaliczny produktami leczniczymi, zdefiniowanymi w art. 2 pkt 32 Prawa farmaceutycznego i obejmuj¹cymi leki: gotowe,
recepturowe oraz apteczne. Obrót ten, okreœlony w art. 87 ust. 2 pkt 1 Prawa farmaceutycznego jako zaopatrywanie ludnoœci
w produkty lecznicze, stanowi czêœæ us³ug farmaceutycznych, które, co do zasady, œwiadcz¹ wy³¹cznie apteki ogólnodostêpne. Prócz
zaopatrywania ludnoœci w produkty lecznicze, us³ugi farmaceutyczne, w œwietle art. 86 ust. 2 Prawa farmaceutycznego, obejmuj¹
m.in. sporz¹dzanie leków recepturowych i aptecznych oraz udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych.
Niemniej jednak za ograniczeniem rynku produktowego do obrotu detalicznego produktami leczniczymi przemawia fakt, i¿ jest
to najistotniejsza, g³ówna czêœæ dzia³alnoœci aptek ogólnodostêpnych. Pozosta³e bowiem us³ugi maj¹ wzglêdem tej dzia³alnoœci
charakter pomocniczy i uzupe³niaj¹cy, zaœ niektóre z nich, jak np. udzielanie informacji o produktach leczniczych, mog¹ byæ œwiadczone
przez inne podmioty (lekarzy). Ponadto uchwa³a Izby w zakresie, w jakim kwestionowana jest w niniejszym postêpowaniu
jednoznacznie odnosi siê do dzia³alnoœci handlowej ww. aptek.
Do uznania porozumienia za naruszaj¹ce zakaz okreœlony w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
wystarczaj¹ce jest wykazanie, ¿e porozumienie stawia sobie za cel ograniczenie konkurencji na ustalonym rynku w³aœciwym. W ocenie
Prezesa Urzêdu, cel ten, w okolicznoœciach niniejszej sprawy, jest oczywisty. Istot¹ bowiem kwestionowanej czêœci uchwa³y
z 28 czerwca 2005 r. jest zobowi¹zanie kierowników aptek ogólnodostêpnych, pod rygorem odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej, do
zapewnienia sprzeda¿y wskazanych tam leków wy³¹cznie za cenê ustalonego rycza³tu. Nie ma zatem w¹tpliwoœci, ¿e Rada Izby d¹¿y
do tego, aby pozbawiæ wszystkie apteki ogólnodostêpne mo¿liwoœci oferowania niektórych leków poni¿ej ustalonej kwoty rycza³tu.
Skoro w œwietle art. 9 ustawy o cenach, ceny rycza³towe leków maj¹ charakter cen maksymalnych, a tym samym dozwolona jest ich
sprzeda¿ za cenê ni¿sz¹, dzia³ania zmierzaj¹ce do nadania tym cenom charakteru cen sztywnych musz¹ byæ traktowane jako dzia³ania
zmierzaj¹ce do ograniczenia konkurencji na rynku detalicznego obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.
Za zakazane porozumienie cenowe uznawane s¹ wszelkiego rodzaju uzgodnienia cenowe, zarówno dotycz¹ce konkretnego
poziomu cen zakupu lub sprzeda¿y, jak równie¿ cen minimalnych, maksymalnych, kierunkowych, a nawet cen rekomendowanych,
je¿eli stwarzaj¹ pewnoœæ co do polityki cenowej konkurentów. Bezsprzecznie, w katalogu zakazanych uzgodnieñ cenowych nale¿y
umieœciæ równie¿ ustalenie dla okreœlonej kategorii leków cen sztywnych w sytuacji, gdy obowi¹zuj¹ce przepisy nadaj¹ tym cenom
charakter cen maksymalnych. Wymaga przy tym podkreœlenia, i¿ te same przepisy nie przyznaj¹ samorz¹dowi aptekarskiemu ¿adnych
uprawnieñ w zakresie kszta³towania cen leków. Takie uprawnienia, na podstawie ustawy o cenach, maj¹ wy³¹cznie wskazane tam
organy administracji publicznej, w tym wypadku Minister Zdrowia i Izba tych organów zastêpowaæ nie mo¿e. Na podstawie uchwa³y
II Zjazdu IV Kadencji Izby z dnia 15 kwietnia 2005 r. mo¿na zreszt¹ wnosiæ, i¿ Izba mia³a tego pe³n¹ œwiadomoœæ, skoro wzywa³a
Naczeln¹ Izbê Aptekarsk¹ do podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu nowelizacjê ustawy o cenach i nadanie cenom urzêdowym charakteru
cen sztywnych. Przekraczaj¹c swoje uprawnienia i wykorzystuj¹c zarazem fakt, i¿ cz³onkowie Izby maj¹ obowi¹zek przestrzegania
zasad etyki i deontologii zawodowej, a Izba dysponuje narzêdziami, które mog¹ to zapewniæ, podjê³a jednak uchwa³ê, której realizacja
doprowadzi do oczywistego skutku w postaci ograniczenia konkurencji pomiêdzy aptekami ogólnodostêpnymi.
Stawiana przez Izbê teza, i¿ jej dzia³anie ma na celu ochronê interesu publicznego, rozumianego jako przeciwdzia³anie wzrostowi
wydatków na refundacjê leków, bêd¹cego konsekwencj¹ zwiêkszonej sprzeda¿y leków za cenê ni¿sz¹ ni¿ ustalony rycza³t,
nie zas³uguje na uwzglêdnienie. Trudno bowiem dopatrzyæ siê zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy obni¿aniem cen na leki objête
odp³atnoœci¹ rycza³tow¹ przez niektóre apteki a ogólnym zwiêkszeniem sprzeda¿y tych leków zwa¿ywszy, ¿e zgodnie z art. 36 ust. 1
i art. 37 ust. 1 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, odp³atnoœci¹ rycza³tow¹ objête s¹
wy³¹cznie leki wydawane na podstawie recepty. Oznacza to, i¿ lekarze, a nie pacjenci decyduj¹, które leki i w jakiej iloœci s¹ nabywane
i w ostatecznym rachunku, jaki jest ogólny poziom refundacji ze œrodków publicznych.
Uto¿samianie praktyki polegaj¹cej na sprzeda¿y leków za cenê ni¿sz¹ ni¿ ustalony rycza³t z niedozwolon¹ reklam¹ produktów
leczniczych nie przes¹dza o legalnoœci spornej uchwa³y. Jest to zreszt¹ swego rodzaju nadu¿ycie, nie maj¹ce uzasadnienia w przepisach
ustawy Prawo farmaceutyczne albowiem taka praktyka z ca³¹ pewnoœci¹ nie mieœci siê w pojêciu reklamy produktu leczniczego,
zdefiniowanego w art. 52 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, a tym samym nie znajduje siê w katalogu zakazanych dzia³añ
reklamowych okreœlonych w art. 55 i nast. Prawa farmaceutycznego. Takim samym nadu¿yciem jest odwo³ywanie siê w spornej
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uchwale do naruszenia zasad etycznych. Co prawda trudno odmówiæ s³usznoœci stwierdzeniu, i¿ lek nie jest „zwyk³ym” towarem
handlowym (co zosta³o wyra¿one w art. 33 ust. 2 pkt 7 Kodeksu Etyki Aptekarza RP), to jednak nale¿y podkreœliæ, i¿ kszta³towanie zasad
etycznych wykonywania zawodu, jak i nadzór nad ich stosowaniem nie mog¹ naruszaæ porz¹dku prawnego, w tym ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów. Piecza nad przestrzeganiem zasad etyki i deontologii zawodowej, nie mo¿e bowiem sprowadzaæ siê do
podejmowania dzia³añ, które wykraczaj¹ poza przyznane ustawowo kompetencje samorz¹du zawodowego, a zarazem wywo³uj¹ lub
mog¹ wywo³aæ negatywne skutki w zakresie rozwoju konkurencji, która w obrocie detalicznym lekami nie jest przecie¿ wy³¹czona.
Leki, pomimo swojej specyfiki zwi¹zanej z przeznaczeniem i miejscem dystrybucji dla ostatecznych u¿ytkowników - konsumentów,
jest towarem w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zaœ op³aty rycza³towe pobierane za niektóre leki
odpowiadaj¹ definicji ceny, okreœlonej w art. 4 pkt 7 tej ustawy. Powy¿sze sprawia jednoczeœnie, i¿ dosz³o do naruszenia interesu
publicznego, uzasadniaj¹cego ingerencjê Prezesa Urzêdu w dzia³ania podejmowane przez Wielkopolsk¹ Izbê Aptekarsk¹.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê orzeczono, jak w pkt I sentencji.
Zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku z art. 101 ust. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzêdu mo¿e
na³o¿yæ, w drodze decyzji, na zwi¹zek przedsiêbiorców karê pieniê¿n¹ w wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 10 % przychodu osi¹gniêtego
w roku rozliczeniowym poprzedzaj¹cym rok na³o¿enia kary, je¿eli zwi¹zek ten, choæby nieumyœlnie, dopuœci³ siê naruszenia zakazu
okreœlonego w art. 5, w zakresie niewy³¹czonym na podstawie art. 6 i 7, lub naruszenia zakazu okreœlonego w art. 8.
Ustalaj¹c wysokoœæ kary Prezes Urzêdu wzi¹³ pod uwagê fakt, ¿e porozumienie zawarte przez Wielkopolsk¹ Izbê Aptekarsk¹
w Poznaniu, okreœlone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zaliczane jest do najciê¿szych naruszeñ prawa konkurencji.
Prezes Urzêdu uzna³, i¿ kara w wysokoœci 25.000,00 PLN, stanowi¹ca oko³o […]% przychodu osi¹gniêtego przez Izbê w roku 2004
oraz oko³o […] % górnej granicy kary bêdzie adekwatna do dokonanego naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów i nale¿ycie wype³ni funkcjê represyjno - wychowawcz¹, a z drugiej strony wymusi przestrzeganie porz¹dku prawnego
w przysz³oœci. Jednoczeœnie kara ta bêdzie odpowiednia do mo¿liwoœci finansowych Izby. […]
10
Decyzja
z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez przedsiêbiorcê Kazimierza A. - „Mechanika Samochodowa, Wyci¹gi Narciarskie”
w Na³êczowie za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
(Nr RLU-46/2005)
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)
w zwi¹zku z art. 8 ust. 2 pkt 5 tej ustawy oraz stosownie do treœci 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 na
wniosek Ma³gorzaty P. - „Gregmar” w W¹wolnicy przeciwko Kazimierzowi A. - „Mechanika Samochodowa, Wyci¹gi Narciarskie”
w Na³êczowie, dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje praktykê stosowan¹ przez
Kazimierza A., polegaj¹c¹ na ¿¹daniu od osób, które wypo¿yczy³y narty w wypo¿yczalni konkurencyjnej firmy, oprócz op³aty za
karnet dodatkowej op³aty w wysokoœci 5 lub 10 z³ nie pobieranej od innych osób korzystaj¹cych ze stoku i z wyci¹gu lub na odmowie
tym osobom udostêpnienia wyci¹gu i stoku narciarskiego, za nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku us³ug
wypoczynkowo - rekreacyjnych w zakresie odp³atnego udostêpniania wyci¹gu i stoku narciarskiego zlokalizowanych na stoku
w R¹blowie i za ograniczaj¹c¹ konkurencjê na rynku œwiadczenia us³ug wypo¿yczania sprzêtu sportowego, poprzez przeciwdzia³anie
ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do rozwoju konkurencji i nakazuje zaniechanie jej stosowania.
II. Na podstawie art. 90 ustawy cyt. w pkt I. ww. decyzji, nadaje rygor natychmiastowej wykonalnoœci.
III. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku z art. 8 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, nak³ada siê na Kazimierza A. karê pieniê¿n¹
w wysokoœci 2.367 z³, p³atn¹ do bud¿etu pañstwa.
UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej „Prezesem Urzêdu”) wszcz¹³ w dniu 21 lutego 2005 r.
postêpowanie wyjaœniaj¹ce w sprawie podejmowanych przez Kazimierza A. dzia³añ, które polega³y na ograniczaniu dostêpu do
korzystania z wyci¹gu narciarskiego w R¹blowie klientom wnioskodawcy, co mo¿e stanowiæ praktykê, polegaj¹c¹ na nadu¿ywaniu
pozycji dominuj¹cej, poprzez przeciwdzia³anie ukszta³towaniu warunków niezbêdnych do powstania lub rozwoju konkurencji na rynku
lokalnym, tj. praktykê okreœlon¹ w art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wnioskodawca poda³, ¿e prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w R¹blowie, która polega na prowadzeniu wypo¿yczalni nart,
us³ugach „ma³ej gastronomii” oraz prowadzeniu parkingu w bezpoœrednim s¹siedztwie firmy Kazimierza A., który jest w³aœcicielem
stoku narciarskiego, prowadzi nadto wypo¿yczalniê nart, us³ugi „ma³ej gastronomii” oraz parking. Zarzuty wnioskodawcy dotyczy³y,
w szczególnoœci, stosowania przez pracowników firmy Kazimierza A. dzia³añ dyskryminacyjnych wobec klientów firmy
wnioskodawcy, które polega³y na: ograniczaniu dostêpu do wyci¹gu narciarskiego na stoku w R¹blowie dla klientów firmy
wnioskodawcy, niedopuszczenie klientów wnioskodawcy do korzystania z jej parkingu, pobieranie dodatkowych op³at w wysokoœci
5 i 10 z³ od klientów, którzy wypo¿yczyli narty u wnioskodawczyni tytu³em korzystania z jego „wyprodukowanego œniegu”, których nie
musieli uiszczaæ inni klienci, utrudnianiu klientom wnioskodawcy w korzystaniu z baru wnioskodawcy poprzez zastawienie go starymi
paletami i przyczep¹ campingow¹ od strony stoku i wyci¹gu narciarskiego, rozstawieniu przez Kazimierza A. reklam, które zas³aniaj¹
bar i parking wnioskodawcy.
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
W przedmiotowej sprawie, w ocenie Prezesa Urzêdu, niew¹tpliwie przedmiot niniejszego sporu dotyka materii interesu
publicznego, jakkolwiek skutek praktyki dotyka bezpoœrednio tylko jednego przedsiêbiorcê. Stosowanie udowodnionych niniejszym
postêpowaniem restrykcji wobec klientów, którzy wypo¿yczali narty w wypo¿yczalni konkurencyjnej dokonywane by³o przez
Kazimierza A. z pozycji jego si³y rynkowej jedynego dysponenta wyci¹giem narciarskim i stokiem w R¹blowie. Dzia³ania tego
przedsiêbiorcy godz¹ w istotê konkurencji, bowiem zmierzaj¹ do wyeliminowania lub przynajmniej ograniczenia dzia³alnoœci przez
jedynego konkurenta funkcjonuj¹cego na rynku. Gdyby przyzwoliæ Kazimierzowi A. na dzia³ania, których stosowanie udowodniono mu
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w toku postêpowania antymonopolowego, konsumenci, którym skutecznie uniemo¿liwiono dostêp do wyci¹gu i stoku, nigdy wiêcej
nie wypo¿ycz¹ nart u wnioskodawcy. W konsekwencji konkurencyjny rynek utraci racjê bytu. Skutkami dzia³añ Kazimierza A. dotkniêty
jest nie tylko jeden przedsiêbiorca, który funkcjonuje na rynku, oraz nie tylko inni potencjalni przedsiêbiorcy, którzy mogliby prowadziæ
podobn¹ dzia³alnoœæ konkurencyjn¹. W ostatecznym rozrachunku skutkami antykonkurencyjnych dzia³añ zawsze objêci s¹
konsumenci, którym próbuje siê ograniczyæ mo¿liwoœæ wyboru us³ugi. Konsumenci, którzy wypo¿yczyli narty u wnioskodawcy,
w obliczu zastosowania wobec nich przez Kazimierza A. restrykcji w postaci koniecznoœci zap³acenia dodatkowej op³aty, nie wpuszczenia
na stok lub doznaj¹cy innych szykan - chc¹c korzystaæ ze stoku i wyci¹gu nie zdecyduj¹ siê na powtórne korzystanie z us³ug firmy
wnioskodawcy. Dzia³ania takie mog¹ w efekcie wyeliminowaæ wnioskodawcê z rynku wypo¿yczania, co pozbawi konsumentów
mo¿liwoœci wyboru skorzystania z us³ug konkurencyjnego przedsiêbiorcy. Naruszenie zatem kwestionowanymi dzia³aniami nie tylko
interesów konkurencji, ale i konsumentów, przes¹dza o naruszeniu interesu publicznoprawnego.
Przepis art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, ¿e zakazane jest nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej
na rynku w³aœciwym przez jednego lub kilku przedsiêbiorców. Art. 8 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, jako jeden z przejawów nadu¿ywania pozycji
dominuj¹cej, wymienia przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania lub rozwoju konkurencji. W ocenie
Prezesa Urzêdu dzia³ania przedsiêbiorcy, które wype³niaj¹ przes³anki cyt. wy¿ej art. 8 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, to ¿¹danie od osób, które
wypo¿yczy³y narty w wypo¿yczalni konkurencyjnej firmy, oprócz op³aty za karnet dodatkowej op³aty w wysokoœci 5 lub 10 z³ nie
pobieranej od innych osób korzystaj¹cych ze stoku i z wyci¹gu lub odmowa udostêpnienia wyci¹gu i stoku narciarskiego. Liczba
przypadków osób dotkniêtych praktykami stosowanymi przez Kazimierza A. - w œwietle zeznañ œwiadków - ka¿e rozpatrywaæ te
dzia³ania nie jako jednostkowe sytuacje lub sporadyczne zdarzenia, ale jako okreœlon¹ taktykê postêpowania w okreœlonych sytuacjach,
co wype³nia znamiona „praktyki”. Skoro wiêc, dzia³ania te podejmowane by³y w podobnych okolicznoœciach i nakierowane by³y na
realizacjê konkretnego celu le¿¹cego w interesie przedsiêbiorcy, nie jest mo¿liwe, aby by³y one stosowane przez pracowników
Kazimierza A. bez jego wiedzy i akceptacji, szczególnie w sytuacji, gdy by³ on obecny na stoku codziennie od rana do wieczora.
Ostatecznie przekona³y organ antymonopolowy o roli Kazimierza A. jako inicjatora tych dzia³añ zeznania œwiadków policjantów
wezwanych na interwencjê w zwi¹zku z zarzuconymi przedsiêbiorcy dzia³aniami. Wynika z nich wprost, ¿e Kazimierz A. wyda³ swoim
pracownikom ustne polecenie stosowania takich dzia³añ, a swoje uprawnienia do ich stosowania wywodzi³ ze swoich praw jako
w³aœciciela stoku w R¹blowie. Wprawdzie Prezes Urzêdu dostrzega pewn¹ obiektywn¹ trudnoœæ faktyczn¹, która polega na
utrudnionej identyfikacji przez pracowników Kazimierza A. klientów, którzy wypo¿yczyli narty w wypo¿yczalni Ma³gorzaty P.
w warunkach, gdy na stoku lub w kolejce do wyci¹gu jest du¿o osób, a na ziemi le¿y œnieg, który zas³ania narty. Niemniej, t¹ w³aœnie
trudnoœci¹ t³umaczy fakt, ¿e kwestionowane dzia³ania nie by³y stosowane wobec wszystkich klientów, którzy wypo¿yczyli narty
u Ma³gorzaty P. Dodatkowo przekona³y Prezesa Urzêdu, co do mo¿liwoœci stosowania wy¿ej opisanych restrykcji, pomimo
zauwa¿onych utrudnieñ, zeznania œwiadków, którzy twierdzili, ¿e pracownik wprost zapyta³ ich sk¹d wypo¿yczyli narty, a nadto, ¿e czuli
siê bacznie obserwowani przez pracowników Kazimierza A. od momentu kiedy wyszli z wypo¿yczalni Ma³gorzaty P. a¿ do miejsca,
gdzie chcieli skorzystaæ z wyci¹gu. Absolutnie niewiarygodne s¹ zeznania pracowników Kazimierza A., którzy zeznawali, ¿e nie tylko
nigdy nie by³y stosowane przez nich wobec klientów wypo¿yczaj¹cych narty w wypo¿yczalni konkurencyjnej jakiekolwiek restrykcje,
ale w ogóle nie wiedz¹, ¿e pomiêdzy stronami niniejszego postêpowania jest jakikolwiek konflikt. Takie twierdzenia sprzeczne s¹
chocia¿by z wyjaœnieniami Kazimierza A. sk³adanymi na piœmie w toku kontroli Inspekcji Handlowej, w których przyznaje on, ¿e mog³o
dojœæ do jednostkowych zdarzeñ wywo³anych przez jego pracowników o przedmiotowym charakterze i ¿e w zwi¹zku z tym Kazimierz A.
zakazywa³ pracownikom stosowania takich dzia³añ w przysz³oœci. Skoro o konflikcie pomiêdzy stronami i o przyczynie tego konfliktu
pisa³y lokalne gazety, skoro w zwi¹zku z konfliktem mia³a miejsce kontrola Inspekcji Handlowej oraz dwukrotne interwencje Policji,
w œwietle doœwiadczenia ¿yciowego nie wydaje siê prawdopodobne, by o konflikcie nie wiedzieli pracownicy Kazimierza A. Zeznania
Anny A., ma³¿onki uczestnika, w œwietle zeznañ œwiadków ca³kowicie obcych dla stron, a wiêc nie zainteresowanych wynikiem
postêpowania, nie s¹ wiarygodne w czêœci, w której zaprzeczy³a ona, by kiedykolwiek pracownicy jej mê¿a stosowali restrykcje wobec
klientów konkurencji. Zeznania te natomiast daj¹ wiarygodny obraz t³a konfliktu, którym jest przekonanie ma³¿eñstwa A., ¿e Ma³gorzata
P. „paso¿ytuje” na ich wieloletnim dorobku i dorabia siê ich kosztem.
St¹d te¿, stosowanie przez Kazimierza A. dzia³añ, które wype³niaj¹ przes³anki art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, zosta³o udowodnione.
Ustalenie rynku w³aœciwego, dla potrzeb konkretnego postêpowania tocz¹cego siê przed Prezesem Urzêdu, pozwala na ustalenie
si³y (pozycji) rynkowej skar¿onego przedsiêbiorcy i stanowi podstawê dokonania oceny, czy naruszy³ on przepisy ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
Identyfikacja produktowego wymiaru rynku sprowadza siê do wyodrêbnienia towarów (us³ug), w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów w oparciu o takie szczególne w³aœciwoœci, aby mo¿liwe by³o odró¿nienie ich od innych towarów
i uznanie, ¿e nie istnieje mo¿liwoœæ dowolnej ich zamiany. Chodzi wiêc tutaj o towary takie same lub z punktu widzenia nabywcy
uznawane za substytuty.
Przeprowadzone postêpowanie wykaza³o, ¿e stok narciarski w Parchatce, jakkolwiek po³o¿ony w odleg³oœci 12 km, nie jest
stokiem konkurencyjnym wobec stoku w R¹blowie, a wobec powy¿szego us³ugi tam œwiadczone pomimo takiego samego
charakteru, nie stanowi¹ substytutu wobec us³ug œwiadczonych przez Kazimierza A. Wynika to przede wszystkim z niskiego standardu
us³ug œwiadczonych w Parchatce, czasu rozpoczêcia tam sezonu narciarskiego, braku dojazdu. Zatem w sezonie 2004/2005 us³ugi
œwiadczone na stoku w Parchatce i na stoku w Rablowie stanowi³y odrêbne rynki w znaczeniu produktowym.
W przedmiotowym postêpowaniu wymiar produktowy rynku, na którym œwiadczy us³ugi Kazimierz A. dotyczy subrynku us³ug
wypoczynkowo - rekreacyjnych, ograniczonego do us³ugi odp³atnego udostêpnienia wyci¹gu i stoku narciarskiego. Granice rynku
geograficznego w niniejszej sprawie okreœlone s¹ terenem, na którym przedsiêbiorca Kazimierz A. prowadzi przedmiotow¹ dzia³alnoœæ
- a wiêc dotycz¹ wy³¹cznie stoku narciarskiego w R¹blowie. Czasowy wymiar rynku zwi¹zany jest z okreœleniem wykonywania praktyki
w sezonie zimowym 2004/2005. Rynkiem w³aœciwym (relewantnym) w sprawie jest zatem rynek œwiadczenia us³ug wypoczynkowo rekreacyjnych - odp³atne udostêpnienie wyci¹gu i stoku narciarskiego, wykonywanych na obszarze stoku w R¹blowie.
Na wyznaczonym wy¿ej rynku w³aœciwym przedsiêbiorca Kazimierz A. posiada, jako jedyny przedsiêbiorca œwiadcz¹cy ten typ
us³ug 100% rynku, a wiêc posiada bezspornie pozycjê silnie dominuj¹c¹. Kazimierz A. wywodzi swoje uprawnienia do stosowania
okreœlonej polityki wobec konsumentów na stoku w R¹blowie z prawa w³asnoœci. Tymczasem art. 140 Kc zakreœla granice stosowania
tego prawa stanowi¹c, ¿e „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”. Ustaw¹, do której, po
spe³nieniu okreœlonych warunków mo¿e odsy³aæ cyt. przepis jest ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, a w okolicznoœciach
sprawy art. 8 ust. 1 i 2 pkt 5.
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Przeprowadzone postêpowanie wykaza³o, ¿e Kazimierz A. na rynku œwiadczenia us³ug wypoczynkowo - rekreacyjnych
zlokalizowanych na stoku w R¹blowie w zakresie us³ug udostêpnienia stoku i wyci¹gu narciarskiego posiada bezspornie, jako jedyny
przedsiêbiorca funkcjonuj¹cy na tak okreœlonym rynku, pozycjê dominuj¹c¹. Prezes Urzêdu uznaje, ¿e posiadanie przez Kazimierza A.
uprzywilejowanej pozycji na rynku w³aœciwym - pozycji dominuj¹cej, przejawiaj¹ce siê mo¿liwoœci¹ jednostronnego okreœlania przez
niego warunków œwiadczenia us³ug na stoku, czy to w formie obowi¹zuj¹cych regulaminów, czy to w formie ustnie wyra¿onych zasad
i poleceñ skutkuj¹cych tym, ¿e osoby chc¹ce korzystaæ ze stoku i wyci¹gu musz¹ te zasady zaakceptowaæ i dostosowaæ siê do nich,
pozwala na postawienie Kazimierzowi A. zarzutu nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej na rynku relewantnym w sprawie.
W ocenie Prezesa Urzêdu, kwestionowane dzia³ania, polegaj¹ce na ¿¹daniu od konsumentów, którzy wypo¿yczyli narty w wypo¿yczalni
wnioskodawczyni dodatkowych op³at lub te¿ niewpuszczanie tych osób na stok wype³niaj¹ przes³anki praktyki okreœlonej jako
przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania lub rozwoju konkurencji. Celem tych dzia³añ by³o zniechêcenie
konsumentów do korzystania z wypo¿yczalni nart konkurencji, a wiêc podwa¿anie racji bytu jej funkcjonowania. Cel ten jak wykaza³o
przeprowadzone postêpowanie zosta³ w wielu przypadkach osi¹gniêty, bowiem konsumenci zwracali narty Ma³gorzacie P., a ta
zwraca³a im zap³acone pieni¹dze. W ten sposób Kazimierz A. nadu¿ywaj¹c pozycji na rynku, na którym dzia³a³ jako jedyny
przedsiêbiorca, stwarza³ bariery rozwoju konkurencji na rynku konkurencyjnym - a wiêc na rynku wypo¿yczania sprzêtu sportowego.
Zatem, bezpoœredni skutek stosowanej praktyki nie ujawnia³ siê na rynku, na którym przedsiêbiorca ma pozycjê dominuj¹c¹ lecz
nastêpowa³ na rynku konkurencyjnym w postaci zastosowania bezprawnych barier utrudniaj¹cych konkurencji funkcjonowanie na
rynku. Zastosowanie tych barier nie by³oby mo¿liwe, gdyby Kazimierz A. nie posiada³ pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym.
W ocenie Prezesa Urzêdu praktyka stosowana przez Kazimierza A. wymierzona jest przede wszystkim w konkurencjê jako tak¹.
Niemniej praktyka ta wywiera równie¿ negatywny skutek dla konsumentów, i to nie tylko w bliskiej, ale i dalszej perspektywie.
W dalszej perspektywie antykonkurencyjne dzia³ania Kazimierza A. mog³yby wywrzeæ skutek antykonsumencki, gdyby w zwi¹zku
z nimi Ma³gorzata P. musia³a zaprzestaæ prowadzenia dzia³alnoœci. Zwykle bowiem to w³aœnie pojawienie siê konkurencji na rynku
wymusza na przedsiêbiorcy stosowania dzia³añ marketingowych w postaci promocji i upustów, które maj¹ na celu zachêcenie
konsumentów do korzystania z us³ug tej w³aœnie firmy. Natomiast funkcjonowanie na rynku pozbawionym konkurencji zasadniczo
wp³ywa na ograniczenie promocji i upustów, a konsument pozbawiony mo¿liwoœci wyboru musi przyj¹æ jedyn¹ ofertê obecn¹ na rynku
niezale¿nie od stopnia jej atrakcyjnoœci. Natomiast dzia³ania, polegaj¹ce na kierowaniu ruchem na parkingu, informowaniu klientów
o zasadach odp³atnoœci na parkingu konkurencyjnym nie stanowi¹ w ocenie Prezesa Urzêdu przejawu praktyki z art. 8 ust. 2 pkt 5
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Zatem udowodniono stosowanie przez Kazimierza A. praktyki okreœlonej w art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów.
II. Art. 90 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, ¿e Prezes Urzêdu mo¿e nadaæ rygor natychmiastowej wykonalnoœci
decyzji w ca³oœci lub w czêœci, je¿eli wymaga tego ochrona konkurencji lub wa¿ny interes konsumentów. W ocenie Prezesa Urzêdu,
nadanie rygoru natychmiastowej wykonalnoœci decyzji w czêœci dotycz¹cej nakazu zaniechania stosowania praktyki okreœlonej w pkt I
jest niezbêdne ze wzglêdu na wa¿ny interes wnioskodawcy, któremu w przypadku dalszego kontynuowania praktyk ograniczaj¹cych
konkurencjê przez Kazimierza A. grozi wyeliminowanie z rynku œwiadczonych us³ug na stoku w R¹blowie. Przemawia za tym równie¿
wa¿ny interes konsumentów, których stosowane praktyki, jak wykaza³o przeprowadzone postêpowanie, dotyka bezpoœrednio.
III. Kara pieniê¿na, któr¹ Prezes Urzêdu na³o¿y³ na Kazimierza A., tj. kwota 2.367 PLN stanowi [...%] przychodu przedsiêbiorcy osi¹gniêtego
w roku poprzedzaj¹cym rok na³o¿enia kary, tj. w roku 2004 r. W niniejszej sprawie udowodniono Kazimierzowi A. stosowanie praktyki
z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, co w pe³ni uzasadnia, zdaniem Prezesa Urzêdu, na³o¿enie na tego
przedsiêbiorcê kary pieniê¿nej. Nak³adaj¹c powy¿sz¹ karê, Prezes Urzêdu wzi¹³ pod uwagê nastêpuj¹ce okolicznoœci:
- dzia³ania Kazimierza A. by³y wyrazem wykorzystywania jego pozycji dominuj¹cej na rynku œwiadczenia us³ug wypoczynkowo rekreacyjnych, wymierzone by³y w istotê konkurencji, a wiêc cel, dla którego ochrony w pierwszym rzêdzie uchwalono
ustawê o ochronie konkurencji i konsumentów. Skutkiem stosowanych dzia³añ, bêd¹cych wyrazem nadu¿ywania pozycji
dominuj¹cej by³o narzucenie konkurentowi takich warunków funkcjonowania na rynku, których nie móg³by narzuciæ
w warunkach rynku konkurencyjnego. Celem podjêtych dzia³añ ze strony Kazimierza A. by³a likwidacja konkurencji, wzglêdnie
narzucenie jej funkcjonowania w ramach ustalonych przez Kazimierza A. W efekcie stosowanych praktyk konkurent
Kazimierza A. by³ zmuszany do ci¹g³ego ograniczania swojej dzia³alnoœci oraz odniós³ wymierne straty finansowe,
- praktyki stosowane przez Kazimierza A. wyrz¹dzi³y równie¿ szkody konsumentom,
- dzia³ania Kazimierza A. s¹ nie tylko bezprawne, ale i zawinione.
Zgodnie z art. 83 Konstytucji RP, ka¿dy ma obowi¹zek przestrzegania prawa Rzeczpospolitej Polskiej. Obowi¹zek znajomoœci
i przestrzegania norm prawa ci¹¿y tym bardziej na profesjonalnych uczestnikach obrotu rynkowego, takich jak Kazimierz A. Podmioty
profesjonalne dzia³aj¹ce na rynku, tym bardziej podmiot posiadaj¹cy niekwestionowan¹ pozycjê dominuj¹c¹ na rynku powinny mieæ
mo¿liwoœæ przewidzenia, ¿e podejmowane przez nie dzia³ania na rynku mog¹ byæ poddane ocenie przez Prezesa Urzêdu z punktu
widzenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W ocenie Prezesa Urzêdu, Kazimierz A. stosuj¹c okreœlone restrykcje wobec
klientów firmy konkurencyjnej powinien i móg³ przewidzieæ, i¿ takie zachowanie mo¿e byæ oceniane w kategoriach deliktu
antymonopolowego, polegaj¹cego na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na rynku. Z powy¿szych wzglêdów, w ocenie Prezesa Urzêdu,
waga naruszenia ze wzglêdu na wybitnie antykonkurencyjny charakter zachowania ka¿e zakwalifikowaæ je jako powa¿ne naruszenie
konkurencji. W ocenie Prezesa Urzêdu, kara w ustalonej wysokoœci jest wspó³mierna do stopnia naruszenia interesu
publicznoprawnego przez Kazimierza A. i jest odpowiednia do podniesionych wy¿ej okolicznoœci naruszenia przepisów ustawy.
Maj¹c powy¿sze na uwadze orzeczono, jak w sentencji. [...]
11
Decyzja
z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów przez Salon P³ytek Ceramicznych
„Gaja” Katarzyna R., Tomasz M. Sp. j. w Zielonej Górze
(Nr RWR-72/2005)
Na podstawie art. 23d 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 w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, wszczêtego z urzêdu przeciwko
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Salonowi P³ytek Ceramicznych „Gaja” Katarzyna R., Tomasz M. Sp. j. w Zielonej Górze, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, stwierdza siê, ¿e dzia³ania Salonu P³ytek Ceramicznych „Gaja” Katarzyna R., Tomasz M. Sp. j. w Zielonej
Górze, polegaj¹ce na zamieszczaniu na zewn¹trz i wewn¹trz sklepu prowadzonego przez Salon P³ytek Ceramicznych „Gaja”,
zlokalizowanego w Centrum Handlowym Budownictwa Sp. z o.o. w Zielonej Górze, wprowadzaj¹cej w b³¹d reklamy o treœci: „KUPISZ
P£YTKI - Wczasy gratis”, - „ZA 1.000 Z£ - 7 DNI”, - „ZA 2.000 Z£ - 14 DNI”, nie stanowi¹ naruszenia art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), a tym samym nie stanowi¹ praktyki naruszaj¹cej zbiorowe
interesy konsumentów, okreœlonej w art. 23a ust. 2 w zw. z art. 23a ust. 1 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
UZASADNIENIE
Do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura we Wroc³awiu wp³ynê³o pismo G³ównego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Warszawie, dotycz¹ce wyników kontroli przeprowadzonej przez Delegaturê Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Zielonej Górze w sklepie prowadzonym przez Salon P³ytek Ceramicznych „Gaja” Katarzyna R., Tomasz M. Sp. j.
w Zielonej Górze (zwanej dalej: „Spó³k¹” lub „Uczestnikiem”). W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, i¿ w ww. sklepie
Uczestnik zamieszcza³ reklamê zachêcaj¹c¹ klientów do zakupu p³ytek ceramicznych za okreœlon¹ kwotê, w zamian oferuj¹c
mo¿liwoœæ bezp³atnego skorzystania z urlopu wypoczynkowego w ramach otrzymanego Karnetu Wypoczynkowego. Zdaniem
Inspekcji Handlowej, powy¿sze dzia³ania mog³y wprowadzaæ w b³¹d konsumentów zainteresowanych uzyskaniem Karnetów
Wypoczynkowych, uprawniaj¹cych do bezp³atnego skorzystania z noclegów w danym oœrodku i w zwi¹zku z tym mog³y wp³ywaæ na
podejmowane przez klientów decyzje, dotycz¹ce zakupu p³ytek ceramicznych. Zakupienie towaru za okreœlon¹ cenê umo¿liwia³o
bowiem skorzystanie z bezp³atnego pobytu w danym obiekcie, ale nie zwalnia³o konsumenta od koniecznoœci wykupienia w oœrodku
ca³odziennego wy¿ywienia. W zwi¹zku z powy¿szym, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej: „Prezesem
Urzêdu”), postanowieniem z dnia 21 lipca 2005 r., wszcz¹³ postêpowanie w sprawie mo¿liwoœci naruszenia zbiorowych interesów
konsumentów, o których mowa w art. 23a powo³anej wy¿ej ustawy, polegaj¹cego na zamieszczaniu na zewn¹trz i wewn¹trz sklepu
wprowadzaj¹cej w b³¹d w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reklamy o treœci: „KUPISZ
P£YTKI - Wczasy gratis”, - „ZA 1.000 Z£ - 7 DNI”, - „ZA 2.000 Z£ - 14 DNI”.
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
Zbiorowe interesy konsumentów podlegaj¹ ochronie prawnej przed godz¹cymi w nie naruszeniami, polegaj¹cymi na sprzecznych
z prawem (zakazanych przez przepisy innych ustaw) oraz zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego i dobrymi obyczajami, dzia³aniach
przedsiêbiorców. Tworz¹c katalog dzia³añ, które bêd¹ uznawane za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów
ustawodawca pos³u¿y³ siê zwrotem „w szczególnoœci”. Oznacza to, ¿e wskazany katalog ma charakter przyk³adowy. Zamiarem
ustawodawcy by³o uznanie za praktykê dzia³añ, które naruszaj¹ przepisy innych ustaw. W przepisie art. 23a ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów nie ma odwo³ania do konkretnych ustaw (z tego wzglêdu, i¿ by³oby to sprzeczne z zasadami poprawnej
legislacji, ale tak¿e ogranicza³o Prezesa Urzêdu w jego decyzjach w sprawie niedozwolonych praktyk naruszaj¹cych interesy
konsumentów). Do stwierdzenia praktyki z art. 23a powo³anej ustawy konieczne jest wykazanie, ¿e spe³nione zosta³y ³¹cznie
nastêpuj¹ce przes³anki:
- bezprawnoœæ dzia³añ przedsiêbiorcy, polegaj¹ca na stosowaniu wprowadzaj¹cej w b³¹d reklamy,
- godzenie tymi dzia³aniami w zbiorowy interes konsumentów.
W powy¿szej sprawie, poddano analizie sposób informowania konsumentów o warunkach promocji poprzez zamieszczanie, na
zewn¹trz i wewn¹trz sklepu prowadzonego przez Spó³kê, reklamy o treœci: „KUPISZ P£YTKI - Wczasy gratis”, - „ZA 1.000 Z£ - 7 DNI”, „ZA 2.000 Z£ - 14 DNI”, zachêcaj¹cej do zakupu p³ytek ceramicznych o okreœlonej wartoœci.
Aktem prawnym, do którego nale¿y odwo³aæ siê w niniejszej sprawie jest ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Ustawa ta reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, okreœlaj¹c m.in. prawa i obowi¹zki
przedsiêbiorców, którzy prowadz¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zobowi¹zani s¹ do uczciwego informowania o zakresie œwiadczonych
przez siebie us³ug i niewprowadzania w b³¹d konsumentów poprzez stosowanie reklamy zawieraj¹cej nierzetelne informacje. Art. 16
ust. 1 pkt 2 powo³anej ustawy okreœla natomiast, i¿ czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest reklama wprowadzaj¹ca
klienta w b³¹d i mog¹ca przez to wp³yn¹æ na jego decyzjê co do nabycia towaru lub us³ugi. Reklama pe³ni funkcjê nie tylko informacyjn¹,
ale równie¿ zachêca do skorzystania z danej us³ugi b¹dŸ zakupu towaru. W zwi¹zku z tym, przy ocenie reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d,
zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nale¿y uwzglêdniæ, m.in. jej wp³yw na zachowanie konsumenta
i podejmowane przez niego decyzje, co do wyboru przedmiotu transakcji i kontrahenta. Jest bowiem oczywiste, ¿e decyzje podjête
przez konsumenta w oparciu o informacje nierzetelne, niepe³ne lub zafa³szowane mog¹ byæ dla niego niekorzystne. Zdaniem doktryny,
z chwil¹ zainicjowania wzajemnych kontaktów pomiêdzy profesjonalist¹ a konsumentem (moment, gdy oferta, czy reklama dociera do
konsumenta bezpoœrednio przed podjêciem przez niego decyzji o zawarciu umowy) nastêpuje najwiêksze natê¿enie obowi¹zków
profesjonalisty wobec konsumenta. Dotyczy to koniecznoœci udzielenia tych informacji, które s¹ niezbêdne dla œwiadomego dokonania
wyboru i podjêcia decyzji o wdaniu siê w transakcjê przez konsumenta. Ten w³aœnie moment jest miarodajny dla oceny, czy kontrahent
konsumenta wywi¹za³ siê ze swych powinnoœci (co do przedmiotu, treœci i adekwatnoœci informacji).
Analiza dokumentów zgromadzonych w aktach niniejszej sprawy wykaza³a, ¿e reklama o treœci: „KUPISZ P£YTKI - Wczasy gratis”,
- „ZA 1.000 Z£ - 7 DNI”, - „ZA 2.000 Z£ - 14 DNI” nie wprowadza³a konsumentów w b³¹d, albowiem o warunkach promocji Spó³ka
informowa³a konsumentów, poprzez wrêczanie im przed dokonaniem zakupu p³ytek ceramicznych katalogu, szczegó³owo
wyjaœniaj¹cego zasady udzia³u w programie. Zawarte w katalogu informacje wskazywa³y, i¿ mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnego
pobytu w jednym z oœrodków wskazanych w katalogu, nie zwalnia konsumenta od koniecznoœci wykupienia ca³odziennego
wy¿ywienia. Dodatkowo, o szczegó³ach promocji klient by³ informowany równie¿ przez sprzedawców, którzy wyjaœniali, do czego
uprawnia nabyty karnet oraz jakie s¹ warunki uczestnictwa w programie. Jak wynika z powy¿szego, informowanie o warunkach
promocji mia³o miejsce jeszcze przed podjêciem przez konsumenta decyzji o zakupie p³ytek ceramicznych. Zamieszczana reklama nie
mog³a zatem kszta³towaæ zachowania klienta, prowadz¹c do nabycia przez niego reklamowanego towaru. Na fakt, i¿ reklama nie
wp³ywa³a na decyzje konsumentów w przedmiocie zakupu produktów w sklepie Spó³ki, wskazuje równie¿ wielkoœæ sprzeda¿y p³ytek
ceramicznych, która w okresie stosowania reklamy by³a mniejsza ni¿ w czasie, gdy tej reklamy nie zamieszczano.
Wobec powy¿szego, bior¹c pod uwagê fakt, i¿ o zasadach promocji konsumenci informowani byli zarówno poprzez reklamê
o treœci: „KUPISZ P£YTKI - Wczasy gratis”, - „ZA 1.000 Z£ - 7 DNI”, - „ZA 2.000 Z£ - 14 DNI”, jak równie¿ poprzez wrêczanie im
katalogu wyjaœniaj¹cego zasady udzia³u w programie oraz wyjaœnienia sprzedawców przekazywane klientom przez zawarciem umowy
sprzeda¿y, Prezes Urzêdu uzna³, i¿ zamieszczanie reklamy nie by³o bezprawne i tym samym nie wprowadza³o konsumentów w b³¹d.
Zdaniem Prezesa Urzêdu, dzia³anie Spó³ki nie mia³o wp³ywu na niekorzystne w skutkach decyzje konsumentów co do zakupu p³ytek
ceramicznych, gdy¿ przed dokonaniem zakupów w sklepie Spó³ki, do konsumentów dociera³a pe³na informacja o zasadach
prowadzonej promocji.
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W tym stanie rzeczy, wobec braku dowodów potwierdzaj¹cych, i¿ stosowana reklama wprowadza³a w b³¹d, Prezes Urzêdu uzna³,
i¿ nie zosta³a spe³niona pierwsza przes³anka analizowanego przepisu art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
tj. bezprawnoœæ dzia³añ przedsiêbiorcy. Tym samym Prezes Urzêdu stwierdza, i¿ Uczestnik nie dopuœci³ siê stosowania zarzucanej
praktyki zbiorowego naruszenia interesów konsumentów z art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, albowiem
warunkiem naruszenia cytowanego przepisu jest dzia³anie spe³niaj¹ce ³¹cznie wszystkie (tj. dwie) przes³anki okreœlone w tym
przepisie. Brak spe³nienia którejkolwiek przes³anki wy³¹cza mo¿liwoœæ stwierdzenia stosowania zarzucanej praktyki. Nie mo¿na
bowiem mówiæ o zbiorowym naruszeniu interesów konsumentów, skoro postêpowanie dowodowe wykaza³o, ¿e analizowane
dzia³anie Spó³ki nie stanowi³o reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, a tym samym nie mo¿na uznaæ dzia³añ Spó³ki za bezprawne.
Zgodnie z art. 23d ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, je¿eli nie zachodz¹ okolicznoœci okreœlone w art. 23a, Prezes Urzêdu
wydaje decyzjê, w której stwierdza, ¿e dana praktyka nie narusza zbiorowych interesów konsumentów.
Wobec powy¿szego nale¿a³o orzec, jak w sentencji. […]
12
Wykaz decyzji wydanych w miesi¹cach: paŸdziernik, listopad, grudzieñ 2005 r.
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6.
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15.
16.
17.
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19.
20.
21.
22.
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24.

Decyzja z dnia 4.10.2005 r. (nr DOK-124/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Softbank S.A.
w Warszawie nad Incenti S.A. w Warszawie.
Decyzja z dnia 4.10.2005 r. (nr RGD-35/05) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy
Piotra S. -- Zak³ad Pogrzebowy w Drawsku Pomorskim przeciwko Gminie Czaplinek.
Decyzja z dnia 5.10.2005 r. (nr DAR-13/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Nordea Life
Holding A/S nad Sampo Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie S.A. w Warszawie i Sampo Powszechne Towarzystwo Emerytalne
S.A. w Warszawie.
Decyzja z dnia 5.10.2005 r. (nr RWR-64/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie z urzêdu
przeciwko Przedsiêbiorstwu Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Zielonej Górze i Przedsiêbiorstwu Komunikacji
Samochodowej S.A. w ¯arach.
Decyzja z dnia 7.10.2005 r. (nr RKR-56/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Tedex Production Sp. z o.o.
w Tomaszowie Mazowieckim przeciwko Orlen - Oil Sp. z o.o. w Krakowie.
Decyzja z dnia 10.10.2005 r. (nr DOK-126/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Silfarm
Sp. z o.o. w Katowicach nad Vita Plus Sp. z o.o. w Warszawie, Przedsiêbiorstwem Zaopatrzenia Aptek Multi Pharme S.A. w £om¿y
oraz Hurtowni¹ Farmaceutyczn¹ Tadanco Sp. z o.o. w Warszawie.
Decyzja z dnia 10.10.2005 r. (nr DOK-127/05) o na³o¿eniu obowi¹zku na Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. w Warszawie (publ. - poz. 1
w niniejszym nr Dziennika).
Decyzja z dnia 10.10.2005 r. (nr RKR-57/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Fenice
Poland Sp. z o.o. w Bielsku - Bia³ej nad Elektrociep³owni¹ „EC - WSK” Sp. z o.o. w Rzeszowie.
Decyzja z dnia 10.10.2005 r. (nr RKT-47/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Wodoci¹gom i Kanalizacji „Hydrokom” Sp. z o.o. w Kluczborku.
Decyzja z dnia 10.10.2005 r. (nr RLU-36/05) o na³o¿eniu obowi¹zków na Gospodarkê Komunaln¹ i Mieszkaniow¹ Sp. z o.o. w Dukli.
Decyzja z dnia 11.10.2005 r. (nr DOK-128/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Essen
Group Inc. w USA nad Altensys SAS we Francji.
Decyzja z dnia 11.10.2005 r. (nr RWR-65/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Fortum
Heat Polska Sp. z o.o. w Wa³brzychu nad Miejskim Przedsiêbiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. we Wroc³awiu.
Decyzja z dnia 12.10.2005 r. (nr DOK-129/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Cefarm
Œl¹ski Sp. z o.o. w Warszawie nad Medycyna i Farmacja Sp. z o.o. w Warszawie.
Decyzja z dnia 12.10.2005 r. (nr DOK-130/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku przedsiêbiorców Jaros³awa G. i Paw³a T. - Przedsiêbiorstwo „Stoff” w Krakowie przeciwko Telekomunikacji Polskiej
S.A. w Warszawie i przedsiêbiorcom Jacentemu W. i Stanis³awowi S. - Przedsiêbiorstwo Produkcyjno - Handlowe PTS Rabka
Jacenty W., Stanis³aw S. w Rabie Wy¿nej.
Decyzja z dnia 12.10.2005 r. (nr RLU-31/05) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z wniosku przedsiêbiorców
Zuzanny i Marka A. - FTU „EKO” w Jeleniewie przeciwko Gminie Miasta Sejny - Zak³ad Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej
Wodoci¹gów i Kanalizacji w Sejnach.
Decyzja z dnia 14.10.2005 r. (nr RKR-58/05) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.
Decyzja z dnia 14.10.2005 r. (nr RLU-34/05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy Henryka S. „¯egluga Pasa¿erska” w Kazimierzu Dolnym przeciwko przedsiêbiorcom Leszkowi S. z Pu³aw i Edwardowi C. z £eby.
Decyzja z dnia 17.10.2005 r. (nr DNR-68/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Dajar Sp. z o.o.
w Koszalinie.
Decyzja z dnia 17.10.2005 r. (nr RGD-36/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Wilbo S.A.
we W³adys³awowie nad Mewa Sp. z o.o. w Nidzicy.
Decyzja z dnia 17.10.2005 r. (nr RGD-37/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Centrum
Miêsne Makton Sp. z o.o. w Warszawie nad Deko Sp. z o.o. w Gdañsku.
Decyzja z dnia 18.10.2005 r. (nr DAR-14/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Wiener
Städtische Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft nad Towarzystwem Ubezpieczeñ Compensa S.A. w Warszawie
i Towarzystwem Ubezpieczeñ na ¯ycie Compensa S.A. w Warszawie.
Decyzja z dnia 18.10.2005 r. (nr DNR-67/05) o na³o¿eniu obowi¹zków na Wariant S.A. w Krakowie.
Decyzja z dnia 18.10.2005 r. (nr RKR-59/05) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko Spó³ce
Polskie Ciep³o Sp. z o.o. w Krakowie.
Decyzja z dnia 19.10.2005 r. (nr DOK-131/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Wschodni¹ Grupê Energetyczn¹ w Lublinie nad: Lubelskimi Zak³adami Energetycznymi S.A. w Lublinie, Zamojsk¹ Korporacj¹
Energetyczn¹ S.A. w Zamoœciu, Zak³adem Energetycznym Bia³ystok S.A. w Bia³ymstoku, Zak³adami Energetycznymi Okrêgu
Radomsko - Kieleckiego w Skar¿ysku Kamiennej, Zak³adem Energetycznym Warszawa - Teren w Warszawie.
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25. Decyzja z dnia 20.10.2005 r. (nr DNR-64/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Przedsiêbiorstwu
Produkcyjnemu „Artmet” w Bydgoszczy.
26. Decyzja z dnia 20.10.2005 r. (nr RKR-60/05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Myœlenicach przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej „Trójka” w Myœlenicach.
27. Decyzja z dnia 20.10.2005 r. (nr RKT-48/05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Silesia TV Sp. z o.o.
w Zabrzu przeciwko Œl¹skiej Telewizji Kablowej Sp. z o.o. w Zabrzu, Œwiêtoch³owickiej Telewizji Miejskiej Sp. z o.o.
w Œwiêtoch³owicach oraz Gminie Zabrze.
28. Decyzja z dnia 21.10.2005 r. (nr RKR-61/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Rzeszowski Zak³ad Energetyczny w Rzeszowie nad Elektrowni¹ Stalowa Wola S.A. w Stalowej Woli.
29. Decyzja z dnia 21.10.2005 r. (nr RPZ-29/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Pipe
Holdings PLC w Wielkiej Brytanii nad Domus Ducting Polska Sp. z o.o. w Poznaniu i Polypipe Poland Sp. z o.o. w likwidacji
w D³ugo³êce.
30. Decyzja z dnia 25.10.2005 r. (nr RKR-62/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Tarnowie przeciwko Landshud Krzysztof J. i Andrzej K. Sp. j. w D¹brówkach.
31. Decyzja z dnia 27.10.2005 r. (nr DOK-132/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Internationales Immobilien Instytut w Niemczech nad Maxivest Sp. z o.o. w Warszawie.
32. Decyzja z dnia 27.10.2005 r. (nr DOK-133/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Böhler Uddeholm AG w Austrii nad Acesta Welding AB w Szwecji.
33. Decyzja z dnia 27.10.2005 r. (nr RKR-63/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko DOPS Sp. z o.o. w Rzeszowie.
34. Decyzja z dnia 27.10.2005 r. (nr RWR-66/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Macquarie Industrial Investments Netherlands B.V. w Holandii nad Dyno Nobel Holdings ASA w Norwegii.
35. Decyzja z dnia 27.10.2005 r. (nr RWR-67/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko Gminie
Wroc³aw - Zarz¹d Cmentarzy Komunalnych we Wroc³awiu (publ. - poz. 2 w niniejszym nr Dziennika).
36. Decyzja z dnia 28.10.2005 r. (nr DNR-73/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Renopol Sp. z o.o. w Poraju.
37. Decyzja z dnia 28.10.2005 r. (nr DOK-134/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez TVN S.A.
w Warszawie i Telewizjê Polsat S.A. w Warszawie wspólnego przedsiêbiorcy Polski Operator Telewizyjny Sp. z o.o. w Warszawie.
38. Decyzja z dnia 28.10.2005 r. (nr DOK-135/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Newell
Rubbermind Inc. w USA nad Esselte Holdings Inc. w USA, Dymo AB w Szwecji i Esselte BVBA w Belgii.
39. Decyzja z dnia 28.10.2005 r. (nr DOK-136/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Dover
Electronics Inc. w USA nad Knowels Electronics Holdings Inc. w USA.
40. Decyzja z dnia 28.10.2005 r. (nr RGD-38/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Polskiej ¯egludze Ba³tyckiej w Ko³obrzegu.
41. Decyzja z dnia 31.10.2005 r. (nr DNR-72/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy
Bogus³awowi O. - Przedsiêbiorstwo Handlowe „Rower + Sport” w Bierawie.
42. Decyzja z dnia 2.11.2005 r. (nr RPZ-30/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie z urzêdu
przeciwko Miastu Poznañ - Zak³ad Bud¿etowy Wysypisko Odpadów Komunalnych.
43. Decyzja z dnia 2.11.2005 r. (nr RWA-35/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez H + H
International w Danii nad Przedsiêbiorstwem Produkcyjno - Handlowym Faelbet S.A. w Warszawie, Prefabet Pu³awy Sp. z o.o.
w Pu³awach i BFI Development Sp. z o.o. w Warszawie.
44. Decyzja z dnia 4.11.2005 r. (nr RLU-37/05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Opolu Lubelskim przeciwko przedsiêbiorcom prowadz¹cym skup owoców miêkkich w Opolu Lubelskim.
45. Decyzja z dnia 7.11.2005 r. (nr RGD-39/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Zak³ady
Remontowe Energetyki Warszawa S.A. w Warszawie nad REMECH Grupa Remontowo - Inwestycyjna Sp. z o.o. w Policach.
46. Decyzja z dnia 7.11.2005 r. (nr RKT-49/05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Zak³adu Odmentowania
Kopalñ „ZOK II” Sp. z o.o. w Rybniku przeciwko Zak³adowi Odmentowania Kopalñ „ZOK” Sp. z o.o. w Jastrzêbiu Zdroju
i Zak³adowi Specjalistycznych Robót Górniczych „ZSRG” Sp. z o.o. w Rybniku.
47. Decyzja z dnia 8.11.2005 r. (nr RKT-50/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z wniosku
Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Czêstochowie przeciwko przedsiêbiorcy Krystynie Z. - „Wodeks 3” w Bytomiu.
48. Decyzja z dnia 8.11.2005 r. (nr R£O-30/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko Gminie
Piotrków Trybunalski.
49. Decyzja z dnia 8.11.2005 r. (nr RPZ-31/05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Przedsiêbiorstwa Us³ug
Komunalno - Transportowych „Vikom” Iwona i Rafa³ K. Sp. j. w Poznaniu przeciwko Miastu Oborniki.
50. Decyzja z dnia 9.11.2005 r. (nr RWA-30/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez 3M Poland
Sp. z o.o. w Nadarzynie nad Interchemall Dom Sp. z o.o. w Warszawie.
51. Decyzja z dnia 9.11.2005 r. (nr RWR-68/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Adamed
Sp. z o.o. w Pieñkowie nad Przedsiêbiorstwem Farmaceutycznym Jelfa S.A. w Jeleniej Górze.
52. Decyzja z dnia 10.11.2005 r. (nr DOK-137/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Boryszew S.A. w Sochaczewie nad Impexmetal S.A. w Warszawie.
53. Decyzja z dnia 10.11.2005 r. (nr DOK-138/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Mastercroft Limited na Cyprze nad Vitkovice Steel a.s. w Czechach.
54. Decyzja z dnia 10.11.2005 r. (nr RKT-51/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Ambra S.A.
w Warszawie nad Tim S.A. w Bielsku - Bia³ej.
55. Decyzja z dnia 14.11.2005 r. (nr R£O-31/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko AP Edukacja Sp. z o.o. w £odzi.
56. Decyzja z dnia 14.11.2005 r. (nr R£O-32/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Profesja Centrum Kszta³cenia Kadr Sp. z o.o. w £odzi.
57. Decyzja z dnia 15.11.2005 r. (nr DOK-139/05) o na³o¿eniu na Bacha Sp. z o.o. w Warszawie kary pieniê¿nej z tytu³u dokonania
koncentracji bez zgody Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

31

DZIENNIK URZÊDOWY NR 1

58. Decyzja z dnia 15.11.2005 r. (nr R£O-33/05) o na³o¿eniu na Powszechn¹ Agencjê Internet PAI S.A. w £odzi kary pieniê¿nej z tytu³u
nieudzielania informacji ¿¹danych przez Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
59. Decyzja z dnia 16.11.2005 r. (nr DOK-140/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Butler
Capital Partners Societe Anonyme we Francji nad Giraud International Societe Anonyme we Francji.
60. Decyzja z dnia 16.11.2005 r. (nr DOK-142/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie przejêcia przez Przedsiêbiorstwo Produkcyjno
- Handlowo - Us³ugowe Bomilla Sp. z o.o. we W³oc³awku kontroli nad czêœci¹ przedsiêbiorstwa Cloetta Fazer Polska Sp. z o.o.
w likwidacji w Gdañsku.
61. Decyzja z dnia 16.11.2005 r. (nr DOK-143/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Holland
Park Apartments Sp. z o.o. w Warszawie nad czêœci¹ Holland Park 2 Sp. z o.o. w Warszawie.
62. Decyzja z dnia 17.11.2005 r. (nr DOK-141/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Olympic
Entertainment Group OÜ w Estonii nad Casino Polonia - Wroc³aw Sp. z o.o. we Wroc³awiu.
63. Decyzja z dnia 17.11.2005 r. (nr DOK-143/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Schulz
Aktiengesellschaft w Niemczech nad Sigra Sp. z o.o. w Bêdzinie.
64. Decyzja z dnia 17.11.2005 r. (nr DOK-144/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Harsco
Corporation w USA nad Hünnebeck Group GmbH w Niemczech.
65. Decyzja z dnia 17.11.2005 r. (nr RWR-69/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Barbarze B. i Magdalenie B. - Firma Handlowa Galaxy s.c. w Gdañsku.
66. Decyzja z dnia 18.11.2005 r. (nr DNR-63/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Fackelmann Polska Sp. z o.o.
w Baniosze.
67. Decyzja z dnia 18.11.2005 r. (nr DOK-145/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez BACP
Europe Fund I, L.P. w USA nad Hortex Holding S.A. w Warszawie.
68. Decyzja z dnia 18.11.2005 r. (nr DOK-146/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Nijman/Zeetank Holding B.V. w Holandii nad piêcioma spó³kami z grupy Orlen.
69. Decyzja z dnia 18.11.2005 r. (nr R£O-34/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. w Warszawie udzia³ów PKP Informatyka Sp. z o.o. w Warszawie.
70. Decyzja z dnia 18.11.2005 r. (nr R£O-35/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. w Warszawie udzia³ów Telekomunikacji Kolejowej Sp. z o.o. w Warszawie.
71. Decyzja z dnia 21.11.2005 r. (nr RGD-40/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Nova
Cayman Feeder Limited na Kajmanach nad BHJ Farutex Sp. z o.o. w Szczecinie.
72. Decyzja z dnia 21.11.2005 r. (nr RLU-39/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w Warszawie.
73. Decyzja z dnia 21.11.2005 r. (nr RWA-31/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie z urzêdu
przeciwko Aster City Cable Sp. z o.o. w Warszawie.
74. Decyzja z dnia 22.11.2005 r. (nr RKT-52/05) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Wodoci¹gom i Kanalizacji „Hydrokom” w Kluczborku (publ. - poz. 3 w niniejszym nr Dziennika).
75. Decyzja z dnia 22.11.2005 r. (nr RPZ-32/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy
Ryszarda J. - „JAKŒ - BUD” Przedsiêbiorstwo Handlowo - Us³ugowe w Poznaniu przeciwko Enea S.A. w Poznaniu. (publ. - poz. 4
w niniejszym nr Dziennika).
76. Decyzja z dnia 23.11.2005 r. (nr DNR-76/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko „Bravo - Ada” Sp. z o.o.
w Józefowie.
77. Decyzja z dnia 23.11.2005 r. (nr RKT-53/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Tychach przeciwko przedsiêbiorcy Zbigniewowi B. - „Okna Bogucki”
w Przyszowicach.
78. Decyzja z dnia 24.11.2005 r. (nr RKT-54/05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku TRW Polska Sp. z o.o.
w Czêstochowie przeciwko „Enion” S.A. w Krakowie - Oddzia³ w Czêstochowie - Zak³ad Energetyczny Czêstochowa.
79. Decyzja z dnia 24.11.2005 r. (nr RKT-55/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Piotrowi K. - „Rock - Serwis” w Krakowie.
80. Decyzja z dnia 24.11.2005 r. (nr RKT-56/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez I Fundusz
Mistral S.A. w Warszawie nad Górnoœl¹skim Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Katowicach.
81. Decyzja z dnia 24.11.2005 r. (nr RKT-57/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Katarzynie K. - „Moja” w Warszawie.
82. Decyzja z dnia 24.11.2005 r. (nr R£O-37/05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Ogólnopolskiego
Akademickiego Zwi¹zku Zawodowego w Warszawie przeciwko Uniwersytetowi £ódzkiemu w £odzi.
83. Decyzja z dnia 24.11.2005 r. (nr RWA-32/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Jakubowi B. - P.H.U. „Trzeci Wymiar” w Braniewie.
84. Decyzja z dnia 25.11.2005 r. (nr DOK-148/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Lotos
Paliwa Sp. z o.o. w Gdañsku nad czêœci¹ ExxonMobil Poland Sp. z o.o. w Warszawie.
85. Decyzja z dnia 25.11.2005 r. (nr RKT-58/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy S³awomirowi B. - Firma Handlowo - Us³ugowa „Bas - Com” w Kroœnie.
86. Decyzja z dnia 28.11.2005 r. (nr R£O-38/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Przemys³awowi B., Aleksandrze B. i Krystynie B. w £odzi.
87. Decyzja z dnia 28.11.2005 r. (nr R£O-39/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Wy¿szej Szkole Dzia³alnoœci Gospodarczej w Warszawie.
88. Decyzja z dnia 29.11.2005 r. (nr RKT-59/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Przedsiêbiorstwa Produkcyjno - Us³ugowo - Handlowego „Basta” Sp. z o.o. w Krakowie i Elektromonta¿u Kraków S.A.
w Krakowie przeciwko Enion S.A. w Krakowie Oddzia³ w Bêdzinie - Bêdziñski Zak³ad Elektroenergetyczny.
89. Decyzja z dnia 29.11.2005 r. (nr RLU-38/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Województwu Lubelskiemu.

DZIENNIK URZÊDOWY NR 1

32

90. Decyzja z dnia 29.11.2005 r. (nr R£O-40/05) o na³o¿eniu na przedsiêbiorcê Kingê D. - Centrum Jêzyka Angielskiego dla Dzieci
„Happy Land” w Kielcach kary pieniê¿nej z tytu³u nieudzielania informacji na ¿¹danie Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
91. Decyzja z dnia 30.11.2005 r. (nr DDK-30/05) o na³o¿eniu obowi¹zków na Polkomtel S.A. w Warszawie (publ. - poz. 5 w niniejszym
nr Dziennika).
92. Decyzja z dnia 30.11.2005 r. (nr RBG-35/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów
w sprawie z urzêdu przeciwko Tesco Polska w Krakowie.
93. Decyzja z dnia 30.11.2005 r. (nr RGD-41/05) o na³o¿eniu obowi¹zku na Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
w Szczecinie i przedsiêbiorcê Krzysztofa Z. - Firma Handlowo - Us³ugowa w Szczecinie (publ. - poz. 6 w niniejszym nr Dziennika).
94. Decyzja z dnia 30.11.2005 r. (nr RKT-60/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Polsk¹
Grupê Dealerów Sp. z o.o. w Krakowie nad Przedsiêbiorstwem Produkcyjno - Us³ugowo - Handlowym „Multexim” Sp. z o.o.
w Katowicach.
95. Decyzja z dnia 30.11.2005 r. (nr RWA-32/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Tomaszowi P. - Tekom w Warszawie.
96. Decyzja z dnia 1.12.2005 r. (nr DNR-79/05) o na³o¿eniu obowi¹zków na Jysk Sp. z o.o. w Gdañsku.
97. Decyzja z dnia 1.12.2005 r. (nr RKT-61/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez Gminê D¹browa
Górnicza udzia³ów Przedsiêbiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu.
98. Decyzja z dnia 1.12.2005 r. (nr RLU-33/05) o stosowaniu praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Komunikacyjnemu Lublin Sp. z o.o. w Lublinie (publ. - poz. 7 w niniejszym nr Dziennika).
99. Decyzja z dnia 1.12.2005 r. (nr RWA-33/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko CCC S.A. w Polkowicach Dolnych (publ. - poz. 8 w niniejszym nr Dziennika).
100.Decyzja z dnia 1.12.2005 r. (nr RWA-34/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko RIVA s.c. w Bielsku - Bia³ej.
101.Decyzja z dnia 2.12.2005 r. (nr DOK-149/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Jedyna
Sp. z o.o. w Warszawie nad czêœci¹ Syrena Cukierki Sp. z o.o. w Warszawie.
102.Decyzja z dnia 2.12.2005 r. (nr R£O-41/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Gminie Kielce.
103.Decyzja z dnia 2.12.2005 r. (nr RKT-62/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Wodoci¹gom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krapkowicach.
104.Decyzja z dnia 5.12.2005 r. (nr DOK-150/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Inspecta Oy
w Finlandii nad trzema przedsiêbiorcami.
105.Decyzja z dnia 5.12.2005 r. (nr DOK-151/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez TTE
Boulogne i Billancourt we Francji nad czterema przedsiêbiorcami oraz czêœci¹ oœmiu przedsiêbiorców.
106.Decyzja z dnia 5.12.2005 r. (nr DOK-152/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez PBW Real
Estate Fund N.V. w Holandii nad Polinvest Sp. z o.o. w Gdyni.
107.Decyzja z dnia 5.12.2005 r. (nr RLU-42/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Getin
Holding S.A. we Wroc³awiu nad Wschodnim Bankiem Cukrownictwa S.A. w Lublinie.
108.Decyzja z dnia 5.12.2005 r. (nr RWR-70/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie przeciwko Dion Polska Sp. z o.o. we Wroc³awiu.
109.Decyzja z dnia 6.12.2005 r. (nr DOK-153/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Towarzystwo Ubezpieczeñ Allianz Polska S.A. w Warszawie nad GTC ALP Sp. z o.o. w Warszawie.
110.Decyzja z dnia 6.12.2005 r. (nr R£O-42/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Powszechnej Agencji Internet „PAI” S.A. w £odzi.
111.Decyzja z dnia 7.12.2005 r. (nr DOK-154/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez PCC
Aktiengesellschaft w Niemczech nad Coaltran Sp. z o.o. w Warszawie.
112.Decyzja z dnia 7.12.2005 r. (nr R£O-43/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów
w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Andrzejowi R. - „Educatorium” Centrum Kszta³cenia w £odzi.
113.Decyzja z dnia 8.12.2005 r. (nr DOK-155/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Presspublica Sp. z o.o. w Warszawie nad Parkiet Media S.A. w Warszawie.
114.Decyzja z dnia 8.12.2005 r. (nr DOK-156/05) o uchyleniu decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
30.06.2005 r., nr DOK-66/05.
115.Decyzja z dnia 8.12.2005 r. (nr DOK-157/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Góra¿d¿e Cement S.A.
w Choruli akcji Cemet S.A. w Warszawie.
116.Decyzja z dnia 8.12.2005 r. (nr RGD-42/05) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Kamieniu Pomorskim przeciwko Przedsiêbiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim.
117.Decyzja z dnia 9.12.2005 r. (nr RLU-41/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Marzenie £. - „Dom - Pol” w Zamoœciu.
118.Decyzja z dnia 9.12.2005 r. (nr RLU-43/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie przejêcia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.
w Warszawie kontroli nad Elektrowni¹ P¹tnów II Sp. z o.o. w Koninie.
119.Decyzja z dnia 9.12.2005 r. (nr RLU-44/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie przejêcia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.
w Warszawie kontroli nad Pak Holdco Sp. z o.o. w Koninie.
120.Decyzja z dnia 9.12.2005 r. (nr RLU-45/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie przejêcia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.
w Warszawie kontroli nad Pak Infrastruktura Sp. z o.o. w Koninie.
121.Decyzja z dnia 9.12.2005 r. (nr RGD-43/05) o stosowaniu praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku przedsiêbiorców Anny S. i Jowity T. - Salon Pogrzebowy „Ku s³oñcu” w Policach przeciwko Gminie Police.
122.Decyzja z dnia 12.12.2005 r. (nr DOK-158/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Media Express Sp. z o.o.
w Warszawie przeciwko Axel Springer Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
123.Decyzja z dnia 12.12.2005 r. (nr DOK-159/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie przejêcia przez Lotos Paliwa Sp. z o.o.
w Gdañsku kontroli nad czêœci¹ Slovnaft Polska S.A. w Krakowie.
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124.Decyzja z dnia 12.12.2005 r. (nr DOK-160/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Elk
Investments s.r.o. w Czechach nad Pegas a.s. w Czechach.
125.Decyzja z dnia 12.12.2005 r. (nr RKT-63/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Wojciechowi B. - Tylkomuzyka.pl w Krakowie.
126.Decyzja z dnia 12.12.2005 r. (nr RKT-64/05) o stosowaniu praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Przedsiêbiorstwa Wielobran¿owego „Oltrans” Andrzej S., Janusz Œ. w Knurowie przeciwko Kompanii Wêglowej S.A.
w Katowicach.
127.Decyzja z dnia 12.12.2005 r. (nr RWA-38/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Burmistrza Miasta i Gminy
Konstancin - Jeziorna przeciwko Metsä Tissue S.A. w Konstancinie - Jeziornej.
128.Decyzja z dnia 13.12.2005 r. (nr DOK-161/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie nad Silekol Sp. z o.o. w Kêdzierzynie - KoŸlu.
129.Decyzja z dnia 13.12.2005 r. (nr RPZ-33/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Biuru Us³ug Turystycznych „Simon” Sp. z o.o. w Poznaniu.
130.Decyzja z dnia 14.12.2005 r. (nr DOK-162/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Berkeley
Square Holding B.V. w Holandii nad Pentor Instytut Badania Opinii i Rynku S.A. w Warszawie.
131.Decyzja z dnia 14.12.2005 r. (nr DOK-163/05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku TVN S.A. w Warszawie
przeciwko Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie, TNS OBOP Sp. z o.o. w Warszawie i PBS Sopot Sp. z o.o. w Sopocie.
132.Decyzja z dnia 14.12.2005 r. (nr DOK-164/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Rakentajain Konevuokraamo Oyj w Finlandii nad Cramo Holding B.V. w Holandii.
133.Decyzja z dnia 14.12.2005 r. (nr DOK-165/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Uniqa
Real Estate AG w Austrii nad Raiffeisen Centrum Sp. z o.o. w Warszawie.
134.Decyzja z dnia 14.12.2005 r. (nr DOK-166/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Silfarm
Sp. z o.o. w Katowicach nad Hurtowni¹ Aptekarzy „Galenica - Panax” Sp. z o.o. w Swarzêdzu, Optima Radix S.A. w Jankach
i Apofarm Group Unia Hurtowni Aptekarskich Sp. z o.o.w Kielcach.
135.Decyzja z dnia 14.12.2005 r. (nr RPZ-34/05) o na³o¿eniu obowi¹zku na Enea S.A. w Poznaniu.
136.Decyzja z dnia 14.12.2005 r. (nr RPZ-35/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na po³¹czeniu Hurtowni Aptekarzy
„Galenica - Panax” Sp. z o.o. w Swarzêdzu i Hurtowni Farmaceutycznej „Interfarm” S.A. w Elbl¹gu.
137.Decyzja z dnia 15.12.2005 r. (nr DDK-31/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie.
138.Decyzja z dnia 15.12.2005 r. (nr DNR-82/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Dajar Sp. z o.o.
w Koszalinie.
139.Decyzja z dnia 15.12.2005 r. (nr DNR-84/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Dariuszowi
T. - „Tadar” Firma Handlowa w Poznaniu.
140.Decyzja z dnia 15.12.2005 r. (nr RKT-65/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Rejonowemu Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji w Katowicach.
141.Decyzja z dnia 15.12.2005 r. (nr RPZ-36/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Wielkopolskiej Izbie Aptekarskiej w Poznaniu (publ. - poz. 9 w niniejszym nr Dziennika).
142.Decyzja z dnia 15.12.2005 r. (nr RWR-71/05) o zmianie decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
11.07.2005 r., nr RWR-51/05.
143.Decyzja z dnia 16.12.2005 r. (nr DNR-83/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Lucjuszowi
K. - Zak³ad Produkcyjno - Handlowo - Us³ugowy „Met - Plast” w Bydgoszczy.
144.Decyzja z dnia 16.12.2005 r. (nr DOK-167/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Rautaruukki Oyj w Finlandii nad PPTH Steelmanagement Oy. w Finlandii.
145.Decyzja z dnia 16.12.2005 r. (nr DOK-168/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Z³omrex
S.A. w Poraju nad HSW - Huta Stali Jakoœciowych Sp. z o.o. w Stalowej Woli i HSW - Walcownia Blach Sp. z o.o. w Stalowej Woli.
146.Decyzja z dnia 16.12.2005 r. (nr DOK-169/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Gilden
Holding B.V. w Holandii nad Milo S.A. w Warszawie.
147.Decyzja z dnia 16.12.2005 r. (nr RGD-44/05) o na³o¿eniu obowi¹zku na Gminê Miastko.
148.Decyzja z dnia 16.12.2005 r. (nr RKT-66/05) o na³o¿eniu na Pañstwowe Przedsiêbiorstwo U¿ytecznoœci Publicznej Poczta Polska
w Warszawie kary pieniê¿nej z tytu³u niewykonania decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14.07.2003 r.,
nr RKT-25/03.
149.Decyzja z dnia 16.12.2005 r. (nr RKT-67/05) o na³o¿eniu na Pañstwowe Przedsiêbiorstwo U¿ytecznoœci Publicznej Poczta Polska
w Warszawie kary pieniê¿nej z tytu³u niewykonania decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
29.03.2001 r., nr RKT-9/01.
150.Decyzja z dnia 19.12.2005 r. (nr DOK-170/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez PepsiCo
Light B.V. w Holandii nad Star Foods S.A. w Warszawie.
151.Decyzja z dnia 19.12.2005 r. (nr RGD-45/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Miejskiemu Zak³adowi
Komunikacji w Malborku.
152.Decyzja z dnia 20.11.2005 r. (nr RLU-46/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy
Magdaleny P. - „Gregmar” w W¹wolnicy przeciwko przedsiêbiorcy Kazimierzowi A. - „Mechanika Samochodowa, Wyci¹gi
Narciarskie” w Na³êczowie (publ. - poz. 10 w niniejszym nr Dziennika).
153.Decyzja z dnia 21.12.2005 r. (nr DOK-172/05) o stosowaniu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie z wniosku Sped - Pro S.A.
w Warszawie przeciwko PKP Cargo S.A. w Warszawie i CTL Logistics S.A. w Warszawie.
154.Decyzja z dnia 21.12.2005 r. (nr R£O-44/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Leszkowi Z. - „Goldnet - International” w £odzi.
155.Decyzja z dnia 21.12.2005 r. (nr RPZ-37/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Pol - Euro - Business S.A. w Poznaniu.
156.Decyzja z dnia 21.12.2005 r. (nr RWA-39/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Andrzejowi G. - „Grosik Taxi” w Warszawie.
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157.Decyzja z dnia 22.12.2005 r. (nr DNR-81/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Topex Sp. j. w Warszawie.
158.Decyzja z dnia 22.12.2005 r. (nr RKT-68/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Zabrzañskie Zak³ady Mechaniczne S.A. w Zabrzu nad Kopex S.A. w Katowicach.
159.Decyzja z dnia 22.12.2005 r. (nr RWR-72/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów
w sprawie z urzêdu przeciwko Salonowi P³ytek Ceramicznych „Gaja” Katarzyna R., Tomasz M. Sp.j. w Zielonej Górze (publ. - poz.
11 w niniejszym nr Dziennika).
160.Decyzja z dnia 23.12.2005 r. (nr DOK-173/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Fundusze Advent nad Fabryk¹ Urz¹dzeñ Mechanicznych „Kamax” S.A. w Kañczudze.
161.Decyzja z dnia 27.12.2005 r. (nr DNR-86/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcom
Bogdanowi K. - „Kowalski Bogdan” w Legionowie i Leszkowi C. w Warszawie.
162.Decyzja z dnia 27.12.2005 r. (nr DNR-87/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcom
Bogdanowi K. - „Kowalski Bogdan” w Legionowie i Leszkowi C. w Warszawie.
163.Decyzja z dnia 27.12.2005 r. (nr DNR-88/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcom
Bogdanowi K. - „Kowalski Bogdan” w Legionowie i Leszkowi C. w Warszawie.
164.Decyzja z dnia 27.12.2005 r. (nr DNR-89/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcom
Bogdanowi K. - „Kowalski Bogdan” w Legionowie i Leszkowi C. w Warszawie.
165.Decyzja z dnia 27.12.2005 r. (nr DNR-90/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcom
Bogdanowi K. - „Kowalski Bogdan” w Legionowie i Leszkowi C. w Warszawie.
166.Decyzja z dnia 27.12.2005 r. (nr DNR-91/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcom
Bogdanowi K. - „Kowalski Bogdan” w Legionowie i Leszkowi C. w Warszawie.
167.Decyzja z dnia 27.12.2005 r. (nr DOK-174/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez G&L
Beijer AB w Szwecji nad Elektronika S.A. w Gdyni.
168.Decyzja z dnia 27.12.2005 r. (nr DOK-175/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez Scholz
Aktiengesellschaft w Niemczech udzia³ów Almex Sp. z o.o. w Szczecinie.
169.Decyzja z dnia 27.12.2005 r. (nr DOK-176/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Deutsche Bank AG w Niemczech nad LIM Joint Venture Sp. z o.o. w Warszawie.
170.Decyzja z dnia 27.12.2005 r. (nr R£O-45/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Fabrykê
Maszyn „Famur” S.A. w Katowicach nad Fabryk¹ Maszyn Górniczych „Pioma” w Piotrkowie Trybunalskim.
171.Decyzja z dnia 27.12.2005 r. (nr RPZ-39/05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy Andrzeja B. Zak³ad Oczyszczania Terenu „Bakun” w Roztoce przeciwko Gminie Osiek Ma³y.
172.Decyzja z dnia 27.12.2005 r. (nr RWA-41/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Wojciechowi S. - P.H.U. „Balta” w Gdañsku.
173.Decyzja z dnia 28.12.2005 r. (nr DOK-177/05) o na³o¿eniu na PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie i Samorz¹d
Województwa Mazowieckiego w Warszawie kar pieniê¿nych z tytu³u niewykonania obowi¹zku zg³oszenia zamiaru koncentracji.
174.Decyzja z dnia 28.12.2005 r. (nr RKR-65/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Hutê
Stalowa Wola S.A. w Stalowej Woli nad HSW - Trading Sp. z o.o. w Stalowej Woli.
175.Decyzja z dnia 28.12.2005 r. (nr RWR-73/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Telewizji Kablowej „Vectra” S.A. w Gdyni i Spó³dzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” we Wroc³awiu.
176.Decyzja z dnia 29.12.2005 r. (nr DOK-179/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Constantia Industries AG w Austrii nad czterema spó³kami z grupy Masa.
177.Decyzja z dnia 30.12.2005 r. (nr DOK-178/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Thomson
S.A. we Francji nad piêcioma spó³kami z grupy Thales.
178.Decyzja z dnia 30.12.2005 r. (nr DOK-180/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Olvit - Pro
Sp. z o.o. nad Zak³adami Przemys³u T³uszczowego Sp. z o.o. w Warszawie.
179.Decyzja z dnia 30.12.2005 r. (nr DOK-182/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez HgCapital
LLP w Wielkiej Brytanii nad Dzia³em Biznesowym Pomiarów i Technologii Procesów spó³ki Carl Schenck AG w Niemczech.
180.Decyzja z dnia 30.12.2005 r. (nr RGD-47/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez European Fire
Sestems Holding S.a.r.l. w Luksemburgu akcji Mercor S.A. w Gdañsku.
181.Decyzja z dnia 30.12.2005 r. (nr RGD-48/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Polskiej Korporacji Finansowej „Skarbiec” Sp. z o.o. w Gdañsku.
182.Decyzja z dnia 30.12.2005 r. (nr RGD-49/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez BOS S.A.
w Bia³ymstoku nad Berti Sp. z o.o. w Szczecinie.
183.Decyzja z dnia 30.12.2005 r. (nr RKR-66/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Podhalañskiego
Przedsiêbiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Nowym Targu przeciwko Gminie Miasta Nowy Targ.
184.Decyzja z dnia 30.12.2005 r. (nr RLU-47/05) o stosowaniu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie z wniosku Ted Bags Us³ugi Komunalne Jaros³aw W. w Dêblinie przeciwko Gminie Baranów.
185.Decyzja z dnia 30.12.2005 r. (nr RLU-48/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Analityk Sp. z o.o. w Lublinie przeciwko Okrêgowemu Szpitalowi Kolejowemu Samodzielnemu Publicznemu Zak³adowi
Opieki Zdrowotnej w Lublinie.
186.Decyzja z dnia 30.12.2005 r. (nr RPZ-40/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy
Andrzeja B. - Zak³ad Oczyszczania Terenu „Bakun” w Roztoce przeciwko Miastu Kalisz.
187.Decyzja z dnia 30.12.2005 r. (nr RPZ-41/05) o stosowaniu praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Tomaszowi G. - Biuro Turystyczno - Krajoznawcze „Wêdrownik” w Kaliszu.
188.Decyzja z dnia 30.12.2005 r. (nr RWA-42/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej.
189.Decyzja z dnia 30.12.2005 r. (nr RWR-74/05) o uznaniu praktyk za ograniczaj¹ce konkurencjê w sprawie z wniosku Drebszok Drewpol Sp. z o.o. we Wroc³awiu przeciwko Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych we Wroc³awiu.
190.Decyzja z dnia 30.12.2005 r. (nr RWR-75/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Przedsiêbiorstwa
Transportowego „Eltur - Trans” Sp. z o.o. w Bogatyni przeciwko Gminnemu Przedsiêbiorstwu Oczyszczania w Bogatyni.
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WYROK
z dnia 5 paŸdziernika 2005 r.
w sprawie z odwo³ania Polskapresse Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 38/2004)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 5 wrzeœnia 2005 r. sprawy
z powództwa Polskapresse Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ochronê
konkurencji, na skutek odwo³ania powódki od decyzji Nr RWR-7/2004 z dnia 11 lutego 2004 r.
I. Zmienia Decyzjê RWR 7/2004 z dnia 11.02.2004 r. w ten sposób, ¿e umarza postêpowanie administracyjne.
II. Zas¹dza od Skarbu Pañstwa - Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rzecz Polskapresse Sp. z o.o. w Warszawie
kwotê 1.360 z³ tytu³em kosztów postêpowania.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ RWR-7/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu
z urzêdu postêpowania antymonopolowego z tytu³u niewykonania przez powódkê Polskapresse Sp. z o.o. w Warszawie obowi¹zku
zg³oszenia zamiaru koncentracji, polegaj¹cego na przejêciu bezpoœredniej kontroli nad spó³k¹ Dolnoœl¹skie Wydawnictwo Prasowe
Sp. z o.o. we Wroc³awiu, poprzez nabycie opisanej w art. 2 Umowy Sprzeda¿y Przedsiêbiorstwa, zawartej w dniu 4 wrzeœnia 2003 r.
pomiêdzy Polskapresse Sp. z o. o. a Dolnoœl¹skim Wydawnictwem Prasowym Sp. z o.o. z udzia³em Orkla Media AS - czêœci maj¹tku tej
Spó³ki w postaci przedsiêbiorstwa w rozumieniu art. 551 Kc oraz w inny sposób, tj. polegaj¹cy na umieszczeniu klauzuli
niekonkurowania pomiêdzy ww. przedsiêbiorcami przez okres lat 5, zawartej w art. 6 ww. Umowy Sprzeda¿y Przedsiêbiorstwa, na³o¿y³
na powódkê karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 235.850 z³. Ponadto, na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 2 w zwi¹zku z art. 20 ust. 4 i art. 12 ust. 1
i ust. 2 pkt 2 i art. 28 ust. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nakaza³ powódce zbycie nabytego od Dolnoœl¹skiego
Wydawnictwa Prasowego Sp. z o.o. we Wroc³awiu przedmiotowego przedsiêbiorstwa, z wy³¹czeniem autorskich praw maj¹tkowych
do tytu³u prasowego „Wieczór Wroc³awia” w znaczeniu nadanym tym pojêciom w art. 1.1 ww. Umowy Sprzeda¿y Przedsiêbiorstwa
oraz bezpoœrednio z nimi zwi¹zanych praw w³asnoœci przemys³owej, domen internetowych i praw z umów licencyjnych, w terminie
szeœciu miesiêcy od daty uprawomocnienia siê decyzji.
Swoj¹ decyzjê pozwany opar³ na ustaleniu, ¿e w dniu 4 wrzeœnia 2003 r. zosta³a zawarta - pomiêdzy Polskapresse Sp. z o.o.
a Dolnoœl¹skim Wydawnictwem Prasowym Sp. z o.o. z udzia³em Orkla Media AS - Umowa Sprzeda¿y Przedsiêbiorstwa. Zgodnie z treœci¹
1
powy¿szej Umowy strony okreœli³y przedmiot jako prowadzone przez Sprzedaj¹cego przedsiêbiorstwo w rozumieniu art. 55 Kc, bêd¹ce,
zorganizowanym zespo³em sk³adników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie miêdzy innymi wydawania, dystrybucji oraz druku publikacji na obszarze dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, w której w sk³ad
w szczególnoœci wchodz¹: ksiêgi i dokumenty, ruchomoœci (zgodnie z wykazem za³¹cznika nr 11), autorskie prawa maj¹tkowe, prawa
w³asnoœci przemys³owej, tytu³y prasowe (wymienione w za³¹cznikach nr 10 i 13), domeny internetowe (wymienione w za³¹czniku nr 1),
prawa z umów najmu i dzier¿awy (wymienionych w za³¹czniku nr 6), prawa z umów licencyjnych (wymienionych w za³¹czniku nr 7),
prawa z polis ubezpieczeniowych (wymienionych w za³¹czniku nr 4), wierzytelnoœci z pozosta³ych umów (wymienionych w za³¹czniku
nr 14), krótko- i d³ugoterminowych nale¿noœci i zobowi¹zañ Wydawnictwa na dzieñ zamkniêcia, z wy³¹czeniem nieruchomoœci,
œrodków pieniê¿nych bêd¹cych w posiadaniu Wydawnictwa i zgromadzonych na rachunkach bankowych w dniu zamkniêcia. Sk³adniki
wy³¹czone wol¹ stron z przedsiêbiorstwa, nieobjête Umow¹ zosta³y szczegó³owo okreœlone w za³¹czniku nr 8. Jednoczeœnie dla
unikniêcia w¹tpliwoœci, strony postanowi³y, ¿e w sk³ad przedsiêbiorstwa wchodzi uprzednio nabyte przez Sprzedaj¹cego
przedsiêbiorstwo Dolnoœl¹skiego Domu Wydawniczego, zgodnie z umow¹ z dnia 29 sierpnia 2003 r. stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 9
(art. 2.1. w zw. z art. 1 Umowy). Strony postanowi³y równie¿, ¿e w dniu zamkniêcia Kupuj¹cy (Polskapresse) nabêdzie wszystkie
sk³adniki maj¹tkowe wchodz¹ce w sk³ad przedsiêbiorstwa i bêdzie uprawniony do korzystania i rozporz¹dzania nimi w zakresie w jakim
uprawnienia te przys³uguj¹ obecnie Sprzedaj¹cemu (Dolnoœl¹skiemu Wydawnictwu Prasowemu). Sprzedaj¹cy zobowi¹za³ siê tak¿e,
na pisemne ¿¹danie Kupuj¹cego, do dokonania przed dniem zamkniêcia, jak i po tym dniu, wszelkich czynnoœci faktycznych lub
prawnych, które nie zosta³y przewidziane w umowie, a które oka¿¹ siê niezbêdne do skutecznego przeniesienia na Kupuj¹cego
wszystkich sk³adników wchodz¹cych w sk³ad przedsiêbiorstwa, co do których nie mo¿na zasadnie oczekiwaæ, ¿e zostan¹ podjête
przez Kupuj¹cego samodzielnie. W szczególnoœci Sprzedaj¹cy zobowi¹za³ siê do podpisania wszelkich dokumentów potwierdzaj¹cych
fakt przeniesienia takich sk³adników na Kupuj¹cego.
Poza tym w przypadku, gdyby po dniu 4 wrzeœnia 2003 r. powsta³y nowe prawa, które gdyby istnia³y w dniu zawarcia umowy
wchodzi³yby w zakres przedsiêbiorstwa, Sprzedaj¹cy zobowi¹za³ siê przenieœæ takie nowe prawa na Kupuj¹cego bez wynagrodzenia,
w takim zakresie, w jakim Sprzedaj¹cy naby³ je od osób trzecich lub te¿ jest z nich pierwotnie uprawniony. Strony ustali³y równie¿, ¿e
z chwil¹ nabycia przedsiêbiorstwa Kupuj¹cy bêdzie ponosi³ solidarn¹ odpowiedzialnoœæ ze Sprzedaj¹cym za jego zobowi¹zania zwi¹zane
z prowadzeniem przedsiêbiorstwa na zasadach okreœlonych w art. 526 Kc - wewnêtrzne regu³y rozliczeñ z powy¿szego tytu³u.
Pomimo wy³¹czenia nieruchomoœci z zakresu przedsiêbiorstwa bêd¹cego przedmiotem sprzeda¿y, w wykonaniu postanowienia
art. 2.2.2. Umowy Sprzeda¿y Przedsiêbiorstwa z dnia 4 wrzeœnia 2003 r., Polskapresse (Kupuj¹cy) oraz Dolnoœl¹skie Wydawnictwo
Prasowe (Sprzedaj¹cy) bez udzia³u Orkla Media AS dnia 4 wrzeœnia 2003 r. zawar³y równie¿ w formie aktu notarialnego warunkow¹
przedwstêpn¹ umowê sprzeda¿y ca³ego prawa u¿ytkowania wieczystego dzia³ki oznaczonej numerem geodezyjnym 8/32 (AM-19),
2
o powierzchni 3.487 m , objêtej ksiêg¹ wieczyst¹ KW numer 106181, prowadzon¹ przez S¹d Rejonowy dla Wroc³awia - Krzyki IV
Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych oraz prawo w³asnoœci posadowionej na dzia³ce nieruchomoœci budynkowej, stanowi¹cej drukarniê
z czêœci¹ biurowo - socjaln¹.
Nastêpnie dnia 23 paŸdziernika 2003 r. powódka oraz Dolnoœl¹skie Wydawnictwo Prasowe bez udzia³u Orkla Media AS podpisa³y
aneks do umowy sprzeda¿y przedsiêbiorstwa z dnia 4 wrzeœnia 2003 r. W aneksie tym strony potwierdzi³y, ¿e w sk³ad przedsiêbiorstwa
bêd¹cego przedmiotem sprzeda¿y wchodz¹ samochody bli¿ej okreœlone w za³¹czniku do aneksu oraz, ¿e dzia³alnoœæ tego
przedsiêbiorstwa prowadzona jest we Wroc³awiu, Jeleniej Górze, Legnicy, Wa³brzychu, Lubinie oraz G³ogowie w miejscach
wymienionych w aneksie. Strony zmieni³y równie¿ treœæ za³¹cznika nr 8 dodaj¹c kolejne sk³adniki.
Umowa Sprzeda¿y Przedsiêbiorstwa zawiera³a równie¿ zapis, ¿e przeniesienie w³asnoœci i posiadania przedsiêbiorstwa przez
Sprzedaj¹cego na Kupuj¹cego jest uzale¿nione od spe³nienia nastêpuj¹cych warunków zawieszaj¹cych:
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up³ywu 30 dni od dnia, w którym Strony poinformuj¹ Zak³adowe Organizacje Zwi¹zkowe o przejœciu przedsiêbiorstwa na
Sprzedaj¹cego, zgodnie z przepisami art. 26 Ustawy o Zwi¹zkach Zawodowych, poprzez dorêczenie zawiadomienia o treœci
okreœlonej w za³¹czniku 2.5.1;
- poinformowania przez Sprzedaj¹cego pracowników o przejœciu Przedsiêbiorstwa na Kupuj¹cego zgodnie z przepisami art. 23
Kp, poprzez dorêczenie pracownikom zawiadomienia o treœci okreœlonej w za³¹czniku 2.5.2;
- uzyskania przez Sprzedaj¹cego wszelkich zezwoleñ oraz zgód swoich organów korporacyjnych niezbêdnych do zawarcia oraz
wykonania niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczególnoœci odpowiedniej uchwa³y zgromadzenia
wspólników w sprawie zbycia Przedsiêbiorstwa oraz dostarczenie Kupuj¹cemu pisemnego oœwiadczenia, ¿e zgromadzenie
wspólników zosta³o zwo³ane zgodnie z przepisami prawa i ¿e uchwa³a zosta³a podjêta odpowiedni¹ wiêkszoœci¹ g³osów, co
czyni j¹ wi¹¿¹c¹ dla Sprzedaj¹cego.
Zdaniem pozwanego, istotne znaczenie dla oceny dokonanej koncentracji posiada równie¿ treœæ art. 6.1 Umowy Sprzeda¿y
Przedsiêbiorstwa zawartej w dniu 4 wrzeœnia 2003 r. zatytu³owanego „Zakaz Konkurencji”, w którym strony umowy wy³¹czy³y miêdzy
sob¹ konkurencjê na rynku prasowym Dolnego Œl¹ska ustalaj¹c, i¿: „Sprzedaj¹cy zobowi¹zuje siê, i¿ przez okres 5 lat od Dnia
Zamkniêcia, ani bezpoœrednio ani poœrednio (poprzez swoje podmioty powi¹zane, poprzez podmioty nale¿¹ce do grupy Orkla oraz inne
podmioty dzia³aj¹ce na ich zlecenie lub na ich rachunek lub w inny sposób) nie bêdzie prowadziæ dzia³alnoœci konkurencyjnej na
obszarze dzia³alnoœci Przedsiêbiorstwa lub uzyskiwaæ korzyœci gospodarczych z dzia³alnoœci podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoœæ
konkurencyjn¹ na obszarze dzia³alnoœci Przedsiêbiorstwa”, gdzie pod pojêciem „dzia³alnoœæ konkurencyjna” zdefiniowano
„posiadanie drukarni i prowadzenie dzia³alnoœci poligraficznej na obszarze dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa oraz wydawanie tytu³ów
prasowych z wy³¹czeniem wydawania: „Gazety Lubuskiej” i „Konkretów” na obszarze dzia³alnoœci przedsiêbiorstw”. Sprzedaj¹cy
zaœ, zobowi¹za³ siê, ¿e nie bêdzie aktywnie rozwija³ tych przedsiêbiorstw na obszarze dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa dziennika
„Rzeczpospolita”, ogólnokrajowych tytu³ów prasowych i mediów elektronicznych (w³¹czaj¹c radio i telewizjê) bez ¿adnych
ograniczeñ. Obszar dzia³alnoœci nabytego Przedsiêbiorstwa stanowi teren województwa dolnoœl¹skiego, okreœlony za³¹cznikiem nr 3
do Umowy Sprzeda¿y Przedsiêbiorstwa (mapka Dolnego Œl¹ska).
Po sprzeda¿y przedsiêbiorstwa i zaprzestaniu wydawania - w dniu 13 paŸdziernika 2003 r. dzienników „S³owo Polskie” i „Wieczór
Wroc³awia”, Dolnoœl¹skie Wydawnictwo Prasowe nie osi¹gnê³o w listopadzie 2003 r. ¿adnych przychodów poza pozosta³ymi
przychodami operacyjnymi z tytu³u refakturowania kosztów funkcjonowania siedziby Spó³ki w wysokoœci 10.786 z³.
Pozwany ustali³ tak¿e, ¿e w dniu 29 sierpnia 2003 r. zosta³a zawarta Umowa Sprzeda¿y Przedsiêbiorstwa pomiêdzy Dolnoœl¹skim
Domem Wydawniczym Sp. z o.o. a Dolnoœl¹skim Wydawnictwem Prasowym Sp. z o.o., na mocy której Dolnoœl¹skie Wydawnictwo
1
Prasowe naby³o od Dolnoœl¹skiego Domu Wydawniczego przedsiêbiorstwo w rozumieniu art. 55 Kc, bêd¹ce zorganizowanym
zespo³em sk³adników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, w zakresie
m.in. wydawania, dystrybucji oraz druku publikacji na obszarze dzia³alnoœci Przedsiêbiorstwa. W sk³ad przedsiêbiorstwa stanowi¹cego
przedmiot ww. umowy wesz³a niemal ca³oœæ maj¹tku Dolnoœl¹skiego Domu Wydawniczego:
- ksiêgi i dokumenty;
- ruchomoœci;
- autorskie prawa maj¹tkowe;
- prawa w³asnoœci przemys³owej;
- tytu³y prasowe (Panorama Legnicka, Panorama Lubiñska, Panorama Z³otoryjska, Tygodnik G³ogowski, Tygodnik Polkowicki);
- domeny internetowe;
- prawa z umów najmu i dzier¿awy;
- prawa z umów licencyjnych;
- prawa z polis ubezpieczeniowych;
- wierzytelnoœci z pozosta³ych umów;
- nale¿noœci i zobowi¹zania ujawnione w sprawozdaniach finansowych sporz¹dzonych na dzieñ zamkniêcia.
Niniejsze przedsiêbiorstwo wesz³o w sk³ad przedsiêbiorstwa bêd¹cego przedmiotem Umowy Sprzeda¿y Przedsiêbiorstwa z dnia
4 wrzeœnia 2003 r. za wyj¹tkiem gotówki w kasie i w banku w dniu zamkniêcia, nale¿noœci wobec Dolnoœl¹skiego Wydawnictwa
Prasowego.
W ocenie Prezesa Urzêdu, do zbycia przedsiêbiorstwa nie jest konieczne przeniesienie ca³ego maj¹tku, lecz jedynie tych jego
elementów, z którymi jest zwi¹zane dobro niematerialne bêd¹ce istot¹ konkretnego przedsiêbiorstwa. Z tego te¿ wzglêdu, przejêty
1
maj¹tek stanowi przedsiêbiorstwo w rozumieniu art. 55 Kc. ¯aden bowiem z wy³¹czonych sk³adników przedsiêbiorstwa z zakresu
Umowy z dnia 4 wrzeœnia 2003 r. nie wyznacza dobra niematerialnego stanowi¹cego o zdolnoœci i sile zarobkowej (zdolnoœci
pozyskania klientów) tego przedsiêbiorstwa, nie determinuje te¿ funkcji ani zadañ przezeñ spe³nianych. Ponadto, zdaniem pozwanego,
zamiar stron oraz cel Umowy dostatecznie jasno wynika z jej preambu³y, w której stwierdza siê, ¿e Sprzedaj¹cy jest spó³k¹ dzia³aj¹c¹ na
polskim rynku wydawnictw prasowych i prowadzi przedsiêbiorstwo w zakresie m.in. wydawania, dystrybucji oraz druku na obszarze
Dolnego Œl¹ska, a Kupuj¹cy prowadzi dzia³alnoœæ miêdzy innymi w zakresie wydawania, dystrybucji oraz druku dzienników i czasopism,
¿e Sprzedaj¹cy zamierza sprzedaæ, a Kupuj¹cy kupiæ przedsiêbiorstwo.
W ocenie pozwanego, w wyniku zawarcia Umowy Sprzeda¿y Przedsiêbiorstwa z dnia 4 wrzeœnia 2003 r., nast¹pi³a koncentracja
przedsiêbiorców, o której mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w wyniku przejêcia bezpoœredniej
1
kontroli nad przedsiêbiorc¹, poprzez nabycie przedsiêbiorstwa w rozumieniu art. 55 Kc. Przejêcie kontroli objawia³o siê m.in. uzyskaniem
prawa do ca³oœci lub czêœci mienia przedsiêbiorcy, co implikuje mo¿liwoœæ wywierania decyduj¹cego wp³ywu na okreœlonego
przedsiêbiorcê lub przedsiêbiorców, a tak¿e nabyciem kontroli do prowadzenia i rozwijania dzia³alnoœci konkurencyjnej, poprzez
zobowi¹zanie Dolnoœl¹skiego Wydawnictwa Prasowego, ¿e przez 5 lat ani bezpoœrednio ani poœrednio (poprzez swoje podmioty
powi¹zane, podmioty nale¿¹ce do Grupy Orkla oraz inne podmioty dzia³aj¹ce na ich zlecenie lub na ich rachunek albo w inny sposób) nie
bêdzie prowadziæ „dzia³alnoœci konkurencyjnej” na obszarze „dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa” lub uzyskiwaæ korzyœci gospodarczych
z dzia³alnoœci podmiotu prowadz¹cego tak¹ dzia³alnoœæ. Stosownie zaœ do art. 1.1. Umowy, przez „dzia³alnoœæ konkurencyjn¹” rozumie
siê posiadanie drukarni i prowadzenie dzia³alnoœci poligraficznej na obszarze dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa oraz wydawanie wszystkich
tytu³ów prasowych wydawanych przez Sprzedaj¹cego wpisanych do rejestru dzienników i czasopism z wy³¹czeniem wydawania
„Gazety Lubuskiej” i „Konkretów” na obszarze dzia³alnoœci przedsiêbiorstw wydaj¹cych wymienione tytu³y.
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Pozwany ustali³ ponadto, ¿e ju¿ sam obrót grupy kapita³owej Polskapresse przekracza równowartoœæ 50.000.000,00 euro.
Nak³ada³o to na powódkê obowi¹zek notyfikacji koncentracji. Obrót grupy kapita³owej Orkla Press Polen AS, tj. tylko czêœci ca³ej grupy
kapita³owej koncernu medialnego Orkla Media AS wynosi³ zaœ odpowiednio w roku 2001 - […] z³, a w roku 2002 […] z³. W ocenie
Prezesa Urzêdu, skoro obroty te znacznie przekraczy³y 10.000.000 euro, to nie zachodzi przes³anka z art. 13 pkt 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, wy³¹czaj¹ca obowi¹zek zg³oszenia. Uchybienie obowi¹zkowi zg³oszenia zamiaru koncentracji stanowi
przes³ankê na³o¿enia kary pieniê¿nej, na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Zdaniem pozwanego, zamiar przejêcia przez powódkê kontroli nad maj¹tkiem Dolnoœl¹skiego Wydawnictwa Prasowego powinien
byæ zg³oszony do Prezesa Urzêdu najpóŸniej w dniu 12 czerwca 2003 r., czyli w ci¹gu 7 dni od dnia zawarcia przez spó³kê Polskapresse z
Veronis Suhhler Stevenson International Limited w Londynie Umowy Zobowi¹zania, zobowi¹zuj¹c¹ ww. podmiot do przygotowania
przedmiotowej transakcji. Tymczasem spó³ka Polskapresse zg³oszenia takiego w ogóle nie dokona³a. Stopieñ zawinienia
i szkodliwoœci czynu odpowiada zdaniem Prezesa Urzêdu karze w wysokoœci 235.850 z³.
Dokonuj¹c oceny skutków dokonanej koncentracji, pozwany uzna³, ¿e dotyczy³a one rynków w³aœciwych:
- rynku regionalnej prasy codziennej o charakterze ogólnoinformacyjnym na terenie województwa dolnoœl¹skiego z subrynkiem
lokalnej prasy codziennej o charakterze ogólnoinformacyjnym na terenie Wroc³awia,
- rynku sprzeda¿y powierzchni reklamowej w regionalnej prasie codziennej o charakterze ogólnoinformacyjnym na terenie
województwa dolnoœl¹skiego z subrynkiem sprzeda¿y powierzchni reklamowej w lokalnej prasie codziennej o charakterze
ogólnoinformacyjnym na terenie Wroc³awia.
Bior¹c pod uwagê produktowy aspekt rynku w³aœciwego, wydawcy gazet dzia³aj¹, zdaniem pozwanego, na dwóch œciœle
powi¹zanych ze sob¹ rynkach:
- rynku prasowym, na którym konsumentami s¹ nabywcy gazet poszukuj¹cy informacji okreœlonego typu: ekonomicznych,
sportowych, kulturalnych, ogólnych, obejmuj¹cych wydarzenia krajowe i miêdzynarodowe b¹dŸ skupione bardziej na
wydarzeniach okreœlonego terytorium kraju (regionu, powiatu, gminy czy parafii),
- rynku sprzeda¿y prasowej powierzchni reklamowej, którego stronê popytow¹ tworz¹ reklamodawcy oprócz osób fizycznych,
takie podmioty jak: firmy handlowe, firmy zajmuj¹ce siê doradztwem personalnym, biura obrotu nieruchomoœciami, agencje
reklamowe itp.
Oba wymienione rynki s¹ wzajemnie powi¹zane i cechuje je silna komplementarnoœæ, gdy¿ funkcje kulturotwórcze lub
informacyjne prasy mog¹ byæ tym lepiej realizowane im wy¿sze dochody jej wydawca osi¹ga z reklam.
W cenie Prezesa Urzêdu, ograniczenie konkurencji na rynku dolnoœl¹skim wskutek dokonanej koncentracji bêdzie mia³o charakter
trwa³y, co negatywnie wp³ynie na rozwój pluralizmu opiniotwórczego kszta³towanego przez lokalne media prasowe. Skutki dokonanej
koncentracji ujawni³y siê ju¿ w rzeczywistoœci, gdy chodzi o rynek sprzeda¿y powierzchni reklamowych, gdy¿ od dnia 1 grudnia 2003 r.,
tj. po³¹czenia gazet „S³owo Polskie” i „Gazeta Wroc³awska” w jeden dziennik „S³owo Polskie Gazeta Wroc³awska”, cena podstawowego
modu³u reklamowego na stronie og³oszeniowej wzros³a od […]% do nawet […]%.
Koncentracja nie przyczynia siê do rozwoju ekonomicznego lub postêpu technicznego ani nie wywiera pozytywnego wp³ywu na
gospodarkê narodow¹, a wiêc gdyby dope³niono ustawowego obowi¹zku i dokonano zg³oszenia analizowanej koncentracji, w œwietle
zaistnienia wszystkich przes³anek art. 19 ust. 1 ustawy, nie uzyska³aby ona zgody Prezesa Urzêdu.
Z uwagi na uzyskanie przez powódkê silnej pozycji dominuj¹cej na rynku regionalnej prasy codziennej o charakterze
ogólnoinformacyjnym na terenie województwa dolnoœl¹skiego oraz na rynku sprzeda¿y powierzchni reklamowej w regionalnej prasie
codziennej o charakterze ogólnoinformacyjnym na terenie województwa dolnoœl¹skiego, które doprowadzi³o w sposób trwa³y do
istotnego ograniczenia konkurencji na tych rynkach, zdaniem pozwanego, konieczne by³o nakazanie zbycia nabytego w wyniku dokonania
koncentracji przedsiêbiorstwa Dolnoœl¹skiego Wydawnictwa Prasowego Sp. z o.o. we Wroc³awiu, z wy³¹czeniem autorskich praw
maj¹tkowych do tytu³u prasowego „Wieczór Wroc³awia”, w terminie szeœciu miesiêcy od daty uprawomocnienia siê decyzji.
Od powy¿szej decyzji powódka wnios³a odwo³anie, wnosz¹c o jej zmianê w ca³oœci, poprzez orzeczenie, i¿ Polskapresse Sp. z o. o
nie naruszy³a obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 12 ust. 1. i art. 12 ust. 2. pkt 2 ustawy albo o zmianê w czêœci poprzez odst¹pienie od
na³o¿enia na Polskapresse Sp. z o.o. sankcji na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zarzucaj¹c:
- b³êdn¹ wyk³adniê art. 13 pkt 1 lit. a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zwi¹zku z § 11 ust. 2 rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiêbiorców uczestnicz¹cych w koncentracji
(Dz. U. Nr 60, poz. 611) wyra¿aj¹c¹ siê w uznaniu, i¿ na Polskapresse Sp. z o.o. ci¹¿y³ obowi¹zek zg³oszenia zamiaru
koncentracji w sytuacji, gdy zamiar koncentracji nie podlega³ zg³oszeniu z powodu nieprzekroczenia przez przedsiêbiorcê, nad
którym mia³o nast¹piæ przejêcie kontroli, tj. Dolnoœl¹skie Wydawnictwo Prasowe, w ¿adnym z ostatnich dwóch lat
obrotowych poprzedzaj¹cych transakcjê, obrotu o równowartoœci 10 mln euro, tj. spe³nienie przes³anki wy³¹czaj¹cej
obowi¹zek zg³oszenia zamiaru koncentracji;
- b³êdn¹ wyk³adniê art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wyra¿aj¹c¹ siê w uznaniu, i¿ w wyniku
zamieszczenia w art. 6 umowy z dnia 4 wrzeœnia 2003 r. zawartej pomiêdzy Dolnoœl¹skim Wydawnictwem Prasowym
a Polskapresse tzw. klauzuli niekonkurowania, Polskapresse przejê³a w ca³oœci kontrolê nad Dolnoœl¹skim Wydawnictwem
Prasowym oraz spó³kami nale¿¹cymi do jej grupy kapita³owej w sytuacji, gdy Polskapresse przejê³a bezpoœredni¹ kontrolê
wy³¹cznie nad nabyt¹ na podstawie ww. umowy czêœci¹ przedsiêbiorstwa Dolnoœl¹skiego Wydawnictwa Prasowego;
- b³êdn¹ wyk³adniê art. 551 Kc, wyra¿aj¹c¹ siê w uznaniu, i¿ Polskapresse, na podstawie umowy z dnia 4 wrzeœnia 2003 r.,
naby³a ca³oœæ przedsiêbiorstwa Dolnoœl¹skiego Wydawnictwa Prasowego, w sytuacji, gdy Polskapresse naby³a wy³¹cznie
czêœæ przedsiêbiorstwa Dolnoœl¹skiego Wydawnictwa Prasowego;
- niew³aœciwe zastosowanie art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, poprzez uznanie, ¿e
przywrócenie konkurencji na rynku nie jest mo¿liwe w inny sposób i nakazanie Polskapresse sprzeda¿y maj¹tku kupionego od
Dolnoœl¹skiego Wydawnictwa Prasowego w sytuacji, gdy w efekcie zawarcia umowy z dnia 4 wrzeœnia 2003 r. nie dosz³o do
zmniejszenia stopnia konkurencji na rynku;
- naruszenie art. 10 § 1 Kpa, poprzez nieokreœlenie w trakcie postêpowania rynku w³aœciwego, co uniemo¿liwi³o Polskapresse
w³aœciwe wypowiedzenie siê do materia³ów dowodowych zebranych w sprawie, a ponadto brak pouczenia strony o prawie do
wypowiedzenia siê w sprawie zebranego materia³u dowodowego;
- naruszenie art. 7 Kpa, poprzez niewyjaœnienie wszystkich istotnych okolicznoœci sprawy, wyra¿aj¹ce siê w nieprzeprowadzeniu
postêpowania dowodowego, które mia³oby na celu wyodrêbniæ rynek w³aœciwy;
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naruszenie art. 233 Kpc, poprzez dokonanie dowolnej, stronniczej i arbitralnej oceny dowodów zgromadzonych w sprawie;
naruszenie art. 6, art. 7 i art. 107 § 3 Kpa, poprzez niewskazanie uzasadnienia prawnego tezy, i¿ zawarcie w umowie tzw.
zakazu konkurencji oznacza przejêcie kontroli nad podmiotem z tego tytu³u zobowi¹zanym;
- naruszenie art. 107 § 3 Kpa, poprzez niewskazanie powodów, dla których dowodom przedstawionym przez Polskapresse
odmówiono wiarygodnoœci.
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje.
Okolicznoœci faktyczne sprawy, ustalone w zaskar¿onej decyzji nie s¹ sporne, a powódka kwestionuje jedynie ich prawn¹ ocenê,
a tak¿e kompletnoœæ materia³u dowodowego w zakresie przes³anek do ustalenia rynku w³aœciwego.
W tej sytuacji, kwesti¹ podstawow¹ wymagaj¹ca rozstrzygniêcia, jest zagadnienie, czy na powódce ci¹¿y³ obowi¹zek zg³oszenia
zamiaru koncentracji i czy powódka obowi¹zkowi temu uchybi³a. Zgodnie z treœci¹ art. 12 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, zamiar koncentracji podlega zg³oszeniu Prezesowi Urzêdu, je¿eli ³¹czny obrót przedsiêbiorców uczestnicz¹cych
w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj¹cym rok zg³oszenia przekracza równowartoœæ 50.000.000 euro. Warunek ten jest
spe³niony, co jest bezsporne, bowiem obrót grupy kapita³owej tylko powódki (art. 15 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów)
przekracza tê kwotê.
Rozpatrzenia wymaga zatem kwestia zaistnienia przes³anki wy³¹czaj¹cej obowi¹zek zg³oszenia zamiaru koncentracji, okreœlonej
w art. 13 pkt 1 lit. a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przepis ten stanowi, ¿e nie podlega zg³oszeniu zamiar koncentracji,
je¿eli obrót przedsiêbiorcy, nad którym ma nast¹piæ przejêcie kontroli, zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy, nie przekroczy³ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ¿adnym z dwóch lat obrotowych poprzedzaj¹cych zg³oszenie równowartoœci 10.000.000 euro.
Sposób obliczania obrotu okreœla rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiêbiorców uczestnicz¹cych
w koncentracji.
Sporna pozostaje wiêc ocena, czy koncentracja obejmuj¹ca czêœæ maj¹tku doprowadzi³a do bezpoœredniej lub poœredniej kontroli
nad ca³ym albo czêœci¹ przedsiêbiorcy - Dolnoœl¹skiego Wydawnictwa Prasowego. Ustalenie to determinuje sposób obliczenia jego
obrotu. Je¿eli bowiem koncentracja polega na nabyciu czêœci maj¹tku lub czêœci przedsiêbiorstwa, obliczaj¹c obrót, uwzglêdnia siê
jedynie obrót zrealizowany przez tê czêœæ. Przyjmuje siê, ¿e obrót przedsiêbiorców nale¿¹cych do grupy kapita³owej obejmuj¹cej
przedsiêbiorcê, którego czêœæ maj¹tku lub przedsiêbiorstwa s¹ nabywane, wynosi zero (§ 11 ust. 2 powo³anego rozporz¹dzenia).
Jeœli natomiast koncentracja doprowadzi³a do kontroli nad ca³ym przedsiêbiorc¹ to obliczaj¹c obrót, uwzglêdnia siê go zarówno
u przedsiêbiorców bezpoœrednio uczestnicz¹cych w koncentracji, jak i u pozosta³ych przedsiêbiorców nale¿¹cych do grup
kapita³owych, do których nale¿¹ przedsiêbiorcy bezpoœrednio uczestnicz¹cy w koncentracji (z zastrze¿eniem § 3 i 11 ust. 1 powo³anego
rozporz¹dzenia).
W ocenie S¹du, z treœci Umowy Sprzeda¿y Przedsiêbiorstwa z dnia 29 sierpnia 2003 r. wynika jednoznacznie, ¿e jej przedmiotem
1
by³o przedsiêbiorstwo w rozumieniu art. 55 Kc z wy³¹czeniem sk³adników maj¹tkowych okreœlonych w za³¹czniku nr 8. Wœród tych
sk³adników znajdowa³y siê prawa do tytu³ów prasowych dzienników „S³owo Polskie” i „Wieczór Wroc³awia”, które Dolnoœl¹skie
Wydawnictwo Prasowe wydawa³o do dnia 13 paŸdziernika 2003 r. Niezale¿nie wiêc, czy uznaæ, ¿e przedmiotem umowy z dnia
29 sierpnia 2003 r. by³a czêœæ przedsiêbiorstwa czy jedno z przedsiêbiorstw, to bezsprzecznie po dokonanej transakcji pozosta³a
Wydawnictwu czêœæ maj¹tku. Bezspornym faktem jest równie¿ to, ¿e Wydawnictwo to istnieje do chwili obecnej i prowadzi
dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Powy¿szej oceny nie zmienia zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 6.1 Umowy Sprzeda¿y Przedsiêbiorstwa z dnia 4 wrzeœnia
2003 r., gdy¿ zawiera on ograniczenie jedynie czêœciowe i nie dotyczy wydawania „Gazety Lubuskiej” i „Konkretów”. Ponadto dotyczy
on posiadania drukarni i prowadzenia dzia³alnoœci poligraficznej na obszarze dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa oraz wydawanie
w pozosta³ym zakresie tytu³ów prasowych. Poza tym ograniczeniem, Dolnoœl¹skie Wydawnictwo Prasowe mo¿e prowadziæ
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w sposób ca³kowicie swobodny, bez jakiejkolwiek kontroli ze strony powódki. Powódka w tym te¿ zakresie
nie ma ¿adnego wp³ywu na decyzje i dzia³ania Wydawnictwa, co oznacza, ¿e nie zosta³a przejêta nad nim kontrola w ca³oœci.
Zwa¿yæ ponadto nale¿a³o, ¿e stosownie do treœci 14 i 15 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przy koncentracji
podmiotów dzia³aj¹cych w grupach kapita³owych, uwzglêdnia siê obrót zarówno przedsiêbiorców bezpoœrednio uczestnicz¹cych
w koncentracji, jak i pozosta³ych przedsiêbiorców nale¿¹cych do grup kapita³owych, do których nale¿¹ przedsiêbiorcy bezpoœrednio
uczestnicz¹cy w koncentracji, zaœ dokonanie koncentracji przez przedsiêbiorcê zale¿nego uwa¿a siê za jej dokonanie przez
przedsiêbiorcê dominuj¹cego. By³oby zatem rzecz¹ logicznie sprzeczn¹, aby skutki koncentracji w wymiarze finansowym by³y
oceniane przez pryzmat dwóch grup kapita³owych, których koncentracja dotyczy, a skutki organizacyjne tej samej koncentracji
w kontekœcie wy³¹cznie jednego pomiotu z takiej grupy.
Nie budzi bowiem w¹tpliwoœci, ¿e grupa spó³ek mo¿e stanowiæ „jednoœæ ekonomiczn¹”, je¿eli ró¿ne jej sk³adniki nie ciesz¹ siê
rzeczywist¹ autonomi¹, lecz podlegaj¹ wspólnym mechanizmom kontrolnym. Stanowi to podstawê do oceny skutków koncentracji
w wymiarze finansowym ca³ej grupy. Jednak w takim przypadku równie¿ skutek organizacyjny koncentracji, musi siê odnosiæ do ca³ej
grupy, a zw³aszcza czy i w jakim zakresie nastêpuje przejêcie nad ni¹ kontroli.
W rozpoznawanej sprawie, zdaniem S¹du, brak jest przes³anek do twierdzenia, ¿e powódka przejê³a kontrolê nad grupa kapita³ow¹
Orkla Press Polen AS w wiêkszym stopniu ni¿ wynika to z przejêtego maj¹tku. W konsekwencji powy¿szego, nale¿y podzieliæ
stanowisko powódki, ¿e w sytuacji, gdy Polskapresse naby³a wy³¹cznie czêœæ maj¹tku Dolnoœl¹skiego Wydawnictwa Prasowego,
obrót przedsiêbiorców uczestnicz¹cych w koncentracji podlega³ obliczeniu zgodnie z § 11 ust. 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów
w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiêbiorców uczestnicz¹cych w koncentracji.
Niespornym jest zaœ, ¿e tak obliczony obrót nie przekroczy³ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ¿adnym z dwóch lat
obrotowych poprzedzaj¹cych zg³oszenie równowartoœci 10.000.000 euro. Stosownie do art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów na powódce nie ci¹¿y³ zatem obowi¹zek dokonania zg³oszenia zamiaru koncentracji.
Brak by³o w zwi¹zku z tym podstaw do na³o¿enia na powódkê kary pieniê¿nej i nakazania jej zbycia przedsiêbiorstwa. W œwietle
powy¿szego, zarzuty odnoœnie uchybieñ w postêpowaniu administracyjnym oraz b³êdnego, zdaniem skar¿¹cej, ustalenia rynku
w³aœciwego s¹ bezprzedmiotowe i nie maj¹ wp³ywu dla treœci rozstrzygniêcia w niniejszej sprawie.
31
Z tych wzglêdów, zaskar¿on¹ decyzjê nale¿a³o zmieniæ i wszczête z urzêdu postêpowanie umorzyæ, art. 479 a Kpc w zwi¹zku z art.
105 § i Kpa i art. 80 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. […]
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WYROK
z dnia 12 paŸdziernika 2005 r.
w sprawie z odwo³ania Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 53/2004)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 12 paŸdziernika 2005 r. sprawy
z odwo³ania Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
przy udziale TVN - 24 Sp. z o.o. w Warszawie, o ochronê konkurencji, na skutek odwo³ania od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z dnia 31 paŸdziernika 2003 r., Nr DDI-2-55/07/2001/AS
I. Oddala odwo³anie.
II. Zas¹dza od Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej w Warszawie na rzecz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
kwotê 720 z³, tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ z dnia 31 paŸdziernika 2003 r., Nr DDI-2-55/07/2001/AS, pozwany - Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
uzna³ w pkt I, i¿ ustalanie przez powoda - Ogólnopolsk¹ Izbê Gospodarcz¹ Komunikacji Kablowej w Zielonej Górze w umowach
ramowych rekomendowanych przez tê izbê nadawcom p³atnych kana³ów telewizyjnych produkowanych wy³¹cznie dla polskiego
odbiorcy (w oparciu, o które to umowy ramowe, operatorzy telewizji kablowych zawieraj¹ z tymi nadawcami umowy dwustronne) za
porozumienie ograniczaj¹ce konkurencjê na globalnym hurtowym rynku p³atnych kana³ów telewizyjnych adresowanych wy³¹cznie do
odbiorcy polskiego, polegaj¹ce na poœrednim ustalaniu cen zakupu towarów i stwierdzi³ jego zaniechanie. W pkt II decyzji Prezes
Urzêdu uzna³ ustalanie przez Ogólnopolsk¹ Izbê Gospodarcz¹ Komunikacji Kablowej okresu obowi¹zywania umów licencyjnych
w umowach ramowych rekomendowanych przez tê izbê nadawcom p³atnych kana³ów telewizyjnych produkowanych wy³¹cznie dla
polskiego odbiorcy (w oparciu, o które to umowy ramowe, operatorzy telewizji kablowych zawieraj¹ z tymi nadawcami umowy
dwustronne) za porozumienie ograniczaj¹ce konkurencjê na globalnym hurtowym rynku p³atnych kana³ów telewizyjnych
adresowanych wy³¹cznie do odbiorcy polskiego, polegaj¹ce na poœrednim ustalaniu warunków zakupów towarów i nakaza³ jego
zaniechanie.
Decyzjê Prezes Urzêdu opar³ na nastêpuj¹cych ustaleniach.
W dniu 22 maja 2002 r. po przeprowadzeniu postêpowania wyjaœniaj¹cego wszczêtego w zwi¹zku z doniesieniami prasowymi
dotycz¹cymi trudnoœci w negocjacjach prowadzonych przez TVN - 24 Sp. z o.o. w Warszawie z Ogólnopolsk¹ Izb¹ Gospodarcz¹
Komunikacji Kablowej, Prezes Urzêdu wszcz¹³ postêpowanie przeciwko izbie celem stwierdzenia czy ustalanie przez izbê ceny licencji
oraz okresu trwania umów licencyjnych w umowach ramowych zawieranych przez izbê z nadawcami p³atnych kana³ów telewizyjnych
produkowanych wy³¹cznie dla polskiego odbiorcy - w oparciu o które to umowy ramowe operatorzy telewizji kablowych (cz³onkowie
izby) zawieraj¹ z tymi nadawcami umowy dwustronne - stanowi praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê okreœlon¹ w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W toku postêpowania Prezes Urzêdu ustali³, co nastêpuje.
Powodowa izba gospodarcza zrzesza przedsiêbiorców zwi¹zanych z bran¿¹ telewizji kablowych, przede wszystkim operatorów
telewizji kablowych. Telewizje kablowe wspó³tworz¹ infrastrukturê rynku telewizyjnego, na którym nadawcy kana³ów telewizyjnych
dostarczaj¹ klientom swój produkt. W przypadku kana³ów p³atnych, towarem jest sygna³ kana³u telewizyjnego, a odbiorcami
telewidzowie. W przypadku kana³ów bezp³atnych towarem jest prawo dostêpu do widowni tego kana³u oferowane reklamodawcom,
natomiast sam dostêp telewidzów do sygna³u telewizyjnego jest warunkiem istnienia towaru, a skala tego dostêpu - wyznacznikiem
tego towaru.
Powodowa izba reprezentuje interesy czêœci dzia³aj¹cych na rynku polskim operatorów kablowych, ok. […] operatorów
zrzeszonych w izbie posiada³o ³¹cznie ponad […] abonentów. W ramach realizacji celów izby, izba uczestniczy w rokowaniach
dotycz¹cych rozprowadzania programów w sieciach kablowych nale¿¹cych do jej cz³onków. Izba negocjuje z nadawc¹ kana³u
telewizyjnego tzw. umowê ramow¹ - wzorcowy projekt umowy licencyjnej przedstawiany przez nadawcê. Przedmiotem negocjacji s¹
techniczne postanowienia umowy ramowej oraz essentialia negotii umowy - cena i okres obowi¹zywania umowy. Akceptacja umowy
ramowej przez izbê wi¹¿e siê z upowszechnianiem jej tekstu wœród cz³onków izby i rekomendacj¹ podpisania umowy dwustronnej
w brzmieniu ustalonym przez izbê i nadawcê kana³u telewizyjnego. Pozwany ustali³, i¿ na polskim rynku dostêpnych by³o przesz³o […]
kana³ów p³atnych, udostêpnianych przez kilkunastu nadawców, m.in. przez TVN - 24 Sp. z o.o. w Warszawie.
Prezes Urzêdu uzna³, i¿ dzia³ania izby naruszaj¹ interes publicznoprawny, zaœ wskazany w decyzji przyk³ad sporu pomiêdzy izb¹
a TVN - 24 Sp. z o.o. jest tylko ilustracj¹ sytuacji, która mo¿e powtórzyæ siê w odniesieniu do ka¿dego z nadawców p³atnych kana³ów
telewizyjnych produkowanych wy³¹cznie dla polskiego odbiorcy.
Prezes Urzêdu nastêpuj¹co zdefiniowa³ rynek w³aœciwy w sprawie. Zdaniem pozwanego w sprawie niniejszej towarem jest p³atny
kana³ telewizyjny adresowany wy³¹cznie do widzów polskich, tak bowiem okreœlony produkt (nie posiadaj¹cy substytutów) by³
przedmiotem negocjacji pomiêdzy TVN - 24 a izb¹. Zdaniem Prezesa Urzêdu, ze wzglêdu na specyfikê systemu dystrybucji towaru,
miejsce zamieszkania odbiorców koñcowych hurtowy rynek p³atnych kana³ów telewizyjnych adresowanych wy³¹cznie do odbiorcy
polskiego ma wymiar ogólnoœwiatowy (globalny).
Zdaniem Prezesa Urzêdu w przypadku uchwa³ b¹dŸ innych aktów izby gospodarczej dla okreœlenia rozmiarów rynku w³aœciwego
nale¿y okreœliæ ³¹cznie udzia³y rynkowe wszystkich cz³onków izby. Oceniaj¹c udzia³ izby w globalnym hurtowym rynku p³atnych
kana³ów telewizyjnych adresowanych wy³¹cznie do odbiorcy polskiego nale¿y okreœliæ ten rynek od strony popytowej, gdy¿ tê stronê
rynku reprezentuje izba. Stronê popytow¹ rynku w³aœciwego wyznaczaj¹ potencjalni odbiorcy kana³u telewizyjnego produkowanego
przez nadawcê. Rozmiary rynku w³aœciwego od strony popytowej nale¿y okreœliæ poprzez liczbê abonentów, którzy z uwagi na dobór
treœci kana³u oraz jêzyka przekazu mog¹ byæ okreœlani jako „odbiorca Polski”. Potencjalnymi odbiorcami hurtowymi p³atnego kana³u
telewizyjnego s¹ operatorzy kablowi oraz operatorzy platform cyfrowych. Odbiorcy ci posiadaj¹ swoj¹ klientelê (odbiorców
detalicznych kana³ów telewizyjnych). Bior¹c pod uwagê, i¿ przedsiêbiorcy zrzeszeni w izbie posiadaj¹ […] abonentów Prezes Urzêdu
oceni³, i¿ ich udzia³ w polskim rynku hurtowej dystrybucji kana³ów telewizyjnych wynosi ponad […]%.
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Zdaniem pozwanego negocjowanie umów ramowych odbywa siê w formie rokowañ pomiêdzy nadawc¹ a izb¹. Porozumienie
w sprawie umowy licencyjnej przybiera formê czynnoœci dwustronnej, przy czym izba reprezentowana jest przez cz³onków zarz¹du
izby. Izba komunikuje stanowisko zarz¹du swoim cz³onkom oraz publicznie na stronach internetowych, rekomenduj¹c b¹dŸ
odmawiaj¹c rekomendacji dla tekstu umowy licencyjnej proponowanego przez nadawcê. Przedmiotem rozmów izby z nadawcami
kana³ów telewizyjnych by³y propozycje przedk³adane przez nadawców w formie umowy licencyjnej wraz z postanowieniami
dotycz¹cymi ceny i okresu obowi¹zywania umowy. W odniesieniu do ca³oœci propozycji nadawcy izba wyra¿a³a publiczne stanowisko,
co mog³o mieæ wp³yw na decyzje poszczególnych uczestników rynku. Prezes Urzêdu uzna³ wiêc, ¿e wprowadzony przez izbê system
negocjowania umów ramowych z nadawcami kana³ów telewizyjnych prowadzi do poœredniego ustalania cen i innych warunków
zakupu p³atnych kana³ów telewizyjnych.
Zdaniem Prezesa Urzêdu interes publiczny wymaga istnienia swobody zawierania umów i niezak³óconego rozwoju konkurencji
w stosunkach gospodarczych na hurtowym rynku p³atnych kana³ów telewizyjnych. Stosunki te okreœlaæ powinny dwustronne umowy
licencyjne, negocjonowane i zawierane pomiêdzy nadawcami kana³ów telewizyjnych a poszczególnymi operatorami telewizji kablowych.
Odwo³anie od decyzji wnios³a Ogólnopolska Izba Gospodarcza Komunikacji Kablowej.
Rozpoznaj¹c sprawê S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje.
Odwo³anie nie zas³uguje na uwzglêdnienie, a zaskar¿on¹ decyzjê uznaæ nale¿y za trafn¹. W œwietle art. 4 pkt 2 ustawy, izba
gospodarcza jako organizacja zrzeszaj¹ca przedsiêbiorców, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy jest zwi¹zkiem przedsiêbiorców,
którego dzia³ania podlegaj¹ ocenie na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Oceny tej dokonanej przez
uprawnione organy - Prezesa Urzêdu - nie zakazuje ustawa o izbach gospodarczych, ustawa ta nie stwarza preferencyjnych warunków
izbom gospodarczym do oceny ich dzia³añ maj¹cych wp³yw na sferê stosunków gospodarczych.
Artyku³ 4 pkt 4 lit. c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów za porozumienie uznaje uchwa³y lub inne akty zwi¹zków
przedsiêbiorców lub ich organów statutowych. Zakazane, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, s¹ porozumienia, których celem lub
skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku w³aœciwym polegaj¹ce na ustalaniu,
bezpoœrednio lub poœrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzeda¿y towarów. Zdaniem S¹du, Prezes Urzêdu prawid³owo
zakwalifikowa³ ustalanie w umowach ramowych, rekomendowanych przez izbê cz³onkom izby, ceny licencji oraz okresu
obowi¹zywania umów licencyjnych za porozumienie ograniczaj¹ce konkurencjê, w oparciu o ustalenia faktyczne i prawne dokonane
w toku postêpowania antymonopolowego. Wbrew twierdzeniom powoda dzia³ania izby polegaj¹ce na negocjowaniu a nastêpnie
rekomendowaniu cz³onkom izby nale¿¹ do kategorii porozumieñ, zakazanych ustaw¹ o ochronie konkurencji i konsumentów, bowiem
stanowi¹ praktykê uniemo¿liwiaj¹c¹ zapewnienie w³aœciwego funkcjonowania rynku gospodarczego w sferze rozwoju i ochrony
konkurencji na rynku p³atnych kana³ów telewizyjnych, ochrony interesów przedsiêbiorców oraz konsumentów. Mo¿liwoœæ
skorzystania z ustalonych wczeœniej (wynegocjowanych w umowach ramowych) postanowieñ umowy ramowej przez cz³onków izby
prowadzi do ujednolicenia istotnych warunków umów dwustronnych - w zakresie ceny i okresu obowi¹zywania umów. Skutkiem
ujednolicenia, poprzez dzia³anie izby, zachowañ uczestników rynku, wybór ofert przez potencjalnych kontrahentów cz³onków izby
ulega znacznym ograniczeniom. Koordynacja zachowañ uczestników rynku - cz³onków izby poprzez wskazanie im sposobu dzia³ania na
rynku ogranicza w sposób znacz¹cy konkurencjê, bowiem cz³onkowie izby godz¹c siê na negocjowanie przez izbê ceny i okresu
obowi¹zywania w umowach ramowych, bêd¹cych wzorcem dla umów licencyjnych, podejmuj¹ decyzje handlowe deklaruj¹c
w umowach dwustronnych gotowoœæ zawarcia umowy dwustronnej na warunkach wynegocjowanych przez izbê. Os³abia to pozycjê
nadawców chc¹cych zawrzeæ umowy z operatorami, a tak¿e niekorzystnie wp³ywa na pozycjê konsumentów - telewidzów
pozbawiaj¹c ich mo¿liwoœci podjêcia swobodnej decyzji, co do wyboru oferty w zakresie ceny i innych warunków stosownej umowy.
Zarzut powoda, i¿ cz³onkowie izby mog¹ dowolnie kszta³towaæ umowy dwustronne, bowiem rekomendacja nie zastêpuje umowy,
zatem nie mo¿e byæ uznana za porozumienie zakazane ustaw¹ o ochronie konkurencji i konsumentów, zaœ o porozumieniu takim
nale¿a³oby mówiæ w odniesieniu do cz³onków izby, nie ma wp³ywu na ocenê dzia³alnoœci powoda.
Przedmiotem postêpowania antymonopolowego by³o zachowanie izby na rynku gospodarczym, jako zwi¹zku przedsiêbiorców,
a nie zachowania jej cz³onków na tym rynku. Nawet jeœli dzia³ania izby nie przyjê³y formy uchwa³y lub aktu izby do uznania, ¿e jej
zachowanie na rynku (negocjowanie i rekomendowanie umów) nosi znamiona zakazanego porozumienia, zgodnie z ustaw¹ o ochronie
konkurencji i konsumentów, wystarczy ocena skutków, jakie zachowanie to wywo³uje lub mo¿e wywo³ywaæ na rynku. Jak to wskazano
wy¿ej, w ocenie S¹du, skutkiem dzia³ania izby jest ograniczenie konkurencji.
Zdaniem S¹du, Prezes Urzêdu prawid³owo ustali³ rynek relewantny w sprawie. Koncesje dla operatorów, zarejestrowanie rozprowadzania
programu, ograniczenie iloœci kana³ów nadawanych w telewizji kablowej oraz mo¿liwoœæ nadawania programów w jêzyku innym ni¿
polski nie ma wp³ywu na przyjête przez Prezesa Urzêdu kryteria definiuj¹ce ten rynek.
Zarzut, i¿ powód nie prowadzi³ postêpowania antymonopolowego w interesie publicznoprawnym, lecz w interesie TVN - 24 jest
bezzasadny. W uzasadnieniu decyzji Prezes Urzêdu wskaza³, i¿ przyk³ad sporu pomiêdzy izb¹ a TVN - 24 jest ilustracj¹ sytuacji, która
mo¿e powtórzyæ siê w odniesieniu do ka¿dego z nadawców p³atnych kana³ów telewizyjnych, decyzja zaœ nie dotyczy sporu pomiêdzy
izb¹ a TVN - 24.
31
Maj¹c powy¿sze na uwadze na zasadzie art. 479 a Kpc orzeczono, jak w sentencji. […]
15
WYROK
z dnia 7 listopada 2005 r.
w sprawie z odwo³ania Fiat Auto Poland S.A. w Bielsku - Bia³ej przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 26/2004)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2005 r. sprawy z
odwo³ania Fiat Auto Poland S.A. w Bielsku - Bia³ej przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zainteresowani:
1. DCS Auto Turyn Sp. z o.o. w Gliwicach, 2. Barbara G. - GANINEX, 3. Adam G. PHU GANINEX, 4. LETA Sp. z o.o. w Wodzis³awiu
Œl¹skim, 5. TRANS - AUTO Knapik & Knapik Sp. j. w Zabrzu, 6. MOTORYZACJA Sp. z o.o. w Chorzowie, 7. MIMAR Sp. z o.o. w
Piekarach Œl¹skich, 8. PARTNER Jaros³aw P., W³adys³aw P. Sp. j. w Bielsku - Bia³ej, 9. Zak³ad Us³ug Handlowych EUROMOT Sp. z o.o. w
¯orach, 10. AUTO - HIT Sp. z o.o. w Tychach, 11. SZCZÊSNY - ZJAWIONY Sp. z o.o. w Zawierciu, 12. Andrzej T. FUH AUTO - TRANSFER
w Czeladzi, 13. INTERMOT Sp. z o.o. w Bytomiu, o ochronê konkurencji, na skutek odwo³ania od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 stycznia 2004 r., Nr RKT-1/2004:
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I. Oddala odwo³anie,
II. Zas¹dza od Fiat Auto Poland S.A. na rzecz:
a) Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotê 720 z³,
b) DCS Auto Turyn Sp. z o.o. w Gliwicach kwotê 360 z³
tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyda³ w dniu 22 stycznia 2004 r. decyzjê Nr RKT-1/2004, uznaj¹c¹
za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê zawarcie przez powoda Fiat Auto Poland S.A. w Bielsku - Bia³ej oraz zainteresowanych:
1. Barbara G. - GANINEX,
2. Adam G. PHU GANINEX,
3. LETA Sp. z o.o. w Wodzis³awiu Œl¹skim,
4. TRANS - AUTO Knapik & Knapik Sp. j. w Zabrzu,
5. MOTORYZACJA Sp. z o.o. w Chorzowie,
6. MIMAR Sp. z o.o. w Piekarach Œl¹skich,
7. PARTNER Jaros³aw P., W³adys³aw P. Sp. j. w Bielsku - Bia³ej,
8. Zak³ad Us³ug Handlowych EUROMOT Sp. z o.o. w ¯orach,
9. AUTO-HIT Sp. z o.o. w Tychach,
10. SZCZÊSNY - ZJAWIONY Sp. z o.o. w Zawierciu,
11. Andrzej T. - FUH AUTO - TRANSFER w Czeladzi,
12. INTERMOT Sp. z o.o. w Bytomiu
porozumienia polegaj¹cego na:
- ustalaniu bezpoœrednio lub poœrednio warunków sprzeda¿y towarów poprzez odmowê sprzeda¿y samochodów osobowych
przedsiêbiorstwu DCS Auto - Turyn Sp. z o.o. w Gliwicach w celu dalszej odsprzeda¿y z uwagi na fakt, ¿e DCS Auto - Turyn Sp.
z o.o. nie jest ich u¿ytkownikiem docelowym, co stanowi naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów,
- ograniczaniu lub kontrolowaniu zbytu poprzez odmowê sprzeda¿y samochodów osobowych przedsiêbiorstwu DCS Auto
Turyn Sp. z o.o. w celu dalszej odsprzeda¿y z uwagi na fakt, i¿ DCS Auto - Turyn Sp. z o.o. nie jest ich u¿ytkownikiem
docelowym, co stanowi naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy,
- ograniczaniu dostêpu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiêbiorców nieobjêtych porozumieniem poprzez odmowê
sprzeda¿y samochodów osobowych przedsiêbiorstwu DCS Auto - Turyn Sp. z o.o. w celu dalszej odsprzeda¿y z uwagi na fakt,
i¿ DCS Auto - Turyn Sp. z o.o. nie jest u¿ytkownikiem docelowym, co stanowi naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy
i nakaza³ zaniechania jej stosowania.
W pkt IV decyzji pozwany w zwi¹zku ze stosowaniem powy¿szych praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê na³o¿y³ na powoda karê
pieniê¿n¹ w wysokoœci 471.700 z³.
Swoj¹ decyzjê pozwany opar³ na ustaleniu, ¿e w dniu 19 czerwca 2002 r. Fiat Auto Poland S.A. (zwany dalej „FAP S.A.”)
wypowiedzia³ jednemu z dotychczasowych dystrybutorów - DCS Auto Turyn Sp. z o.o. (zwanemu dalej „DCS”) umowê o koncesjê na
„sprzeda¿ u¿ytkownikom docelowym gamy nowych pojazdów marki Fiat”. Umowa zosta³a rozwi¹zana bez podania przyczyny
z zachowaniem 6 - miesiêcznego terminu wypowiedzenia ale podstaw¹ do jej rozwi¹zania by³ spadek poziomu sprzeda¿y
samochodów przez DCS. Informacja o zaprzestaniu wspó³pracy z DCS zosta³a podana do wiadomoœci na spotkaniu dealerów, które
odby³o siê dnia 20 czerwca 2002 r., w firmie Auto Hit w Tychach, a nastêpnie potwierdzona za pomoc¹ sieci internetowej w postaci
wiadomoœci rozes³anej do uczestników sieci dystrybucyjnej FAP S.A. W treœci jej podano, ¿e FAP S.A. nie przewiduje mo¿liwoœci
wspó³pracy z DCS tak¿e w innym charakterze i zabroniono przekazywania wskazanej firmie samochodów do dalszej odsprzeda¿y pod
rygorem wyci¹gniêcia konsekwencji w³¹cznie z wypowiedzeniem umowy o koncesjê. Ponadto pismem z dnia 11 paŸdziernika 2002 r.
FAP S.A. skierowa³ do swojej sieci dealerskiej okólnik nr 14/2002 informuj¹cy o zaistnia³ych zmianach organizacyjnych i zawieraj¹cy
proœbê o zaniechanie i/lub niepodejmowanie wspó³pracy z wymienionymi w nim firmami wychodz¹cymi z sieci, w tym z DCS.
W dniu 8 paŸdziernika 2002 r. DCS wyst¹pi³ do Prezesa Urzêdu z wnioskiem o wszczêcie postêpowania w zwi¹zku z naruszeniem
przez FAP S.A. art. 5 ust. 1, 2 i 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jako uczestników zarzucanego porozumienia DCS
wskaza³ obok FAP S.A. dwanaœcie podmiotów, których przedstawiciele byli obecni na spotkaniu dealerów w dniu 20 czerwca 2002 r.
W aspekcie produktowym za rynek w³aœciwy pozwany uzna³ rynek dystrybucji nowych samochodów osobowych. Na tak
okreœlonym rynku w³aœciwym po stronie poda¿owej wystêpuje FAP S.A. jako jeden z producentów/dystrybutorów oraz jego
dystrybutorzy. Popyt reprezentuj¹ konsumenci, równie¿ ci którzy zechcieliby korzystaæ z us³ug poœredników. Pozwany przyj¹³, ¿e
ocenie w sprawie podlega porozumienie zaistnia³e wskutek poinformowania przez FAP S.A. na spotkaniu w dniu 20 czerwca 2002 r.
okreœlonych dystrybutorów - uczestników porozumienia o zakazie wspó³pracy z DCS oraz udzielenia DCS przez podmioty, do których
skierowany by³ zakaz, negatywnej odpowiedzi na propozycje wspó³pracy. W ocenie pozwanego przedstawione postêpowanie spe³nia
znamiona porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê wskazanego w art. 4 pkt 4 lit. b ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Na tej podstawie Prezes Urzêdu uzna³, ¿e porozumienie zosta³o dokonane, a elementem tworz¹cym je by³o polecenie FAP S.A.
wydane zebranym dealerom w dniu 20 czerwca 2002 r. potwierdzone za poœrednictwem Internetu oraz okólnikiem do sieci z dnia
11 paŸdziernika 2002 r. Za datê zawarcia porozumienia pozwany przyj¹³ dzieñ wydania polecenia ustnego - 20 czerwca 2002 r.
Analizuj¹c postawione zarzuty, Prezes Urzêdu uzna³ je za uzasadnione.
Od powy¿szej decyzji powód z³o¿y³ odwo³anie.
Rozpoznaj¹c odwo³anie S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, co nastêpuje.
Bezsporne jest, ¿e w dniu 20 czerwca 2002 r. zarz¹d FAP S.A. powiadomi³ dystrybutorów o rozwi¹zaniu z DCS umowy
dystrybucyjnej. Nastêpnie do niektórych uczestników sieci dystrybucyjnej zosta³y skierowane zawiadomienia, które, jak stwierdzi³
powód w odwo³aniu, „informowa³y dystrybutorów o kontynuacji przyjêtej przez FAP S.A. strategii dystrybucji, przypominaj¹c, i¿
zgodnie z zapisami umowy o koncesjê dystrybutorzy powinni uwzglêdniæ jej za³o¿enia w prowadzonej dzia³alnoœci handlowej”.
Zawiadomienie zawiera³o jednoznaczny zakaz przekazywania DCS samochodów w celu dalszej odsprzeda¿y z zagro¿eniem
wyci¹gniêcia konsekwencji w postaci wypowiedzenia umowy koncesyjnej w³¹cznie w przypadku braku podporz¹dkowania siê. Fakty
te zosta³y jednoznacznie potwierdzone przez powoda w piœmie z dnia 9 wrzeœnia 2003 r., mówi¹cym o przekazaniu dealerom ze Œl¹ska
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w trakcie narady w dniu 20 czerwca 2002 r. ustnej informacji o zaprzestaniu wspó³pracy z DCS. W¹tpliwoœci nie budzi równie¿ fakt, ¿e
adresaci powy¿szych informacji odpowiedzieli odmownie na skierowan¹ do nich przez DCS propozycjê wspó³pracy. Bezpoœrednimi
skutkami takiego dzia³ania by³o zaprzestanie wspó³pracy z dotychczasowym dystrybutorem, który jednoczeœnie przesta³ byæ
uczestnikiem rynku relewantnego stanowi¹cym konkurencjê dla innych dzia³aj¹cych na nim podmiotów. Poœrednim skutkiem by³o
natomiast pozbawienie konsumentów mo¿liwoœci skorzystania z us³ug dystrybutora dzia³aj¹cego w specyficzny sposób, odmienny od
sposobów postêpowania pozosta³ych w sieci podmiotów.
Maj¹c na uwadze formê, w jakiej FAP S.A. przedstawi³ swoim koncesjonariuszom zasady postêpowania w stosunku do podmiotu,
który utraci³ koncesjê oraz reakcjê dealerów z terenu Œl¹ska na te zalecenia, nie mo¿na uznaæ dzia³añ powoda jedynie za czynnoœci
faktyczne o charakterze jednostronnym, odzwierciedlaj¹ce za³o¿enia polityki dystrybucyjnej. Podkreœlenia wymaga, ¿e do
stwierdzenia zawarcia porozumienia nie jest wymagane wykazanie istnienia jakichkolwiek ustnych czy pisemnych ustaleñ miêdzy jego
uczestnikami. Oznacza to, ¿e przedmiotem badania organu antymonopolowego nie jest sposób postêpowania przedsiêbiorców
prowadz¹cy do osi¹gniêcia okreœlonego celu i skutku, lecz ustalenie, czy wskazany w art. 5 ust. 1 cel lub skutek zosta³ osi¹gniêty.
Oznacza to, ¿e bez wzglêdu na formê, ka¿de uzgodnienie skierowane przeciw osobom trzecim (nie bêd¹cym stron¹ porozumienia)
mo¿e prowadziæ do ograniczenia konkurencji, je¿eli taki by³ jego cel. Do ustalenia zaœ, jaki by³ cel porozumienia wystarczy stwierdzenie,
¿e jego uczestnicy ograniczyli swoj¹ swobodê w stosunkach z osobami trzecimi na podstawie wspólnego uzgodnienia.
W rozpoznawanej sprawie zdarzeniem kreuj¹cym uzgodnienie by³o wydane na naradzie dystrybutorów polecenie potwierdzone
nastêpnie drog¹ elektroniczn¹ i okólnikiem z dnia 11 paŸdziernika 2002 r., które ustala³o warunki sprzeda¿y samochodów - zakaz
wspó³pracy z DCS, oraz ich zakupu - tylko podmioty maj¹ce status klienta docelowego. Stwierdzenie wskazanej w art. 5 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów praktyki nastêpuje w drodze wykazania wspólnych uczestnikom porozumienia zachowañ,
nawet je¿eli na rynku nie ujawniaj¹ siê antykonkurencyjne skutki takiego dzia³ania.
Oceniaj¹c ekonomiczny sens porozumienia nale¿y stwierdziæ, ¿e na jego podstawie FAP S.A. nie musia³ osi¹gaæ dodatkowych
dochodów. Nie taki by³ bowiem cel jego dzia³ania. Natomiast z punktu widzenia dystrybutorów zaistnia³a sytuacja, w której zas³aniaj¹c
siê obaw¹ o swa pozycjê w systemie, odmówili oni wspó³pracy z DCS, by³a bardzo korzystna. Jej nastêpstwem by³o wyeliminowanie
z rynku podmiotu konkurencyjnego, który móg³by pozbawiæ ich potencjalnych konsumentów, trac¹cych w nastêpstwie porozumienia
swobodê wyboru spoœród wiêkszej grupy dealerów samochodowych na rynku danej marki. Nale¿y podkreœliæ, ¿e rola poszczególnych
dystrybutorów nie ograniczy³a siê tylko do przyjêcia do wiadomoœci i stosowania przekazanych im informacji, ale polega³a na
konkretnym zachowaniu w stosunku do DCS jako podmiotu, który by³ konkurentem na rynku relewantnym. Podkreœlenia wymaga
równie¿, ¿e stosownie do treœci art. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane jest samo uczestnictwo w porozumieniu
antykonkurencyjnym, a nie d¹¿enie do jego zawarcia dla osi¹gniêcia zamierzonego celu w postaci okreœlonego skutku.
Bezzasadne s¹ w tym stanie zarzuty powoda dotycz¹ce zarówno naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
jak i Kpa wobec wyczerpuj¹cego omówienia w decyzji zebranego materia³u, wnikliwej jego analizy i przedstawionego uzasadnienia.
Dotyczy to równie¿ zgodnoœci zaskar¿onej decyzji z przepisami Unii Europejskiej, której braku powodowi nie uda³o siê wykazaæ
w z³o¿onym odwo³aniu.
Równie¿ na³o¿ona w decyzji kara pieniê¿na w ocenie S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzglêdnia w nale¿yty sposób
okolicznoœci stwierdzonego naruszenia przepisów ustawy.
31
Z tych wzglêdów odwo³anie nale¿a³o oddaliæ jako bezzasadne - art. 479 a § 1 Kpc. […].
16
WYROK
z dnia 16 listopada 2005 r.
w sprawie z odwo³ania Województwa Lubelskiego przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 97/2004)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2005 r. sprawy
z powództwa Województwa Lubelskiego przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zainteresowany: Leszek
S. - „¯egluga Pu³awska”, o ochronê konkurencji, na skutek odwo³ania od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 23 czerwca 2004 r., Nr RLU-22/2004:
I. Oddala odwo³anie.
II. Przejmuje na Skarb Pañstwa Kasa S¹du Okrêgowego w Warszawie kwotê 1.000 z³ tytu³em kosztów wpisu s¹dowego od
odwo³ania, od których powód by³ zwolniony z mocy prawa.
III. Zas¹dza od Województwa Lubelskiego na rzecz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotê 720 z³ tytu³em
kosztów zastêpstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyda³ decyzjê Nr RLU-22/2004 uznaj¹c¹ za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
praktykê Województwa Lubelskiego, polegaj¹c¹ na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku udostêpniania urz¹dzeñ
obs³ugi ¿eglugi rzecznej po³o¿onych na wale przeciwpowodziowym na rzece Wiœle w Kazimierzu Dolnym, poprzez nieuzasadnion¹
odmowê udostêpnienia przez Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Lublinie - jednostkê bud¿etow¹ powoda Panom
Leszkowi S. - „¯egluga Pu³awska” i Bartoszowi F. - „Hydrofed” schodów i polerów ceramicznych na w/w wale przeciwpowodziowym,
co stanowi naruszenie art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i nakaza³ zaniechania jej stosowania.
W pkt II decyzji Prezes Urzêdu w zwi¹zku ze stwierdzon¹ praktyk¹ na³o¿y³ na powoda karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 50.000 z³. Decyzji
nadano rygor natychmiastowej wykonalnoœci. W odwo³aniu od powy¿szej decyzji powód wniós³ o uchylenie rygoru natychmiastowej
wykonalnoœci, uchylenie decyzji i umorzenie postêpowania.
Uzasadniaj¹c zaskar¿on¹ decyzjê Prezesa Urzêdu stwierdzi³, ¿e w œwietle przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
Marsza³ek Województwa Lubelskiego realizuje wynikaj¹ce z tej ustawy zadania administracji rz¹dowej przez programowanie,
planowanie i nadzór wykonywania oraz utrzymanie urz¹dzeñ melioracji wodnych podstawowych, takich jak wa³y przeciwpowodziowe
stanowi¹ce wy³¹czn¹ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa. Na wa³ach przeciwpowodziowych budowane s¹, bêd¹ce zwi¹zanymi z nimi
w sposób trwa³y elementami, urz¹dzenia obs³ugi ¿eglugi rzecznej, schody i urz¹dzenia cumownicze tzw. polery cumownicze.
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Zgodnie z ustaw¹ z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa, województwa posiadaj¹ osobowoœæ prawn¹. Mog¹ wiêc byæ
stron¹ umowy cywilnoprawnej i p³yn¹cych z niej praw i obowi¹zków. Województwo Lubelskie udostêpnia odp³atnie znajduj¹ce siê na
wale przeciwpowodziowym schody i polery przedsiêbiorcom œwiadcz¹cym us³ugi o charakterze u¿ytecznoœci publicznej polegaj¹ce na
obs³udze ¿eglugi rzecznej. Uzasadnia to uznanie Województwa Lubelskiego za przedsiêbiorcê w rozumieniu art. 4 pkt l lit. a ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów. W imieniu Marsza³ka Województwa Lubelskiego urz¹dzeniami do obs³ugi ¿eglugi rzecznej,
tj. schodami i polerami gospodaruje Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Lublinie (Zarz¹d).
Podejmowane przez Zarz¹d czynnoœci dotycz¹ przedsiêbiorców wynajmuj¹cych w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹
gospodarcz¹ schody i polery na wale przeciwpowodziowym rzeki Wis³y w Kazimierzu Dolnym, przedsiêbiorców, którzy zamierzaj¹
podj¹æ dzia³alnoœæ polegaj¹c¹ na œwiadczeniu us³ugi ¿eglugi rzecznej na tym terenie oraz konsumentów korzystaj¹cych z tych us³ug.
Wobec powy¿szego, Prezes Urzêdu stwierdzi³, ¿e dzia³alnoœæ Zarz¹du dotycz¹ca bli¿ej nieokreœlonego, szerokiego krêgu adresatów
mo¿e prowadziæ do naruszenia interesu publicznoprawnego i w zwi¹zku z tym podj¹³ decyzjê o przeprowadzeniu postêpowania
wyjaœniaj¹cego na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W trakcie postêpowania Prezes Urzêdu ustali³, ¿e rynkiem produktowym w sprawie jest rynek udostêpniania urz¹dzeñ obs³ugi
¿eglugi rzecznej, tj. schodów i polerów, a rynkiem geograficznym wa³ przeciwpowodziowy na Wiœle w Kazimierzu Dolnym, przy którym
zlokalizowana jest przystañ ¿eglugi rzecznej obejmuj¹ca schody i polery. Na tak okreœlonym rynku w³aœciwym Województwo Lubelskie
jako przedsiêbiorca gospodaruj¹cy, stanowi¹cym w³asnoœæ Skarbu Pañstwa wa³em przeciwpowodziowym wraz ze zwi¹zanymi z nim
w sposób trwa³y schodami i polerami posiada pozycjê monopolistyczn¹.
Prezes Urzêdu ustali³ tak¿e, ¿e Zarz¹d dzia³aj¹c w imieniu Województwa Lubelskiego odmówi³ przedsiêbiorcom chc¹cym podj¹æ
œwiadczenie us³ug w zakresie ¿eglugi rzecznej udostêpnienia schodów i polerów zlokalizowanych w porcie rzecznym w Kazimierzu
Dolnym wyjaœniaj¹c, ¿e urz¹dzenia te zosta³y ju¿ udostêpnione innym przedsiêbiorcom, a zawarte umowy obowi¹zuj¹ do 31 grudnia 2004 r.
W œwietle dokonanych ustaleñ, Prezes Urzêdu uzna³ za udowodnione stosowanie przez Województwo Lubelskie praktyki
ograniczaj¹cej konkurencjê stanowi¹cej naruszenie art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i wyda³
w zwi¹zku z tym zaskar¿on¹ decyzjê.
W z³o¿onym odwo³aniu powód zarzuci³, ¿e decyzja zosta³a wydana w oparciu o b³êdne ustalenia faktyczne i z naruszeniem
powo³anych w niej przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, co nastêpuje.
Analiza zebranego w postêpowaniu administracyjnym materia³u pozwala na stwierdzenie, ¿e dokonane przez Prezesa Urzêdu
ustalenia faktyczne i ich ocena prawna s¹ trafne.
Odnosz¹c siê do postawionych przez powoda w odwo³aniu zarzutów nale¿y zauwa¿yæ, ¿e okreœlona w art. 1 ust. 1 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, podejmowana w interesie publicznym ochrona interesów przedsiêbiorców i konsumentów,
skierowana jest przeciwko dwóm kategoriom dzia³añ ograniczaj¹cych konkurencjê - praktykom antykonkurencyjnym i praktykom
eksploatacyjnym. W przypadku pierwszych wskazanych praktyk celem i skutkiem dzia³añ nagannych jest ograniczenie lub
wyeliminowanie konkurencji. Dobrem objêtym w tym przypadku ochron¹ przepisów ustawy antymonopolowej jest samo istnienie
konkurencji jako atmosfery, w jakiej prowadzona jest dzia³alnoœæ gospodarcza. Realizowana jednoczeœnie ochrona konsumentów, jako
nabywców dóbr i us³ug oferowanych w warunkach konkurencji jest prowadzona niejako przy okazji. Wobec tego naruszenie interesu
publicznego winno byæ stwierdzone w sytuacji, gdy badana praktyka oddzia³ywuje i narusza samo zjawisko konkurencji, nawet je¿eli
ten negatywny wp³yw jest rezultatem dzia³añ skierowanych tylko przeciw jednemu lub niewielkiej liczbie konkuruj¹cych
przedsiêbiorców. Nietrafnie wiêc powód zarzuca, ¿e ingerencja organu antymonopolowego jest sprzeczna z celami art. 1 ustawy
antymonopolowej i s³u¿y ochronie interesów pojedynczych osób.
Zdaniem S¹du nale¿a³oby rozwa¿yæ, czy takiego zarzutu nie nale¿a³oby postawiæ innemu wystêpuj¹cemu w sprawie organowi.
Decyzja nie nak³ada na powoda obowi¹zku zawarcia umowy z konkretnymi przedsiêbiorcami, a jedynie zobowi¹zuje do zaniechania
dzia³añ, które w efekcie ograniczaj¹ zjawisko konkurencji, co prowadzi do naruszenia interesów nieokreœlonej liczby przedsiêbiorców
chc¹cych œwiadczyæ us³ugi na danym rynku i konsumentów pozbawionych mo¿liwoœci swobodnego wyboru us³ug spoœród szerszej
oferty poda¿owej na konkretnym rynku. Stwierdzona praktyka powoduje ograniczenie poda¿y us³ug na ustalonym w sprawie rynku
w³aœciwym, co ogranicza konkurencjê miêdzy dzia³aj¹cymi na tym rynku podmiotami. Jednoczeœnie brak konkurencji ogranicza
mo¿liwoœci konsumentów w wyborze trasy, rodzaju i standardu, a tak¿e ceny us³ugi.
W kwestii zarzutu naruszenia art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy nale¿y wyjaœniæ, ¿e w ustawie antymonopolowej termin przedsiêbiorca
jest szerszy ni¿ rozumienie tego s³owa w pojêciu wykszta³conym na tle innych ustaw. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny
przedsiêbiorcami w rozumieniu tego przepisu s¹ nie tylko podmioty bezpoœrednio œwiadcz¹ce us³ugi, ale równie¿ podmioty
organizuj¹ce œwiadczenie us³ug. W ocenie S¹du nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wskazana w art. 14 w zw. z art. 11 ustawy - Prawo wodne,
dzia³alnoœæ Marsza³ka Województwa zawiera w sobie równie¿ organizowanie œwiadczenia us³ug u¿ytecznoœci publicznej przez
podmioty zajmuj¹ce siê œwiadczeniem us³ug ¿eglugi rzecznej poprzez udostêpnianie tym podmiotom w ramach gospodarowania
mieniem wchodz¹cym w sk³ad urz¹dzeñ obs³ugi ¿eglugi rzecznej jakimi s¹ umiejscowione na stronie odwodnej wa³ów
przeciwpowodziowych schody i polery cumownicze. A zatem w tym zakresie swojej dzia³alnoœci Marsza³ek Województwa jest
przedsiêbiorc¹ w pojêciu art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a dzia³alnoœæ sw¹ wykonuje przez
podleg³e mu jednostki organizacyjne, takie jak Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych. Po dokonaniu powy¿szych ustaleñ
mo¿liwe jest omówienie i ocena pozycji i dzia³añ powoda jako przedsiêbiorcy. Bezsporne jest, ¿e na oznaczonym w decyzji rynku
w³aœciwym powód zajmuje dominuj¹c¹ pozycjê.
Nie budz¹ równie¿ w¹tpliwoœci informacje dotycz¹ce iloœci schodów oraz polerów u¿ytkowanych przez poszczególnych
przedsiêbiorców na podstawie zawartych umów lub bezumownie. Z pisma Wojewódzkiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
wynika, ¿e w Kazimierzu Dolnym znajduje siê 9 sztuk schodów, z których 5 sztuk by³o objêtych umowami. Pozosta³e schody by³y
u¿ytkowane przez jednego z armatorów bezumownie z uwagi na fakt sfinansowania przez niego ich budowy. Z zebranego materia³u
dowodowego wynika, ¿e mimo uzyskanych pozwoleñ wodnoprawnych pozostali przedsiêbiorcy nie wykonali w pe³ni na swój koszt
przewidzianych w decyzjach urz¹dzeñ. Pan Edward W. oœwiadczy³ w swym piœmie, ¿e nie sfinansowa³ ¿adnych schodów i polerów,
mimo i¿ jest wymieniony w decyzji z dnia 10 kwietnia 2000 r. jako jeden z uprawnionych. Pan Stanis³aw P. oœwiadczy³, ¿e sfinansowa³
budowê 1 sztuki schodów, mimo ¿e i on jest wymieniony w powo³anej powy¿ej decyzji Starostwa Powiatowego. Ponadto inna decyzja
Starostwa z dnia 7 kwietnia 2000 r. uprawnia go do budowy 1 sztuki schodów i 4 polerów. Do z³o¿onego przez powoda odwo³ania
do³¹czona zosta³a jeszcze jedna decyzja Starostwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. uprawniaj¹ca pana Henryka S. do wybudowania
dodatkowych schodów i dwóch bloków z ko³ami cumowniczymi w skarpie obwa³owania w Kazimierzu Dolnym w km 2+063. Schody
te s¹ uwidocznione na z³o¿onym przez powoda do akt administracyjnych planie sytuacyjnym. Oznacza to, ¿e pan Henryk S. sfinansowa³
lub uczestniczy³ w sfinansowaniu 3 sztuk schodów i 26 polerów. Powy¿sze informacje powinny byæ w posiadaniu Wojewódzkiego
Zarz¹du Melioracji, lecz nie zosta³y udostêpnione Prezesowi Urzêdu na jego ¿¹danie w wyczerpuj¹cy sposób.
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Reprezentuj¹cy Województwo Lubelskie Zarz¹d nie dochowa³ te¿ przy wykonywaniu swych obowi¹zków nale¿ytej starannoœci
w zakresie kontroli prawid³owej realizacji zawartych z przedsiêbiorcami umów dzier¿awy. Œwiadczy o tym fakt, ¿e dopiero po wydaniu
zaskar¿onej decyzji Zarz¹d rozwi¹za³ umowê dzier¿awy z panem Edwardem W. mimo posiadania informacji, i¿ dzier¿awca ten nie
u¿ytkuje przedmiotu dzier¿awy zgodnie z umow¹, wbrew jej postanowieniom. Z powy¿szego wynika, ¿e udzielone zainteresowanym
podjêciem dzia³alnoœci w postaci us³ug ¿eglugi rzecznej przedsiêbiorcom, odpowiedzi odmowne by³y niezgodne z rzeczywistym
stanem prawnym. W sytuacji, gdy skutkiem takiego postêpowania Zarz¹du by³o utrudnienie dostêpu, a nawet wyeliminowanie z rynku
przedsiêbiorców zainteresowanych podjêciem na nim dzia³alnoœci, za uzasadniony nale¿y uznaæ zarzut nadu¿ycia przez Województwo
Lubelskie posiadanej na zajmowanym rynku pozycji dominuj¹cej. Istota nagannego dzia³ania powoda zawiera³a siê w przeciwdzia³aniu
rozwoju konkurencji na rynku us³ug ¿eglugi rzecznej w Kazimierzu Dolnym, na który powód oddzia³ywa³ stosowan¹ praktyk¹.
W tym stanie postawiony powodowi w zaskar¿onej decyzji zarzut nale¿y uznaæ zdaniem S¹du za udowodniony.
Za trafne w tej sytuacji nale¿y równie¿ uznaæ na³o¿enie na powoda kary pieniê¿nej w wysokoœci 50.000 z³, znajduj¹ce uzasadnienie
prawne w treœci obowi¹zuj¹cych przepisów.
Maj¹c na uwadze przytoczone wy¿ej okolicznoœci S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec braku podstaw do jego
uwzglêdnienia, oddali³ z³o¿one odwo³anie na zasadzie art. 47931a §1 Kpc. […]
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Wykaz wyroków dorêczonych w miesi¹cach: paŸdziernik, listopad, grudzieñ 2005 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wyrok z dnia 22 wrzeœnia 2005 r. (sygn. akt XVII Ama 80/2004) w sprawie z odwo³ania Górnoœl¹skiego Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gowego w Katowicach przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 3 paŸdziernika 2005 r. (sygn. akt XVII Ama 28/2004) w sprawie z odwo³ania Deichmann - Obuwie w Bielanach
Wroc³awskich przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 5 paŸdziernika 2005 r. (sygn. akt XVII Ama 38/2004) w sprawie z odwo³ania Polskapresse Sp. z o.o. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 13 w niniejszym nr Dziennika).
Wyrok z dnia 12 paŸdziernika 2005 r. (sygn. akt XVII Ama 35/2004) w sprawie z odwo³ania Telewizji Kablowej Vectra S.A. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 12 paŸdziernika 2005 r. (sygn. akt XVII Ama 53/2004) w sprawie z odwo³ania Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej
w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 14 w niniejszym nr Dziennika).
Wyrok z dnia 19 paŸdziernika 2005 r. (sygn. akt XVII Ama 58/2004) w sprawie z odwo³ania Gminy Lublin przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 26 paŸdziernika 2005 r. (sygn. akt XVII Ama 67/2004) w sprawie z odwo³ania Zak³adu Energetycznego Bia³ystok S.A.
w Bia³ymstoku przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 27 paŸdziernika 2005 r. (sygn. akt XVII Ama 78/2004) w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w £êcznej przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 2 listopada 2005 r. (sygn. akt XVII Ama 72/2004) w sprawie z odwo³ania Agrospec Sp. z o.o. w upad³oœci w Krakowie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 7 listopada 2005 r. (sygn. akt XVII Ama 26/2004) w sprawie z odwo³ania Fiat Auto Poland S.A. w Bielsku - Bia³ej
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 15 w niniejszym nr Dziennika).
Wyrok z dnia 16 listopada 2005 r. (sygn. akt XVII Ama 97/2004) w sprawie z odwo³ania Województwa Lubelskiego przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 16 w niniejszym nr Dziennika).
Wyrok z dnia 23 listopada 2005 r. (sygn. akt XVII Ama 37/2004) w sprawie z odwo³ania AIG Bank Polska S.A. w Warszawie
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 1 grudnia 2005 r. (sygn. akt XVII Ama 69/2004) w sprawie z odwo³ania przedsiêbiorcy Mariana G. - „Orgamet” Zak³ad
Innowacyjno - Wdro¿eniowy Us³ugi Organizacyjne w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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WYROK
z dnia 5 paŸdziernika 2005 r.
w sprawie z odwo³ania „Agri Maszewo” Sp. z o.o. w Maszewie, „Lesaffre Bio Corporation” Sp. z o.o. w Wo³czynie, „Dro¿d¿owni
Lublin” Sp. z o.o. w Lublinie, „Pomorskiej Fabryki Dro¿d¿y Polmos” S.A. w Tczewie, „Wytwórni Dro¿d¿y Piekarskich w Krakowie Bie¿anowie” Sp. z o.o. w Krakowie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt VI ACa 1146/2004)
S¹d Apelacyjny w Warszawie, VI Wydzia³ Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 wrzeœnia 2005 r. w Warszawie sprawy z powództwa
„Agri Maszewo” Sp. z o.o. w Maszewie, „Lesaffre Bio Corporation” Sp. z o.o. w Wo³czynie, „Dro¿d¿owni Lublin” Sp. z o.o. w Lublinie,
„Pomorskiej Fabryki Dro¿d¿y Polmos” S.A. w Tczewie, „Wytwórni Dro¿d¿y Piekarskich w Krakowie - Bie¿anowie” Sp. z o.o. w
Krakowie przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwo³ania od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, przy udziale zainteresowanego „Mazowieckiej Fabryki Dro¿d¿y Józefów” Sp. z o.o. w Józefowie, na
skutek apelacji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od wyroku S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 paŸdziernika 2004 r., sygn. akt XVII Ama 71/03, zmienia zaskar¿ony wyrok w ten sposób, ¿e:
I. Oddala odwo³ania powodów od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 marca 2003 r., Nr DDF-13/03.
II. Zas¹dza od powodów: „Agri Maszewo” Sp. z o.o. w Maszewie, „Lesaffre Bio Corporation” Sp. z o.o. w Wo³czynie, „Dro¿d¿owni
Lublin” Sp. z o.o. w Lublinie, „Pomorskiej Fabryki Dro¿d¿y Polmos” S.A. w Tczewie i „Wytwórni Dro¿d¿y Piekarskich w Krakowie Bie¿anowie” Sp. z o.o. w Krakowie na rzecz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po 360 z³ tytu³em kosztów
zastêpstwa procesowego za I instancjê i po 270 z³ tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego za II instancjê.
III. Nakazuje pobraæ na rzecz Skarbu Pañstwa - Kasa S¹du Okrêgowego w Warszawie od „Agri Maszewo” Sp. z o.o. w Maszewie,
„Lesaffre Bio Corporation” Sp. z o.o. w Wo³czynie, „Dro¿d¿owni Lublin” Sp. z o.o. w Lublinie, „Pomorskiej Fabryki Dro¿d¿y
Polmos” S.A. w Tczewie i „Wytwórni Dro¿d¿y Piekarskich w Krakowie - Bie¿anowie” Sp. z o.o. w Krakowie po 200 z³ tytu³em wpisu
od apelacji, od którego pozwany by³ zwolniony.

45

DZIENNIK URZÊDOWY NR 1

UZASADNIENIE
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 6 paŸdziernika 2004 r. zmieni³ zaskar¿on¹
decyzjê Prezesa Urzêdu Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 marca 2003 r., Nr DDF-13/03 w ten sposób, ¿e nie stwierdzi³ stosowania
przez „Agri Maszewo” Sp. z o.o. w Maszewie, „Lesaffre Bio - Corporation” Sp. z o.o. w Wo³czynie, „Mazowieck¹ Fabrykê Dro¿d¿y
Józefów” Sp. z o.o. w Józefowie, „Dro¿d¿owniê Lublin” Sp. z o.o. w Lublinie, „Pomorsk¹ Fabrykê Dro¿d¿y Polmos” S.A. w Tczewie
i „Wytwórniê Dro¿d¿y Piekarskich w Krakowie - Bie¿anowie” Sp. z o.o. w Krakowie praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, polegaj¹cej na
zawarciu porozumienia, poprzez ustalenie bezpoœrednio obowi¹zuj¹cych od dnia 17 wrzeœnia 2001 r. cen sprzeda¿y dro¿d¿y piekarskich.
S¹d Okrêgowy ustali³, ¿e fakt dokonania przez powodów podwy¿ki cen dro¿d¿y piekarskich w dniu 17 wrzeœnia 2001 r. jest bezsporny,
a decyzje cenowe by³y podejmowane przez zarz¹dy poszczególnych powodowych spó³ek w ró¿nych terminach: 9 sierpnia 2001 r. przez
spó³kê w Tczewie, 15 sierpnia 2001 r. przez spó³kê w Krakowie, 20 sierpnia 2001 r. przez spó³ki w Maszewie i Lublinie, 31 sierpnia 2001 r.
przez spó³kê w Wo³czynie. Nie zosta³o zaprzeczone twierdzenie powodów, ¿e cenniki po ich przyjêciu przez zarz¹dy, a przed wejœciem
w ¿ycie, s¹ znane przynajmniej niektórym odbiorcom, szczególnie hurtownikom, z którymi powodowie maj¹ zawarte d³ugoterminowe
umowy zobowi¹zuj¹ce do powiadomienia odbiorców z wyprzedzeniem 7-lub 14-dniowym.
Nie zosta³o zakwestionowane twierdzenie powodów, ¿e spó³ka z Lublina ponosi³a od 2000 r. straty na sprzeda¿y dro¿d¿y oraz, ¿e
spó³ka z Krakowa realizowa³a w tym okresie inwestycjê o wartoœci 5.000.000 z³. S¹d Okrêgowy, rozpatruj¹c odwo³ania powodowych
spó³ek od decyzji Prezesa Urzêdu stwierdzi³, ¿e zas³uguj¹ one na uwzglêdnienie, chocia¿ czêœæ podnoszonych zarzutów jest chybiona.
Nie jest trafny zarzut naruszenia art. 107 § 3 Kpa, art. 43 ust. 2 i 4 oraz art. 92 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, gdy¿
maj¹ one charakter terminów instrukcyjnych, a ich przekroczenie nie ma wp³ywu na dopuszczalnoœæ wszczêcia postêpowania
i wydania orzeczenia. S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów za nietrafny uzna³ zarzut naruszenia art. 30 § 4 Kpa, poprzez odmowê
umorzenia postêpowania, pomimo sprzeda¿y przedsiêbiorstwa przez spó³kê w Maszewie spó³ce w Wo³czynie. Fakt ten nie stanowi³
przeszkody do stwierdzenia stosowania niedozwolonej praktyki, co wynika wprost z art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. Nie zas³uguje na uwzglêdnienie stanowisko, ¿e naruszenie zakazu z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów nie ma miejsca w wypadku ustalania wy³¹cznie cen, bez ustalania innych warunków zakupu lub sprzeda¿y towarów.
Ceny s¹ jednym z warunków zakupu lub sprzeda¿y i przepis eksponuje szczególne jego znaczenie. Z tego te¿ wzglêdu nie zachodzi
koniunkcja pomiêdzy „cen¹” i „warunkami kupna lub sprzeda¿y”.
W tej sytuacji istota rozstrzygniêcia sprowadza³a siê do oceny, czy zachowanie siê powodów i zainteresowanego daje podstawê
do domniemania faktycznego, ¿e pomiêdzy nimi dosz³o do porozumienia cenowego. Powodowie decyzje cenowe podejmowali
samodzielnie, a powi¹zania umowne powodowa³y, ¿e nowe cenniki by³y znane kontrahentom z wyprzedzeniem 1 - 2 tygodniowym,
gdy¿ zw³aszcza hurtownicy potrzebuj¹ czasu na dostosowanie swoich dzia³añ do zmienionych warunków. Gdy zatem informacje
o planowanych zmianach s¹ znane uczestnikom rynku z wyprzedzeniem, nie mo¿na wykluczyæ, ¿e powodowie o podejmowanych
kolejno decyzjach cenowych (najwczeœniej przez spó³kê w Tczewie) wiedzieli od osób trzecich. Ró¿ne daty podejmowania decyzji
przez kolejnych powodów wskazuj¹ na ró¿ny czas pozyskiwania przez nich informacji o zachowaniu pozosta³ych.
Powodowie trafnie wskazuj¹, ¿e pozwany pomin¹³ w swoich ustaleniach sytuacjê istniej¹c¹ na rynku i sytuacjê ekonomiczn¹
powodów. Na rynku utrzymywa³a siê nadwy¿ka mo¿liwoœci wytwórczych w stosunku do popytu i producenci wykorzystywali 70 - 90 %
swego potencja³u. Ceny by³y w tym okresie na niskim poziomie, spó³ka w Lublinie ponosi³a straty, spó³ka w Maszewie sprzeda³a fabrykê
dro¿d¿y, powodowie realizowali inwestycje modernizacyjne, spowodowane wst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej i zniesieniem ce³
ochronnych na dro¿d¿e, spodziewany by³ równie¿ wzrost cen surowca do produkcji dro¿d¿y - melasy.
Po podniesieniu cen przez spó³kê w Tczewie pozostali powodowie mogli uczyniæ to samo, zachowuj¹c swój udzia³ w rynku
i zyskuj¹c wiêkszy przychód, b¹dŸ utrzymaæ cenê dotychczasow¹ maj¹c perspektywê zwiêkszenia swojego udzia³u w rynku. W ocenie
S¹du Okrêgowego w istniej¹cym otoczeniu ekonomicznym bardziej racjonalne wydawa³o siê powtórzenie rynkowego zachowania
konkurentów.
Autonomiczny sposób podejmowania decyzji potwierdza fakt, ¿e wysokoœæ podwy¿ek by³a zró¿nicowana: w przypadku dro¿d¿y o wadze
100 g od […] do […]%, dla dro¿d¿y o wadze 500 g od […]% do […]%. Zarzut pozwanego, ¿e podwy¿ka mia³a zbli¿on¹ skalê jest zatem
bezzasadny.
Zdaniem S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma uzasadnionych podstaw do negowania oceny, ¿e powodowie decyzje
cenowe podjêli autonomicznie, reaguj¹c na pierwsz¹ podwy¿kê, dokonan¹ przez spó³kê w Tczewie. Nie oznacza to, ¿e do zarzucanego
porozumienia nie dosz³o, ale sama zbie¿noœæ daty - 17 wrzeœnia 2001 r. nie daje dostatecznych podstaw do wyprowadzenia wniosku,
¿e powodowie zawarli niedozwolone porozumienie cenowe. Ze zgromadzonego materia³u dowodowego mo¿na w sposób logiczny
wyprowadziæ wniosek zarówno o istnieniu porozumienia, jak i wniosek przeciwny, brak zatem podstaw do zastosowania art. 231 Kpc i
uznania, ¿e wykazany zosta³ fakt jego zawarcia.
Z powy¿szych wzglêdów S¹d Okrêgowy zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê.
Od wyroku z³o¿y³ apelacjê Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wnosi³ o zmianê zaskar¿onego wyroku i oddalenie
odwo³añ powodów, ewentualnie o uchylenie wyroku w ca³oœci i przekazanie sprawy S¹dowi Okrêgowemu w Warszawie - S¹dowi
Ochrony Konkurencji i Konsumentów do ponownego rozpoznania. W obydwu przypadkach wnosi³ o zas¹dzenie kosztów procesu na
jego rzecz.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje.
Apelacja zas³uguje na uwzglêdnienie.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 4 pkt 4 zawiera definicjê porozumieñ, przez które
rozumie siê:
a) umowy zawierane miêdzy przedsiêbiorcami, miêdzy zwi¹zkami przedsiêbiorców oraz miêdzy przedsiêbiorcami i ich zwi¹zkami
albo niektóre postanowienia tych umów,
b) uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub wiêcej przedsiêbiorców lub ich zwi¹zki,
c) uchwa³y lub inne akty zwi¹zków przedsiêbiorców lub ich organów statutowych.
Definicja ta jest szeroka i pozwala obj¹æ zakazami, wynikaj¹cymi z art. 5 ustawy wszelkie formy skoordynowanych dzia³añ
niezale¿nie funkcjonuj¹cych przedsiêbiorców lub ich zwi¹zków, wywo³uj¹ce negatywne skutki rynkowe w postaci wyeliminowania,
ograniczenia b¹dŸ naruszenia w inny sposób konkurencji. Warunkiem uznania okreœlonych skoordynowanych dzia³añ przedsiêbiorców
za porozumienie jest ich dobrowolnoœæ u wszystkich uczestników. Ustawa nie wprowadza ¿adnych wymogów co do formy umowy,
mo¿e zatem do jej zawarcia dojœæ zarówno w formie pisemnej jak ustnej. Porozumieniem s¹ tak¿e uzgodnienia dokonane
w jakiejkolwiek formie przez przedsiêbiorców lub ich zwi¹zki, czyli czynnoœci i dzia³ania nie spe³niaj¹ce przes³anek uznania ich za
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umowy. Istot¹ takich porozumieñ jest koordynacja zachowañ przedsiêbiorców nie w drodze na³o¿enia prawnie wi¹¿¹cego obowi¹zku
wspólnego dzia³ania, lecz przez œwiadome wskazanie sposobu wspó³dzia³ania, którego celem lub skutkiem jest ograniczenie
konkurencji. Takie zachowanie przedsiêbiorców pozwala na wyeliminowanie ich niepewnoœci co do przebiegu procesów rynkowych
i warunków dzia³ania konkurentów, która to niepewnoœæ jest podstaw¹ dzia³ania konkurencji. Dla przyjêcia, ¿e dosz³o do takiego
porozumienia nie jest wystarczaj¹ce stwierdzenie podobnych zachowañ, dowodem jego istnienia jest analiza przejawów zachowañ
rynkowych i wykazanie, ¿e zachowania te nie s¹ adekwatne do istniej¹cych warunków rynkowych. Od porozumieñ w formie
uzgodnionych dzia³añ odró¿nia siê dzia³ania paralelne, polegaj¹ce na podobnym dostosowaniu siê przedsiêbiorców do zmienionych
warunków rynkowych (w tym do zachowañ konkurentów) i ich adekwatnoœæ do nowej sytuacji na rynku. Przy tej ocenie zachowania
konkurentów znaczenie ma zachowanie konkurenta maj¹cego wiêkszy ni¿ inni udzia³ w rynku. Gdy dostosowanie siê do zmienionych
warunków rynkowych poprzedzone jest dowolnym uzgodnieniem, traktuje siê je jako porozumienie. Za porozumienia poziome uznaje
siê takie, których stronami s¹ konkurenci rynkowi, dzia³aj¹cy po tej samej stronie rynku: stronie popytowej lub poda¿owej.
Na podstawie materia³u dowodowego zebranego w sprawie nale¿y stwierdziæ, ¿e zachowanie powodów wykazywa³o wiele
podobieñstw. Dat¹ wprowadzenia wy¿szych cen u wszystkich powodów oraz zainteresowanego by³ dzieñ 17 wrzeœnia 2001 r. (jedynie
nieistniej¹ce ju¿ na rynku spó³ki „Lesaffre” i „Mazpiek” wprowadzi³y podwy¿kê odpowiednio z dniem 19 wrzeœnia i 15 wrzeœnia 2001 r.).
Podwy¿ka cen obowi¹zywa³a od tej samej (lub zbli¿onej) daty pomimo podjêcia zatwierdzonych decyzji o podwy¿ce cen przez
powodów i zainteresowanego w dniach: 9, 14, 15, 17, 20 i 31 sierpnia 2001 r. W spó³ce Józefów podjêto w tym okresie cztery decyzje
o podwy¿ce. Ocena procentowa dokonanych z dniem 17 wrzeœnia 2001 r. podwy¿ek jest utrudniona ze wzglêdu na ró¿n¹ masê kostek
u ró¿nych producentów (42 g, 100 g, 500 g, 1000 g, 5000 g), ró¿nego rodzaju opakowania zbiorcze (2 kg, 5 kg i 10 kg dla kostek 100 g)
oraz kartony, skrzynki drewniane b¹dŸ pojemniki PCV dla kostek 500 g, a tak¿e beczki o masie 100 kg.
Prezes Urzêdu ustali³, ¿e podwy¿ki dla dro¿d¿y w kostkach o masie 100 g we wrzeœniu 2001 r. wynios³y: […]% w spó³ce Józefów,
[…]% w spó³ce Wo³czyn, […]% w spó³ce Kraków, […]% w spó³ce Tczew i […]% w spó³ce Maszewo. Dla dro¿d¿y o masie 500 g wzrost cen
nast¹pi³: o […]% w spó³ce Tczew, […]% w spó³ce Józefów, […]% w spó³ce Lublin, […]% w spó³ce Kraków, […]% w spó³ce Maszewo,
[…]% w spó³ce Wo³czyn. Dla dro¿d¿y o masie 1000 g skala podwy¿ki wynosi³a: […]% w spó³ce Kraków i […]% w spó³ce Lublin. Dla dro¿d¿y
o masie 5000 g cena wzros³a: w spó³ce Józefów o […]%, w spó³ce Lublin o […]% i w spó³ce Tczew o […]%. Podwy¿ki te mo¿na uznaæ za
zbli¿one wysokoœci¹ gdy weŸmie siê pod uwagê, ¿e powodowe spó³ki uzasadnia³y je przede wszystkim wzrostem cen surowców do
produkcji dro¿d¿y, g³ównie cen melasy. Analiza zmian cen surowców za okres od wrzeœnia 2000 r. do koñca sierpnia 2001 r. wykazuje
w analogicznych okresach w poszczególnych spó³kach zarówno brak zmian, jak i wzrost b¹dŸ spadek. Nie ma zatem podstaw do przyjêcia,
¿e wystêpuj¹ce w tak odmiennych kierunkach wahania cen surowców stanowi³y dla wszystkich producentów uzasadnienie do podjêcia obowi¹zuj¹cej od dnia 17 wrzeœnia 2001 r. - decyzji, ustalaj¹cej wy³¹cznie podwy¿kê cen dro¿d¿y w zbli¿onej wysokoœci.
O prawdopodobieñstwie porozumienia œwiadczy tak¿e fakt, ¿e poprzednio podejmowane uchwa³y o podwy¿kach obowi¹zywa³y w ró¿nych
spó³kach b¹dŸ wstecz, b¹dŸ od dnia podjêcia albo od daty od 4 do 20 dni po podjêciu. Przy podwy¿ce z dnia 17 wrzeœnia 2001 r. od czasu podjêcia
uchwa³y do wejœcia jej w ¿ycie mija³ okres od 17 do 34 dni. Nie mo¿na wiêc podzieliæ ustalenia S¹du, zgodnego ze stanowiskiem powodów,
¿e decyzje obowi¹zywa³y po up³ywie 7 - 14 dni z powodu, wynikaj¹cego z zawartych umów, obowi¹zku powiadomienia w takich terminach
kontrahentów. W wypadku podwy¿ki wrzeœniowej wszystkie terminy znacznie przekracza³y termin dwutygodniowy oraz by³y odmienne od
dotychczasowej praktyki spó³ek. Gdyby decyzje o podwy¿ce mia³y byæ wynikiem jedynie nabywanej stopniowo wiedzy o wczeœniejszych
decyzjach innych spó³ek czyli naœladownictwem zachowañ rynkowych konkurencji, to zdaje siê temu przeczyæ jednakowa dla wszystkich
zainteresowanych data ich wprowadzenia. Ponadto takie naœladownictwo zachowañ rynkowych jest uzasadnione wówczas, gdy decyzja
o podwy¿ce zostaje podjêta przez podmiot, bêd¹cy liderem rynku i maj¹cy w nim najwiêkszy udzia³, a w sprawie niniejszej liderem by³a
spó³ka Wo³czyn, która decyzjê o podwy¿ce podjê³a najpóŸniej, bo uchwa³¹ z dnia 31 sierpnia 2001 r.
Jak ustali³ Prezes Urzêdu, powodowie i zainteresowany kontrolowali oko³o […]% krajowego rynku produkcji dro¿d¿y, przy czym
spó³ka Wo³czyn ma udzia³ w rynku oko³o […] razy wy¿szy ni¿ spó³ki Maszewo i Tczew, bêd¹c liderem rynku. W³asne zdolnoœci
produkcyjne w 2001 r. wykorzystywali w granicach […]% z wyj¹tkiem spó³ki Lublin, która wykorzystywa³a je w granicach oko³o […]%.
Produkcja niemal w ca³oœci zaspokaja³a potrzeby rynku dro¿d¿y i przy istniej¹cej niewielkiej nadwy¿ce mo¿liwoœci wytwórczych
sytuacja rynkowa nie uzasadnia³a jednoczesnej podwy¿ki cen.
Odmienne ustalenie wykorzystywania zdolnoœci produkcyjnej spó³ek ([…]% potencja³u) zosta³o przez S¹d Okrêgowy
potraktowane jako bezsporne bez wystarczaj¹cego uzasadnienia. Spó³ka w Maszewie wykorzystywa³a zdolnoœci produkcyjne
w […]%, spó³ka w Wo³czynie w […]%. Ponadto S¹d Okrêgowy popad³ w sprzecznoœæ w dokonanej ocenie stwierdzaj¹c, ¿e zachowanie
konkurentów w istniej¹cym otoczeniu ekonomicznym, a polegaj¹ce na podniesieniu cen w zbli¿onym zakresie by³o racjonalne, a dalej
zarzut pozwanego, ¿e podwy¿ka mia³a zbli¿on¹ skalê uzna³ za bezzasadny. S¹d Okrêgowy oceni³, ¿e nie wyklucza zaistnienia porozumienia,
ale sama zbie¿noœæ daty wprowadzenia podwy¿ek nie daje podstawy do przyjêcia domniemania, ¿e ono nast¹pi³o.
S¹d Apelacyjny stoi na stanowisku, ¿e zbie¿noœæ daty jest elementem bardzo charakterystycznym i przemawiaj¹cym za
stanowiskiem Prezesa Urzêdu. Podzielaj¹c to stanowisko mia³ równie¿ na uwadze, ¿e podwy¿ka we wrzeœniu 2001 r. nast¹pi³a w skali
zbli¿onej u wszystkich zainteresowanych, procedura jej podjêcia by³a odmienna od dotychczasowego postêpowania przedsiêbiorców,
wahania ceny podstawowego surowca do produkcji, czyli melasy nie uzasadnia³y takiej w³aœnie decyzji u producentów, obejmuj¹cych
[…]% rynku. Producenci, dokonuj¹c podwy¿ki w tej samej dacie i zbli¿onej wysokoœci powo³ywali siê na odmienne bodŸce do jej
podjêcia, a ich sytuacja ekonomiczna by³a ró¿na. Zatem nie tylko zbie¿noœæ daty wskazuje na zaistnienie porozumienia, ale szersza
ocena zachowañ rynkowych.
Pozwany nie kwestionuje ani wysokoœci podwy¿ki, ani podnoszonych argumentów za koniecznoœci¹ jej podjêcia. Podjêcie decyzji
o podwy¿kach cen, jako rezultacie dzia³ania mechanizmów rynkowych poda¿y i popytu, jest prawem ka¿dego z producentów i nie jest
sprzeczne z ustaw¹. Nielegalne jest ustalanie bezpoœrednio lub poœrednio cen w myœl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Okolicznoœci podjêcia decyzji obowi¹zuj¹cej od 17 wrzeœnia 2001 r. daj¹ podstawy do przyjêcia, ¿e dosz³o pomiêdzy
zainteresowanymi do takiego dzia³ania, o jakim mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Nie zosta³o wykazane, aby dosz³o do zawarcia
sformalizowanej umowy, ale wystarczaj¹ce jest ustalenie, ¿e nast¹pi³a œwiadoma koordynacja zachowañ przedsiêbiorców i przyjêcie
sposobu wspó³dzia³ania, którego skutkiem jest ograniczenie konkurencji. Konkurentami s¹ bowiem powodowie i zainteresowany jako
przedsiêbiorcy wprowadzaj¹cy w tym samym czasie towary na rynku krajowym jako rynku w³aœciwym. Zawarcie porozumienia
dotycz¹cego uzgodnienia cen jako elementu najsilniej oddzia³ywuj¹cego na relacje konkurencyjne miêdzy przedsiêbiorcami, a zarazem
wp³ywaj¹cymi na wybór ofert przez odbiorców (kartel cenowy) uznawany jest za jedno z najciê¿szych naruszeñ zakazu praktyk
ograniczaj¹cych konkurencjê. Nie ma podstaw do przyjêcia, ¿e zachowanie powodów stanowi³o dopuszczalne, racjonalne
dostosowywanie siê przedsiêbiorców do zmian warunków rynkowych, ukszta³towanych zmianami cen przez konkurentów
(zachowanie paralelne), bo przecz¹ temu okolicznoœci podejmowania decyzji, zbie¿noœæ daty wprowadzenia podwy¿ek oraz zbli¿ona
ich wysokoœæ. Wskazuje to na istnienie porozumienia oraz ujawnianie zamierzeñ poprzez znaczn¹ odleg³oœæ czasow¹ pomiêdzy
podejmowaniem decyzji a wejœciem ich w ¿ycie.
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Odnoœnie kar na³o¿onych w pkt II decyzji stwierdziæ nale¿y, ¿e powinny one spe³niaæ funkcjê zarówno prewencyjn¹, jak
i represyjn¹. Kary na³o¿one w kwestionowanej decyzji s¹ karami fakultatywnymi, zatem zale¿nymi od uznania administracyjnego.
Uznanie to nie mo¿e byæ równoznaczne z dowolnoœci¹ i Prezes Urzêdu winien uzasadniæ sw¹ decyzjê zarówno co do samej zasady
na³o¿enia kary, jak i jej wysokoœci oraz celów, które winna spe³niaæ. Uzasadnienie decyzji w tym zakresie jest przekonuj¹ce, zaœ
wysokoœæ kar pozostaje w proporcji do mo¿liwoœci finansowych poszczególnych przedsiêbiorstw, stanowi¹c nie wiêcej ni¿ 0,1%
kwoty ich przychodu w 2002 r. Na³o¿one kary stanowi¹ ponadto od […]% do […]% kary maksymalnej, jaka mog³aby byæ na³o¿ona na
poszczególnych powodów.
Maj¹c powy¿sze na uwadze S¹d Apelacyjny orzek³ jak w sentencji w myœl art. 386 § 1 Kpc oraz art. 98 Kpc w zakresie kosztów procesu. […]
19
WYROK
z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie z odwo³ania GETIN Banku S.A. w Katowicach przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt VI ACa 760/2005)
S¹d Apelacyjny w Warszawie VI Wydzia³ Cywilny po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2005 r. na rozprawie sprawy z odwo³ania GETIN
Banku S.A. w Katowicach przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ochronê zbiorowych interesów
konsumentów, na skutek apelacji z³o¿onych przez obie strony procesu, od wyroku S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z dnia 7 marca 2005 r., sygn. akt XVII Ama 6/2004:
I. Prostuje z urzêdu wyrok pierwszej instancji w ten sposób, ¿e w miejsce s³ów „powództwa” i „powództwo” u¿ytych w komparycji
i w punkcie 4 sentencji wpisuje odpowiednio „odwo³ania” i „odwo³anie”.
II. Zmienia zaskar¿ony wyrok:
1) w punkcie 1 w ten sposób, ¿e oddala odwo³anie o zmianê punktu III decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Nr RKT-52/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w zakresie w jakim orzeczono w tym¿e punkcie zaskar¿onego wyroku,
2) w punkcie 2 w ten sposób, ¿e oddala odwo³anie o zmianê punktu VI decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Nr RKT-52/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w zakresie w jakim orzeczono w tym¿e punkcie zaskar¿onego wyroku,
3) w punkcie 3 w ten sposób, ¿e zas¹dza od GETIN Banku S.A. w Katowicach na rzecz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów kwotê 360 z³ tytu³em zwrotu kosztów procesu,
III. Oddala apelacjê GETIN Banku S.A. w Katowicach.
IV. Zas¹dza od GETIN Banku S.A. w Katowicach na rzecz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotê 270 z³ tytu³em
kosztów procesu za drug¹ instancjê,
V. Nakazuje pobraæ od GETIN Banku S.A. w Katowicach na rzecz Skarbu Pañstwa (Kasa S¹du Okrêgowego w Warszawie) kwotê
z³otych 1.000 tytu³em nieuiszczonych kosztów s¹dowych.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ Nr RKT-52/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po
przeprowadzeniu z urzêdu postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, uzna³ za praktykê tak¹
dzia³anie Górnoœl¹skiego Banku Gospodarczego S.A. w Katowicach polegaj¹ce na:
- naruszeniu art. 4 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081 ze zm.)
w zwi¹zku z art. 8 tej ustawy w ten sposób, ¿e w „umowie o kredyt z³otowy”, przewiduj¹c mo¿liwoœæ sp³at po¿yczki przed terminem
okreœlonym w harmonogramie sp³at, nie informuje o wszystkich skutkach przedterminowej sp³aty kredytu przez konsumenta,
- naruszeniu art. 4 ust. 2 pkt 11 ustawy o kredycie konsumenckim, w zwi¹zku z art. 11 tej ustawy, w ten sposób, ¿e w „umowie o kredyt
z³otowy”, informuj¹c o uprawnieniu do odst¹pienia od umowy, nie informuje o sposobie oraz skutkach odst¹pienia od umowy,
- naruszeniu art. 4 ust. 2 pkt 12 ustawy o kredycie konsumenckim, w zwi¹zku z art. 14 tej ustawy, w ten sposób ¿e w „umowie
o kredyt z³otowy” nie informuje o wszystkich skutkach uchybienia postanowieniom dotycz¹cym zasad i terminu sp³aty kredytu,
- naruszeniu art. 16 ustawy o kredycie konsumenckim, w ten sposób, ¿e w ulotce pod nazw¹ „WeŸ i jedŸ GBG Auto Kredyt”,
informuj¹c o oprocentowaniu nie precyzuje czy jest ono nominalne czy te¿ rzeczywiste,
nakazuj¹c jego zaniechanie.
Ponadto Prezes Urzêdu uzna³ za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów dzia³anie polegaj¹ce na tym, ¿e w „umowie
o kredyt z³otowy”, Bank stosuje postanowienia wzorców umów, które zosta³y wpisane do rejestru postanowieñ wzorców umów
uznanych za niedozwolone, nakazuj¹c jego zaniechanie.
Swoj¹ decyzjê Prezes Urzêdu opar³ na ustaleniu, ¿e art. 4 ust. 2 pkt 10 ustawy o kredycie konsumenckim przewiduje, ¿e informacja
o uprawnieniu i skutkach przedterminowej sp³aty kredytu przez konsumenta powinna byæ zawarta w umowie. Z kolei art. 8 ust. 2 tej
ustawy przewiduje, ¿e konsument, który sp³aca kredyt przed terminem, w przypadku kredytu oprocentowanego nie jest zobowi¹zany
do zap³aty oprocentowania za okres po sp³acie kredytu. Przepis art. 4 ust. 2 powy¿szej ustawy precyzyjnie wskazuje obligatoryjn¹
zawartoœæ dokumentu umownego, chroni¹c prawo konsumenta do rzetelnej informacji co do terminu, sposobu i skutków wykonania
uprawnienia do odst¹pienia od umowy przez konsumenta (pkt 11 wymienionego przepisu). W „umowie o kredyt z³otowy” znajduje siê
jedynie zapis o treœci „kredytobiorca oœwiadcza, ¿e zosta³ poinformowany o prawie odst¹pienia od niniejszej umowy w terminie 3 dni
od jej zawarcia oraz oœwiadcza, ¿e wzór oœwiadczenia o odst¹pieniu od umowy zosta³ mu dorêczony”. Zdaniem Prezesa Urzêdu, nie
mo¿na przyj¹æ, i¿ powód w pe³ni informuje o skutkach oraz o sposobie odst¹pienia od umowy kredytowej, nie wskazuj¹c uprawnieñ
wynikaj¹cych z art. 11 ust. 3 ustawy o kredycie konsumenckim. Prezes Urzêdu wywodzi³ tak¿e, ¿e z art. 4 ust. 2 pkt 12 ustawy
o kredycie konsumenckim wynika, ¿e jednym z niezbêdnych elementów dokumentu umownego jest informacja o skutkach uchybienia
postanowieniom dotycz¹cym zasad i terminu sp³aty kredytu. Je¿eli bowiem konsument nie zap³aci³ w terminach okreœlonych
w umowie pe³nych rat kredytu za co najmniej dwa okresy p³atnoœci, kredytodawca mo¿e wypowiedzieæ umowê po uprzednim
wezwaniu konsumenta, w trybie okreœlonym w umowie, do zap³aty zaleg³ych rat lub ich czêœci w terminie nie krótszym ni¿ 7 dni od
otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy, a termin wypowiedzenia umowy nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 30 dni.
Powy¿sza informacja nie zosta³a bezpoœrednio zawarta w dokumencie umownym i znajduje siê w „Regulaminie kredytowania
sprzeda¿y ratalnej samochodów”. Narusza to art. 4 ust. 2 pkt 12 ustawy o kredycie konsumenckim i stanowi naruszenie art. 23a ust. 1
i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
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Prezes Urzêdu oceni³ tak¿e, ¿e w ulotce pod nazw¹ „WeŸ i jedŸ GBG Auto Kredyt”, Bank informuj¹c o oprocentowaniu nie
precyzuje, czy jest ono nominalne czy te¿ rzeczywiste, co narusza art. 16 ustawy o kredycie konsumenckim. Przepis ten stanowi, ¿e
w ofertach i reklamach dotycz¹cych kredytu konsumenckiego, zawieraj¹cych jakiekolwiek dane dotycz¹ce kosztu kredytu
konsumenckiego, kredytodawca lub podmiot poœrednicz¹cy w zawarciu umowy s¹ obowi¹zani podawaæ rzeczywist¹ roczn¹ stopê
oprocentowania, wyliczon¹ od rzeczywistego kosztu kredytu. Konsument na podstawie takiej informacji musi uzyskaæ mo¿liwoœæ
porównania ofert poszczególnych kredytodawców w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Stopa oprocentowania stanowi jeden
z zasadniczych elementów, które s¹ brane przez kredytobiorcê pod uwagê, jako kryterium wyboru ewentualnego kredytodawcy.
W przedmiotowej sprawie, w ocenie Prezesa Urzêdu, nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci co do tego, ¿e w ulotce bêd¹cej przedmiotem
postêpowania wysokoœæ oprocentowania zaprezentowano w sposób, który nie pozwala na stwierdzenie, czy jest to oprocentowanie
nominalne czy rzeczywiste, co godzi w interes konsumentów.
Prezes Urzêdu wywiód³ równie¿, ¿e klauzule umowne wpisane do rejestru postanowieñ wzorców umów uznanych za
niedozwolone, spe³niaj¹ funkcjê podobn¹ do przepisów prawa. St¹d te¿ niedozwolone bêd¹ takie postanowienia umów, które
mieszcz¹ siê w „hipotezie” klauzuli wpisanej do rejestru, której treœæ zostanie ustalona w oparciu o dokonan¹ jej wyk³adniê.
W rejestrze umieszczona jest niedozwolona klauzula, zgodnie z któr¹ ka¿dy spór zwi¹zany z zawart¹ umow¹ podlegaæ bêdzie
rozstrzygniêciu podejmowanemu przez s¹d w³aœciwy dla siedziby oferenta. Wy³¹cza ona rozpoznanie sprawy przez s¹d w³aœciwy
miejscowo w wypadku, gdy miejsce zamieszkania lub siedziby konsumenta bêdzie inne ni¿ miejsce siedziby Banku. Z tego wzglêdu
konsument mo¿e byæ zmuszony do prowadzenia procesu przed s¹dem w miejscowoœci odleg³ej od swojego miejsca zamieszkania, co
w œwietle ww. przepisu jest niedopuszczalne. Przedmiotowy zapis wy³¹cza tak¿e rozpoznanie sprawy przed s¹dem w³aœciwym
wed³ug w³aœciwoœci przemiennej w œwietle art. 33, 34 i 35 Kpc. Zgodnie z art. 47943 Kpc orzeczenie prawomocne wi¹¿e nie tyko strony
i s¹d, który je wyda³, lecz równie¿ inne osoby. S¹d orzekaj¹c co do postanowienia, ¿e jest to niedozwolone postanowienie umowne
stwierdza, i¿ kszta³tuje ono prawa i obowi¹zki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, równoczeœnie ra¿¹co naruszaj¹c
jego interesy. Praktyka polegaj¹ca na realizacji umów zawartych z konsumentami i zawieraj¹cych niedozwolone postanowienia
umowne, a tak¿e ewentualne zamieszczanie w nowo zawieranych umowach postanowieñ, które zosta³y wpisane do rejestru
niedozwolonych postanowieñ umownych, narusza zbiorowy interes konsumentów.
Od powy¿szej decyzji Bank wniós³ odwo³anie, zarzucaj¹c naruszenie prawa materialnego, w tym przez jego b³êdn¹ wyk³adniê
i wniós³ o orzeczenie o niewyst¹pieniu znamion naruszenia zbiorowego interesu konsumentów oraz niestosowaniu klauzuli niedozwolonej.
Skar¿¹cy podniós³, ¿e bezpoœrednio po og³oszeniu ustawy o kredycie konsumenckim przyst¹pi³ do opracowania modyfikacji
stosowanych przezeñ wzorców, kieruj¹c siê le¿¹cym u podstaw ustawy o kredycie konsumenckim modelem rozs¹dnego
konsumenta, zgodnie z którym w pe³ni usprawiedliwione jest za³o¿enie, ¿e konsument dysponuje elementarn¹ wiedz¹ w przedmiocie,
którego dotyczy jego decyzja, co sprawia, ¿e nie zachodzi potrzeba informowania o sprawach zupe³nie oczywistych, takich jak istota
odst¹pienia, czy niemo¿noœæ pobierania przez Bank op³at, skoro w umowie brak jest wzmianki na ten temat. Gros zarzutów tyczy,
zdaniem odwo³uj¹cego siê, niedope³nienia przez niego obowi¹zku informacji. Zakres informowania nie jest w ustawie o kredycie
konsumenckim przes¹dzony w sposób precyzyjny. Ustawa nakazuje informowanie o skutkach przedterminowej sp³aty kredytu. Taka
informacja powinna, zdaniem powoda, wyst¹piæ tylko wtedy, gdy wczeœniejsza sp³ata kredytu poci¹ga³aby za sob¹ jakieœ finansowe
konsekwencje wykraczaj¹ce poza to, co jest oczywiste. Nie zachodzi³a tak¿e potrzeba podawania informacji w zakresie szerszym, ni¿
to Bank uczyni³, gdy¿ nie pobiera³ on op³aty przygotowawczej, ani te¿ nie wystêpowa³y ¿adne inne negatywne dla konsumenta
konsekwencje odst¹pienia. W ocenie powoda nie sposób twierdziæ, ¿e jego obowi¹zkiem jest informowanie o istocie odst¹pienia, bo
przy takim podejœciu obowi¹zek informowania obj¹³by koniecznoœæ informowania o istocie œwiadczenia.
W umowie o kredyt z³otowy § 3 pkt 4 przewiduje, ¿e kredytobiorca ma prawo sp³aciæ kredyt (w ca³oœci lub w czêœci) przed terminem.
Zobowi¹zany jest wówczas wyst¹piæ do Banku z wnioskiem o zmianê harmonogramu sp³at, okreœlaj¹c sposób zarachowania
wp³aconej kwoty. Stosowana zasada nie jest zwi¹zana z wejœciem w ¿ycie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, gdy¿ Bank
nawet przed tym dniem nie pobiera³ odsetek w razie wczeœniejszej sp³aty kredytu za okres po sp³acie kredytu. Zgodnie z § 17 pkt 4
umowy o kredyt z³otowy Bank informuje kredytobiorcê o prawie odst¹pienia od umowy w terminie 3 dni od jej zawarcia oraz wrêcza
mu wraz z umow¹ kredytu wzór oœwiadczenia o odst¹pieniu, co kredytobiorca poœwiadcza. Oœwiadczenie, jak nakazuje to art. 11 ust. 2
zawiera okreœlenie Banku i jego siedziby. Przez dorêczenie kredytobiorcy wzoru oœwiadczenia Bank wskazuje sposób, w jaki
odst¹pienie ma nast¹piæ (w formie pisemnej i przez z³o¿enie oœwiadczenia wg za³¹czonego wzoru, w oddziale Banku, z którym umowa
zosta³a zawarta).
Wprawdzie bezpoœrednio w umowie kredytu nie zamieszczono wszystkich skutków uchybienia postanowieniom dotycz¹cym
zasad i terminu sp³at kredytu, jednak znajduj¹ siê one w „Regulaminie kredytowania sprzeda¿y ratalnej samochodów”, który na
podstawie § 17 pkt 1 umowy kredytu stanowi integraln¹ czêœæ umowy kredytu. W szczególnoœci odnosi siê to do:
- § 27 regulaminu, z którego wynika, ¿e Bank wysy³a monity do kredytobiorcy i porêczyciela w razie niezap³acenia raty
w terminie umownym,
- § 28 regulaminu, z którego wynika, ¿e Bank wzywa kredytobiorcê do zap³aty zaleg³oœci w terminie 7 dni, gdy kredytobiorca
zalega z zap³at¹ dwóch pe³nych rat kapita³owo - odsetkowych,
- § 29 pkt 1 regulaminu, z którego wynika, ¿e brak zap³aty zaleg³oœci w wysokoœci dwóch pe³nych rat kapita³owo - odsetkowych
w terminie 7 dni od wezwania mo¿e spowodowaæ wypowiedzenie umowy kredytu, a okres wypowiedzenia wynosi 30 dni.
Odwo³uj¹cy siê podniós³ tak¿e, ¿e w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie w dniu 18 wrzeœnia 2002 r. ustawy o kredycie konsumenckim, w
dniu 1 paŸdziernika 2000 r. poleci³ dyrektorom oddzia³ów Banku natychmiastowe wycofanie z podleg³ych placówek i przedstawicielstw
materia³ów reklamowych (ulotek i plakatów) zawieraj¹cych informacje o warunkach udzielania kredytów dla osób fizycznych. Ulotka,
któr¹ wskaza³ Prezes Urzêdu, nale¿y do starych, nieaktualnych materia³ów reklamowych i znalaz³a siê w Poznaniu.
Skar¿¹cy zarzuci³ tak¿e, ¿e zakaz stosowania postanowienia o treœci „Ewentualne spory, mog¹ce wynikn¹æ w zwi¹zku z niniejsz¹
umow¹ rozpatrywane bêd¹ przez S¹d w³aœciwy dla siedziby Banku”, wpisanego do rejestru postanowieñ uznanych za niedozwolone
musi byæ poprzedzony ustaleniem, ¿e okreœlona klauzula jest niedozwolona w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wiêc
przepisów artyku³ów 3851 - 3853 Kc. Dopiero po takim orzeczeniu dopuszczalne jest wydanie decyzji o naruszeniu interesów
zbiorowych na podstawie art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpozna³ odwo³anie i wyrokiem z dnia 7 marca 2005 r. orzek³:
- w punkcie 1 wyroku zmieni³ punkt III zaskar¿onej decyzji w ten sposób, ¿e nie stwierdzi³ stosowania przez odwo³uj¹cego siê
praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów, polegaj¹cej na stosowaniu w „umowie o kredyt z³otowy” postanowienia
wzorca, które zosta³o wpisane do rejestru postanowieñ wzorców umów uznanych za niedozwolone o treœci „Ewentualne spory,
mog¹ce wynikn¹æ w zwi¹zku z niniejsz¹ umow¹ rozpatrywane bêd¹ przez S¹d w³aœciwy dla siedziby Banku”,
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w punkcie 2 wyroku zmieni³ punkt IV zaskar¿onej decyzji w ten sposób, ¿e z jego treœci dotychczasowej wykreœli³ „oraz
postanowieñ wpisanych do rejestru postanowieñ wzorców umów uznanych za niedozwolone”,
- w punkcie 3 wzajemnie zniós³ pomiêdzy stronami koszty postêpowania,
- w punkcie 4 oddali³ odwo³anie w pozosta³ej czêœci.
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów swoje rozstrzygniêcie opar³ na nastêpuj¹cych ustaleniach i rozwa¿aniach.
Okolicznoœci faktyczne sprawy nie s¹ sporne. Dotyczy to w szczególnoœci treœci zawieranych „umów o kredyt z³otowy”, jak
równie¿ ulotki pod nazw¹ „WeŸ i jedŸ GBG Auto Kredyt”. Powód nie zaprzecza równie¿, ¿e w umowach o kredyt z³otowy zawarta jest
klauzula, zgodnie z któr¹ ka¿dy spór zwi¹zany z zawart¹ umow¹ podlegaæ bêdzie rozstrzygniêciu podejmowanemu przez s¹d w³aœciwy
dla siedziby oferenta, a tak¿e, ¿e klauzula analogicznej treœci, stosowana przez inny podmiot, wpisana jest do rejestru niedozwolonych
postanowieñ umownych. Okolicznoœci powy¿sze nale¿a³o zatem uznaæ za udowodnione, stosownie do art. 229 i 230 Kpc.
Stosownie do treœci art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o kredycie konsumenckim, umowa o kredyt konsumencki powinna byæ zawarta na
piœmie, chyba ¿e odrêbne przepisy przewiduj¹ inn¹ szczególn¹ formê. Kredytodawca jest obowi¹zany niezw³ocznie dorêczyæ
konsumentowi egzemplarz umowy. Umowa powinna zawieraæ nastêpuj¹ce dane: imiê, nazwisko konsumenta i jego adres oraz imiê,
nazwisko (nazwê) i adres (siedzibê) kredytodawcy, a gdy kredytodawc¹ jest osoba prawna - tak¿e okreœlenie organu, który zarejestrowa³
dzia³alnoœæ kredytodawcy i numer w rejestrze, pod którym kredytodawca zosta³ wpisany, wysokoœæ kredytu, zasady i terminy sp³aty
kredytu, roczn¹ stopê oprocentowania oraz warunki jej zmiany, op³aty i prowizje oraz inne koszty zwi¹zane z udzieleniem kredytu,
w tym op³atê za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz przygotowanie i zawarcie umowy kredytowej, zwan¹ dalej „op³at¹
przygotowawcz¹”, bêd¹ce elementem ca³kowitego kosztu kredytu, oraz warunki ich zmiany, informacjê o ca³kowitym koszcie kredytu
i rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2, sposób zabezpieczenia, je¿eli umowa je przewiduje,
oraz op³aty nale¿ne kredytodawcy z tego tytu³u, informacjê o pozosta³ych kosztach, do których zap³aty zobowi¹zany jest konsument
w zwi¹zku z zawart¹ umow¹, informacjê o ³¹cznej kwocie wszystkich kosztów, op³at i prowizji, do których zap³aty zobowi¹zany jest
konsument, informacjê o uprawnieniu i skutkach przedterminowej sp³aty kredytu przez konsumenta, informacjê o terminie, sposobie
i skutkach wykonania uprawnienia do odst¹pienia od umowy przez konsumenta, o którym mowa w art. 11, informacjê o skutkach
uchybienia postanowieniom dotycz¹cym zasad i terminu sp³aty kredytu. Treœæ wymienionego wy¿ej przepisu nie pozostawia
w¹tpliwoœci, ¿e wymienione informacje musz¹ byæ zawarte w treœci umowy, która jest dorêczana konsumentowi. Umieszczenie
ca³oœci lub czêœci informacji, o których mowa w przytoczonym przepisie w regulaminie lub ogólnych warunkach nie czyni zadoœæ
obowi¹zkowi ustawowemu.
Nale¿y te¿ podzieliæ pogl¹d pozwanego, ¿e udzielane informacje musz¹ mieæ charakter wyczerpuj¹cy. Musz¹ zatem zawieraæ
równie¿ treœci, które Bank uwa¿a za oczywiste. Informacje te musz¹ byæ tak¿e wyra¿one w sposób bezpoœredni i wyraŸny, nie jest
zatem wystarczaj¹ce wrêczenie np. wzoru odst¹pienia od umowy.
W œwietle powy¿szego, skoro bezsporne jest, ¿e w umowach o kredyt z³otowy powód, przewiduj¹c mo¿liwoœæ sp³at po¿yczki
przed terminem okreœlonym w harmonogramie sp³at, nie poinformowa³ o wszystkich skutkach przedterminowej sp³aty kredytu przez
konsumenta oraz o uprawnieniu do odst¹pienia od umowy, o sposobie oraz skutkach odst¹pienia od umowy, a tak¿e o wszystkich
skutkach uchybienia postanowieniom dotycz¹cym zasad i terminu sp³aty kredytu, to nale¿a³o uznaæ, ¿e nie wywi¹za³ siê on
z obowi¹zku okreœlonego w art. 4 ustawy o kredycie konsumenckim.
Uchybienie to stanowi równie¿ naruszenie art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wymogów rzetelnej informacji nie spe³nia³a równie¿ ulotka pod nazw¹ „WeŸ i jedŸ GBG Auto Kredyt”. Powód, informuj¹c
o oprocentowaniu nie sprecyzowa³, czy jest ono nominalne czy te¿ rzeczywiste, co narusza³o art. 16 ustawy o kredycie konsumenckim.
Bez znaczenia jest przy tym, ¿e powód podj¹³ dzia³ania w celu wycofania ulotki jako nieaktualnej, skoro by³a ona publicznie dostêpna,
chocia¿by na ograniczonym terenie. Ustawa o kredycie konsumenckim przewidywa³a 12 miesiêczny okres vacatio legis,
umo¿liwiaj¹cy przedsiêbiorcom (w tym powodowi) dostosowanie siê do nowych wymagañ prawa. W ocenie S¹du, by³ to dostateczny
czas dla podjêcia dzia³añ organizacyjnych w celu skutecznego wycofania nieaktualnych materia³ów reklamowych i informacyjnych.
Zaniechanie w powy¿szym zakresie nale¿a³o zatem uznaæ za praktykê przeciwko zbiorowym interesom konsumentów, okreœlon¹
w art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
31a
Odwo³anie w tej czêœci nale¿a³o wiêc oddaliæ jako bezzasadne (art. 479 § 1 Kpc).
43
Odnosz¹c siê do pozosta³ej czêœci odwo³ania S¹d Okrêgowy zwa¿y³, ¿e trafny jest zarzut b³êdnej wyk³adni art. 479 Kpc. Przepis
ten stanowi, ¿e wyrok prawomocny ma skutek wobec osób trzecich od chwili wpisania uznanego za niedozwolone postanowienia
45
wzorca umowy do rejestru, o którym mowa w art. 479 § 2 Kpc. Wyrok z zasady rozstrzyga stosunek sporny istniej¹cy pomiêdzy
stronami. W wypadku, gdy przedmiotem roszczenia jest ¿¹danie uznania postanowieñ wzorca umowy za niedozwolone, s¹d
uwzglêdniaj¹c powództwo, w sentencji wyroku przytacza treœæ postanowieñ wzorca umowy uznanych za niedozwolone i zakazuje ich
wykorzystywania. Zakaz ten dotyczy jednak wy³¹cznie pozwanego i wy³¹cznie we wzorcu umowy i w stosunkach z konsumentami.
Skutek tego wyroku wzglêdem osób trzecich, wynikaj¹cy z art. 47943 Kpc, polega na tym, ¿e osoby te mog¹ siê powo³ywaæ na skutki
uznania klauzuli za niedozwolon¹ i zakazu jej stosowania, jednak wy³¹cznie wzglêdem podmiotu, wobec którego to orzeczono.
Odmienny, przyjêty przez Prezesa Urzêdu punkt widzenia prowadzi³by do sytuacji, ¿e zobowi¹zanymi z wyroku wydanego wzglêdem jednego
podmiotu, by³yby równie¿ podmioty, które nie bra³y udzia³u w postêpowaniu s¹dowym i nie mia³y mo¿liwoœci ochrony swoich praw.
53
Nadto kontrola wzorca w odniesieniu np. do klauzul naruszaj¹cych art. 38 pkt 14, 16 i 19 Kc, których istot¹ jest asymetria
uprawnieñ lub obowi¹zków, dokonywana jest w odniesieniu do pozosta³ych postanowieñ wzorca. Oznacza to, ¿e postanowienie
wzorca okreœlonej treœci jest niedozwolone wy³¹cznie w wypadkach, gdy brak jest we wzorcu analogicznej klauzuli, przewiduj¹cej
identyczne obowi¹zki wzglêdem kontrahenta konsumenta lub uprawnienia dla konsumenta. Skoro zatem wobec powoda nie
orzeczono zakazu stosowania we wzorcu umowy przedmiotowej klauzuli, to brak jest podstaw do przyjêcia, ¿e stosowanie jej
stanowi³o praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, wymienion¹ w art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji
31a
i konsumentów. Zaskar¿on¹ decyzjê nale¿a³o wiêc zmieniæ, nie stwierdzaj¹c stosowania zarzucanej praktyki (art. 479 § 2 Kpc).
31a
W konsekwencji nale¿a³o zmieniæ te¿ treœæ punktu IV decyzji, okreœlaj¹cego œrodki usuniêcia skutków (art. 479 § 2 Kpc).
Wyrok S¹du Okrêgowego zaskar¿ony zosta³ apelacjami przez obie strony sporu.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje.
Apelacja odwo³uj¹cego siê jest bezzasadna. Jeœli chodzi o zarzuty zwi¹zane z art. 4 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim, to
podzieliæ nale¿y stanowisko Prezesa Urzêdu, wnosz¹cego o oddalenie apelacji przeciwnika.
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Prezes Urzêdu tak w odpowiedzi na apelacjê odwo³uj¹cego siê, jak i w innych pismach powo³ywa³ siê na charakter umowy o kredyt
konsumencki, ratio legis oraz znaczenie przepisów tê umowê kszta³tuj¹cych. Odwo³ywa³ siê tak¿e do prawa wspólnotowego,
daj¹cego bardzo szerokie podstawy do ochrony konsumentów, standardów zwi¹zanych z obrotem przy udziale konsumentów
i zamierzeñ ustawodawcy, którego intencj¹ by³o przedstawienie konsumentowi pewnego zasobu informacji bezpoœrednio w dokumencie
umowy, by jego ewentualne poszukiwania ograniczone zosta³y do niezbêdnego minimum. Stanowisko to nale¿y podzieliæ, co wi¹¿e siê
z koniecznoœci¹ prze³amywania utartych sposobów wyk³adania prawa, pochodz¹cych sprzed okresu, w którym zasady
prokonsumenckie wesz³y do obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego.
Przede wszystkim jednak podzieliæ nale¿y w tym zakresie ustalenia i ocenê dokonane przez S¹d I instancji, ¿e dane wskazane
w ust. 2 art. 4 ustawy o kredycie konsumenckim powinny byæ zawarte w dokumencie umowy. Ocena ta jest trafna i wynika to równie¿
z analizy samego tekstu art. 4 tej ustawy. Skoro bowiem umowa ma byæ zawarta na piœmie (ust. 1) i ma zawieraæ obligatoryjny zestaw
okreœlonych danych (ust. 2), a egzemplarz takiej w³aœnie umowy ma byæ konsumentowi dorêczony (ust. 3), to oznacza, ¿e egzemplarz
ten - czyli w³aœnie dokument zawieranej umowy - powinien ujmowaæ te wszystkie informacje, o których mowa w ustêpie 2.
W tych warunkach wartoœciowanie przez Bank, które skutki prawne zwi¹zane z zawart¹ umow¹ s¹ dla konsumenta pozytywne,
a które negatywne, które wyst¹pi¹, które nie i wreszcie jakie informacje powinny byæ zawarte w samym tekœcie umowy, a które
w regulaminie - staje siê bezprzedmiotowe.
Zarzut naruszenia tych wskazanych w apelacji przepisów, które upowa¿niaj¹ do pos³ugiwania siê przez Bank regulaminem jest
tak¿e nieuzasadniony. Bank mo¿e bowiem pos³ugiwaæ siê regulaminami w dalszym ci¹gu, z tym jednak zastrze¿eniem, ¿e nie mog¹
w nim byæ zawarte te treœci, które ustawa o kredycie konsumenckim obligatoryjnie zastrzega dla tekstu samej umowy „w³aœciwej”.
Jeœli zaœ chodzi o kr¹g informacji zwanych przez apeluj¹cy Bank „negatywnymi”, to ewentualny b³¹d, polegaj¹cy na pomiêciu tego
typu informacji w umowie, mo¿e odnosiæ siê tylko do tych, o których stanowi art. 4 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim, a nie do
wszystkich mo¿liwych informacji „negatywnych”. W rzeczywistoœci bardzo ³atwo wymóg zamieszczenia takich informacji spe³niæ, na
przyk³ad przez zapis, ¿e w danym wypadku Bank nie pobiera ¿adnych odsetek poza …. albo zapis o treœci, ¿e Bank nie pobiera ¿adnych
innych op³at lub prowizji ni¿ wymienione w …. . S¹ to oczywiœcie tylko sformu³owane w abstrakcji przyk³ady, przedstawione jedynie
w celu zanegowania tezy apeluj¹cego, o braku mo¿liwoœci zwiêz³ego formu³owania informacji „negatywnych”.
Apelacja Prezesa Urzêdu jest uzasadniona.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego przepis art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów niekoniecznie musi byæ
rozumiany w sposób nawi¹zuj¹cy w ogóle do zakresu rozszerzonej prawomocnoœci wyroku, wydanego w sprawie o uznanie
postanowieñ wzorca umowy za niedozwolone. Wymieniony przepis ustawy uznaje bowiem stosowanie postanowieñ wpisanych do
rejestru za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w abstrakcji od zagadnienia, czy wpis do rejestru powsta³ w zwi¹zku
ze stosowaniem wzorca umowy przez ten podmiot, co do którego badamy stosowanie zakazanych praktyk.
Problematyka naruszania zbiorowych interesów konsumentów mo¿e byæ bowiem uznana za krzy¿uj¹c¹ siê z zagadnieniem
abuzywnoœci, a nie za pokrywaj¹c¹ siê z nim.
Moment tego skrzy¿owania mia³by miejsce, gdyby naruszanie zbiorowych interesów konsumentów dokonywane by³o przez
podmiot, co do którego uznano postanowienia wzorca umowy za niedozwolone i wpisano je do rejestru. Poza tym naruszanie
interesów konsumentów mo¿e jednak nastêpowaæ tak¿e w wyniku dzia³añ innych podmiotów, które stosuj¹ klauzule abuzywne
wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 47945 Kpc, przy czym wpis do rejestru zwi¹zany jest z dzia³aniami innych kontrahentów
konsumentów. Odwo³anie siê przez ustawê w treœci art. 23a ust. 2 do rejestru nie mo¿na traktowaæ jako podmiotowego zawê¿enia
pojêcia zakazanej praktyki, lecz jako informacjê wyjaœniaj¹c o jaki rejestr chodzi.
Gdyby jednak przyj¹æ nawet, ¿e praktyka naruszania zbiorowych interesów konsumentów, polegaj¹ca na stosowaniu
postanowieñ wpisanych do rejestru, wi¹za³a by siê nierozerwalnie z podmiotowym zakresem rozszerzonej prawomocnoœci wyroku,
stanowi¹cego podstawê wpisu do rejestru, to nie ma podstaw do ograniczania tej rozszerzonej prawomocnoœci, tak jak to oceni³ S¹d
Okrêgowy. Celem bowiem prowadzenia rejestru jest wyeliminowanie niedozwolonych postanowieñ z obrotu, a kontrola postanowieñ,
prowadz¹ca do wpisu do rejestru ma charakter abstrakcyjny.
Za przyjêciem takiego punktu widzenia przemawia tak¿e treœæ przepisów art. 479 ze znaczkiem 38, 39, 40 i 43 Kpc. Powództwa
o uznanie postanowieñ wzorca umowy za niedozwolone nie musi wytaczaæ strona zawartej ju¿ umowy, mo¿e to zrobiæ podmiot nie
zwi¹zany postanowieniami ¿adnej umowy. Z drugiej zaœ strony nawet zaniechanie stosowania kwestionowanego wzorca umowy nie
wyklucza w sposób bezwzglêdny wytoczenia powództwa lub kontynuowania postêpowania. Te dwie zasady oznaczaj¹, ¿e kontrola
klauzul umownych odbywa siê tak¿e w oderwaniu od tego, czy obie strony s¹ zwi¹zane kwestionowan¹ umow¹. Nie ma te¿ podstaw
do tego, by zawarty w art. 47943 Kpc termin „osoby trzecie” ograniczaæ do pojêcia „inni konsumenci”.
Prowadzenie przez Prezesa Urzêdu jawnego rejestru klauzul abuzywnych, którego wzór okreœla Rada Ministrów musi mieæ
ponadto g³êbszy sens, wykraczaj¹cy poza dzia³alnoœæ podmiotu, przeciwko któremu toczy³o siê postêpowanie o uznanie postanowieñ
wzorca umowy za niedozwolone. W przeciwnym razie wystarczaj¹ce by³oby kontrolowanie wzorców umów stosowanych przez
strony przegrywaj¹ce tego typu spory. Prowadzenie natomiast rejestru, w wypadku utraty bytu lub zaprzestania dzia³alnoœci przez
podmiot, który stosowa³ klauzulê abuzywn¹ by³oby zupe³nie nieprzydatne.
Argumentacja S¹du Okrêgowego, zawarta w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku, nie nawi¹zuje w ogóle do treœci normatywnych, lecz
zasadza siê po pierwsze na zawê¿eniu instytucji rozszerzonej prawomocnoœci, z pominiêciem jej funkcji erga omnes bez uzasadnienia
takiego stanowiska. Po drugie zaœ opiera siê na wzglêdach praktycznych, nie do koñca zas³uguj¹cych na aprobatê. O ile bowiem
abuzywnoœæ zwi¹zana by by³a z asymetri¹ uprawnieñ lub obowi¹zków, przeszkody wy³uszczone przez S¹d Okrêgowy by³yby do
usuniêcia przez odpowiednie, szersze formu³owanie sentencji orzeczeñ w sprawach, w których uznaje siê postanowienia wzorca
umowy za niedozwolone.
Na marginesie podnieœæ zaœ nale¿y, ¿e u podstaw punktu III decyzji, stanowi¹cej przedmiot niniejszego postêpowania, nie le¿y
klauzula zwi¹zana z opisywan¹ przez S¹d Okrêgowy asymetri¹, a zatem argumentacja S¹du Okrêgowego w tym zakresie odpada.
Strona odwo³uj¹ca siê od decyzji wnosi³a o oddalenie apelacji Prezesa Urzêdu z powo³aniem siê na uchwa³ê S¹du Najwy¿szego
z 19 grudnia 2003 r. (OSNC 2005/2/25). Apeluj¹cy Bank nie zauwa¿a jednak, ¿e treœæ tej uchwa³y, wydanej w sprawie III CZP 95/03,
uwarunkowana by³a treœci¹ zadanego pytania prawnego, które mia³o charakter zawê¿aj¹cy i wymusi³o stosown¹ do tego odpowiedŸ.
Z uzasadnienia zaœ uchwa³y wynika, ¿e rozszerzona prawomocnoœæ wyroku, z chwil¹ wpisania klauzuli do rejestru, wywiera skutek,
zdaniem S¹du Najwy¿szego, erga omnes.
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W tym stanie rzeczy zaskar¿one orzeczenie nale¿a³o zmieniæ jak w punkcie II wyroku S¹du Apelacyjnego, na podstawie art. 386 § 1 Kpc,
przy czym w konsekwencji odpowiedniej zmianie ulec tak¿e musia³o zawarte w zaskar¿onym wyroku rozstrzygniêcie o kosztach.
Apelacjê Banku nale¿a³o oddaliæ na podstawie art. 385 Kpc (punkt III wyroku S¹du Apelacyjnego).
W punkcie I wyroku S¹du Apelacyjnego dokonano z urzêdu sprostowania orzeczenia pierwszej instancji, zgodnie z terminologi¹
kodeksu postêpowania cywilnego, na podstawie art. 350 § 1 i 3 Kpc.
O kosztach za drug¹ instancjê (pomiêdzy stronami oraz koszcie wpisu od apelacji, którego Prezes Urzêdu nie mia³ obowi¹zku uiœciæ
- punkt IV i V wyroku S¹du Apelacyjnego) orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 Kpc oraz art. 11 ust. 1 ustawy o kosztach s¹dowych
w sprawach cywilnych, stosownie do wyniku postêpowania apelacyjnego. […]
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