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17
Decyzja
z dnia 10 lutego 2005 r.
w sprawie na³o¿enia obowi¹zków na przedsiêbiorcê Dariusza O. - Zak³ad Produkcji Mebli w R.
(Nr DNR-7/2005)
Na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. a i lit. b ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeñstwie produktów (Dz. U. Nr 229,
poz. 2275), po przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego wszczêtego z urzêdu w sprawie kompletu mebli kuchennych
„Kredens” wprowadzonego na rynek przez Dariusza O. - Zak³ad Produkcji Mebli w R. przedsiêbiorcy temu nakazuje siê:
1. wyeliminowanie zagro¿eñ stwarzanych przez komplet mebli kuchennych „Kredens”, poprzez wprowadzenie zmian konstrukcyjnych
maj¹cych na celu zapewnienie stabilnoœci mocowania prowadników zawiasów puszkowych i uniemo¿liwienie oberwania siê drzwi
szafek oraz do³¹czenie do produktu instrukcji monta¿u, która powinna zawieraæ ostrze¿enia o niebezpieczeñstwie wynikaj¹cym
z wadliwego zainstalowania oraz informacje o potrzebie sprawdzenia mo¿liwoœci monta¿u na œcianie; dowody wykonania decyzji nale¿y
przekazaæ niezw³ocznie, ale nie póŸniej ni¿ w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji;
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2. natychmiastowe wycofanie z rynku kompletów mebli kuchennych „Kredens” oraz przekazanie Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów niezw³ocznie, ale nie póŸniej ni¿ w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji, dowodów
potwierdzaj¹cych wycofanie produktów z rynku, a w szczególnoœci odebranie kompletów mebli kuchennych „Kredens” od
dystrybutorów lub dowodów potwierdzaj¹cych, i¿ dystrybutorzy zostali powiadomieni o mo¿liwoœci zwrotu kompletów mebli
kuchennych „Kredens” do Dariusza O. - Zak³ad Produkcji Mebli.
UZASADNIENIE
G³ówny Inspektor Inspekcji Handlowej przekaza³ Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanemu dalej
„Prezesem Urzêdu”) protokó³ wraz z aktami kontroli dotycz¹cy kompletu mebli kuchennych „Kredens” wprowadzonego na rynek
przez Dariusza O. - Zak³ad Produkcji Mebli w R. W toku kontroli przeprowadzonej przez Lubelski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Handlowej Delegatura w Che³mie stwierdzono niew³aœciwy sposób zamocowania prowadników zawiasów puszkowych.
Zastosowane wkrêty nie zapewniaj¹ stabilnoœci mocowania, co ma istotny wp³yw na wytrzyma³oœæ zawieszenia drzwi. W przypadku
naruszenia sztywnoœci zamocowania prowadników zawiasów mo¿e nast¹piæ oberwanie drzwi, w wyniku którego istnieje
niebezpieczeñstwo zranienia cia³a konsumenta lub z³amania koñczyn, a w przypadku dzieci i osób niepe³nosprawnych uderzenie
w g³owê mo¿e spowodowaæ zagro¿enie dla ¿ycia. Ponadto do kompletu mebli kuchennych „Kredens” nie do³¹czono instrukcji monta¿u,
która powinna zawieraæ m.in. ostrze¿enia o niebezpieczeñstwie wynikaj¹cym z wadliwego zainstalowania. W wyniku niew³aœciwego
monta¿u szafek wisz¹cych mo¿e nast¹piæ ich oberwanie, powoduj¹c powa¿ne obra¿enia cia³a, a nawet zagro¿enie dla ¿ycia.
Prezes Urzêdu uzna³ za zasadne wszczêcie w tej sprawie postêpowania administracyjnego na podstawie ustawy o ogólnym
bezpieczeñstwie produktów. Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa Prezes Urzêdu powiadomi³ Dariusza O. - Zak³ad Produkcji Mebli o wszczêciu
postêpowania. Jednoczeœnie w drodze postanowienia wydanego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeñstwie
produktów Prezes Urzêdu zobowi¹za³ stronê postêpowania do wyeliminowania zagro¿eñ stwarzanych przez komplet mebli
kuchennych „Kredens”.
Dariusz O. - Zak³ad Produkcji Mebli nie poinformowa³ Prezesa Urzêdu w wyznaczonym w postanowieniu terminie o podjêciu
dzia³añ maj¹cych na celu wyeliminowanie zagro¿eñ stwarzanych przez produkt bêd¹cy przedmiotem postêpowania. W piœmie z dnia
30 grudnia 2004 r. Prezes Urzêdu poinformowa³ stronê postêpowania o przys³uguj¹cym jej prawie do zapoznania siê ze
zgromadzonymi aktami sprawy i prawie do wypowiedzenia siê co do zebranych dowodów i materia³ów. Strona nie skorzysta³a
z przys³uguj¹cych jej praw. Bior¹c pod uwagê powy¿sze, Prezes Urzêdu postanowi³ jak w sentencji. […]
18
Decyzja
z dnia 23 lutego 2005 r.
w sprawie uznania praktyk stosowanych przez Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. w W. za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów
(Nr RKT-7/2005)
I. 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 w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, wszczêtego z urzêdu przeciwko Telekomunikacji
Polskiej S.A. w W., dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie art. 23c ust. 1 ww.
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, uznaje siê za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów dzia³ania
Telekomunikacji Polskiej S.A. polegaj¹ce na:
1. Nieudzieleniu konsumentom rzetelnej i prawdziwej informacji oraz stosowanie reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d, poprzez
niepodawanie konsumentom w ulotkach z listopada 2003 r. reklamuj¹cych plany: „Darmowe Weekendy” oraz „Darmowe
Wieczory i Weekendy” informacji, i¿ rozmowy darmowe dotycz¹ tylko rozmów dokonywanych w sieci Telekomunikacji Polskiej
S.A., co stanowi naruszenie art. 23a ust. 2 ww. ustawy.
2. Bezprawnym dzia³aniu Telekomunikacji Polskiej S.A. poprzez niepoinformowanie konsumentów, którzy z³o¿yli zamówienie
na aktywacjê powy¿szych planów od 1 grudnia 2003 r., i¿ plany te wchodz¹ do oferty Telekomunikacji Polskiej S.A. dopiero
od 1 stycznia 2004 r., co stanowi naruszenie art. 23a ust. 1 ww. ustawy, w zwi¹zku z art. 355 Kc.
3. Nieudzieleniu konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji, poprzez przesy³anie konsumentom w listopadzie 2003 r.
ulotek z drukiem zamówienia na powy¿sze plany, na których brak by³o informacji o dacie aktywacji tych planów czyli, i¿ bêd¹ one
aktywne od 1 stycznia 2004 r., co stanowi naruszenie art. 23a ust. 2 ww. ustawy,
i nakazuje siê zaniechania jej stosowania.
II. 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 w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, wszczêtego z urzêdu przeciwko Telekomunikacji
Polskiej S.A. w W., dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie art. 23e ust. 2
ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, uznaje siê za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów dzia³ania
Telekomunikacji Polskiej S.A. polegaj¹ce na braku poinformowania przez Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. konsumentów, którzy z³o¿yli
zamówienia na aktywacjê od 1 stycznia 2004 r. nowych planów, i¿ zamówienie konsumentów w powy¿szej dacie nie zosta³o przez
Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. wykonane oraz i¿ plany te bêd¹ aktywowane w terminie póŸniejszym, co œwiadczy o bezprawnym
dzia³aniu tego przedsiêbiorcy polegaj¹cym na naruszeniu art. 23a ust. 1 ustawy antymonopolowej w zwi¹zku z naruszeniem
art. 355 Kc i stwierdza siê zaniechanie jej stosowania z dniem 9 paŸdziernika 2004 r.
III. 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 w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, wszczêtego z urzêdu przeciwko Telekomunikacji
Polskiej S.A. w W., dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie art. 23c ust. 2
ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, okreœla siê Telekomunikacji Polskiej S.A., œrodki usuniêcia trwaj¹cych skutków
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w celu wykonania nakazu okreœlonego w pkt I.1, I.2 i I.3 sentencji niniejszej
decyzji, poprzez zobowi¹zanie Telekomunikacji Polskiej S.A. do z³o¿enia w ci¹gu dwóch miesiêcy od dnia otrzymania niniejszej
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decyzji, trzykrotnego oœwiadczenia o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 10 cm x 10 cm, zamieszczonego w wydaniach pi¹tkowych, na
stronach ogólnopolskich dwóch dzienników o zasiêgu krajowym, zawieraj¹cego nastêpuj¹c¹ treœæ: „Wykonuj¹c zobowi¹zanie
wynikaj¹ce z decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RKT-7/2005 z dnia 23 lutego 2005 r., Telekomunikacja
Polska S.A. uprzejmie przeprasza konsumentów, którzy dokonywali zamówienia na plany taryfowe „Darmowe wieczory i weekendy”
oraz „Darmowe weekendy” za to, ¿e:
- w ulotkach reklamuj¹cych ww. plany, dostarczanych konsumentom w listopadzie 2003 r., Telekomunikacja Polska S.A. nie
zamieœci³a informacji, i¿ darmowe rozmowy wynikaj¹ce z cennika tych planów, dotycz¹ tylko rozmów przeprowadzanych
wewn¹trz sieci TP S.A.
- w ulotkach reklamuj¹cych ww. plany, dostarczanych konsumentom w listopadzie 2003 r., Telekomunikacja Polska S.A. nie
zamieœci³a informacji, i¿ plany te zostaj¹ wprowadzone do oferty TP S.A. z dniem 1 stycznia 2004 r.
- nie poinformowa³a konsumentów, którzy z³o¿yli zamówienie na aktywacjê ww. planów i wskazali w tych zamówieniach
datê aktywacji od 1 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., i¿ w podanej przez nich dacie aktywacja zamówionego planu
nie jest mo¿liwa.”
IV. 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 w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, wszczêtego z urzêdu przeciwko Telekomunikacji
Polskiej S.A. w W., dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie art. 100e ww. ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, maj¹c na uwadze wa¿ny interes konsumentów, nadaje siê niniejszej decyzji w zakresie
punktów I.1, I.2, I.3 i III rygor natychmiastowej wykonalnoœci.
UZASADNIENIE
W zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi do Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej „Prezesem Urzêdu”)
informacjami od konsumentów, i¿ Telekomunikacja Polska S.A. w W. (zwana dalej „TP S.A.” lub „Operatorem”) pobiera op³aty za
rozmowy wykonywane w ramach planu „Darmowe wieczory i weekendy” oraz „Darmowe weekendy” (zwane dalej „planami”),
podczas gdy zgodnie z ulotkami rozprowadzanymi przez TP S.A. reklamuj¹cymi ww. plany, rozmowy te powinny byæ darmowe, Prezes
Urzêdu przeprowadzi³ w tej sprawie postêpowanie wyjaœniaj¹ce. Na podstawie zebranych w ww. postêpowaniu informacji, w dniu
23 lipca 2004 r. Prezes Urzêdu wszcz¹³ z urzêdu postêpowanie w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów,
w zwi¹zku z podejrzeniem naruszenia przez TP S.A. przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) poprzez:
1. Nieudzielanie konsumentom rzetelnej i prawdziwej informacji oraz stosowanie reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d, poprzez
niepodawanie w ulotkach z listopada 2003 r. reklamuj¹cych plany: „Darmowe Weekendy” oraz „Darmowe Wieczory i Weekendy”
informacji, i¿ rozmowy darmowe dotycz¹ tylko rozmów dokonywanych w sieci TP S.A., co stanowi naruszenie art. 23a ust. 2 ww. ustawy.
2. Bezprawne dzia³anie TP S.A. polegaj¹ce na niepoinformowaniu konsumentów, którzy z³o¿yli zamówienie na aktywacjê ww. planów
od 1 grudnia 2003 r., i¿ plany te wchodz¹ do oferty TP S.A. dopiero od 1 stycznia 2004 r., co stanowi naruszenie art. 23a ust. 1 ustawy
w zwi¹zku z art. 355 Kc.
3. Nieudzielenie konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji, poprzez przesy³anie w listopadzie 2003 r. ulotek z drukiem
zamówienia na ww. plany, na których brak by³o informacji o dacie aktywacji tych planów, czyli, i¿ bêd¹ one aktywne od 1 stycznia 2004 r.,
co stanowi naruszenie art. 23a ust. 2 ustawy.
4. Brak poinformowania przez TP S.A. konsumentów, którzy z³o¿yli zamówienia na aktywacjê od 1 stycznia 2004 r. ww. planów, i¿
zamówienie w powy¿szej dacie nie zosta³o przez TP S.A. wykonane oraz, i¿ plany te bêd¹ aktywowane w terminie póŸniejszym, co
œwiadczy o bezprawnym dzia³aniu TP S.A., polegaj¹cym na naruszeniu art. 23a ust. 1 ustawy w zwi¹zku naruszeniem art. 355 Kc.
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
W niniejszej sprawie TP S.A. podejmowa³a dzia³ania, które s¹ przedmiotem niniejszego postêpowania, zmierzaj¹ce do zachêcenia
abonentów do skorzystania z wprowadzanych do swojej oferty planów. Tym samym skierowa³a swoj¹ ofertê do ca³ej grupy
konsumentów. Oferta nie by³a skierowana do okreœlonych klientów lub jej czêœci, lecz do nieoznaczonej grupy abonentów, mog³a
wywo³aæ niekorzystne nastêpstwa w odniesieniu do ka¿dego z klientów i mog³a potencjalnie zagra¿aæ interesom ka¿dego ze
zbiorowoœci konsumentów. Jak wykazano poni¿ej, w niniejszym postêpowaniu Prezes Urzêdu oceni³ dzia³ania TP S.A. przy
wprowadzaniu do oferty ww. planów. Nie by³o natomiast przedmiotem oceny Prezesa Urzêdu, zachowanie Operatora tylko
w stosunku do indywidualnych klientów lub ich okreœlonej czêœci, którzy np. wnieœli pisemne skargi do Prezesa Urzêdu. Dlatego te¿
twierdzenie Operatora, i¿ np. poprzez dystrybucjê ulotek z listopada 2003 r. móg³ zostaæ naruszony interes grupy 2000 lub 200
konsumentów, co jego zdaniem uzasadnia, i¿ nie dosz³o do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, Prezes Urzêdu uwa¿a za
nieuzasadnione. Na marginesie nale¿y zaznaczyæ, i¿ pogl¹d S¹du Antymonopolowego zawarty w wyroku z dnia 6 czerwca 2001 r.
(sygn. akt XVII Ama 78/00), na który powo³uje siê TP S.A., dowodz¹cy jej zdaniem braku w niniejszej sprawie naruszenia interesu
publiczno - prawnego oraz zbiorowego interesu konsumentów, zosta³ zmieniony przez wyrok S¹du Najwy¿szego (wyrok z dnia
24 lipca 2003 r., sygn. akt I CKN 496/01), który zawiera inn¹ definicjê interesu publiczno - prawnego.
Wobec powy¿szego zastosowanie przepisów ustawy do oceny dzia³añ TP S.A. przy wprowadzaniu do jej oferty nowych planów
jest uzasadnione. Ponadto Prezes Urzêdu pragnie wskazaæ, i¿ dokonywa³ oceny dzia³ania TP S.A. w oparciu o ca³y zgromadzony
materia³ dowodowy w tej sprawie, przede wszystkim w oparciu o treœæ reklam ww. planów, sposób wprowadzenia ich do oferty,
terminowoœæ wywi¹zania siê ze zobowi¹zañ wobec klientów, w tym i w oparciu o wyjaœnienia tego przedsiêbiorcy w tej sprawie.
Zgromadzone w tym postêpowaniu skargi abonentów s¹ jedynie kolejnym dowodem na poparcie zarzucanych Operatorowi praktyk,
a nie kluczowym dowodem na naruszenie przez tego przedsiêbiorcê zbiorowych interesów konsumentów. TP S.A. w toku tego
postêpowania nie kwestionowa³a autentycznoœci skarg zgromadzonych w tym postêpowaniu. O ich autentycznoœci mo¿e œwiadczyæ
chocia¿by kopia korespondencji pomiêdzy abonentami a Operatorem w danym przedmiocie.
I. 1. Zgodnie z art. 23a ust. 2 ustawy naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów jest m.in. naruszenie obowi¹zku udzielania
konsumentom rzetelnej i prawdziwej informacji oraz stosowanie reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d. W niniejszej sprawie TP S.A.
naruszy³a powy¿szy przepis poprzez niepodawanie klientom w ulotkach z listopada 2003 r. reklamuj¹cych ww. plany informacji,
i¿ rozmowy darmowe dotycz¹ tylko rozmów dokonywanych w jej sieci. Z poczynionych ustaleñ wynika, i¿ abonent, który
otrzyma³ w listopadzie 2003 r. wraz z faktur¹ ulotkê dotycz¹c¹ tych planów, zapoznaj¹c siê z jej treœci¹, móg³ powzi¹æ
przypuszczenie, i¿ wszystkie rozmowy lokalne i miêdzymiastowe, które bêd¹ odbywane wieczorami i/lub w trakcie
weekendów (w zale¿noœci od wybranego planu) bêd¹ darmowe, podczas gdy rozmowy te by³y darmowe tylko w ramach sieci
tego Operatora. Jednak¿e informacja o tym by³a dostêpna tylko dla klientów zapoznaj¹cych siê w inny sposób z cennikami tych
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planów. Zdaniem Prezesa Urzêdu, podawanie w inny sposób pe³nej informacji o wysokoœci op³at za realizowane rozmowy
w ramach planów, nie zwalnia³o TP S.A. od podania prawdziwej i rzetelnej informacji i nie usprawiedliwia stosowania reklamy
wprowadzaj¹cej w b³¹d, gdy¿ nale¿y mieæ na uwadze, ¿e nie ka¿dy z konsumentów ma mo¿liwoœæ dotarcia do wszystkich
Ÿróde³ informacji. U¿ycie w ulotkach, sformu³owania „darmowe wszystkie rozmowy” spowodowa³o, i¿ klienci, którzy
podejmowali decyzjê o zamówieniu nowych planów na podstawie otrzymanych w listopadzie 2003 r. ulotek, byli przekonani
o atrakcyjnoœci tej oferty i sk³adali zamówienia na ich realizacjê, nie bêd¹c œwiadomymi, i¿ oferta ta dotyczy tylko rozmów
realizowanych w sieci tego Operatora. Tym samym informacja zawarta przez TP S.A. w ulotce nie by³a rzetelna, prawdziwa oraz
wprowadzi³a w b³¹d konsumentów, czego dodatkowym dowodem s¹ otrzymywane przez Prezesa Urzêdu skargi abonentów.
Informacja o tym, i¿ darmowe rozmowy dotycz¹ tylko rozmów w ramach sieci TP S.A. znalaz³a siê dopiero na ulotkach od
grudnia 2003 r. oraz w reklamach prasowych, o czym œwiadcz¹ przekazane przez tego przedsiêbiorcê dowody. Wprowadzenie
w b³¹d mo¿e siê odbywaæ poprzez „oznaczenie lub jego brak”, „zatajenie” informacji np. o pochodzeniu towaru, iloœci, jakoœci
sk³adników, sposobu wykonania, przydatnoœci, zastosowania, naprawy itp. Tym samym reklama wprowadzaj¹ca w b³¹d czy te¿
nierzetelna, jest to nie tylko reklama nieprawdziwa, ale i myl¹ca (prawdziwa, lecz dwuznaczna lub niepe³na). Ocena
prawdziwoœci czy rzetelnoœci przekazu, wymaga oceny z punktu widzenia konsumenta, nie zaœ emitenta reklamy. Przes³ankami
koniecznymi do wykazania, i¿ reklama wprowadza w b³¹d jest wykazanie, i¿ wywo³uje ona niezgodne z prawd¹ wyobra¿enie na
skutek nieprawdziwoœci, niepe³noœci czy dwuznacznoœci przekazu oraz musi byæ zdolna do spowodowania decyzji dotycz¹cej
nabycia towaru lub us³ugi przez „przeciêtnego” nabywcê, czyli konsumenta ma³o krytycznego, ulegaj¹cego sugestiom reklam,
³atwowiernego i posiadaj¹cego przeciêtn¹ umiejêtnoœæ skomplikowanego kojarzenia i wnioskowania na podstawie tekstu
eksponuj¹cego treœci po¿¹dane przez reklamuj¹cego. Ponadto o uznaniu reklamy za wprowadzaj¹c¹ w b³¹d decyduje
mo¿liwoœæ b³êdnego jej rozumienia przez znacz¹c¹ liczb¹ adresatów. Z powy¿szego wynika, i¿ jeœli reklamodawca, czyli TP S.A.,
postanowi³ w reklamie informowaæ o pewnej cesze produktu, czyli cenie, to powinien w rzetelny sposób informowaæ
o op³atach za rozmowy w przypadku skorzystania z tych planów. W niniejszej sprawie oznacza to, i¿ jeœli Operator postanowi³
nowe plany reklamowaæ, przekazuj¹c konsumentom informacjê, ¿e w ich ramach mog¹ realizowaæ darmowe rozmowy
wieczorami i/lub w trakcie weekendów, to reklama powinna te¿ zawieraæ informacjê, i¿ rozmowy te bezp³atne s¹ tylko
w ramach sieci tego Operatora. Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e na ulotkach reklamuj¹cych ww. plany, znalaz³a siê informacja,
i¿ rozmowy z telefonami komórkowymi w ramach tych planów s¹ realizowane po ni¿szej cenie. Œwiadczy to o tym, i¿ ulotki te
powinny równie¿ informowaæ o wysokoœci op³at za rozmowy z abonentami innych operatorów. Natomiast u¿ycie w ulotce
sformu³owania „darmowe wszystkie rozmowy lokalne i miêdzymiastowe” mog³o u „przeciêtnego” konsumenta powodowaæ
przeœwiadczenie, i¿ rozmowy z abonentami stacjonarnymi innych sieci równie¿ s¹ bezp³atne. Klienci przekonani o atrakcyjnoœci
oferty, sk³adali liczne zamówienia na aktywacjê tych planów i wykonywali rozmowy wieczorami i/lub w trakcie weekendów,
z abonentami innych operatorów bez samodyscypliny finansowej, przekonani o tym, ¿e realizuj¹ po³¹czenie bezp³atne. O takim
przekonaniu œwiadcz¹ liczne skargi konsumentów nap³ywaj¹ce do Prezesa Urzêdu w zakresie wprowadzenia i realizacji tych
planów, którzy dowiadywali siê o odp³atnoœci za rozmowy z innymi operatorami po otrzymaniu pierwszej faktury. Tym samym tylko
bardzo dociekliwy konsument i posiadaj¹cy do tego odpowiednie œrodki, móg³ poprzez szczegó³ow¹ analizê cennika TP S.A.
uzyskaæ informacjê o odp³atnoœci za ww. rozmowy z innymi operatorami. Z powy¿szych wzglêdów nie mo¿na równie¿ uznaæ za
uzasadnione twierdzenie Operatora, i¿ ulotka z listopada 2003 r. mia³a jedynie wstêpnie informowaæ o jego nowej ofercie.
Zarówno ulotka z listopada 2003 r., jak i ulotki od grudnia 2003 r. oraz póŸniejsze, s¹ bardzo zbli¿one w swojej treœci. Ponadto
klienci mogli na tej podstawie sk³adaæ zamówienia na nowe plany, o czym œwiadcz¹ druki ich zamówienia, zamieszczone na
odwrocie ulotek. Dlatego te¿ nie mo¿na uznaæ, i¿ pierwsza ulotka mia³a jedynie wstêpnie informowaæ o nowej ofercie TP S.A.
Zdaniem Prezesa Urzêdu zamieszczenie w ulotkach rozprowadzanych od grudnia 2003 r. informacji o tym, i¿ darmowe
rozmowy dotycz¹ tylko rozmów odbywanych wewn¹trz sieci TP S.A. nie œwiadczy o zaprzestaniu stosowania praktyki, gdy¿
abonenci, którzy dokonali zamówienia w listopadzie 2003 r. byæ mo¿e nie dokonaliby tego zamówienia, gdyby posiadali
prawdziw¹ informacjê o odp³atnoœci za rozmowy odbywane z innymi operatorami. Zawarcie przez konsumentów umowy na
ww. plany na podstawie ulotek zawieraj¹cych nierzetelne, nieprawdziwe oraz wprowadzaj¹ce w b³¹d informacje, œwiadczy
o tym, ¿e skutki tej praktyki trwaj¹ nadal. Ponadto za dowód zaprzestania stosowania opisanej powy¿ej praktyki, nie mo¿na
uznaæ zamieszczenia w treœciach ulotek rozprowadzanych od grudnia 2003 r., dotycz¹cych tych planów, informacji o tym,
i¿ rozmowy darmowe dotycz¹ tylko rozmów realizowanych wewn¹trz sieci Operatora. Zdaniem Prezesa Urzêdu zdecydowana
wiêkszoœæ konsumentów, która dokona³a zamówienia na ww. plany na podstawie ulotek z listopada 2003 r., nie by³a
zainteresowana analizowaniem treœci póŸniejszych ulotek, gdy¿ klienci dokonali ju¿ zamówienia i bezcelowe by³o zapoznawanie siê
z ofert¹, z której ju¿ skorzystali. Z tych te¿ wzglêdów zmiany treœci ulotek rozprowadzanych od grudnia 2003 r., by³y dzia³aniami
nieadekwatnymi w stosunku do udzielenia we wczeœniejszych ulotkach informacji nieprawdziwych, nierzetelnych oraz
stosowania reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, i¿ zarówno ulotki z listopada 2003 r., jak i póŸniejsze, s¹
bardzo zbli¿one w swojej treœci. Tym samym szeroka rzesza konsumentów zosta³a wprowadzona w b³¹d, o czym œwiadcz¹
otrzymywane przez Prezesa Urzêdu, skargi. Dlatego te¿ nale¿y stwierdziæ, i¿ skutki powy¿ej praktyki trwaj¹ nadal. St¹d te¿
Prezes Urzêdu orzek³, jak w punkcie I.1. sentencji niniejszej decyzji.
W niniejszej sprawie Prezes Urzêdu zarzuci³ TP S.A. naruszenie art. 355 Kc poprzez niepoinformowanie konsumentów, którzy
z³o¿yli zamówienie na aktywacjê ww. planów od 1 grudnia 2003 r., i¿ plany te wejd¹ do oferty Operatora dopiero od 1 stycznia 2004 r.
Natomiast, zgodnie z art. 23a ust. 2 ustawy, naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów jest m.in. naruszenie
obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej i prawdziwej informacji oraz stosowanie reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d.
W niniejszej sprawie Prezes Urzêdu zarzuci³ TP S.A. naruszenie tego przepisu poprzez przesy³anie klientom w listopadzie 2003 r.
ulotek z drukiem zamówienia na te plany, na których brak by³o informacji o dacie ich aktywacji czyli, i¿ bêd¹ one dostêpne
w ofercie Operatora od 1 stycznia 2004 r. Operator na drugiej stronie ulotek reklamuj¹cych te plany, przesy³anych klientom
w listopadzie 2003 r., a tak¿e i póŸniej zamieœci³ zamówienie na ich aktywacjê. Na skutek tego, i¿ na ww. ulotkach nie podano
daty od kiedy plany te mog¹ byæ aktywowane, abonenci na drukach zamówieñ przesy³anych do TP S.A. wpisywali czêsto datê
1 grudnia 2003 r., o czym œwiadcz¹ przes³ane przez Operatora przyk³adowe zamówienia sk³adane przez konsumentów.
Poniewa¿ z³o¿enie zamówienia na nowe plany nie wymaga³o kontaktu bezpoœredniego lub telefonicznego z TP S.A., a ponadto
klientom nie przekazano w ulotkach terminu ich aktywacji, konsumenci byli przekonani, i¿ od daty wskazanej przez nich w druku
zamówienia mog¹ realizowaæ bezp³atne rozmowy. O braku realizacji swojego zamówienia, abonenci dowiadywali siê
z otrzymanego za grudzieñ 2003 r. rachunku, informacji prasowych, od znajomych lub reklamuj¹c wysokoœæ tego rachunku
w B³êkitnej Linii. Zdaniem Prezesa Urzêdu, po z³o¿eniu przez konsumenta zamówienia na druku formularza dostarczonego
przez Operatora, jeœli nie podano na ulotce i druku zamówienia daty, od kiedy us³uga ta bêdzie aktywowana, TP S.A. powinna
powiadomiæ klienta, i¿ us³uga ta bêdzie aktywowana dopiero od 1 stycznia 2004 r. Abonent nie posiadaj¹c takiej informacji by³
przeœwiadczony, i¿ w przypadku, gdy z³o¿y³ zamówienie w listopadzie 2003 r., na aktywacjê planów od 1 grudnia 2003 r. realizuje
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w okreœlonej porze darmowe rozmowy, o czym œwiadcz¹ równie¿ posiadane skargi konsumentów. Sposób wprowadzenia
i realizacji przez Operatora tych planów narazi³ konsumentów, którzy z³o¿yli zamówienie na ich aktywacjê od 1 grudnia 2003 r. na
poniesienie strat finansowych. Niepoinformowanie klientów na ulotkach lub w inny sposób o dacie wprowadzenia do oferty
nowych planów spowodowa³o, ¿e konsumenci byli przekonani, i¿ od tego dnia maj¹ aktywowane zamówione plany oraz
realizuj¹ w danym dniu i porze darmowe rozmowy. Tymczasem zamówione przez abonentów plany nie mog³y byæ przez TP S.A.
aktywowane od 1 grudnia 2003 r., gdy¿ zosta³y wprowadzone do jej oferty dopiero od 1 stycznia 2004 r., o czym jednak
przedsiêbiorca nie powiadomi³ swoich klientów. Brak informacji o dacie wprowadzenia tych planów do oferty oraz w opóŸnieniu
ich realizacji, czyli niemo¿noœci zrealizowania zamówienia, narazi³ konsumentów na ponoszenie kosztów za rozmowy, które
zgodnie z ich zamówieniem powinny byæ bezp³atne. Powy¿sze stanowi, zdaniem Prezesa Urzêdu, naruszenie przez TP S.A.
przepisu art. 355 Kc stanowi¹cego, i¿ d³u¿nik obowi¹zany jest do starannoœci ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju
(nale¿yta starannoœæ), któr¹ ocenia siê w zakresie prowadzonej przez niego dzia³alnoœci gospodarczej przy uwzglêdnieniu
zawodowego charakteru tej dzia³alnoœci. Tym samym TP S.A. po przyjêciu zlecenia klienta, by³a zwi¹zana tym zamówieniem
(które sama przes³a³a konsumentowi i pozostawi³a mu wybór terminu realizacji tego zamówienia nawet od 1 grudnia 2003 r.)
i powinna do³o¿yæ nale¿ytej starannoœci przy wykonaniu tego zlecenia. St¹d te¿ Prezes Urzêdu orzek³, jak w punkcie I.2 i I.3
sentencji niniejszej decyzji.
II. 1. W myœl art. 23a ust. 1 ustawy, praktyk¹ naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów jest godz¹ce w nie bezprawne dzia³anie
przedsiêbiorcy. W niniejszej sprawie Prezes Urzêdu zarzuci³ TP S.A. naruszenie art. 355 Kc poprzez niepoinformowanie klientów,
którzy z³o¿yli zamówienie na aktywacjê nowych planów od 1 stycznia 2004 r., i¿ ich zamówienie w powy¿szej dacie nie zosta³o przez
tego przedsiêbiorcê wykonane oraz i¿ plany te bêd¹ aktywowane w terminie póŸniejszym. Z informacji i dowodów zgromadzonych
w niniejszym postêpowaniu wynika, i¿ wielu konsumentom, którzy z³o¿yli zamówienia na te plany od 1 stycznia 2004 r. plany te nie
zosta³y w podanej przez nich dacie aktywowane. Jak wskazano powy¿ej, TP S.A. umo¿liwi³a konsumentom z³o¿enie
zamówienia na ww. plany osobiœcie w telepunktach, poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami B³êkitnej Linii oraz drog¹
korespondencyjn¹. Aktywacja zamówionego planu mia³a rozpocz¹æ siê od pierwszego miesi¹ca nastêpuj¹cego po z³o¿eniu
zamówienia. Operacyjnie przyjête zamówienia rejestrowane s¹ w systemie CRM z datami obowi¹zywania us³ugi zgodnymi
z ¿yczeniami klienta zapisanymi w formularzu b¹dŸ przekazanymi w trakcie rozmowy telefonicznej, co skutkowa³o
uruchomieniem odpowiedniej taryfikacji na koncie klienta. Potwierdzeniem realizacji us³ugi dla konkretnego klienta jest
pojawienie siê na fakturze kwoty obci¹¿aj¹cej konsumenta t¹ us³ug¹. Jak wyjaœni³a TP S.A. z uwagi na problemy z obs³ug¹
systemu CRM, wyst¹pi³y opóŸnienia w aktywacji nowych planów taryfowych. Potwierdzeniem tego faktu s¹ liczne skargi
otrzymane przez Prezesa Urzêdu, z których wynika, i¿ Operator nie zrealizowa³ zamówieñ klientów zgodnie z ich zamówieniem.
Z treœci skarg wynika, ¿e dopiero z analizy otrzymywanych faktur konsumenci powziêli informacjê, i¿ z dniem 1 stycznia 2004 r.
zamówione przez nich plany nie zosta³y aktywowane. Tym samym od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia otrzymania faktury
za œwiadczone przez TP S.A. us³ugi, abonenci realizowali rozmowy w dniach i w porze, w której rozmowy te zgodnie z planami
mia³y byæ bezp³atne, bez samodyscypliny finansowej, nara¿aj¹c swój bud¿et domowy na koszty finansowe, których nie ponieœliby,
gdyby przedsiêbiorca ten poinformowa³ konsumentów, i¿ w podanej przez nich dacie us³uga nie bêdzie aktywowana.
Prezes Urzêdu, w punkcie II.1. sentencji niniejszej decyzji uzna³ za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów,
dzia³ania TP S.A. polegaj¹ce na braku poinformowania przez tego przedsiêbiorcê abonentów, którzy z³o¿yli zamówienia na
aktywacjê nowych planów od 1 stycznia 2004 r., i¿ zamówienie w powy¿szej dacie nie zosta³o wykonane oraz i¿ plany te bêd¹
aktywowane w terminie póŸniejszym, za naruszenie art. 23a ust. 1 ustawy w zwi¹zku z naruszeniem art. 355 Kc. Jednak¿e jak
wyjaœni³a i udowodni³a TP S.A. zosta³y przez ni¹ podjête dzia³ania maj¹ce œwiadczyæ o zaniechaniu stosowania praktyki
naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów. Mianowicie podjê³a ona dzia³ania o charakterze informacyjnym oraz zmierzaj¹ce
do rozliczeñ tych planów. Dokona³a operacji automatycznej zmiany dat (z 1 lutego 2004 r. na 1 stycznia 2004 r.) i aktywowa³a
z dniem 1 stycznia 2004 r. abonentom nie realizowane zamówienia, dodatkowo pozostawiaj¹c poprzedni¹ wartoœæ abonamentu
zgodnie z poprzednim planem taryfowym wybranym przez klienta. W ten sposób Operator nie obci¹¿y³ abonenta kosztem
zwi¹zanym z póŸniejsz¹ aktywacj¹ zamówienia w stosunku do daty wskazanej w zamówieniu. Nastêpnie TP S.A. zrealizowa³a
w lutym 2004 r. akcjê wysy³ki korespondencji, informuj¹cej i przepraszaj¹cej abonentów o zaistnia³ej sytuacji. Ponadto
poinformowa³a telefonicznie klientów, których zamówienia nie zosta³y realizowane w zamówionym przez nich terminie,
o zaistnia³ym problemie oraz wyjaœni³a ka¿demu abonentowi w jaki sposób powy¿sza sprawa zostanie rozwi¹zana.
Równoczeœnie TP S.A. przes³a³a do konsumentów faktury koryguj¹ce. Celem przes³ania faktur koryguj¹cych by³o rozliczenie
klientów za okres opóŸnienia w realizacji zamówienia, zgodnie z cennikiem zamówionego przez abonenta planu. Jednoczeœnie
zosta³ przesuniêty termin p³atnoœci faktury koryguj¹cej na kwiecieñ 2004 r., co mia³o na celu umo¿liwienie roz³o¿enia nale¿noœci
na raty. Tym samym, zdaniem TP S.A., konsumenci zostali poinformowani o opóŸnieniu w niezrealizowaniu zamówienia, we
wskazanej przez nich dacie. Ponadto, zdaniem Operatora, rozliczono nale¿noœæ za abonament oraz za zrealizowane rozmowy
w okresie od daty wskazanej przez klienta w zamówieniu do dnia jego aktywacji, wed³ug zamówionego planu.
Zgodnie z art. 23e ustawy nie wydaje siê decyzji o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów
i nakazuj¹cej zaniechania jej stosowania, je¿eli przedsiêbiorca zaprzesta³ stosowania praktyki, o której mowa w art. 23a ww.
ustawy. W przypadku zaprzestania stosowania praktyki, Prezes Urzêdu wydaje decyzjê o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹
zbiorowe interesy konsumentów i stwierdza zaniechanie jej stosowania. Ciê¿ar udowodnienia zaprzestania stosowania
praktyki spoczywa na przedsiêbiorcy. Jak wykaza³a i udowodni³a to TP S.A. w toku niniejszego postêpowania, przedsiêbiorca
ten podj¹³ szereg czynnoœci, które spowodowa³y, i¿ zaprzesta³ on stosowania dzia³añ uznanych w punkcie II.1. sentencji tej
decyzji, za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów. W zwi¹zku z powy¿szym organ antymonopolowy uzna³, i¿
w niniejszej sprawie zachodz¹ przes³anki do stwierdzenia, i¿ Operator zaprzesta³ stosowania praktyki naruszaj¹cej zbiorowe
interesy konsumentów. Dlatego te¿ Prezes Urzêdu uzna³, i¿ TP SA z dniem 9 paŸdziernika 2004 r. zaniecha³a stosowania
praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów, polegaj¹cej na braku poinformowania klientów, którzy z³o¿yli
zamówienia na aktywacjê nowych planów od 1 stycznia 2004 r., i¿ zamówienie konsumentów w powy¿szej dacie nie zosta³o przez
tego przedsiêbiorcê wykonane oraz ¿e plany te bêd¹ aktywowane w terminie póŸniejszym, co stanowi³o naruszenie art. 23a ust. 1
ustawy w zwi¹zku naruszeniem art. 355 Kc. St¹d te¿ Prezes Urzêdu orzek³, jak w punkcie II.1. sentencji niniejszej decyzji.
III. Zgodnie z art. 23c ust. 2 ustawy, Prezes Urzêdu w decyzji o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, mo¿e
okreœliæ œrodki usuniêcia trwaj¹cych skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w celu zapewnienia wykonania
nakazu zaniechania jej stosowania. W szczególnoœci mo¿e zobowi¹zaæ przedsiêbiorcê do z³o¿enia jednokrotnego lub wielokrotnego
oœwiadczenia o treœci i formie okreœlonej w decyzji. Bior¹c pod uwagê stwierdzone w pkt. I.1, I.2 i I.3 trwaj¹ce skutki naruszenia
zbiorowych interesów konsumentów, o jakich mowa w ww. punktach tej decyzji, Prezes Urzêdu postanowi³ okreœliæ TP S.A. œrodki
usuniêcia trwaj¹cych skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Okreœlaj¹c œrodki, o jakich mowa w pkt III sentencji
niniejszej decyzji, Prezes Urzêdu kierowa³ siê tym, i¿ przedsiêbiorca ten naruszy³ jedno z podstawowych praw konsumentów, jakim
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jest bezpieczeñstwo ekonomiczne oraz mo¿liwoœæ œwiadomego podejmowania decyzji oraz dokonywania wyboru dóbr i us³ug.
Dlatego te¿ Prezes Urzêdu uzna³ za celowe i uzasadnione na³o¿enie na Operatora obowi¹zku z³o¿enia oœwiadczenia w prasie
ogólnopolskiej, w którym przedsiêbiorca ten przeprosi klientów za stosowanie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy
konsumentów. Wobec powy¿szego w pkt III sentencji niniejszej decyzji, okreœlono TP S.A. termin wykonania, formê oraz treœæ
z³o¿enia odpowiedniego oœwiadczenia. St¹d te¿ Prezes Urzêdu orzek³, jak w punkcie III sentencji niniejszej decyzji.
IV. W okolicznoœciach niniejszej sprawy wa¿ny interes konsumentów wymaga respektowania przez TP S.A. udzielania klientom
rzetelnej, prawdziwej informacji oraz niestosowania reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d. Zdaniem Prezesa Urzêdu, dla ochrony
zbiorowego interesu konsumentów niezwykle istotne jest szybkie wyeliminowanie przez TP S.A. stwierdzonych i uzasadnionych
w punkcie I.1, 1.2 i I.3 niniejszej decyzji nieprawid³owoœci, gdy¿ pozwoli to na jak najszybsze usuniêcie trwaj¹cych na rynku
ujemnych skutków stosowania przez Operatora praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów. Maj¹c na uwadze termin
niezbêdny na wykonanie przez TP S.A. œrodków, o jakich mowa w pkt III sentencji niniejszej decyzji, Prezes Urzêdu zakreœla temu
przedsiêbiorcy termin dwóch miesiêcy od dnia otrzymania niniejszej decyzji, zaprzestania stosowania praktyk naruszaj¹cych
zbiorowe interesy konsumentów, o jakich mowa w punkcie I.1, I.2 i I.3 sentencji niniejszej decyzji, poprzez zastosowanie œrodków
o jakich mowa w punkcie III tej decyzji.
St¹d nale¿a³o orzec, jak w punkcie IV sentencji niniejszej decyzji. […]
19
Decyzja
z dnia 28 lutego 2005 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Media Markt Polska Sp. z o.o. Rzeszów Spó³ka komandytowa w W.
za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów
(Nr RLU-9/2005)
Na podstawie art. 23c ust. 1 i 2 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 w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów wszczêtego
z urzêdu, dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
I. uznaje siê za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów praktykê Media Markt Polska Sp. z o.o. Rzeszów Spó³ki komandytowej
w W., polegaj¹c¹ na prowadzeniu przez ww. Spó³kê reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d, poprzez rozpowszechnianie
wprowadzaj¹cych w b³¹d og³oszeñ odnoœnie zamkniêcia sklepu ww. Spó³ki w R., co stanowi naruszenie art. 23a ust. 2 ww. ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, oraz nakazuje zaniechanie jej stosowania,
II. nakazuje siê Media Markt Polska Sp. z o.o. Rzeszów Spó³ce komandytowej w W. publikacjê sentencji niniejszej decyzji, na koszt
ww. Spó³ki, w wydaniu pi¹tkowym dzienników „SuperNowoœci” i „Nowiny”, na stronie drugiej, w wyró¿nionej ramce, drukiem
o wymiarze czcionki nie mniejszym ni¿ 5 mm, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia siê niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
W dniu 27 sierpnia 2004 r. w dzienniku „SuperNowoœci” ukaza³ siê artyku³ zatytu³owany „Zamykaj¹! Najwiêkszy w rejonie sklep
z elektronik¹ u¿ytkow¹ ¿egna siê z klientami”. Z treœci tekstu wynika³o, i¿ w drugiej po³owie wrzeœnia sklep „Media Markt” w R.
zostanie na trwa³e zamkniêty, w zwi¹zku z czym w dniu 27 sierpnia 2004 r. rozpoczêto wyprzeda¿ towarów. Artyku³ stwierdza³ m.in., i¿
„kierownictwo sklepu nie jest zbyt rozmowne, nie chce podawaæ powodów zamkniêcia marketu. Prosi jedynie o z³o¿enie
podziêkowañ wszystkim, którzy zechcieli odwiedziæ supermarket od chwili jego otwarcia.” Ponadto rozprowadzano foldery
reklamowe opatrzone nag³ówkiem „ZAMYKAMY! WIELKA WYPRZEDA¯ OD 27 SIERPNIA”, has³o takie pojawi³o siê tak¿e na
billboardach na ulicach miasta.
Poniewa¿ zebrane w toku postêpowania wyjaœniaj¹cego informacje i dokumenty dawa³y podstawy do przyjêcia, i¿ w sprawie
mog³o mieæ miejsce naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, wszczêto w dniu 10 grudnia 2004 r. postêpowanie w sprawie
praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów, polegaj¹cej na prowadzeniu przez Media Markt Polska Sp. z o.o. Rzeszów
Spó³ka komandytowa w W. wprowadzaj¹cej w b³¹d reklamy, poprzez rozpowszechnianie wprowadzaj¹cych w b³¹d og³oszeñ
o zamkniêciu sklepu Spó³ki w R., co mog³o stanowiæ naruszenie art. 23a ust. 1 i 2 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, co nastêpuje.
Jest bezspornym, ¿e reklamy Media Markt publikowane w dziennikach prasowych wydawanych w R. w dniu 27 sierpnia 2004 r.,
jak równie¿ tablice reklamowe umieszczone na œcianach sklepu, banery oraz foldery reklamowe informowa³y o zamkniêciu sklepu
Spó³ki w tym mieœcie. Z treœci wskazanych reklam wynika³o, i¿ zamkniêcie mia³o nast¹piæ dnia 26 wrzeœnia 2004 r. i mieæ trwa³y
charakter, oznaczaj¹cy zakoñczenie dzia³alnoœci Media Markt w tym regionie. Wypowiedzi utrzymane by³y w po¿egnalnym tonie,
stanowi¹c jednoczeœnie formê podziêkowania klientom korzystaj¹cym z zakupów. Nale¿y stwierdziæ, i¿ powy¿sze reklamy mog³y
wprowadziæ konsumentów w b³¹d co do charakteru zamkniêcia sklepu. Spó³ka Media Markt nie udzieli³a konsumentom prawdziwej i
pe³nej informacji co do charakteru zamkniêcia. Rozpowszechniane w dniu 27 sierpnia 2004 r. og³oszenia o zamkniêciu nie
wzmiankowa³y o planowanej inwentaryzacji, jakkolwiek decyzjê o przeprowadzeniu takowej inwentaryzacji niew¹tpliwie podjêto
zdecydowanie wczeœniej. Zreszt¹ w artykule publikowanym w dniu 24 wrzeœnia 2004 r. w „SuperNowoœciach” Spó³ka przyznaje, i¿ do
inwentaryzacji przygotowywano siê „od dawna”. Co prawda w tym¿e artykule kierownictwo sklepu wyjaœnia, i¿ w chwili rozpoczêcia
akcji informacyjnej nie wiedzia³o ono, ile dni potrwa ta techniczna przerwa, dlatego nie informowano, do kiedy sklep bêdzie zamkniêty.
Zamiast tego zaproponowano konsumentom „ostatni¹ wyprzeda¿”. Nale¿y stwierdziæ, i¿ w opisanej sytuacji spó³ka Media Markt
celowo nie ujawni³a rzeczywistych powodów zamkniêcia sklepów, licz¹c na zwiêkszenie przychodów uzyskiwanych ze sprzeda¿y
detalicznej w rzekomo zamykanym sklepie, spowodowane obaw¹ konsumentów przed utrat¹ mo¿liwoœci dokonywania zakupów
u sprzedawcy oferuj¹cego towary z zakresu szeroko pojêtej elektroniki u¿ytkowej. Ponadto, perspektywa trwa³ego zamkniêcia ww.
sklepów wywo³a³a uzasadnione niepokoje konsumentów, dotycz¹ce mo¿liwoœci wykonywania przez nich uprawnieñ z gwarancji,
tudzie¿ z tytu³u niezgodnoœci z umow¹ zakupionych towarów, wreszcie obawy te dotyczy³y kwestii zwi¹zanych z serwisowaniem
zakupionych towarów.
Zgodnie z art. 23a ust. 1 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów stanowi godz¹ce w nie bezprawne dzia³anie przedsiêbiorcy. Natomiast wedle art. 23a ust. 2 tej ustawy za praktykê
naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów uwa¿a siê w szczególnoœci nieuczciw¹ lub wprowadzaj¹c¹ w b³¹d reklamê.
Jest bezspornym, i¿ rozpowszechniane przez Media Markt informacje odnoœnie zamykania sklepu w R. stanowi¹ reklamê
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wprowadzaj¹c¹ w b³¹d. Na bezprawnoœæ opisanych dzia³añ Media Markt wskazuje tak¿e analiza stanu faktycznego sprawy w œwietle
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Zgodnie
z art. 14 ust. 1 przywo³anej ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzaj¹cych
w b³¹d wiadomoœci o swoim lub innym przedsiêbiorcy albo przedsiêbiorstwie, w celu przysporzenia korzyœci lub wyrz¹dzenia szkody.
Wedle art. 14 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wiadomoœci takie mog¹ dotyczyæ w szczególnoœci sytuacji
gospodarczej lub prawnej przedsiêbiorcy. Nale¿y stwierdziæ, i¿ w opisanej sprawie spe³nione s¹ przes³anki czynu wskazanego
w powy¿szych przepisach. Rozpowszechniane przez Media Markt informacje dotycz¹ce zamkniêcia sklepu Spó³ki nie znalaz³y pokrycia
w rzeczywistoœci. Konsumenci z chwil¹ og³oszenia zamkniêcia nie zostali poinformowani, i¿ sklep zostanie zamkniêty na zaledwie
jeden dzieñ w celu przeprowadzenia inwentaryzacji. Dokonano tego dopiero cztery tygodnie póŸniej - Media Markt zwleka³a
z ujawnieniem rzeczywistych przyczyn zamkniêcia sklepu, licz¹c na wzrost przychodów zwi¹zanych ze zwiêkszonym
zainteresowaniem konsumentów, pragn¹cych „zawalczyæ, aby najlepsza okazja tego sezonu nie przesz³a ko³o nosa”.
Nie mo¿na zgodziæ siê ze stanowiskiem Spó³ki, wedle którego przeprowadzona przez ni¹ akcja promocyjno - reklamowa,
wykorzystuj¹ca jako motyw planowane zamkniêcie sklepu, nie posiada³a cech pozwalaj¹cych jej przypisaæ charakter praktyki
naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów. S³u¿¹ce poparciu tego stanowiska wywody s¹ ze wszech miar nieprzekonywaj¹ce.
Informacja, i¿ sklep zostanie zamkniêty, nie stanowi prezentacji oferty sklepu. Funkcj¹ tej informacji jest raczej zachêcenie
konsumentów do skorzystania z ostatniej wyprzeda¿y w likwidowanym sklepie. Wystarczaj¹co jasno zaznaczono jednak, i¿ wyprzeda¿
towarów ma miejsce w zwi¹zku z zakoñczeniem funkcjonowania sklepu. Budzi w¹tpliwoœci tak¿e twierdzenie Spó³ki, i¿ „nikt, kto na
sta³e zamyka sklep, w taki sposób nie reklamuje przecie¿ zamkniêcia i likwidacji placówki”. Wydaje siê bowiem, i¿ w interesie
likwiduj¹cego sklep przedsiêbiorcy jest wyprzedanie wszystkich towarów, zakupionych uprzednio w celu dalszej odsprzeda¿y
i temu mo¿e s³u¿yæ m.in. akcja reklamowa przedsiêbiorcy, polegaj¹ca na przyk³ad na zlecaniu prasie publikacji artyku³ów promocyjnych.
Tym niemniej z publikacji prasowych Spó³ki wynika oczywiœcie, i¿ reklamowana jest wyprzeda¿ i tego Prezes Urzêdu nie kwestionuje.
Zakwestionowane jest natomiast wprowadzanie konsumentów w b³¹d przez wskazanie, i¿ wyprzeda¿ ta zwi¹zana jest z zakoñczeniem
dzia³alnoœci sklepu Spó³ki. Wypowiedzi o charakterze reklamowym nie mog¹ wprowadzaæ w b³¹d, dzia³anie takie jest czynem
nieuczciwej konkurencji, stanowi tak¿e praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów.
W œwietle powy¿szych wywodów nale¿y uznaæ, i¿ dzia³ania Media Markt stanowi¹ praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów, polegaj¹c¹ na prowadzeniu reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d. Stosowanie tego rodzaju reklamy jest naganne, albowiem
rozpowszechnianie informacji mog¹cych wprowadziæ w b³¹d utrudnia orientacjê konsumentów na rynku i prowadzi do podejmowania
przez nich decyzji o uczestnictwie w transakcjach nie chcianych, wywo³anych oddzia³ywaniem wprowadzaj¹cej w b³¹d treœci przekazu
reklamowego. Dlatego te¿, uwzglêdniaj¹c rozmach i zasiêg oddzia³ywania przeprowadzonej przez Media Markt akcji reklamowej,
a tak¿e ra¿¹cy charakter zwi¹zanego z tym naruszenia, w celu zapewnienia wykonania nakazu, o którym mowa w punkcie I niniejszej
decyzji, Prezes Urzêdu nakaza³ Media Markt Polska Sp. z o.o. Rzeszów Spó³ce komandytowej w W., w punkcie II decyzji, publikacjê
sentencji niniejszej decyzji w dziennikach prasowych, w których ukaza³y siê artyku³y promocyjne Spó³ki, zawieraj¹ce wprowadzaj¹ce
w b³¹d informacje o zamkniêciu sklepu Spó³ki w R. W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec, jak w sentencji niniejszej decyzji. […]
20
Decyzja
z dnia 11 marca 2005 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Bratniak Sp. z o.o. w G. za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów
(Nr RGD-16/2005)
Na podstawie art. 23e ust. 2 w zwi¹zku z art. 23a 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 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.), w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu
postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, wszczêtego z urzêdu, przeciwko przedsiêbiorcy
Bratniak Sp. z o.o. w G., uznaje siê stosowanie przez skar¿onego przedsiêbiorcê praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy
konsumentów, poprzez umieszczenie we wzorcu umownym „Warunki Uczestnictwa”, zapisu o treœci „Oferta Last Minute nie
podlega reklamacji”, co stanowi naruszenie art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i stwierdza siê zaniechanie
stosowania tej praktyki od listopada 2004 r.
UZASADNIENIE
W okresie od dnia 9 stycznia do 22 marca 2004 r., Delegatura Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Gdañsku prowadzi³a
postêpowanie wyjaœniaj¹ce w sprawie ustalenia, czy dzia³ania organizatora turystyki, tj. Bratniak Sp. z o.o. w G., polegaj¹ce na
oferowaniu konsumentom us³ug turystycznych na warunkach zawartych w regulaminie zwanym „Warunki uczestnictwa”, nie
naruszaj¹ zbiorowych interesów konsumentów. Wnioski z analizy zapisów umownych, zawartych w ww. wzorcu, stanowi³y podstawê
uzasadniaj¹c¹ wyst¹pienie do przedsiêbiorcy z zastrze¿eniami co do zgodnoœci niektórych warunków umownych z treœci¹ art. 3851 Kc.
Po przedstawieniu przez Spó³kê propozycji zmiany wskazanych zapisów umownych, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów (zwany dalej „Prezesem Urzêdu”) zobowi¹za³ Spó³kê do przedstawienia nowego regulaminu, zawieraj¹cego
zmodyfikowan¹ treœæ kwestionowanych warunków, po jego opracowaniu.
W dniu 5 kwietnia 2004 r., Spó³ka przes³a³a nowy regulamin zwany „Warunki Uczestnictwa”, obowi¹zuj¹cy klientów Spó³ki. W
ocenie Prezesa Urzêdu zapis pkt X tego regulaminu o treœci „Oferta Last Minute nie podlega reklamacji”, ogranicza konsumentom
prawo do dochodzenia swoich roszczeñ w przypadku nienale¿ytego wykonania umowy przez organizatora turystyki. Z tych te¿
powodów w dniu 20 paŸdziernika 2004 r. przeciwko Bratniak Sp. z o.o. w G. zosta³o wszczête postêpowanie w sprawie stosowania
praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy, okreœlonych w art. 23a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W trakcie
tego postêpowania w dniu 21 lutego 2005 r. skar¿ony przedsiêbiorca poinformowa³ Prezesa Urzêdu, i¿ od listopada 2004 r., Spó³ka
Bratniak zaprzesta³a dzia³alnoœci polegaj¹cej na organizowaniu imprez turystycznych, w zwi¹zku z czym przepisy przedmiotowego
regulaminu nie maj¹ ju¿ mocy wi¹¿¹cej wobec klientów Spó³ki.
Prezes Urzêdu ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów okreœla warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej
w interesie publicznym ochrony interesów przedsiêbiorców i konsumentów (art. 1 ust. 1). Instrumenty przewidziane przepisami
ustawy gwarantuj¹ mo¿liwoœæ podjêcia bezpoœredniej ochrony konsumentów, których prawa mog¹ zostaæ istotnie ograniczone,
poprzez okreœlone zachowania przedsiêbiorców, wykorzystuj¹cych posiadan¹ przewagê kontraktow¹ w kontaktach z nieprofesjonalnymi
uczestnikami rynku w dwojakiego rodzaju sytuacjach, tj. wówczas, gdy przedsiêbiorcy ci:
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nadu¿ywaj¹ zajmowan¹ na rynku pozycjê dominuj¹c¹ poprzez stwarzanie konsumentom uci¹¿liwych warunków dochodzenia
swoich praw (art. 8 ust. 2 pkt 7 - praktyka ograniczaj¹ca konkurencjê),
- stosuj¹ wobec konsumentów dzia³ania bezprawne, godz¹c w ten sposób w ich interesy (art. 23a ust. 1 ustawy - praktyki
naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów).
W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z drug¹ z wy¿ej wskazanych kategori¹ praktyk o charakterze antykonsumenckim.
Dla udowodnienia stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów nie jest wymagane wykazanie, ¿e
przedsiêbiorca je stosuj¹cy zajmuje szczególn¹, kwalifikowan¹ (dominuj¹c¹) pozycjê na rynku. ród³em tego rodzaju praktyk nie jest
bowiem jedynie si³a ekonomiczna i w³adza rynkowa profesjonalisty, ale jego przewaga nad nieprofesjonalnymi uczestnikami obrotu,
przejawiaj¹ca siê nie tyle w indywidualnych transakcjach, co w relacjach z nieskonkretyzowan¹ - co do iloœci - grup¹ odbiorców.
Jeœli relacje te charakteryzuj¹ siê pewn¹ wspóln¹ cech¹, to wystêpowanie takiego w³aœnie wyró¿nika w stosunkach danego rodzaju,
nawi¹zywanych pomiêdzy przedsiêbiorc¹ a konsumentami wskazuje, ¿e - w danej, konkretnej sprawie - mamy do czynienia nie z sum¹
indywidualnych interesów, ale ze zbiorowym interesem konsumentów. Mo¿e on zostaæ naruszony równie¿ i w tych sytuacjach, gdy
kwestionowanymi dzia³aniami przedsiêbiorcy dotkniêci s¹ nie tylko aktualni, ale równie¿ potencjalni jego klienci, do których jest
adresowana np. informacja o produkcie czy us³ugach.
Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us³ugach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578 ze zm.) organizator
turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie umowy o œwiadczenie us³ug turystycznych, chyba ¿e niewykonanie
lub nienale¿yte wykonanie jest spowodowane wy³¹cznie: dzia³aniem lub zaniechaniem klienta, dzia³aniem lub zaniechaniem osób
trzecich (…), si³¹ wy¿sz¹. Jednoczeœnie, zgodnie z art. 11b tej ustawy, nie mo¿na w drodze umowy wy³¹czyæ lub ograniczyæ
odpowiedzialnoœci okreœlonej w art. 11a, tak¿e w razie wyboru prawa obcego, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3:
- odpowiedzialnoœæ za szkodê wyrz¹dzona klientowi wskutek niewykonania lub nienale¿ytego wykonania umowy o œwiadczenie
us³ug turystycznych mo¿e byæ ograniczona tylko wówczas, gdy okreœla to umowa miêdzynarodowa, której stron¹ jest
Rzeczpospolita Polska - ust. 2,
- organizatorzy turystyki w umowach z klientami mog¹ ograniczyæ odpowiedzialnoœæ za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie
us³ug w czasie imprezy turystycznej do dwukrotnoœci ceny imprezy turystycznej wzglêdem ka¿dego klienta - ust. 3.
Tymczasem skar¿ony, zawieraj¹c z konsumentami umowy na warunkach okreœlonych w regulaminie, pozbawi³ swoich
kontrahentów prawa do reklamacji us³ug, ograniczaj¹c tym samym w³asn¹ odpowiedzialnoœæ, wobec tych klientów, którzy korzystali
z oferty Last Minute, z tytu³u niewykonania lub nienale¿ytego wykonania umowy, co stoi w sprzecznoœci ze wskazanymi
unormowaniami.
Dla wykazania, ¿e dane zachowanie rynkowe przedsiêbiorcy stanowi przejaw praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy
konsumentów, zdefiniowanej w art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, konieczne jest jednak ³¹czne spe³nienie
nastêpuj¹cych przes³anek:
- dzia³ania przedsiêbiorcy s¹ bezprawne, tj. sprzeczne z prawem,
- dzia³ania te maj¹ charakter antykonsumencki (godz¹ w interes konsumentów),
- dzia³ania te naruszaj¹ zbiorowy interes konsumentów.
W okolicznoœciach faktycznych sprawy bezspornym jest, ¿e Spó³ka Bratniak ewidentnie dzia³a³a w sposób sprzeczny z prawem,
w szczególnoœci z przepisami ustawy o us³ugach turystycznych, bezprawnie ograniczaj¹c prawa konsumentów do dochodzenia
swoich roszczeñ w przypadku nienale¿ytego wykonania umowy. Z tych te¿ powodów uznaæ nale¿y, ¿e pierwsza z ww. przes³anek
zosta³a spe³niona.
Dzia³aj¹c bezprawnie przedsiêbiorca niew¹tpliwie naruszy³ interesy swoich kontrahentów (konsumentów), ograniczaj¹c ich prawa
i pozbawiaj¹c ich mo¿liwoœci reklamowania us³ug, w sytuacji gdyby zosta³y one zrealizowane niezgodnie z umow¹. Dzia³ania skar¿onego
nie tylko by³y bezprawne, ale tak¿e sta³y w sprzecznoœci z dobrymi obyczajami, w tym z zasad¹ uczciwoœci kupieckiej, skutkiem czego
naruszony zosta³ interes ekonomiczny konsumentów (klientów Spó³ki). St¹d uznaæ nale¿y, ¿e tak¿e i druga przes³anka ww. przepisu zosta³a
spe³niona, a dzia³ania skar¿onego mia³y charakter antykonsumencki, czyli godz¹cy w interesy konsumentów (klientów).
Ustawa antymonopolowa nie definiuje pojêcia zbiorowego interesu konsumentów, jako takiego. Bior¹c jednak pod uwagê fakt, ¿e
realizowana w jej zakresie ochrona konkurencji i konsumentów dokonuje siê w interesie publicznym, nie jest uznawana za zbiorowy
interes konsumentów suma ich interesów indywidualnych, rozumianych jako interesy pojedyncze poszczególnych konsumentów.
Prezes Urzêdu podejmuj¹c, w ramach przyznanych mu uprawnieñ, dzia³ania w interesie konsumentów, czyni to nie na rzecz jednostki,
czy te¿ okreœlonej grupy, ale zbiorowoœci konsumentów, zatem za zbiorowy interes konsumentów nale¿y rozumieæ interes ogó³u
konsumentów. Oferta Spó³ki adresowana by³a do bli¿ej nieokreœlonej liczy us³ugobiorców, najczêœciej konsumentów, obecnych
i potencjalnych, czyli równie¿ i do tych, do których kierowana by³a oferta firmy Bratniak, bowiem ka¿dy móg³ zawrzeæ przedmiotow¹
umowê i skorzystaæ z us³ug Spó³ki.
Bez znaczenia jest równie¿ fakt, i¿ kwestionowany zapis dotyczy³ jedynie ofert tzw. Last Minute, bowiem zgodnie z definicj¹ tej
us³ugi, zawartej w przedmiotowym regulaminie, w ofercie Last Minute sprzedawane s¹ wolne miejsca na organizowane imprezy,
którymi sprzedawca dysponuje na kilka dni przed dat¹ realizacji us³ugi. Wprawdzie sprzeda¿ takich miejsc odbywa siê niekiedy po
obni¿onych cenach, jednak w zamian osoby korzystaj¹ce z tej oferty nie maj¹ wp³ywu tylko na wybór miejsca zakwaterowania.
W tej sytuacji nale¿y uznaæ, ¿e pozosta³e elementy pakietu imprezy (w tym np. program pobytu), winny byæ realizowane w sposób
zgodny z ofert¹ (umow¹). W tym stanie faktycznym uznaæ nale¿y, ¿e dzia³ania przedsiêbiorcy wype³ni³y równie¿ i trzeci¹ przes³ankê
analizowanego przepisu.
Z uwagi na fakt, i¿ wszystkie wymienione wy¿ej, ustawowe przes³anki z art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów zosta³y spe³nione ³¹cznie, w okolicznoœciach niniejszej sprawy organ antymonopolowy orzek³, ¿e skar¿ony stosowa³
praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów.
W trakcie prowadzonego postêpowania przedsiêbiorca udzieli³ informacji, ¿e od listopada 2004 r. zaprzesta³ œwiadczenia us³ug
turystycznych, a tak¿e oœwiadczy³, i¿ Spó³ka „nie bêdzie ju¿ nigdy organizowa³a imprez turystycznych”. Zgodnie z brzmieniem art. 23e
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, je¿eli przedsiêbiorca zaprzesta³ stosowania zarzucanej praktyki, Prezes Urzêdu nie
wydaje decyzji o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów i nakazuj¹cej zaniechania jej stosowania. W takiej
sytuacji Prezes Urzêdu wydaje decyzjê o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzaj¹c¹ zaniechanie
jej stosowania, przy czym ciê¿ar udowodnienia okolicznoœci zaniechania stosowania zarzucanej praktyki spoczywa na przedsiêbiorcy.
W przedmiotowej sprawie przedsiêbiorca wykaza³ (udowodni³), i¿ zaniecha³ stosowania zarzucanej praktyki naruszaj¹cej zbiorowe
interesy konsumentów, poprzez odst¹pienie od prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, w zakresie organizowania imprez i oferowania
us³ug turystycznych. W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji. […]
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Decyzja
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez: Harbor Point Sp. z o.o. w P., Wkra S.A. w W.,
Bertelsmann Media Sp. z o.o. w W., Grupê Matras Sp. z o.o. w W., „WIKR, P. Kryst, R. Witon” Sp. j. w W.,
Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw - Azymut Sp. z o.o. w W., DISO Sp. z o.o. w W.,
Firmê Ksiêgarsk¹ Jacek Olesiejuk Sp. z o.o. w W., EMPIK Sp. z o.o. w W. za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
(Nr RKT-17/2005)
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.) 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 Harbor Point Sp. z o. o. w P., Wkra S.A. w W., Bertelsmann Media Sp. z o.o. w W.,
Grupa Matras Sp. z o.o. w W. „WIKR, P. Kryst, R. Witon” Sp. j. w W., Ogólnopolskiemu Systemowi Dystrybucji Wydawnictw - Azymut
Sp. z o.o. w W., DISO Sp. z o.o. w W., Firmie Ksiêgarskiej Jacek Olesiejuk Sp. z o.o. w W., EMPIK Sp. z o.o. w W., dzia³aj¹c w imieniu
Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
1. Na podstawie art. 9 wymienionej na wstêpie ustawy uznaje siê za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz,
o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zawarcie przez ww. przedsiêbiorców porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê
na rynku dystrybucji ksi¹¿ki „Harry Potter i Zakon Feniksa”, polegaj¹cego na bezpoœrednim ustalaniu cen poprzez ustalenie, i¿ cena
detaliczna tej ksi¹¿ki nie mo¿e siê ró¿niæ od ceny wydrukowanej przez wydawcê na ok³adce o wiêcej ni¿ 10% i nakazuje siê
zaniechanie jej stosowania.
2. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nak³ada siê na:
a) Harbor Point Sp. z o.o. w P. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 590.000 PLN,
b) Wkra S.A. w W. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 280.000 PLN,
c) Bertelsmann Media Sp. z o.o. w W. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 220.000 PLN,
d) Grupê Matras Sp. z o.o. w W. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 59.000 PLN,
e) „WIKR, P. Kryst, R. Witon” Sp. j. w W. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 153.000 PLN,
f) Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw - Azymut” Sp. z o.o. w W. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 59.000 PLN,
g) DISO Sp. z o.o. w W. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 21.000 PLN,
h) Firmê Ksiêgarska Jacek Olesiejuk Sp. z o.o. w W. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 195.000 PLN,
i) EMPIK Sp. z o.o. w W. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 62.000 PLN
z tytu³u naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, w zakresie opisanym w sentencji.
UZASADNIENIE
W dniu 14 listopada 2003 r. w „Rzeczpospolitej” ukaza³ siê artyku³ pod tytu³em „Polski Harry Potter 31 stycznia”, w którym
poinformowano, ¿e w dniu 13 listopada 2003 r. odby³o siê spotkanie polskiego wydawcy ksi¹¿ki z serii o Harrym Potterze
tj. Harbor Point Sp. z o.o. z najwiêkszymi dystrybutorami, na którym podpisano porozumienie w sprawie sprzeda¿y pi¹tego tomu serii
o Harrym Potterze. Zgodnie z artyku³em cena detaliczna wydrukowana na ok³adce mia³a wynosiæ 49 PLN (dla wydania w miêkkiej
ok³adce) oraz 59 PLN (dla wydania w twardej ok³adce), a maksymalny rabat proponowany przez ksiêgarza czy hipermarket nie móg³
przekraczaæ 10%. Powy¿sze potwierdzi³a tak¿e informacja umieszczona na stronie internetowej http://wirtualnywydawca.pl/linki17.11.03.1.htm o treœci: „13 listopada 2003 r. w siedzibie wydawnictwa w Poznaniu odby³o siê spotkanie wydawcy z dystrybutorami,
na którym ustalono, ¿e cena detaliczna ksi¹¿ki nie mo¿e ró¿niæ siê od ceny wydrukowanej na ok³adce (49 z³ w oprawie miêkkiej, 59 z³
oprawa twarda) o wiêcej ni¿ 10%”. Poniewa¿ analiza dokumentów i informacji zebranych w toku postêpowania wyjaœniaj¹cego da³a
podstawê do przyjêcia, i¿ w opisanej sprawie mog³o nast¹piæ naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
w dniu 8 czerwca 2004 r. wszczête zosta³o z urzêdu postêpowanie antymonopolowe, w zwi¹zku z podejrzeniem zawarcia porozumienia
ograniczaj¹cego konkurencjê na rynku dystrybucji ksi¹¿ki „Harry Potter i Zakon Feniksa” (zwanej dalej „Ksi¹¿k¹”), polegaj¹cego na
bezpoœrednim ustalaniu cen poprzez ustalenie, i¿ cena detaliczna ksi¹¿ki nie mo¿e siê ró¿niæ od ceny wydrukowanej przez wydawcê na
ok³adce o wiêcej ni¿ 10%, co mo¿e stanowiæ naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, co nastêpuje.
Zawarcie przez Wydawcê z 8 dystrybutorami porozumienia, zgodnie z którym cena sprzeda¿y Ksi¹¿ki nie mog³a ró¿niæ siê o wiêcej
ni¿ 10% od ceny wydrukowanej na ok³adce godzi w konkurencjê. Wywiera bowiem wp³yw na ca³y rynek sprzeda¿y Ksi¹¿ki na terenie
kraju. Praktyka stosowana przez strony niniejszego postêpowania nie jest ograniczona do poszczególnych jednostek lub ich grupy,
lecz wywiera³a wp³yw na dzia³ania zdecydowanej wiêkszoœci dystrybutorów Ksi¹¿ki oraz skutkowa³a w stosunku do wszystkich
rzeczywistych i potencjalnych jej nabywców. Uznaæ nale¿y, ¿e w niniejszej sprawie naruszony zosta³ interes publicznoprawny,
co uzasadnia ocenê zachowania Wydawcy i 8 dystrybutorów w œwietle przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W myœl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy zakazane s¹ porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub
naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku w³aœciwym, polegaj¹ce m.in. na ustalaniu bezpoœrednio lub poœrednio cen sprzeda¿y
towarów. Zgodnie z art. 4 pkt 4 lit. a i b ww. ustawy przez porozumienia rozumie siê umowy zawierane miêdzy przedsiêbiorcami,
miêdzy zwi¹zkami przedsiêbiorców oraz miêdzy przedsiêbiorcami i ich zwi¹zkami, albo niektóre postanowienia tych umów. Ponadto
porozumieniami s¹ uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub wiêcej przedsiêbiorców lub ich zwi¹zki.
W przedmiotowym postêpowaniu postawiony zosta³ zarzut zawarcia porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê, polegaj¹cego na
bezpoœrednim ustalaniu cen, poprzez ustalenie, i¿ cena detaliczna Ksi¹¿ki nie mo¿e siê ró¿niæ od ceny wydrukowanej przez Wydawcê
na ok³adce o wiêcej ni¿ 10%, co stanowiæ mo¿e naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê ujawniaj¹ siê na okreœlonym rynku w³aœciwym. St¹d te¿ dla poprawnej oceny zachowania
Wydawcy i 8 dystrybutorów w kontekœcie zastosowania art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów konieczne
jest zdefiniowanie rynku w³aœciwego w sprawie. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy przez rynek w³aœciwy rozumie siê rynek towarów,
które ze wzglêdu na ich przeznaczenie, cenê oraz w³aœciwoœci, w tym jakoœæ, uznawane s¹ przez ich nabywców za substytuty oraz
s¹ oferowane na obszarze, na którym ze wzglêdu na ich rodzaj i w³aœciwoœci, istnienie barier dostêpu do rynku, preferencje
konsumentów, znacz¹ce ró¿nice cen i koszty transportu panuj¹ zbli¿one warunki konkurencji. Generaln¹ tendencj¹ orzecznictwa
antymonopolowego jest d¹¿enie do stosowania, w miarê mo¿liwoœci, w¹skich kryteriów podzia³u rynku produktu. W niniejszej
sprawie, rynkiem w³aœciwym w ujêciu produktowym jest rynek ksi¹¿ki „Harry Potter i Zakon Feniksa” stanowi¹cej œwiatowy bestseller.
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Za takim ujêciem rynku w³aœciwego przemawia przede wszystkim brak substytutów na rynku dla tej ksi¹¿ki. Nie sposób przyj¹æ, ¿e
jakakolwiek inna pozycja ksi¹¿kowa mo¿e zostaæ przez czytelników uznana za substytut pozycji ksi¹¿kowej, która stanowi kontynuacjê
serii ksi¹¿ek i sukcesywnie ukazuje siê na rynku stanowi¹c pewn¹ stale uzupe³nian¹ ca³oœæ. Nawet w przypadku bardzo ma³o
prawdopodobnego zakupu dokonywanego spontanicznie i impulsywnie (bez znajomoœci poprzednich ksi¹¿ek z tej serii) zauwa¿yæ
nale¿y, ¿e zakup taki w znikomej mierze bêdzie dokonywany jako zastêpczy w stosunku do innej pozycji ksi¹¿kowej. Innymi s³owy,
¿adna inna pozycja ksi¹¿kowa, która ukaza³a siê na rynku wydawniczym, z punktu widzenia konsumenta nie stanowi³a substytutu dla
Ksi¹¿ki. Z pewnoœci¹ nie by³y to zarówno pozycje ksi¹¿kowe adresowane do dzieci i m³odzie¿y, ksi¹¿ki fantasy, czy te¿ poprzednie tomy
serii o Harrym Potterze. Konsument oczekuj¹cy na sprzeda¿ Ksi¹¿ki w dniu 31 stycznia 2004 r. i udaj¹cy siê do punktu sprzeda¿y
(lub nabywaj¹cy j¹ za poœrednictwem Internetu, ksiêgarni wysy³kowej itp.) nie traktowa³ jako alternatywy zakupu innej ksi¹¿ki
wystêpuj¹cej na rynku. Przyk³adowo w sytuacji, gdy w danym punkcie sprzeda¿y nie by³o Ksi¹¿ki (np. wszystkie egzemplarze
sprzedano), to wówczas przeciêtny konsument ze wzglêdu na rodzaj i charakter Ksi¹¿ki nie dokona³by zakupu jej substytutu w postaci
innej ksi¹¿ki, tylko podj¹³ dzia³ania w celu nabycia Ksi¹¿ki w innym punkcie sprzeda¿y. Równie¿ za takim ujêciem produktowym rynku
w³aœciwego przemawia fakt, i¿ z punktu widzenia dystrybutorów Ksi¹¿ki (zarówno hurtowych i detalicznych) brak by³o wówczas
alternatywnej pozycji dla niej na rynku. St¹d te¿ nale¿y stwierdziæ, i¿ ze wzglêdów ekonomicznych (uwzglêdniaj¹c wielkoœæ nak³adu,
spodziewanego popytu i ceny) zdecydowana wiêkszoœæ dystrybutorów dzia³aj¹cych na rynku zamierza³a sprzedawaæ Ksi¹¿kê i brak
by³o dla niej alternatywnego produktu na rynku. Ponadto brak tej pozycji w ofercie móg³ wp³yn¹æ negatywnie na wizerunek
przedsiêbiorcy na rynku, tj. w przypadku dystrybutorów hurtowych ze strony dystrybutorów detalicznych, a w przypadku
dystrybutorów detalicznych ze strony konsumentów. Konkluduj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e ¿adna inna pozycja ksi¹¿kowa, która ukaza³a siê
na rynku w czasie zawarcia i trwania przedmiotowego porozumienia z punktu widzenia zarówno dystrybutorów hurtowych, jak
i detalicznych nie stanowi³a substytutu dla Ksi¹¿ki. W niniejszej sprawie rynkiem w³aœciwym w ujêciu geograficznym jest terytorium
Polski. Za takim ujêciem przemawia fakt, i¿ wy³¹czne prawa do dystrybucji Ksi¹¿ki na terenie kraju w polskiej wersji jêzykowej posiada
Wydawca. Ewentualne wydania obcojêzyczne nie ciesz¹ siê tak¹ popularnoœci¹ jak wydanie w polskiej wersji jêzykowej ze wzglêdu na
istniej¹c¹ barierê jêzykow¹.
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿ rynkiem w³aœciwym w niniejszej sprawie jest krajowy rynek dystrybucji ksi¹¿ki „Harry Potter
i Zakon Feniksa”.
Maj¹c na uwadze, i¿ polskie prawo konkurencji jest zharmonizowane z prawem Wspólnot Europejskich, Prezes Urzêdu dokonuj¹c
oceny przytoczonego powy¿ej stanowiska stron przeanalizowa³ dorobek UE. Rozporz¹dzenie (WE) Nr 2790/1999 Komisji z dnia
22 grudnia 1999 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do grup wertykalnych porozumieñ i praktyk uzgodnionych (Dz. Urz. WE
L 336/21) w art. 4 stanowi, ¿e wy³¹czenia nie stosuje siê do porozumieñ wertykalnych, które bezpoœrednio lub poœrednio, oddzielnie lub
w po³¹czeniu z innymi czynnikami pod kontrol¹ stron, maj¹ na celu ograniczenie uprawnienia kupuj¹cego do ustalania cen sprzeda¿y,
bez naruszenia mo¿liwoœci narzucania przez dostawcê maksymalnej ceny sprzeda¿y lub zalecania ceny sprzeda¿y pod warunkiem, ¿e
nie s¹ one równe ze sta³¹ lub minimaln¹ cen¹ sprzeda¿y wynikaj¹c¹ z nacisku lub bodŸców stwarzanych przez strony. Zgodnie z pkt 11.2a
Obwieszczenia Komisji o porozumieniach o mniejszym znaczeniu, które nie ograniczaj¹ konkurencji w sposób odczuwalny na
podstawie art. 81 ust. 1 TWE (de minimis) (Dz. Urz. WE 2001 C 368/13) z wy³¹czenia spod zakazu porozumieñ ograniczaj¹cych
konkurencjê nie korzystaj¹ porozumienia miêdzy nie-konkurentami, zawieraj¹ce ograniczenia, które, bezpoœrednio lub poœrednio,
samodzielnie lub w po³¹czeniu z innymi czynnikami pozostaj¹cymi pod kontrol¹ stron, maj¹ za cel ograniczenie zdolnoœci kupuj¹cego
w zakresie okreœlenia ceny odsprzeda¿y, bez naruszenia mo¿liwoœci dostawcy w zakresie nak³adania maksymalnych cen odsprzeda¿y
lub rekomendowania ceny odsprzeda¿y, zak³adaj¹c, ¿e nie odnosz¹ siê one do ustalonej lub minimalnej ceny odsprzeda¿y, bêd¹cej
wynikiem presji lub zachêty którejœ ze stron.
W œwietle powy¿szych rozwa¿añ nale¿y stwierdziæ, ¿e porozumienie zawarte przez Wydawcê z 8 dystrybutorami spe³nia
przes³anki najciê¿szych ograniczeñ konkurencji (hard core restrictions) poniewa¿ ww. podmioty ograniczy³y prawo dystrybutora
detalicznego do ustalania ceny sprzeda¿y towaru objêtego porozumieniem - Ksi¹¿ki, poprzez ustalenie ceny minimalnej jako nie ni¿szej
ni¿ cena wydrukowana na ok³adce minus 10%. Dlatego te¿ przedmiotowe porozumienie nie korzysta z wy³¹czenia indywidualnego,
o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W niniejszej sprawie Wydawca wraz z 8 dystrybutorami podpisali oœwiadczenie, w którym podjêli zobowi¹zanie, i¿ cena detaliczna
ksi¹¿ki „Harry Potter i Zakon Feniksa” nie mo¿e ró¿niæ siê od ceny wydrukowanej przez Wydawcê na ok³adce o wiêcej ni¿ 10%.
Ponadto zobligowali siê do informowania i egzekwowania przedmiotowego warunku od wszystkich swoich kontrahentów.
Analiza podjêtego przez strony zobowi¹zania prowadzi do wniosku, ¿e dokona³y one ustalenia bezpoœrednio ceny minimalnej, po której
bêdzie sprzedawana Ksi¹¿ka. Tym samym nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ takie okreœlenie ceny spe³nia przes³ankê ustalania bezpoœrednio
cen towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Niemniej w toku postêpowania wiêkszoœæ dystrybutorów podnios³a, ¿e
w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z porozumieniem ograniczaj¹cym konkurencjê, poniewa¿ pomiêdzy stronami nie dosz³o do
ustalenia ceny, a warunek w tym zakresie zosta³ narzucony przez Wydawcê. Dystrybutorzy zaproszeni na spotkanie s¹
przedsiêbiorcami zajmuj¹cymi bardzo siln¹ pozycjê ekonomiczn¹ na rynku dystrybucji ksi¹¿ek. Ich si³a rynkowa powoduje, ¿e
w kontaktach z Wydawc¹ mieli mo¿liwoœæ prezentacji swoich racji i domagania siê zmiany warunków postawionych przez spó³kê
Harbor Point. Istotnym jest, ¿e w spotkaniu wspólnie uczestniczy³o 6 dystrybutorów, którzy w przypadku niezaakceptowania
warunków przedstawionych przez Wydawcê mogli siê tym warunkom przeciwstawiæ i przedstawiæ w³asne propozycje.
Si³a wszystkich dystrybutorów dzia³aj¹cych razem, by³a o wiele wiêksza ni¿ w sytuacji, gdyby ka¿dy z nich wystêpowa³ wobec
Wydawcy indywidualnie. Ze zgromadzonego materia³u dowodowego nie wynika, aby dystrybutorzy w jakikolwiek sposób
bezpoœrednio lub poœrednio podjêli jak¹kolwiek próbê sprzeciwu odnoœnie warunku sprzeda¿y Ksi¹¿ki po okreœlonej cenie. W œwietle
powy¿szego, twierdzenia dystrybutorów, i¿ podpisali Oœwiadczenie ze wzglêdu na groŸbê odmowy sprzeda¿y Ksi¹¿ki nie mo¿na uznaæ
za uzasadnione. Sprzeciw dystrybutorów co do ustalenia ceny minimalnej Ksi¹¿ki w oczywisty sposób móg³ zostaæ przez nich
zg³oszony na spotkaniu lub ewentualnie po jego zakoñczeniu i wówczas Wydawca stawiaj¹c przedmiotowy warunek musia³by
rozwa¿yæ, czy zrezygnowaæ ze wspó³pracy ze swoimi najwiêkszymi i najlepszymi partnerami handlowymi, czy te¿ zrezygnowaæ
z postawionego warunku. Jawny sprzeciw dystrybutorów i odmowa podpisania Oœwiadczeñ wcale nie musia³a skutkowaæ odmow¹
sprzeda¿y im zamówionych egzemplarzy Ksi¹¿ki. W tym miejscu nale¿y zgodziæ siê z twierdzeniem Wydawcy, ¿e „firma Harbor Point
ponios³a bardzo wysokie koszty wydania tytu³u na wszystkich etapach wydawniczych. (…) Przypisywanie wydawcy wymuszania na
dystrybutorach podpisania deklaracji chroni¹cej ich przed nara¿aniem siê na utratê korzyœci zwi¹zanych ze sprzeda¿¹ im przez
wydawcê mniejszej iloœci egzemplarzy ksi¹¿ki od wczeœniej zamówionych, sprzeczne jest z punktu widzenia wydawcy z zasadami
ekonomii i logik¹ ¿yciow¹. (…) Wydawca, który nie sprzeda nak³adu mo¿e ponieœæ szkodê w postaci policzalnych strat zwi¹zanych
z wydaniem nak³adu danej ksi¹¿ki. Z tego wzglêdu czyjekolwiek twierdzenia, ¿e podpisa³ deklaracjê w obawie przed szkod¹ w postaci
utraconych korzyœci nie zas³uguj¹ na wiarê, jeœli siê zwa¿y sprzecznoœæ przypisywanego wydawcy dzia³ania z jego interesem
gospodarczym”. Przedmiotowa analiza prowadzi do wniosku, ¿e przewaga Wydawcy nad dystrybutorami wynikaj¹ca z faktu,
i¿ posiada on monopol prawny na wydanie Ksi¹¿ki w jêzyku polskim równowa¿ona by³a bardzo siln¹ pozycj¹ rynkow¹ uczestników
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spotkania w dniu 13 listopada 2003 r. Odmowa podpisania przez dystrybutorów Oœwiadczeñ, a tym samym ewentualna odmowa
sprzeda¿y Ksi¹¿ki tym przedsiêbiorcom mog³a postawiæ Wydawcê w bardzo trudnej sytuacji finansowej. W razie utraty z punktu
widzenia Wydawcy najwiêkszych, najlepszych i najbardziej zaufanych partnerów rynkowych mog³o to powodowaæ koniecznoœæ po jego
stronie zawarcia umów na dystrybucjê z innymi podmiotami dzia³aj¹cymi na rynku - o znacznie mniejszym potencjale gospodarczym.
Przedstawienie przez Wydawcê warunku sprzeda¿y Ksi¹¿ki po ustalonej cenie minimalnej pod groŸb¹ odmowy jej sprzeda¿y (jak
twierdz¹ dystrybutorzy) nie oznacza, ¿e warunek ten zosta³ narzucony dystrybutorom. Jak wykazano wy¿ej, mogli oni odmówiæ przyjêcia
postawionego warunku, co najprawdopodobniej skutkowa³oby rezygnacj¹ z niego przez Wydawcê z powodów wczeœniej opisanych.
Do uznania porozumienia za naruszaj¹ce zakaz okreœlony w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
wystarczaj¹ce jest wykazanie, ¿e strony porozumienia stawiaj¹ sobie za cel ograniczenie konkurencji i nie ma znaczenia, czy cel ten
zosta³ osi¹gniêty. Zgodnie z wyrokiem S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7 lipca 2004 r.
(sygn. akt XVII Ama 65/03) „nie jest konieczne udowodnienie „faktycznego stosowania” przez przedsiêbiorcê praktyki
monopolistycznej (…). Z treœci art. 1 ust. 2 ustawy wynika bowiem, ¿e jej re¿imowi podlegaj¹ nie tylko praktyki monopolistyczne
ograniczaj¹ce konkurencjê, które wywo³a³y b¹dŸ aktualnie wywo³uj¹ skutki na terenie Polski, ale równie¿ praktyki, które choæby tylko
hipotetycznie, mog¹ wywo³ywaæ takie skutki.” Ponadto w wyroku z dnia 15 lipca 1998 r. (sygn. akt XVII Ama 32/98) ww. S¹d stwierdzi³,
¿e „(…) dla uznania konkretnego dzia³ania albo zaniechania za przejaw praktyki monopolistycznej nie jest wcale konieczne, aby owo
zachowanie wywo³ywa³o skutki na rynku. Dla bytu praktyki monopolistycznej wystarczaj¹ca jest ju¿ bowiem sama mo¿liwoœæ
wyst¹pienia na rynku negatywnych skutków bêd¹cych przejawem ograniczenia konkurencji”.
Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, „ustalenie ceny, nawet takiej, która ma jedynie charakter
rekomendacji ogranicza konkurencjê, poniewa¿ umo¿liwia wszystkim uczestnikom rynku przewidzieæ z du¿ym stopniem
prawdopodobieñstwa, jaka bêdzie polityka cenowa ich konkurentów, zw³aszcza jeœli istnieje mo¿liwoœæ przeprowadzania kontroli
i poci¹gniêcia do odpowiedzialnoœci za ich niestosowanie” (wyrok Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci w sprawie 8/72
Vereeniging van Cementhandelaren [1972] ECR 977, par. 21). Ponadto Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci konsekwentnie podnosi³,
¿e nie ma potrzeby braæ pod uwagê rzeczywistych skutków porozumienia, je¿eli jego celem jest zapobie¿enie, ograniczenie lub
zak³ócenie konkurencji (wyrok Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci w sprawach po³¹czonych 56 i 58/64 Consten and Grundig
[1966], ECR 429; zob. te¿: wyrok ETS w sprawie C-235/92 P Montecatini [1999], ECR I-4539, par. 122; wyrok ETS w sprawie C-277/87
Sandoz Prodotti Farmaceutici v Commission [1990] ECR I-45; wyrok w sprawie C-219/95 P Ferriere Nord v Commission [1997]
ECR I-4411, par. 14 i 15). Tak wiêc, dla stwierdzenia zarzucanej praktyki decyduj¹ce znaczenie ma sam fakt ustalenia cen, nie zaœ to, czy
by³y one rzeczywiœcie stosowane przez przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na rynku. Stanowisko takie znajduje te¿ oparcie w wyroku
Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci w sprawie 246/86 Belasco [1989] ECR 2117, w którym orzek³, i¿ jakkolwiek ceny ustalone
mog¹ nie byæ przestrzegane w praktyce, uznaje siê, ¿e decyzja wprowadzaj¹ca te ceny ma na celu ograniczenie konkurencji.
Z okolicznoœci sprawy wynika jasno, ¿e celem przedmiotowego porozumienia by³o ustalenie ceny minimalnej Ksi¹¿ki, po której
bêdzie ona sprzedawana przez dystrybutorów detalicznych. Jak wskaza³ Wydawca i potwierdzili niektórzy z dystrybutorów, ustalenie
ceny minimalnej by³o przede wszystkim wymierzone w sklepy wielkopowierzchniowe, które przy dystrybucji poprzednich tomów
ksi¹¿ki o Harrym Potterze sprzedawa³y je po cenie ni¿szej ni¿ wydrukowana na ok³adce i ni¿szej ni¿ cena stosowana przez innych
ksiêgarzy. Skutkowa³o to tym, ¿e przedsiêbiorcy prowadz¹cy ksiêgarnie, aby rywalizowaæ z hiper- lub supermarketami musieli
dokonywaæ stosownej obni¿ki cen, a tym samym rezygnowaæ z czêœci mar¿y zysku. W takiej sytuacji ich pozycja negocjacyjna
w stosunkach z dystrybutorami hurtowymi by³a silniejsza, poniewa¿ mieli oni mocniejsze bodŸce do wymuszania na dystrybutorach
hurtowych stosownej obni¿ki cen hurtowych. Z kolei dystrybutorzy hurtowi zaopatruj¹cy w ksi¹¿ki hiper- lub supermarkety, a wiêc
podmioty o silnej pozycji rynkowej byli równie¿ ze strony tych kontrahentów poddani presji na obni¿enie cen hurtowych. Ta presja
z kolei powodowa³a, ¿e dystrybutorzy hurtowi w stosunkach z Wydawc¹ mogli domagaæ siê sprzeda¿y ksi¹¿ek po ni¿szej cenie.
Sytuacja ta w ostatecznym rachunku powodowa³a, ¿e ceny detaliczne ksi¹¿ek, po których zaopatrywali siê odbiorcy (konsumenci) by³y
ni¿sze, poniewa¿ wynika³y z silnej walki konkurencyjnej na wszystkich szczeblach obrotu.
W niniejszej sprawie bezpoœrednim skutkiem zawartego porozumienia by³o przede wszystkim wyznaczenie minimalnych cen
detalicznych, co spowodowa³o ograniczenie konkurencji miêdzy dystrybutorami detalicznymi. Dystrybutor detaliczny zosta³ uwolniony
od presji ze strony konkurentów, co zagwarantowa³o mu mo¿liwoœæ osi¹gania wysokiego zysku bez koniecznoœci sta³ego
monitorowania cen konkurentów i ewentualnej walki cenowej o odbiorcê koñcowego - konsumenta. W efekcie konsument zosta³
pozbawiony mo¿liwoœci zakupu Ksi¹¿ki po cenie ni¿szej ni¿ ustalona przez uczestników porozumienia, co w sytuacji niezak³óconej
konkurencji nie mia³oby miejsca. Konsument, dokonuj¹c zakupu móg³by dokonaæ wyboru najkorzystniejszej oferty spoœród
dostêpnych na rynku, a dystrybutor detaliczny zamierzaj¹c zapewniæ sobie odpowiedni zbyt ustala³by ceny z uwzglêdnieniem
zachowañ konkurentów, poniewa¿ zaoferowanie zbyt wysokiej ceny oznacza³oby spadek popytu. Wy¿ej opisana sytuacja
zagwarantowa³a równie¿ dystrybutorom hurtowym bezpieczne osi¹ganie stosunkowo wysokich zysków, wzmacniaj¹c ich pozycjê
negocjacyjn¹ z dystrybutorami detalicznymi, poniewa¿ dystrybutor hurtowy maj¹c œwiadomoœæ tego, ¿e dystrybutor detaliczny zyska³
pewnoœæ co do cen minimalnych stosowanych przez konkurentów móg³ oferowaæ ceny uwzglêdniaj¹ce podwy¿szony zysk
dystrybutora detalicznego. Poszczególni dystrybutorzy hurtowi pozyskiwali tak¿e informacjê o tym. jak¹ cenê minimaln¹ oferowaæ
bêd¹ dystrybutorzy detaliczni, z którymi wspó³pracuj¹ ich bezpoœredni konkurenci (inni dystrybutorzy hurtowi), co dodatkowo
wzmacnia³o ich pozycjê negocjacyjn¹ w ww. zakresie, a zauwa¿yæ trzeba, ¿e dystrybutorzy detaliczni, wiedz¹c jak bêd¹ zachowywaæ
siê ich konkurenci, mogli przewidzieæ w³asne zyski i nie podejmowaæ w zwi¹zku z tym negocjacji mog¹cych obni¿yæ cenê, po której
nabywali od dystrybutora hurtowego ww. pozycjê ksi¹¿kow¹.
Istotnym w sprawie jest równie¿, ¿e poprzez wyznaczenie wysokiej ceny detalicznej (oko³o 20% wy¿szej od poprzedniego tomu
pod tytu³em „Harry Potter i Czara Ognia”) i zagwarantowanie ceny minimalnej tak¿e Wydawca zapewni³ sobie osi¹ganie zysków
wy¿szych ni¿ w przypadku dystrybucji poprzednich serii Ksi¹¿ki. Okreœlenie ceny minimalnej, po której bêdzie sprzedawana Ksi¹¿ka
konsumentom, wyraŸnie wzmocni³o pozycjê Wydawcy w negocjacjach z dystrybutorami tej ksi¹¿ki (bezpoœrednimi partnerami
handlowymi). Wynika³o to z faktu zagwarantowania zarówno dystrybutorom hurtowym, jak i detalicznym odpowiedniej mar¿y zysku.
Tym samym u dystrybutorów nie wystêpowa³a potrzeba nacisku na Wydawcê w celu obni¿enia ceny Ksi¹¿ki, poniewa¿ i tak mieli
zagwarantowany godziwy zysk przy jej dystrybucji. Dziêki porozumieniu z dystrybutorami spó³ka Harbor Point wydaj¹c Ksi¹¿kê
osi¹gnê³a wy¿sze zyski ni¿ by³oby to mo¿liwe w sytuacji braku uzgodnieñ co do minimalnej ceny jej sprzeda¿y.
Jak wskazano wy¿ej ustalenie ceny nawet takiej, która ma jedynie charakter rekomendacji, ogranicza konkurencjê, poniewa¿
pozwala wszystkim uczestnikom rynku przewidzieæ z du¿ym stopniem prawdopodobieñstwa, jaka bêdzie polityka cenowa ich
konkurentów. W zwi¹zku z tym zawarcie porozumienia cenowego i rozpropagowanie jego treœci wœród uczestników rynku dystrybucji
Ksi¹¿ki samo w sobie jest wystarczaj¹ce do stwierdzenia, i¿ wyst¹pi³y skutki stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê i nie jest
konieczne wykazywanie dalej id¹cych skutków w postaci podejmowania dzia³añ w celu wymuszenia na innych uczestnikach rynku
zastosowania siê do treœci porozumienia.
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Brak informacji o cenach stosowanych przez konkurentów by³ tym pewniejszy, ¿e sprzeda¿ Ksi¹¿ki mia³a nast¹piæ w tym samym
momencie (wschód s³oñca) na obszarze ca³ego kraju. Wszystkie ww. okolicznoœci mog³y spowodowaæ, ¿e ceny Ksi¹¿ki faktycznie
stosowane na rynku by³yby znacznie ni¿sze ni¿ ceny ustalone w drodze porozumienia. Powy¿sze wywody prowadz¹ do wniosku,
¿e sam fakt sprzeda¿y Ksi¹¿ki po cenie ni¿szej ni¿ cena minimalna ustalona przez strony niniejszego postêpowania nie oznacza braku
pojawienia siê antykonkurencyjnych skutków zawartego porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê i nie uzasadnienia twierdzenia,
¿e fakt jego zawarcia nie mia³ wp³ywu na wysokoœæ oferowanych cen.
Przeprowadzona analiza zebranego w toku niniejszego postêpowania materia³u dowodowego wskazuje na to, i¿ w okolicznoœciach
sprawy spe³nione zosta³y przes³anki art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przes³anka art. 9 tej ustawy.
St¹d nale¿a³o orzec, jak w sentencji.
Zgodnie z treœci¹ art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzêdu mo¿e na³o¿yæ na
przedsiêbiorcê, w drodze decyzji, 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 niewy³¹cznym na podstawie art. 6 i art. 7. W oparciu o art. 104 ww. ustawy przy ustalaniu wysokoœci kar pieniê¿nych, nale¿y
uwzglêdniæ w szczególnoœci okres, stopieñ oraz okolicznoœci uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. Wysokoœæ na³o¿onej kary
powinna spe³niaæ funkcjê prewencyjn¹, tj. zapobiegaæ w przysz³oœci naruszeniom przepisów ustawy, a tak¿e represyjn¹, tj. stanowiæ
reperkusjê za jej naruszenie. W zale¿noœci od stopnia naruszenia przepisów ustawy, ustala siê funkcjê prewencyjn¹ lub represyjn¹
za wiod¹c¹. W sentencji niniejszej decyzji uznano za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê i naruszaj¹c¹ zakaz, o którym mowa w art. 5
ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zawarcie przez strony niniejszego postêpowania porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê na rynku
dystrybucji ksi¹¿ki „Harry Potter i Zakon Feniksa”, polegaj¹cego na bezpoœrednim ustalaniu cen, poprzez ustalenie, i¿ cena detaliczna
ww. ksi¹¿ki nie mo¿e siê ró¿niæ od ceny wydrukowanej przez wydawcê na ok³adce o wiêcej ni¿ 10%. Przedmiotowe porozumienie jest
porozumieniem o charakterze pionowym i dotyczy wspólnego ustalania cen obowi¹zuj¹cych na rynku. Pomimo, i¿ w ustawodawstwie
antymonopolowym oraz orzecznictwie porozumienia pionowe traktuje siê liberalniej od porozumieñ poziomych przedmiotowe
porozumienie, ze wzglêdu na fakt, i¿ skutkowa³o ograniczeniem prawa dystrybutora detalicznego do ustalania ceny sprzeda¿y Ksi¹¿ki
poprzez ustalenie ceny minimalnej, tj. nie ni¿szej ni¿ cena wydrukowana na ok³adce minus 10%, nale¿y oceniæ jako powa¿ne
ograniczenie konkurencji. Uzasadnionym zatem jest na³o¿enie kary na wszystkich uczestników przedmiotowego porozumienia.
Wymierzaj¹c karê Prezes Urzêdu wzi¹³ pod uwagê, ¿e celem przedmiotowego porozumienia by³o ograniczenie konkurencji na
ca³ym rynku sprzeda¿y Ksi¹¿ki. Bezpoœrednio negatywnymi skutkami jego zawarcia dotkniêci zostali najs³absi uczestnicy rynku,
tj. konsumenci, którzy zmuszeni zostali do nabycia Ksi¹¿ki po cenie wy¿szej od ceny ustalonej w sytuacji wyst¹pienia nieskrêpowanej
walki konkurencyjnej na rynku przez przedsiêbiorców prowadz¹cych na nim dzia³alnoœæ. Zwróciæ nale¿y równie¿ uwagê na okolicznoœæ,
i¿ Wydawca zawar³ porozumienie z najwiêkszymi i najsilniejszymi dystrybutorami dzia³aj¹cymi na rynku, którzy ³¹cznie zamówili ponad
80% iloœci egzemplarzy Ksi¹¿ki. Ponadto przedmiotowe porozumienie ograniczy³o konkurencjê pomiêdzy dystrybutorami detalicznymi
oraz pomiêdzy dystrybutorami hurtowymi. Beneficjentami jego zawarcia byli wszyscy przedsiêbiorcy dzia³aj¹cy na rynku poczynaj¹c
od Wydawcy, poprzez dystrybutorów hurtowych, a¿ po dystrybutorów detalicznych. W zwi¹zku z tym, i¿ kara winna pozostawaæ we
w³aœciwej proporcji do potencja³u ekonomicznego sprawcy oraz korzyœci, jakie osi¹gn¹³ lub zamierza³ osi¹gn¹æ z tytu³u stosowania
praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, przy wymiarze kary pieniê¿nej Prezes Urzêdu wzi¹³ pod uwagê przede wszystkim wysokoœæ
przychodów osi¹gniêtych przez ww. przedsiêbiorców ze sprzeda¿y Ksi¹¿ki oraz mo¿liwe do osi¹gniêcia przez nich korzyœci ze
sprzeda¿y tej Ksi¹¿ki. Jako podstawê do na³o¿enia kary przyjêto wysokoœæ mar¿y uzyskanej przez poszczególnych dystrybutorów
bêd¹cych uczestnikami niniejszego porozumienia ze sprzeda¿y Ksi¹¿ki, co powoduje, ¿e kara pieniê¿na pozostaje we w³aœciwej
proporcji do dokonanego naruszenia ustawy antymonopolowej. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e cele i skutki porozumienia ograniczone
zosta³y wy³¹cznie do rynku Ksi¹¿ki „Harry Potter i Zakon Feniksa” i nie odnosi³y siê do sprzeda¿y pozosta³ych pozycji ksi¹¿kowych na
rynku. Dlatego te¿, ogólna wysokoœæ przychodów osi¹gniêtych przez uczestników niniejszego porozumienia z prowadzonej
dzia³alnoœci gospodarczej w 2004 r. (w tym ze sprzeda¿y wszystkich rodzajów ksi¹¿ek), nie stanowi³a bezpoœrednio podstawy do
ustalenia wysokoœci na³o¿onych kar pieniê¿nych. Wy¿ej przedstawiony sposób wymiaru kar powoduje, ¿e s¹ one adekwatne do
dokonanego naruszenia ustawy antymonopolowej przez ka¿dego z dystrybutorów - stron niniejszego postêpowania w zakresie
sprzeda¿y Ksi¹¿ki „Harry Potter i Zakon Feniksa”.
Przy nak³adaniu kary na spó³kê Harbor Point Prezes Urzêdu wzi¹³ pod uwagê przede wszystkim stopieñ zaanga¿owania tej spó³ki
do doprowadzenia do zawarcia porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê bêd¹cego przedmiotem niniejszego postêpowania.
Oceniaj¹c zachowanie Wydawcy nale¿y stwierdziæ, i¿ odegra³ on wiod¹c¹ rolê w zawarciu porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê.
Wydawca zaprosi³ do swojej siedziby najwiêkszych i jego zdaniem najlepszych dystrybutorów, z którymi zawarcie porozumienia
rokowa³o najwiêksze szanse powodzenia. Nastêpnie zaproponowa³ sam¹ treœæ porozumienia oraz podj¹³ szerokie dzia³ania w celu
poinformowania o nim opinii publicznej przesy³aj¹c stosowne komunikaty do mediów. Przedsiêbiorca ten z w³asnej inicjatywy podj¹³
równie¿ kroki w celu nadania porozumieniu jak najszerszego charakteru w ten sposób, i¿ przygotowa³ „pakiet informacyjny”, na który
sk³ada³y siê m.in. „deklaracje wspó³pracy” zawieraj¹ce sformu³owanie: „zobowi¹zujê siê do (…) zachowania ceny detalicznej pi¹tego
tomu „Harry'ego Pottera” w mojej ksiêgarni nie ró¿ni¹cej siê od ceny wydrukowanej na ok³adce o wiêcej ni¿ 10%”, które zosta³y
podpisane przez 667 ksiêgarzy. Spó³ka Harbor Point równie¿ sta³a na stra¿y realizacji przedmiotowego porozumienia, co w praktyce
uwidoczni³o siê w wystosowaniu do spó³ki Bertelsmann pisma wzywaj¹cego do zmiany ceny detalicznej Ksi¹¿ki zawartej w magazynie
klubowym „Œwiat Ksi¹¿ki”. Powy¿sze uzasadnia wiêc najsurowsz¹ ocenê zachowania Wydawcy i stosownie do tego wymierzenie
kary pieniê¿nej w najwy¿szej i najbardziej dotkliwej wysokoœci. Dlatego te¿ z powodów opisanych powy¿ej kara na³o¿ona na spó³kê
Harbor Point jest zdecydowanie wy¿sza od kar na³o¿onych na dystrybutorów i uwzglêdnia stopieñ zaanga¿owania tego przedsiêbiorcy
w zawarcie i realizacjê przedmiotowego porozumienia. Bior¹c powy¿sze pod uwagê, a szczególnoœci rodzaj i charakter dokonanego
naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów orzeczono, jak w sentencji niniejszej decyzji. […]
22
Decyzja
z dnia 7 kwietnia 2005 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Kruk Sp. z o.o. w W. za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów
(Nr RWR-15/2005)
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.) 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 wszczêtego na wniosek Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Œwidnicy postêpowania
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w sprawie praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów, w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
uznaje siê za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, wskazan¹ w art. 23a ww. ustawy, dzia³anie Kruk Sp. z o.o. w W.,
polegaj¹ce na naruszeniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 ze zm.), poprzez zamieszczanie w pismach kierowanych do konsumentów w toku czynnoœci windykacyjnych
wykonywanych przez Kruk Sp. z o.o. hase³, treœci, znaków graficznych oraz kolorystyki, maj¹cych na celu zastraszenie konsumentów,
wywo³anie w nich uczucia lêku oraz wywarcie presji psychicznej, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i narusza interesy
konsumentów i nakazuje siê zaniechanie jej stosowania.
UZASADNIENIE
Do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura we Wroc³awiu nap³ywa³y skargi od konsumentów na sposób
i metody dzia³ania Kruk Sp. z o.o. w W. (zwanej dalej: „Spó³k¹”) w zakresie windykacji wierzytelnoœci. Najczêœciej wskazywane przez
konsumentów zarzuty dotyczy³y:
1. podejmowania lub kontynuowania czynnoœci windykacyjnych wobec konsumentów, którzy nigdy nie byli d³u¿nikami lub przestali
nimi byæ,
2. stosowania wobec konsumentów groŸby wszczêcia egzekucji komorniczej, wystawienia d³ugu do sprzeda¿y, ujawnienia w rejestrze
d³u¿ników niewyp³acalnych w Krajowym Rejestrze S¹dowym, wniesienia pozwu do s¹du oraz zastosowania „w³asnych procedur
windykacyjnych”,
3. zastraszania umieszczaniem na pismach hase³ o treœci: „jesteœmy wszêdzie”, „skuteczna egzekucja d³ugów”, „inni ju¿ to wiedz¹”,
4. u¿ywania symboli i hase³ w kolorze czerwonym na wezwaniach wysy³anych do konsumentów.
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, co nastêpuje.
Art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wskazuje m.in., ¿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. Z kolei ust. 2 art. 23a tej ustawy wymienia przyk³adowo, co uwa¿a siê za praktykê
naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów. Mo¿e byæ ni¹ m.in. naruszanie obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej,
prawdziwej i pe³nej informacji oraz czyny nieuczciwej konkurencji. Do stwierdzenia praktyki z art. 23a ustawy konieczne jest
wykazanie, ¿e spe³nione zosta³y ³¹cznie nastêpuj¹ce przes³anki:
1. bezprawnoœæ dzia³añ przedsiêbiorcy,
2. godzenie tymi dzia³aniami w interes konsumentów,
3. naruszenia tymi dzia³aniami zbiorowego interesu konsumentów.
Ad 1. Analizuj¹c pierwsz¹ przes³ankê, nale¿y odwo³aæ siê do aktu prawnego, którego naruszenie zarzuca siê Spó³ce. Jest nim
ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), zwanej dalej uznk.
Ustawa ta, w art. 3 ust. 1 wskazuje, ¿e czynem nieuczciwej konkurencji, jest dzia³anie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,
je¿eli zagra¿a lub narusza interes innego przedsiêbiorcy lub klienta. Przepis ten stanowi tzw. klauzulê generaln¹, odsy³aj¹c¹ do systemu
ocen i norm pozaprawnych - „dobrych obyczajów”. Pojêcie to nie jest w prawie zdefiniowane, jest przedmiotem wielu orzeczeñ
s¹dowych oraz opracowañ piœmiennictwa. Wskazuje siê w nich, ¿e dobre obyczaje to uczciwe zasady postêpowania i ustalone
zwyczaje w ujêciu etyczno - moralnym. Decyzja administracyjna nie jest miejscem do przeprowadzania pog³êbionej analizy teoretyczno
- prawnej pojêcia dobrych obyczajów. Nale¿y siê skoncentrowaæ na wskazaniu w jaki sposób, w ocenie Prezesa Urzêdu, zachowanie
Uczestnika postêpowania uchybia dobrym obyczajom. O poszanowaniu dobrych obyczajów mo¿na mówiæ wtedy, gdy respektowane
s¹ przepisy, które siê do nich odnosz¹, np. Konstytucja, kodeks cywilny. Artyku³ 30 Konstytucji stanowi, ¿e „Przyrodzona i niezbywalna
godnoœæ cz³owieka stanowi Ÿród³o wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest
obowi¹zkiem w³adz publicznych”. Natomiast art. 23 Kc wymienia przyk³adowo dobra osobiste, m.in. czeœæ, wskazuj¹c, ¿e pozostaj¹
pod ochron¹ prawa cywilnego niezale¿nie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. W powszechnym odczuciu s³owo
„windykacja” wywo³uje raczej negatywne skojarzenia, podobnie zreszt¹ jak „egzekucja”. Z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e egzekucja jest
prawnie uregulowana i mo¿liwe jest sprawdzenie w odpowiednich aktach prawnych, na czym polega i jaki jest jej przebieg. Natomiast
windykacja nie zosta³a dot¹d uregulowana, st¹d brak znajomoœci jej zasad rodzi niepewnoœæ, stanowi¹c pole do domys³ów osób
poddanych windykacji, a tak¿e nadu¿yæ ze strony windykatorów. Taki stan rzeczy wykorzystuje Spó³ka: pos³uguj¹c siê ogólnikowymi
zwrotami „upowa¿nieni windykatorzy zg³osz¹ siê po jego odbiór”, „przekazanie sprawy do dalszego bezpoœredniego postêpowania
windykacyjnego” oddzia³ywuje na wyobraŸniê osób, w stosunku do których wykonuje czynnoœci zlecone przez swoich klientów.
Prezes Urzêdu nie mo¿e jednak zaaprobowaæ sytuacji, w której brak regulacji prawnej danego rodzaju dzia³alnoœci gospodarczej bêdzie
wykorzystywany do dzia³añ sprzecznych z interesami konsumentów. W sytuacji, gdy brak przepisów prawa normuj¹cych
postêpowanie windykacyjne, przedsiêbiorca, który podejmuje czynnoœci zmierzaj¹ce do wyegzekwowania nale¿noœci od d³u¿nika,
powinien dzia³aæ z poszanowaniem dobrych obyczajów. W odniesieniu do pojêcia dobrych obyczajów, aktualne s¹ rozwa¿ania S¹du
Apelacyjnego we Wroc³awiu o zasadach wspó³¿ycia spo³ecznego w wyroku z 13 listopada 1991 r. S¹d wskaza³, ¿e na ich treœæ sk³adaj¹
siê elementy etyczne i socjologiczne kszta³towane przez oceny moralne i spo³eczne stanowi¹ce uzupe³nienie porz¹dku prawnego.
Dlatego zdaniem Prezesa Urzêdu, Spó³ka, naruszaj¹c dobre obyczaje w relacjach z konsumentami, postêpuje bezprawnie. Dzia³ania
Spó³ki, polegaj¹ce na zamieszczaniu w pismach kierowanych do konsumentów hase³, treœci, znaków graficznych oraz kolorystyki,
maj¹cych na celu ich zastraszenie, wywo³anie uczucia lêku oraz wywarcie presji psychicznej, narusza ich godnoœæ oraz czeœæ.
Na pocz¹tku ma to miejsce, gdy adresat pisma - konsument jest a priori okreœlany mianem d³u¿nika. Postêpowanie dowodowe
wykaza³o, ¿e czasem postêpowanie windykacyjne jest wszczynane w stosunku do osób, których zobowi¹zanie nie istnia³o lub
wygas³o. Niejednokrotnie klienci Spó³ki, z za³o¿enia wierzyciele, przekazuj¹ jej b³êdne dane o osobach, które d³u¿nikami ju¿ nie s¹ lub
nigdy nie by³y, Spó³ka natomiast, jak sama przyzna³a, nie jest upowa¿niona do rozpatrywania reklamacji od d³u¿ników. Tym bardziej przed wys³aniem pierwszego pisma - nie bada zasadnoœci roszczenia ani dokumentów z nim zwi¹zanych. Upraszczaj¹c sobie pracê,
rozsy³a standardowe pisma do wszystkich osób, których dane, czêsto zawieraj¹ce b³êdy, przekaza³ jej klient. W ten sposób
konsumenci, rzetelnie sp³acaj¹cy swoje zobowi¹zania zostaj¹ nazwani d³u¿nikami, co bêd¹c niezgodne z prawd¹, obra¿a ich uczucia
i uchybia godnoœci. Wskazuje na to treœæ skarg kierowanych do Spó³ki.
Kolejn¹ grup¹ adresatów pism Spó³ki s¹ osoby, które faktycznie posiadaj¹ zad³u¿enie w stosunku do klientów Spó³ki. Nie stanowi to
jednak usprawiedliwienia dla epatowania has³ami o treœci: „Skuteczna egzekucja d³ugów - inni ju¿ to wiedz¹!”, „Jesteœmy wszêdzie!”,
które - w zestawieniu z du¿¹ drukowan¹ czcionk¹ oraz kolorystyk¹ - wywo³uj¹ poczucie zastraszenia, nêkania, naruszenia prywatnoœci.
Wywo³ywanie tego typu emocji potwierdza treœæ skarg konsumenckich, zgromadzonych w materiale dowodowym. Spó³ka twierdzi

DZIENNIK URZÊDOWY NR 2

58

jednak, ¿e jej oddzia³ywanie na d³u¿ników ma prawie wy³¹cznie charakter intelektualny, a nie emocjonalny. Z drugiej strony oœwiadcza,
¿e przede wszystkim przekazuje informacje, dostarcza d³u¿nikowi wiedzy o mo¿liwych konsekwencjach prawnych nieuregulowania
przez niego d³ugu. Gdyby - jak chce Spó³ka - jej celem by³o uœwiadomienie konsumentom prawnych konsekwencji niewywi¹zania siê
ze zobowi¹zania, to powinna w sposób obiektywny poinformowaæ ich o zasadach postêpowania s¹dowego i egzekucyjnego,
wynikaj¹cych z przepisów procedury cywilnej. Taka informacja, napisana zwyk³ym jêzykiem, bêdzie zrozumia³a dla przeciêtnego
konsumenta bez koniecznoœci „wzmacniania” przekazu elementami graficznymi w postaci czerwonego ptaka z rozpostartymi
skrzyd³ami w otoczeniu cytowanych hase³. Jak wskaza³a Spó³ka, „przeciêtnie niezwykle niski poziom œwiadomoœci prawnej
w spo³eczeñstwie, jak równie¿ niewysoka zdolnoœæ przeciêtnego obywatela rozumienia jêzyka pisanego, s¹ powodem przyjêcia przez
spó³kê okreœlonej konwencji formu³owania pism”. Tego typu stosunek do klienta sam w sobie jest ju¿ obraŸliwy; Spó³ka przyjmuje
z góry, ¿e konsumenci nie rozumiej¹ treœci pism, dlatego pos³uguje siê krzykliwymi has³ami, znakami i kolorystyk¹. Nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e adresatami jej korespondencji s¹ konsumenci bardzo zró¿nicowani pod wzglêdem wykszta³cenia, wieku, dochodów wynika to wprost z treœci i formy pism do Spó³ki. W takiej sytuacji nale¿a³oby opracowaæ zestandaryzowany wzór pisma, nienaruszaj¹cy
odczuæ ¿adnej z grup konsumentów. Zamiast tego Spó³ka stosuje pisma, o których mówi, ¿e s¹ dostosowane do osób o niskiej
œwiadomoœci prawnej. Takie zachowanie musi byæ uznane za naruszaj¹ce godnoœæ konsumentów, poniewa¿ nawet znikomy poziom
œwiadomoœci prawnej adresata nie usprawiedliwia u¿ywania czerwonych barw, pisania hase³ maj¹cych wydŸwiêk groŸby: wielkimi,
drukowanymi literami, kojarz¹cymi siê z krzykiem, u¿ywania wykrzykników czy pogrubionej czcionki. Tego typu forma pisma jest
obraŸliwa dla ka¿dego odbiorcy, bez wzglêdu na jego status spo³eczny.
Powy¿sze wywody wskazuj¹, ¿e dzia³anie Spó³ki narusza dobre obyczaje, a jako takie musi byæ uznane za czyn nieuczciwej
konkurencji w stosunku do konsumentów - w myœl art. 3 ust. 1 uznk. Ponadto opisana wy¿ej praktyka Spó³ki w zakresie formu³owania
treœci pism ma charakter nierzetelnej, nieprawdziwej i niepe³nej informacji o ich prawach i obowi¹zkach oraz o potencjalnych
konsekwencjach wynikaj¹cych z niezastosowania siê do wezwania Spó³ki. Tego typu dzia³anie, dodatkowo towarzysz¹ce czynowi
nieuczciwej konkurencji, musi byæ uznane za bezprawne i stanowiæ praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów.
Z powy¿szego wynika wiêc, ¿e zosta³a spe³niona pierwsza z trzech ww. przes³anek, tj. bezprawnoœæ dzia³ania przedsiêbiorcy,
polegaj¹ca na naruszeniu art. 3 ust. 1 uznk, poprzez zamieszczanie w pismach kierowanych do konsumentów w toku czynnoœci
windykacyjnych hase³, treœci, znaków graficznych oraz kolorystyki, maj¹cych na celu ich zastraszenie, wywo³anie uczucia lêku oraz
wywarcie presji psychicznej, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami.
Ad 2. Przechodz¹c do analizowania kolejnej przes³anki nale¿y wyjaœniæ, w jaki sposób bezprawne dzia³anie Spó³ki godzi w interesy
konsumentów. Z zasad wspó³¿ycia spo³ecznego i dobrych obyczajów, a tak¿e przepisów prawa wynika zwiêkszony obowi¹zek
informacyjny przedsiêbiorcy wobec konsumentów.
Jak ju¿ wczeœniej wskazano, Spó³ka nie informuje konsumentów w sposób rzeczowy. Odwo³uj¹c siê do ich odczuæ wp³ywa na
emocje, zastrasza i zmusza do okreœlonego zachowania. Gdyby konsument nie by³ poddawany presji, móg³by podj¹æ samodzieln¹
decyzjê, co do sposobu swojego zachowania. Natomiast metody Spó³ki powoduj¹, ¿e konsument, dzia³aj¹c w poczuciu zagro¿enia,
decyduje siê zachowaæ zgodnie z jej oczekiwaniem. Materia³ dowodowy sprawy wskazuje jednak wyraŸnie, ¿e niejednokrotnie
zdarzaj¹ siê pomy³ki co do osoby d³u¿nika i faktu istnienia jego zobowi¹zania oraz wysokoœci d³ugu. Czêœæ osób, decyduje siê na
z³o¿enie reklamacji, jednak s¹ te¿ tacy, którzy godz¹ siê zap³aciæ dla tzw. œwiêtego spokoju i aby unikn¹æ dalszego nêkania przez Spó³kê.
Nie mo¿na przyj¹æ, ¿e godzenie w interesy konsumentów obejmuje wy³¹cznie sferê materialn¹ czy ekonomiczn¹. Z treœci przepisów
chroni¹cych prawa konsumentów (np. art. 16 uznk) wynika wyraŸnie, ¿e za bezprawne uwa¿a siê dzia³ania godz¹ce w sferê dóbr
osobistych, w prywatnoœæ, np. rozmaite formy perswazji, uci¹¿liwe nagabywanie, niepokojenie, zaskakiwanie, powodowanie
dyskomfortu psychicznego.
Z tych te¿ wzglêdów w ocenie Prezesa Urzêdu, wysy³aj¹c do konsumentów obraŸliw¹ w ich odczuciu korespondencjê, w której nierzadko bezpodstawnie - okreœla siê ich mianem d³u¿nika, pisma zawieraj¹ce groŸby, z czerwonymi symbolami i has³ami
wywo³uj¹cymi poczucie zagro¿enia, Spó³ka godzi w ich interesy osobiste, godnoœæ, prywatnoœæ. Oprócz tego, w stosunku do tych
osób, których zobowi¹zania nie istniej¹ lub s¹ sporne, dzia³anie Spó³ki godzi w ich interesy ekonomiczne. Zmusza bowiem
konsumentów do zap³aty nale¿noœci w warunkach presji, podczas gdy dzia³aj¹c w warunkach swobodnego powziêcia decyzji,
post¹piliby racjonalnie, np. zakwestionowaliby zasadnoœæ lub wysokoœæ roszczenia, z³o¿yli reklamacjê.
Powy¿sze wskazuje, ¿e naruszaj¹c dobre obyczaje w prowadzonej przez siebie dzia³alnoœci, Spó³ka godzi w interesy, dobra
konsumentów, zarówno te o charakterze materialnym jak i niematerialnym. Tymczasem skutecznoœæ dzia³ania mo¿na osi¹gn¹æ
metodami neutralnymi, powszechnie uznanymi za dopuszczalne, akceptowanymi przez osoby posiadaj¹ce œwiadomoœæ prawn¹, jak
i te, które takiej wiedzy nie maj¹. Innymi s³owy zastosowane przez Spó³kê œrodki windykacji s¹ nieodpowiednie i wcale nie niezbêdne
dla osi¹gniêcia zak³adanego celu. W tym stanie rzeczy zosta³a spe³niona druga z trzech ww. przes³anek - godzenie zachowaniem Spó³ki
w interesy konsumentów.
Ad 3. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie podaje definicji zbiorowego interesu konsumentów, wskazuj¹c jednak, ¿e
nie jest nim suma indywidualnych interesów konsumentów. 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.
W niniejszej sprawie bez w¹tpienia mamy do czynienia z naruszeniem praw nieograniczonej liczby konsumentów - us³ugobiorców
klientów Spó³ki. Potencjalny klient banku, abonent, ubezpieczony, pasa¿er, mo¿e zostaæ adresatem zakwestionowanych w przedmiotowej
decyzji pism Spó³ki. Czynnoœci Spó³ki s¹ podejmowane w stosunku do nieoznaczonego z góry i bardzo licznego krêgu podmiotów.
£¹czy ich to, ¿e stanowi¹ wielotysiêczn¹ zbiorowoœæ, która jest poddawana czynnoœciom windykacyjnym podejmowanym przez
Spó³kê. Zwa¿yæ nale¿y, ¿e treœæ pism jest zestandaryzowana i niedostosowana do poszczególnych adresatów. Jest identyczna bez
wzglêdu na fakt istnienia lub nieistnienia d³ugu oraz jego wysokoœæ. Zdaniem Spó³ki „adresatów tych ³¹czy to, ¿e nie wywi¹zuj¹ siê ze
zobowi¹zañ pieniê¿nych”, co jak wy¿ej wykazano i co wynika ze skarg konsumenckich zebranych w materiale dowodowym, nie jest
stwierdzeniem prawdziwym. Fakt, ¿e pisma Spó³ki kierowane s¹ zawsze do oznaczonych adresatów wcale nie powoduje, ¿e mamy do
czynienia z sum¹ interesów indywidualnych.
O naruszeniu zbiorowego interesu konsumentów w przedmiotowej sprawie œwiadczy tak¿e kryterium iloœciowe - iloœæ spraw
przekazanych Spó³ce przez jej klientów. Dla przyk³adu, w odniesieniu do abonentów Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. w W. by³o to 570 tysiêcy
spraw. To wskazuje na szeroki zasiêg dzia³ania i masowy charakter dzia³añ. O sumie interesów indywidualnych w ¿adnym razie nie
mo¿na mówiæ przy prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej na tak du¿¹ skalê. To zdaniem Prezesa Urzêdu œwiadczy, ¿e zosta³ naruszony
zbiorowy interes konsumentów, a jednoczeœnie spe³niona trzecia z trzech ww. przes³anek.
Wobec jednoczesnego spe³nienia wszystkich trzech przes³anek, nale¿a³o zachowanie Spó³ki uznaæ za praktykê naruszaj¹c¹
zbiorowe interesy konsumentów, wskazan¹ w art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i nakazaæ zaniechania jej
stosowania. Maj¹c powy¿sze na uwadze, nale¿a³o orzec, jak w sentencji. […]
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Decyzja
z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ im. Waleriana £ukasiñskiego w Z. za ograniczaj¹c¹
konkurencjê
(Nr RLU-19/2005)
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 w sprawie praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, wszczêtego na wniosek Krzysztofa M. i Krzysztofa M.
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo Handlowo - Us³ugowe INTER SAT - TECH s.c. w Z., przeciwko
Spó³dzielni Mieszkaniowej im. Waleriana £ukasiñskiego w Z., dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
I. Na podstawie art. 9 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uznaje siê za ograniczaj¹c¹ konkurencjê praktykê
Spó³dzielni Mieszkaniowej im. Waleriana £ukasiñskiego w Z., polegaj¹c¹ na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku
udostêpniania przedsiêbiorcom œwiadcz¹cym us³ugi telewizji kablowej nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ ww. Spó³dzielni
Mieszkaniowej, zlokalizowanych w osiedlach: Szwedzka - Brzozowa, Wiejska, Orzeszkowej - OboŸna, Kiliñskiego i Peowiaków,
poprzez uzale¿nienie wyra¿enia zgody na udostêpnienie nieruchomoœci Spó³dzielni od wp³acenia kwoty z przeznaczeniem na cele
dzia³alnoœci spo³eczno - kulturalnej prowadzonej przez Spó³dzielniê, co stanowi naruszenie art. 8 ust. 2 pkt 4 i pkt 5 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, oraz nakazuje siê zaniechanie stosowania tej praktyki.
II. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nak³ada siê na Spó³dzielniê Mieszkaniow¹
im. Waleriana £ukasiñskiego w Z. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 20.000 z³, p³atn¹ do bud¿etu pañstwa, w zwi¹zku z dopuszczeniem
siê naruszenia zakazów okreœlonych w art. 8 ust. 2 pkt 4 i pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
UZASADNIENIE
Dnia 23 sierpnia 2004 r. do Delegatury Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie wp³yn¹³ wniosek Krzysztofa M.
i Krzysztofa M., prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo Handlowo - Us³ugowe INTER SAT - TECH s.c.
w Z., o wszczêcie postêpowania antymonopolowego wobec Spó³dzielni Mieszkaniowej im. Waleriana £ukasiñskiego w Z.
Wnioskodawcy zarzucili Spó³dzielni nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku dopuszczania operatorów telewizji kablowej do zasobów
mieszkaniowych, tj. praktykê z art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W uzasadnieniu wniosku przedsiêbiorcy wskazali, i¿ œwiadcz¹ us³ugi telekomunikacyjne - telewizji kablowej oraz dostêpu do
Internetu. W okresie poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku planowali przeprowadzenie inwestycji maj¹cej na celu przy³¹czenie do sieci
telewizji kablowej nowych abonentów - mieszkañców bloków przy ul. Kamiennej, Kiliñskiego i Pi³sudskiego w Z. Przedsiêwziêcie
wymaga³o przeprowadzenia kabla telekomunikacyjnego przez nieruchomoœci Spó³dzielni. Z tytu³u wyra¿enia zgody na wejœcie na
zasoby mieszkaniowe, Spó³dzielnia za¿¹da³a od wnioskodawców wp³acenia kwoty 10.000 z³ na cele dzia³alnoœci spo³eczno - kulturalnej
prowadzonej przez Spó³dzielniê. Zdaniem wnioskodawców op³ata ta mia³a charakter nadmiernie wygórowany, sprzeczny z dobrymi
obyczajami kupieckimi, które wymagaj¹, by nie nadu¿ywaæ w stosunku do s³abszego uczestnika obrotu przewagi kontraktowej.
Ponadto, nie mo¿na zaakceptowaæ ¿¹dania op³aty na dowolnie wybrany cel, gdy¿ stanowi to o oderwaniu tej op³aty od rzeczywistych
kosztów, jakie ponosi Spó³dzielnia tytu³em wyra¿enia zgody na przeprowadzenie kabla telekomunikacyjnego. Wnioskodawcy podnieœli
tak¿e, ¿e narzucanie wybranemu przedsiêbiorcy obowi¹zku uiszczenia dowolnie ustalonej op³aty ma charakter dyskryminacyjny
i poprzez to stanowi przejaw nadu¿ycia pozycji dominuj¹cej. Spó³dzielnia bowiem nie wymaga uiszczania tego typu op³at od
dotychczasowego operatora telewizji kablowej, ani od operatorów œwiadcz¹cych us³ugi dostêpu do Internetu.
Wobec powy¿szego zasadnym by³o wszczêcie wobec Spó³dzielni postêpowania antymonopolowego zgodnie z ¿¹daniem
wniosku, co te¿ uczyniono postanowieniem Nr 114/04 z dnia 18 paŸdziernika 2004 r. Spó³dzielni zarzucono nadu¿ywanie pozycji
dominuj¹cej na rynku lokalnym udostêpniania infrastruktury na potrzeby œwiadczenia us³ug telewizji kablowej na terenach i zasobach
Spó³dzielni, poprzez uzale¿nienie wyra¿enia zgody na wejœcie wnioskodawców na zasoby Spó³dzielni od wp³acenia przez nich
okreœlonej nale¿noœci pieniê¿nej na cele dzia³alnoœci spo³eczno - kulturalnej prowadzonej przez Spó³dzielniê, co mog³o stanowiæ
naruszenie art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i pkt 5 ustawy.
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, co nastêpuje.
Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów znajduj¹ zastosowanie w tych sprawach, w których mog³o mieæ miejsce
naruszenie interesu publicznoprawnego. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e dobrem chronionym przez ustawê jest konkurencja, której
powstanie i rozwój s¹ niezbêdne dla prawid³owego funkcjonowania rynku gospodarczego. O naruszeniu interesu publicznoprawnego
mo¿emy zatem mówiæ wówczas, gdy okreœlona praktyka oddzia³uje na otoczenie konkurencyjne.
Z tak¹ sytuacj¹ mamy do czynienia w niniejszej sprawie. ¯¹danie od wnioskodawców - z tytu³u udostêpnienia im przez Spó³dzielniê
nieruchomoœci w celu wybudowania sieci telewizji kablowej - wp³acenia kwoty 10.000 z³ na cele dzia³alnoœci spo³eczno - kulturalnej
prowadzonej przez Spó³dzielniê, któr¹ to kwotê Zarz¹d Spó³dzielni ustali³ dowolnie, w oderwaniu od rzeczywistych kosztów
ponoszonych przez Spó³dzielniê, tworzy dla wnioskodawców istotn¹ barierê wejœcia na rynek us³ug telewizji kablowej na terenie
obejmuj¹cym zasoby Spó³dzielni. Bariery takiej nie napotka³a ZTK, ani jej nastêpcy prawni - Multimedia Sieci oraz Multimedia.
Natomiast konsumenci zamieszkuj¹cy budynki mieszkalne wchodz¹ce w sk³ad zasobów Spó³dzielni, zostali pozbawieni mo¿liwoœci
swobodnego wyboru najbardziej korzystnej i atrakcyjnej oferty us³ug telewizji kablowej. Wobec takich uwarunkowañ ingerencja
organu antymonopolowego w niniejszej sprawie jest w pe³ni uzasadniona.
W myœl art. 8 ust. 1 ustawy, zakazane jest nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym przez jednego lub kilku
przedsiêbiorców. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy, nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej polega w szczególnoœci na
uzale¿nianiu zawarcia umowy od przyjêcia lub spe³nienia przez drug¹ stronê innego œwiadczenia, niemaj¹cego rzeczowego ani
zwyczajowego zwi¹zku z przedmiotem umowy.
Dla uznania zatem okreœlonego dzia³ania przedsiêbiorcy za praktykê naruszaj¹c¹ omawiany przepis, konieczne jest ³¹czne
spe³nienie nastêpuj¹cych przes³anek:
- posiadanie przez przedsiêbiorcê pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym,
- uzale¿nianie przez przedsiêbiorcê zawarcia umowy od przyjêcia lub spe³nienia przez drug¹ stronê innego œwiadczenia,
- œwiadczenie to nie ma rzeczowego ani zwyczajowego zwi¹zku z przedmiotem umowy.
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Z kolei wedle art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej mo¿e tak¿e
polegaæ na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji. Uznanie dzia³ania za
tak¹ praktykê wymaga spe³nienia przes³anek nastêpuj¹cych:
- posiadanie przez przedsiêbiorcê pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym,
- nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej, polegaj¹ce na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ
rozwoju konkurencji.
Pojêcie przedsiêbiorcy, jakim pos³uguje siê ustawa antymonopolowa, zdefiniowane jest w art. 4 pkt 1 tej ustawy. Przepis ten
mówi, i¿ na gruncie ustawy antymonopolowej przedsiêbiorc¹ jest przedsiêbiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) - stosownie do wskazówki interpretacyjnej z art. 86 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808). W myœl art. 4 ust. 1
ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, przedsiêbiorc¹ jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebêd¹ca
osob¹ prawn¹, której odrêbna ustawa przyznaje zdolnoœæ prawn¹ - wykonuj¹ca we w³asnym imieniu dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Jak wynika
z art. 1 § 1 ustawy z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. - Prawo spó³dzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 18, poz. 1848 ze zm.), spó³dzielnia jest
dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, które w interesie swoich cz³onków prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Dla ustalenia, czy przedsiêbiorca ma pozycjê dominuj¹c¹, niezbêdne jest wyznaczenie rynku w³aœciwego. Zdaniem Prezesa
Urzêdu, w niniejszej sprawie rynkiem w³aœciwym jest rynek udostêpniania nieruchomoœci tworz¹cych zasoby Spó³dzielni,
zlokalizowanych w osiedlach: Szwedzka - Brzozowa, Wiejska, Orzeszkowej - OboŸna, Kiliñskiego, Peowiaków, w celu œwiadczenia
przez przedsiêbiorców us³ug telewizji kablowej. Zasoby Spó³dzielni daj¹ siê bowiem wyodrêbniæ geograficznie - stanowi¹ one
nastêpuj¹ce budynki mieszkalne wraz ze znajduj¹cymi siê pod nimi gruntami:
- na osiedlu Szwedzka - Brzozowa: ul. Szwedzka 21, 31, 33; ul. Brzozowa 20, 26; ul. Lubelska 36, 36a;
- na osiedlu Wiejska: ul. Wspólna 4, 6, 8, 10, 12, 18; ul. W¹ska 1, 3, 5, 11, 16, 18, 20; ul. Wiejska 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23;
ul. Pi³sudskiego 67;
- na osiedlu Orzeszkowej - OboŸna: ul. Orzeszkowej 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 30, 32, 34, 36, 38, 40; ul. OboŸna 3, 7, 9, 13,
19, 21, 23, 25, 27, 27a, 29, 31; ul. Pi³sudskiego 15a, 15, 19, 31, 35; ul. Ciep³a 1, 4, 6; ul. Sadowa 4;
- na osiedlu Kiliñskiego: ul. Kamienna 1, 3, 7; ul. Kiliñskiego 3a, 7, 31, 42; ul. Pi³sudskiego 10, 14; ul. Redutowa 2, 4;
- na osiedlu Peowiaków: ul. Peowiaków 2, 18, 38, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 80a, 80b.
Na obszarze tym, dopiero po uzyskaniu zgody Spó³dzielni, jako w³aœciciela infrastruktury osiedlowej, przedsiêbiorca mo¿e
przyst¹piæ do budowy sieci telewizji kablowej i nastêpnie - po zawarciu indywidualnych umów abonenckich z konsumentami œwiadczyæ us³ugi telewizji kablowej. Stanowisko takie odpowiada pogl¹dowi wyra¿onemu w orzecznictwie S¹du Okrêgowego
w Warszawie - S¹du Antymonopolowego (wyrok z dnia 25 paŸdziernika 2000 r., sygn. akt XVII Ama 13/00).
Na tak wyznaczonym rynku w³aœciwym Spó³dzielnia bezsprzecznie posiada pozycjê monopolistyczn¹, która jest kwalifikowan¹
postaci¹ pozycji dominuj¹cej. Do œwiadczenia us³ug telewizji kablowej niezbêdne jest wykonanie sieci, tj. infrastruktury technicznej
s³u¿¹cej rozprowadzaniu sygna³u radiowo telewizyjnego, znajduj¹cej siê na zewn¹trz budynków oraz instalacji i urz¹dzeñ wewn¹trz
budynków, ³¹cznie z gniazdami abonenckimi. Poniewa¿ Spó³dzielnia jest w³aœcicielem terenów, przez które przebiegaæ ma sieæ,
wybudowanie sieci wymaga zgody Spó³dzielni.
Samo posiadanie pozycji dominuj¹cej nie stanowi jednak naruszenia prawa. Naruszeniem takim jest jej nadu¿ywanie, polegaj¹ce
w szczególnoœci na uzale¿nianiu zawarcia umowy od przyjêcia lub spe³nienia przez drug¹ stronê innego œwiadczenia, niemaj¹cego
rzeczowego ani zwyczajowego zwi¹zku z przedmiotem umowy, czy te¿ na przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków
niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji. W niniejszej sprawie nale¿y rozstrzygn¹æ, czy uzale¿niaj¹c wyra¿enie zgody
na wykonanie przez wnioskodawców sieci telewizji kablowej od wp³acenia przez nich kwoty 10.000 z³ na cele dzia³alnoœci spo³eczno kulturalnej prowadzonej przez Spó³dzielniê, Spó³dzielnia nadu¿y³a posiadanej przez ni¹ pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym.
Wskazana w art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy praktyka nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej, polega na wymuszeniu przez przedsiêbiorcê
dominuj¹cego przy zawieraniu umowy, dotycz¹cej towarów z rynku w³aœciwego, na którym on tê pozycjê posiada, spe³nienia przez
kontrahenta œwiadczenia wykraczaj¹cego poza przedmiot umowy. W zaproponowanym wnioskodawcy projekcie umowy, Spó³dzielnia
za¿¹da³a, w zamian za udostêpnienie nale¿¹cej do niej nieruchomoœci, wp³acenia kwoty 10.000 z³ na cele dzia³alnoœci spo³eczno kulturalnej prowadzonej przez Spó³dzielniê. Spe³nienie tego œwiadczenia jest warunkiem wyra¿enia przez Spó³dzielniê zgody na
rozpoczêcie przez wnioskodawcê na nieruchomoœciach Spó³dzielni prac zwi¹zanych z wybudowaniem sieci telewizji kablowej. Nale¿y
zauwa¿yæ, i¿ ani dzia³aj¹cy obecnie w zasobach Spó³dzielni operator - Multimedia - ani te¿ jego poprzednicy prawni (ZTK i Multimedia
Sieci), nie byli zobowi¹zani do spe³nienia tego rodzaju œwiadczenia na rzecz Spó³dzielni, co decyduje o dyskryminacyjnym charakterze
¿¹dania Spó³dzielni. Brak jest rzeczowego zwi¹zku pomiêdzy stanowi¹cym przedmiot projektowanej umowy udostêpnieniem
nieruchomoœci Spó³dzielni przedsiêbiorcy œwiadcz¹cemu us³ugi telewizji kablowej w celu wybudowania sieci oraz korzystania z niej,
a ¿¹daniem wp³acenia nale¿noœci na cele dzia³alnoœci spo³eczno - kulturalnej prowadzonej przez Spó³dzielniê. Wnioskodawcy mieli byæ
zobowi¹zani do wykonania na w³asny koszt sieci, w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami prawa, oraz do
pozostawienia zasobów Spó³dzielni w nale¿ytym stanie po zakoñczeniu inwestycji. Projekt umowy szczegó³owo regulowa³ kwestie
odpowiedzialnoœci wnioskodawców za szkody wyrz¹dzone w udostêpnionym terenie w trakcie wykonywania robót, spoczywaæ na
nich mia³y tak¿e ciê¿ary zwi¹zane z utrzymaniem wykonanej sieci, w tym koszty zwi¹zane z poborem energii elektrycznej przez
urz¹dzenia sieci. Operator mia³ byæ tak¿e zobowi¹zany do nieodp³atnego udostêpnienia Spó³dzielni bloku reklamowo - informacyjnego
nadawanego w programie planszowym. Z projektu nie wynika jednak, aby Spó³dzielnia mia³a œwiadczyæ na rzecz wnioskodawców
jakiekolwiek us³ugi z zakresu dzia³alnoœci spo³eczno - kulturalnej. Udostêpnianie nieruchomoœci wykonawcom sieci telewizji kablowej
nie stanowi tak¿e dzia³alnoœci gospodarczej bezpoœrednio zwi¹zanej z prowadzeniem przez Spó³dzielniê dzia³alnoœci spo³ecznej,
kulturalnej i oœwiatowej, do czego uprawnia Spó³dzielniê § 8 w zwi¹zku z § 3 jej Statutu.
Nie mo¿na tak¿e mówiæ o zwyczajowym zwi¹zku, jaki mia³by istnieæ pomiêdzy udostêpnianiem przez Spó³dzielniê nieruchomoœci
operatorowi telewizji kablowej a ¿¹daniem wp³acenia nale¿noœci na cele dzia³alnoœci spo³eczno - kulturalnej prowadzonej przez
Spó³dzielniê. Znajduje to niejako potwierdzenie w wyjaœnieniach Spó³dzielni, która wskaza³a, i¿ wnioskodawcy s¹ jedynym operatorem
telewizji kablowej, który po roku 1996 zadeklarowa³ chêæ œwiadczenia swoich us³ug na terenie zasobów Spó³dzielni, w zwi¹zku z czym
nie mo¿na mówiæ o istnieniu jakiejkolwiek praktyki stosunków czy te¿ zwyczajowych warunków stawianych tego rodzaju
przedsiêbiorcom przez Spó³dzielniê. Trafnie wskazano we wniosku o wszczêcie postêpowania, ¿e ¿¹danie op³aty na dowolnie wybrany
przez Spó³dzielniê cel przes¹dza o oderwaniu tej op³aty od rzeczywistych kosztów, jakie ponosi Spó³dzielnia tytu³em wyra¿enia zgody
na wybudowanie sieci. Wysokoœæ op³aty zosta³a bowiem dowolnie ustalona przez Zarz¹d, nie istnieje kalkulacja kosztów, która
uzasadnia³aby za¿¹danie przez Spó³dzielniê op³aty w takiej, a nie innej wysokoœci. ¯¹dane przez Spó³dzielniê œwiadczenie dodatkowe
nie ma zatem ekwiwalentnego charakteru. Jest natomiast rezultatem sprzecznego z prawem nadu¿ycia si³y rynkowej w sytuacji, gdy
jej potencjalny kontrahent pozbawiony jest mo¿liwoœci wyboru innej oferty. Tym samym nale¿y stwierdziæ, i¿ zosta³y spe³nione
przes³anki niezbêdne do uznania, ¿e dzia³anie Spó³dzielni narusza zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy.
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W odniesieniu do zarzutu naruszenia przez Spó³dzielniê art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. przeciwdzia³ania ukszta³towaniu siê warunków
niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wymieniona w tym przepisie praktyka ma typowo
antykonkurencyjny charakter, zatem jej zakaz jest œciœle powi¹zany z podstawowym celem ustawy antymonopolowej, wymienionym
w art. 1 ustawy - ochron¹ konkurencji. Obowi¹zek niestwarzania barier dla rozwoju konkurencji ci¹¿y nie tylko na organach pañstwa, ale
równie¿ na przedsiêbiorcach dominuj¹cych na rynku, których pozycja rynkowa pozwala im na negatywne oddzia³ywanie na strukturê
rynku i warunki funkcjonowania jego uczestników. Omawiana praktyka mo¿e wywo³ywaæ skutki zarówno na rynku zdominowanym
przez danego przedsiêbiorcê, jak równie¿ na innych rynkach, na które mo¿e on wp³ywaæ ze wzglêdu na posiadan¹ pozycjê na rynku
zdominowanym. Ta druga sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie. Poprzez uzale¿nienie wyra¿enia zgody na korzystanie z nieruchomoœci
przez wnioskodawców od wp³acenia przez nich kwoty 10.000 z³ na cele dzia³alnoœci spo³eczno - kulturalnej prowadzonej przez
Spó³dzielniê, Spó³dzielnia stworzy³a sztuczn¹ barierê powstrzymuj¹c¹ wejœcie wnioskodawców na rynek us³ug telewizji kablowej na
terenie obejmuj¹cym zasoby Spó³dzielni. Dodaæ nale¿y, i¿ bariery takiej nie napotka³ jedyny dzia³aj¹cy obecnie w zasobach Spó³dzielni
operator telewizji kablowej - Multimedia, ani te¿ jego poprzednicy prawni (ZTK i Multimedia Sieci). Co wiêcej, operator ten otrzymuje od
Spó³dzielni miesiêczne wynagrodzenie za dostarczanie cz³onkom Spó³dzielni zamieszkuj¹cym jej zasoby programów wchodz¹cych
w sk³ad tzw. „pakietu socjalnego”, co wynika z Aneksu Nr 1/98; takiego obowi¹zku Spó³dzielni nie przewidywa³ projekt umowy, jaka
mia³a zostaæ zawarta miêdzy Spó³dzielni¹ a wnioskodawcami. Dyskryminacyjne ¿¹danie Spó³dzielni przeciwdzia³a zatem powstaniu
konkurencji na rynku us³ug telewizji kablowej. Nawet gdyby wnioskodawcy zaakceptowali ¿¹danie Spó³dzielni, op³ata w wysokoœci
10.000 z³ wp³ynê³aby znacz¹co na koszty prowadzonej przez nich dzia³alnoœci i prawdopodobnie uczyni³aby ich ofertê mniej atrakcyjn¹
w stosunku do konkurenta. Nie zosta³yby tak¿e zapewnione jednakowe warunki konkurowania. Dlatego te¿ dzia³anie Spó³dzielni
nale¿y uznaæ za naruszaj¹ce zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy.
Nie mo¿na zgodziæ siê z pogl¹dem Spó³dzielni, w myœl którego wskazany w postanowieniu o wszczêciu postêpowania rynek nie
istnieje, albowiem do zaistnienia „rynku” konieczne jest istnienie podmiotów, które korzystaj¹c z mechanizmów popytu i poda¿y
dokonuj¹ na tym rynku transakcji. Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ pojêcie rynku w sensie ekonomicznym, którym to pojêciem pos³u¿y³a siê strona,
nie jest to¿same z terminem „rynek w³aœciwy”, u¿ywanym przez ustawê antymonopolow¹. Rynek w³aœciwy jest terminem znacznie
wê¿szym od pojêcia rynku w sensie ekonomicznym, ograniczony jest bowiem wy³¹cznie do pewnych towarów i terytorium, które
w danej sprawie maj¹ znaczenie z punktu widzenia konkurencji i interesów uczestników rynku. Za rynek w³aœciwy produktowo
w niniejszej sprawie organ antymonopolowy uzna³ ostatecznie udostêpnianie nieruchomoœci, natomiast za rynek w³aœciwy
geograficznie - zasoby Spó³dzielni. Twierdzenie Spó³dzielni, jakoby udostêpnianie infrastruktury (tj. gruntów, budynków)
przedsiêbiorcom œwiadcz¹cym us³ugi telewizji kablowej nie nale¿a³o do przedmiotu dzia³ania Spó³dzielni, nie znajduje odzwierciedlenia
w materiale dowodowym sprawy. Jak wynika bowiem ze Statutu Spó³dzielni, a tak¿e z treœci wpisu do Rejestru Przedsiêbiorców,
przedmiotem jej dzia³ania jest m.in. obs³uga nieruchomoœci na w³asny rachunek, której przejawem mo¿e byæ udostêpnianie
nieruchomoœci innym przedsiêbiorcom, œwiadcz¹cym na przyk³ad us³ugi telewizji kablowej.
Wbrew stanowisku Spó³dzielni, w niniejszej sprawie istotne znaczenie ma rodzaj us³ug œwiadczonych przez podmiot, który
wykorzystuje nieruchomoœci Spó³dzielni. Przy œwiadczeniu us³ug telewizji kablowej, warunkiem koniecznym pozyskania przez danego
operatora odbiorców zamieszkuj¹cych budynki wchodz¹ce w sk³ad zasobów okreœlonej spó³dzielni mieszkaniowej, jest istnienie
w tych¿e zasobach sieci telewizji kablowej, wykorzystywanej przez danego operatora, do której bêdzie mo¿liwe przy³¹czenie
odbiorców zainteresowanych ofert¹ operatora.
Zdaniem Prezesa Urzêdu nie zas³uguje na uwzglêdnienie tak¿e pogl¹d Spó³dzielni, w myœl którego ¿¹danie od wnioskodawców
op³aty dozwolone by³o przepisami ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Za zupe³nie niefortunne nale¿y tutaj uznaæ powo³anie siê przez
Spó³dzielniê na art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 ze zm.). Przepis ten
dotyczy wy³¹czenia niektórych podmiotów spod obowi¹zków udzielania na ¿¹danie Prezesa Urzêdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
wyjaœnieñ dotycz¹cych urz¹dzeñ telekomunikacyjnych wprowadzanych do obrotu oraz zawiadomienia tego¿ organu o zamiarze wprowadzenia
do obrotu urz¹dzeñ radiowych, które to regulacje nie sposób odnieœæ do przedmiotu niniejszego postêpowania antymonopolowego.
Jednoczeœnie nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ projekt umowy miêdzy Spó³dzielni¹ a wnioskodawcami, nie zawiera³ jakiegokolwiek odes³ania
do ww. ustawy Prawo telekomunikacyjne, nie wspominaj¹c o wskazaniu wprost któregokolwiek z przepisów tej ustawy jako
podstawy ¿¹dania op³aty za udostêpnienie nieruchomoœci. Fakt ten nie dziwi, albowiem na gruncie tej ustawy przepisy takie nie
wystêpowa³y. W obecnym stanie prawnym, tj. na gruncie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800), art. 140 ust. 3 tej ustawy rzeczywiœcie - jak trafnie wskazuje Spó³dzielnia - stanowi podstawê ¿¹dania op³at za korzystanie z
nieruchomoœci przez operatorów. Przepis stanowi, i¿ korzystanie z nieruchomoœci przez operatora jest odp³atne, chyba ¿e linia lub
urz¹dzenia telekomunikacyjne s³u¿¹ zapewnianiu telekomunikacji w³aœcicielowi lub u¿ytkownikowi nieruchomoœci, na ich wniosek.
Z brzmienia art. 140 obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy - Prawo telekomunikacyjne wynika równie¿ wzajemny charakter umowy, przez
któr¹ w³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zuje siê umo¿liwiæ operatorowi korzystanie z nieruchomoœci w zakresie wskazanym w art. 140
ust. 1, zaœ operator zobowi¹zuje siê do uiszczenia zap³aty z tytu³u korzystania z nieruchomoœci. Œwiadczenia stron powinny byæ zatem
ekwiwalentne, o czym nie mo¿na mówiæ w sytuacji, gdy w³aœciciel nieruchomoœci ustala op³atê za korzystanie z niej w wysokoœci
dowolnej, w ca³kowitym oderwaniu od rzeczywiœcie ponoszonych kosztów. Komentowany przepis nie móg³ byæ zreszt¹ podstaw¹
¿¹dania przez Spó³dzielniê op³aty od wnioskodawców - projekt przewiduj¹cej op³atê umowy datowany by³ na dzieñ 14 czerwca 2004 r.,
kiedy to obowi¹zywa³a jeszcze „stara” ustawa - Prawo telekomunikacyjne, nie przewiduj¹ca op³at tego rodzaju. Wreszcie zapis
projektu stanowi³, i¿ op³ata 10.000 z³ jest œwiadczeniem na cele dzia³alnoœci spo³eczno - kulturalnej Spó³dzielni, przeto nie mo¿na
obroniæ stanowiska, i¿ zwi¹zek tego œwiadczenia z udostêpnieniem nieruchomoœci okreœlony jest przepisami ustawy - Prawo
telekomunikacyjne.
Oczywiœcie jest mo¿liwe ¿¹danie zap³aty za udostêpnienie nieruchomoœci na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie
bowiem z art. 140 Kc, 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, w szczególnoœci mo¿e pobieraæ po¿ytki i
1
inne dochody z rzeczy. Z kolei w myœl art. 353 Kc, strony zawieraj¹ce umowê (dotycz¹c¹ na przyk³ad korzystania przez jedn¹ ze stron
z nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ drugiej strony) mog¹ u³o¿yæ stosunek prawny wed³ug swego uznania, byleby jego treœæ lub cel
nie sprzeciwia³y siê w³aœciwoœci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego. Ustawa o ochronie konkurencji
i konsumentów jest jedn¹ z ustaw, do których przepisy powy¿sze odsy³aj¹ w celu okreœlenia granic prawa w³asnoœci i zakresu swobody
kontraktowej. Ustawa ta zakazuje zaœ nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym, poprzez na przyk³ad nierównoprawne
traktowanie przez dysponuj¹cego przewag¹ kontraktow¹ przedsiêbiorcê jego kontrahentów, prowadz¹ce do przeciwdzia³ania
ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania lub rozwoju konkurencji, czy te¿ dzia³ania o charakterze eksploatacyjnym,
jakim jest uzale¿nianie zawarcia umowy od spe³nienia przez drug¹ stronê œwiadczenia niemaj¹cego rzeczowego ani zwyczajowego
zwi¹zku z przedmiotem umowy.

DZIENNIK URZÊDOWY NR 2

62

Nie ma znaczenia fakt, i¿ obowi¹zuj¹ce w 1996 r. przepisy ustawy o ³¹cznoœci, kiedy to zawierano umowê dotycz¹c¹ korzystania
z nieruchomoœci Spó³dzielni przez ZTK, nie stwarza³y mo¿liwoœci pobierania przez Spó³dzielniê op³at za udostêpnianie nieruchomoœci.
Mo¿liwoœci takiej nie przewidywa³y tak¿e przepisy ustawy - Prawo telekomunikacyjne obowi¹zuj¹ce w dacie wskazanej w projekcie
umowy, jaka mia³a byæ zawarta przez Spó³dzielniê z wnioskodawcami. W obecnym stanie prawnym udostêpnianie nieruchomoœci
operatorom w myœl przepisów ustawy - Prawo telekomunikacyjne jest odp³atne i zdaniem Prezesa Urzêdu, nie ma przeszkód, aby
spó³dzielnia mieszkaniowa udostêpnia³a swoje zasoby wszystkim przedsiêbiorcom œwiadcz¹cym us³ugi telewizji kablowej oraz
zainteresowanym œwiadczeniem takich us³ug - na jednakowych zasadach, z poszanowaniem przepisów o ochronie konkurencji.
Uwzglêdniwszy powy¿sze okolicznoœci nale¿a³o orzec, jak w punkcie I sentencji.
W punkcie II sentencji na³o¿ono na Spó³dzielniê karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 20.000 z³, p³atn¹ do bud¿etu pañstwa, w zwi¹zku
z dopuszczeniem siê naruszenia zakazów okreœlonych w art. 8 ust. 2 pkt 4 i pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Fakt na³o¿enia kary podkreœlaæ ma nagannoœæ zachowania podmiotu, który dopuœci³ siê stosowania praktyk ograniczaj¹cych
konkurencjê, a tym samym naruszy³ ustawê o ochronie konkurencji i konsumentów. Przy ustalaniu wysokoœci kary uwzglêdniono
stopieñ oraz okolicznoœci naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, uwzglêdniono tak¿e stopieñ
naruszenia interesu publicznego. Za na³o¿eniem na Spó³dzielniê kary przemawia³y okolicznoœci obci¹¿aj¹ce, z których w pierwszym
rzêdzie nale¿y wskazaæ zarówno eksploatacyjny, jak i antykonkurencyjny charakter praktyki stosowanej przez Spó³dzielniê. Przyjêcie
przez wnioskodawców narzucanego im œwiadczenia niezwi¹zanego z przedmiotem umowy prowadzi³oby do wyzysku s³abszej strony.
Stworzenie zaœ tego rodzaju sztucznej bariery wejœcia na rynek us³ug telewizji kablowej na terenie objêtym zasobami Spó³dzielni
przeciwdzia³a ukszta³towaniu siê konkurencji na tym rynku, godz¹c w podstawowe dobro chronione przepisami ustawy antymonopolowej.
Za naganne nale¿y tak¿e uznaæ niejednolite postêpowanie Spó³dzielni wobec przedsiêbiorców œwiadcz¹cych us³ugi telewizji kablowej,
uniemo¿liwiaj¹ce tym podmiotom konkurowanie na jednakowych warunkach. Dostrzec nale¿y tak¿e antykonsumencki skutek praktyki
- pozbawienie mo¿liwoœci wyboru przez konsumentów najbardziej atrakcyjnej oferty us³ug telewizji kablowej. Jednoczeœnie wziêto
pod uwagê szczególny charakter oraz zadania przedsiêbiorcy, jakim jest Spó³dzielnia, maj¹ca za cel statutowy zaspokajanie potrzeb
mieszkaniowych i innych potrzeb cz³onków Spó³dzielni i ich rodzin. Okolicznoœci te zadecydowa³y o wymierzeniu kary w niskiej
wysokoœci, pomimo ra¿¹cego charakteru naruszenia przepisów ustawy, ³¹cz¹cego w sobie cechy praktyki zarówno eksploatacyjnej,
jak i antykonkurencyjnej.
Maj¹c powy¿sze na uwadze nale¿a³o orzec, jak w punkcie II sentencji. […]
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Wykaz decyzji wydanych w miesi¹cach: styczeñ, luty, marzec, kwiecieñ, maj, czerwiec 2005 r.
1.
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Decyzja z dnia 3.01.2005 r. (nr DOK-1/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno - Us³ugowe Pol - Rek Sp. z o.o. nad Jedynka Beta S.A. w P.
Decyzja z dnia 3.01.2005 r. (nr RKR-1/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Annie L. - Przedsiêbiorstwo Handlowo - Produkcyjne ANKO - POL w T.
Decyzja z dnia 3.01.2005 r. (nr RWR-1/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Cinema City Poland Sp. z o.o. w W.
Decyzja z dnia 4.01.2005 r. (nr R£O-1/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Parafii Koœcio³a Ewangelicko - Metodystycznego - Oœrodek Nauczania Jêzyka Angielskiego „Metodyœci” w K.
Decyzja z dnia 5.01.2005 r. (nr DNR-1/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko P.P.H. „PALEX” Lech P. w C.
Decyzja z dnia 5.01.2005 r. (nr DOK-2/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na po³¹czeniu POLSKICH M£YNÓW
S.A. w W. z Zak³adami Zbo¿owo - M³ynarskimi „PZZ” S.A. w K.
Decyzja z dnia 6.01.2005 r. (nr DOK-3/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez Zbigniewa B.
i Krzysztofa D. cz³onków Rady Nadzorczej Zjednoczonych Przedsiêbiorstw Rozrywkowych S.A. w W. funkcji cz³onków Rady
Nadzorczej Orbis Casino Sp. z o.o. w W.
Decyzja z dnia 6.01.2005 r. (nr RWR-2/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z wniosku
Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko Unii Rozwoju i Wspierania Finansowego Sp. z o.o. w W.
Decyzja z dnia 7.01.2005 r. (nr DDK-1/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z wniosku
Federacji Konsumentów w W. przeciwko przedsiêbiorcom Marcie M. i Eugeniuszowi W. - „Morgan” Fabryka Okien i Drzwi w Œ.
Decyzja z dnia 7.01.2005 r. (nr RLU-1/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na po³¹czeniu Spó³dzielni Mleczarskiej
„Mlekpol” w G. i Spó³dzielni Mleczarskiej „Osowa” w B.
Decyzja z dnia 10.01.2005 r. (nr RWR-3/05) o na³o¿eniu obowi¹zków na Us³ugi Komunalne ,,WodNik” Sp. z o.o. w T.
Decyzja z dnia 11.01.2005 r. (nr RBG-1/05) o uchyleniu decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
22.11.2004 r., nr RBG-31/04.
Decyzja z dnia 12.01.2005 r. (nr DOK-4/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Van
Sillevoldt B.V. w H. nad Rol - Ry¿ Sp. z o.o. w G.
Decyzja z dnia 13.01.2005 r. (nr RKT-1/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Zjednoczone
Przedsiêbiorstwa Rozrywkowe S.A. w W. nad Bingo Centrum Sp. z o.o. w K.
Decyzja z dnia 14.01.2005 r. (nr DOK-5/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez 9 przedsiêbiorców
wspólnego przedsiêbiorcy - Agencji Rozwoju Ma³opolski Zachodniej S.A. w C.
Decyzja z dnia 14.01.2005 r. (nr DOK-6/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie przejêcia przez LUX - MED. Sp. z o.o. w W.
kontroli nad Zak³adem Leczniczo Diagnostycznym „Kopernik” Sp. z o.o. w £.
Decyzja z dnia 14.01.2005 r. (nr RBG-2/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez spó³kê
Ukrainskaja Gorno - Metalurgiczieskaja Kompania w U. nad GCB Centrostal Bydgoszcz S.A. w B.
Decyzja z dnia 18.01.2005 r. (nr DAR-1/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Citibank N.A. w U. nad ABN AMRO Bank N.V. w H.
Decyzja z dnia 19.01.2005 r. (nr RBG-3/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie z wniosku
Elana S.A. w T. przeciwko Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej Toruñ Sp. z o.o. w T.
Decyzja z dnia 20.01.2005 r. (nr DOK-9/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Agros Nova
Sp. z o.o. w W. nad czêœciami przedsiêbiorców: Grupa DrWitt Sp. z o.o. w W., Soki S.A. w W. oraz Soki DrWitt Sp. z o.o. w U.
Decyzja z dnia 21.01.2005 r. (nr DOK-7/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Intralot S.A.
Integrated Lottery Systems and Services w G. nad TOTOLOTEK TOTO - MIX S.A. w W.
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22. Decyzja z dnia 21.01.2005 r. (nr DOK-8/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez DEG - Deutsche
Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH w N. udzia³ów LUX - MED Sp. z o.o. w W.
23. Decyzja z dnia 21.01.2005 r. (nr RLU-2/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Stokrotka Sp. z o.o. w L.
24. Decyzja z dnia 24.01.2005 r. (nr RWR-4/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie na³o¿enia kary pieniê¿nej na Ekologiczn¹ Pralniê
Chemiczn¹ FRANIA Sp. z o.o. w W. z tytu³u nieudzielania informacji Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
25. Decyzja z dnia 24.01.2005 r. (nr RWR-5/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Ekologicznej Pralni
Chemicznej FRANIA Sp. z o.o. w W.
26. Decyzja z dnia 25.01.2005 r. (nr DOK-11/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku przedsiêbiorców Jaros³awa G.
i Paw³a T. - Przedsiêbiorstwo Stoff w K. przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w W.
27. Decyzja z dnia 26.01.2005 r. (nr DOK-10/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Celanese
Americas Corporation w U. nad Vinamul Limited w W., Vinamul B.V. w H. oraz aktywami Ergon Investments UK Limited w W.
28. Decyzja z dnia 26.01.2005 r. (nr RBG-4/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Central
European Closures Polska S.A. w W. nad Przedsiêbiorstwem Produkcyjno - Handlowym „DGS” Sp. z o.o. w W.
29. Decyzja z dnia 27.01.2005 r. (nr RBG-5/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie z wniosku
Elana S.A. w T. przeciwko Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej Toruñ Sp. z o.o. w T.
30. Decyzja z dnia 28.01.2005 r. (nr DNR-2/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Tadeuszowi
D. - Przedsiêbiorstwo Produkcyjno - Us³ugowo - Handlowe „DRAWEX” w ¯.
31. Decyzja z dnia 28.01.2005 r. (nr RKT-2/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Fabrykê
Maszyn FAMUR S.A. w K. nad Fabryk¹ Zmechanizowanych Obudów Œcianowych FAZOS S.A. w T.
32. Decyzja z dnia 31.01.2005 r. (nr DOK-12/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Elbekies
GmbH w N. nad Tar - Kros Sp. z o.o. w T. i Haniel Baustoff - Industrie Sand und Kieswerke GmbH & Co. KG w N.
33. Decyzja z dnia 31.01.2005 r. (nr RLU-3/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Lublindis Sp. z o.o. w L.
34. Decyzja z dnia 1.02.2005 r. (nr RWA-1/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów
w W. przeciwko Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A. w W.
35. Decyzja z dnia 1.02.2005 r. (nr RWR-6/05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Gminy W. przeciwko
Zak³adowi Budowlanemu BAR - BUD w B., Politechnice Opolskiej w O., Centrum Naukowo - Badawczemu Rozwoju
Budownictwa MOSTAR w W., Mati Sp. z o.o. w W., Zespo³owi Autorskiemu Daniel K. w K.
36. Decyzja z dnia 2.02.2005 r. (nr RWR-7/05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Ragn - Sells Polska Sp. z o.o. w W.
przeciwko Gminie G.
37. Decyzja z dnia 3.02.2005 r. (nr DNR-6/05) o na³o¿eniu obowi¹zku na TOPEX Sp. j. w W.
38. Decyzja z dnia 3.02.2005 r. (nr DOK-13/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Sun Capital
Advisors III LP w U. nad Honeywell Industrial Polymers Co. Ltd. w C. oraz Honeywell SYSKO Co. Ltd. w K.
39. Decyzja z dnia 3.02.2005 r. (nr RKT-3/05) o zmianie decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30.12.2004 r.,
nr RKT-72/04.
40. Decyzja z dnia 3.02.2005 r. (nr R£O-2/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Miastu K.
41. Decyzja z dnia 4.02.2005 r. (nr DOK-14/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Lenovo
Group Limited w H. nad czêœci¹ maj¹tku International Business Machines Corporation w U.
42. Decyzja z dnia 4.02.2005 r. (RKR-2/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Zrzeszenia Transportu
Prywatnego w Z. przeciwko Gminie Miasta Z.
43. Decyzja z dnia 7.02.2005 r. (nr DOK-15/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Carrefour
Polska Sp. z o.o. w W. nad czêœciami przedsiêbiorców Ahold Polska Sp. z o.o. w K. i Aper Sp. z o.o. w K.
44. Decyzja z dnia 7.02.2005 r. (nr DOK-16/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez
Behr Service GmbH w N. oraz przedsiêbiorców Artura i Mariana K. wspólnego przedsiêbiorcy - MAR-ART. Behr Service Sp. z o.o. w K.
45. Decyzja z dnia 7.02.2005 r. (nr RKR-3/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Andrzejowi K. - Firma Handlowa „Mokasyn” w D.
46. Decyzja z dnia 7.02.2005 r. (nr R£O-3/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Gwarant
Sp. z o.o. w K. nad Zak³adami Galwanicznymi i Lakierniczymi S.A. ZUGiL w W.
47. Decyzja z dnia 8.02.2005 r. (nr RGD-1/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Financiere
Gaillon 2 SAS w P. nad Societe d´Amenagement Urbain et Rural S.A w F.
48. Decyzja z dnia 8.02.2005 r. (nr RKR-4/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez HSW Trading Sp. z o.o. w S. nad Dressta Sp. z o.o. w S.
49. Decyzja z dnia 8.02.2005 r. (nr RKT-4/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Jolancie K. - OPELAC Open English Language Centre w G.
50. Decyzja z dnia 8.02.2005 r. (nr RKT-5/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Wy¿szej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej w B.
51. Decyzja z dnia 8.02.2005 r. (nr RWR-8/05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy Wies³awy D. Przedsiêbiorstwo Produkcyjno - Us³ugowo - Handlowe Celinka - Marine - State w K. przeciwko Przedsiêbiorstwu
Elektroenergetycznemu Zespo³u Elektrociep³owni Wroc³awskich ESFV Sp. z o.o. w W.
52. Decyzja z dnia 9.02.2005 r. (nr RBG-6/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Tiara
Investments Sp. z o.o. w W. nad Euro Mall Bydgoszcz Sp. z o.o. w W.
53. Decyzja z dnia 9.02.2005 r. (nr RGD-2/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Rafa³owi F. - MF Electronics w W.
54. Decyzja z dnia 9.02.2005 r. (nr RPZ-1/05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w K. przeciwko Amica Wronki S.A. w W.
55. Decyzja z dnia 10.02.2005 r. (nr DNR-7/05) o na³o¿eniu obowi¹zków na przedsiêbiorcê Dariusza O. - Zak³ad Produkcji Mebli w R.
(publ. - poz. 17 w niniejszym nr Dziennika).
56. Decyzja z dnia 10.02.2005 r. (nr RGD-3/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Henrykowi S. - Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe Merkury Sp. j. w £.

DZIENNIK URZÊDOWY NR 2

64

57. Decyzja z dnia 10.02.2005 r. (nr RKT-6/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w K.
58. Decyzja z dnia 10.02.2005 r. (nr RLU-4/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Grupie Kapita³owo - Budowlanej EUROGROUP Sp. z o.o. w K.
59. Decyzja z dnia 10.02.2005 r. (nr RLU-5/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Przedsiêbiorstwa
Us³ugowo - Asenizacyjnego „Astwa” Sp. z o.o. w B. przeciwko Przedsiêbiorstwu Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. w G.
60. Decyzja z dnia 10.02.2005 r. (nr RLU-6/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Zbigniewowi O. - „Centaur”, „Arkana Ksi¹¿ki”, „U Pauliny” - Hanna Sz. i Zbigniew O.
61. Decyzja z dnia 10.02.2005 r. (nr RWR-9/05) o zmianie decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
6.01.2005 r., nr RWR 2/05.
62. Decyzja z dnia 11.02.2005 r. (nr RGD-04/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko „EMLN” Sp. z o.o. w W.
63. Decyzja z dnia 11.02.2005 r. (nr RGD-5/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Niemieckiemu Instytutowi Jêzyków i Gospodarki Sp. z o.o. w S.
64. Decyzja z dnia 11.02.2005 r. (nr R£O-4/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Markowi W. - Akademia Sukcesu w K.
65. Decyzja z dnia 14.02.2005 r. (nr DDK-2/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Ma³gorzacie M. - Centrum Nauki i Biznesu „¯AK” w £.
66. Decyzja z dnia 14.02.2005 r. (nr DDK-3/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Agro - Man Sp. z o.o. w W.
67. Decyzja z dnia 14.02.2005 r. (nr RGD-6/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Megamedia Sp. z o.o. w W.
68. Decyzja z dnia 14.02.2005 r. (nr RGD-7/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Andrzejowi C. - „Sofrozyna” w W.
69. Decyzja z dnia 14.02.2005 r. (nr R£O-5/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Tomaszowi i Gra¿ynie N. - Przedsiêbiorstwo Handlowo Us³ugowe „G T” w K.
70. Decyzja z dnia 14.02.2005 r. (nr RWR-10/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z
wniosku Elfaz - Bogus³aw i Zbigniew W. w G. przeciwko EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. w W.
71. Decyzja z dnia 15.02.2005 r. (nr RBG-7/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Zak³ady
Miêsne NOVE Sp. z o.o. w N. nad Zak³adem Przetwórstwa Miêsnego CORRIDA Sp. j. Edward Z., Zygmunt Œ. Zak³ad Pracy
Chronionej w N.
72. Decyzja z dnia 15.02.2005 r. (nr RLU-7/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z wniosku
Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Z. przeciwko przedsiêbiorcy Robertowi B. - Teleradiomechanika w Z.
73. Decyzja z dnia 17.02.2005 r. (nr DNR-8/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko TOPEX Sp. j. w W.
74. Decyzja z dnia 17.02.2005 r. (nr DOK-17/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Nowe
Wydawnictwo Sp. z o.o. w £. nad czêœci¹ maj¹tku Œl¹skiego Domu Wydawniczego „Media & Press” Sp. z o.o. w L.
75. Decyzja z dnia 17.02.2005 r. (nr DOK-18/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Stowarzyszenia Producentów Czêœci Motoryzacyjnych w W. przeciwko Przemys³owemu Instytutowi Motoryzacji w W.
76. Decyzja z dnia 18.02.2005 r. (nr R£O-6/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Iwonie S. i Janinie N. - Szko³a Jêzyków Obcych Euroschool w K.
77. Decyzja z dnia 21.02.2005 r. (nr DOK-19/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez R&M
Izomar Sp. z o.o. w W. nad Zak³adem Wykonawstwa Remontów i Inwestycji Sp. z o.o. w T.
78. Decyzja z dnia 21.02.2005 r. (nr DOK-20/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez R&M
Izomar Sp. z o.o. nad Tarnowskim Przedsiêbiorstwem Produkcyjno - Us³ugowym „WIEZAT” Sp. z o.o. w T.
79. Decyzja z dnia 21.02.2005 r. (nr RBG-8/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Spó³dzielni Mieszkaniowej „Domator” w O. przeciwko Zak³adowi Energetycznemu S.A. w O.
80. Decyzja z dnia 22.02.2005 r. (nr DOK-21/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez KONE
Corporation w F. nad MacGREGOR International AB w S.
81. Decyzja z dnia 22.02.2005 r. (nr RWA-2/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Multico Sp.
z o.o. w W. nad Energopol - Warszawa S.A. w W.
82. Decyzja z dnia 23.02.2005 r. (nr DAR-2/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez HDI
International Holding AG w N. nad Tryg Polska Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. w R.
83. Decyzja z dnia 23.02.2005 r. (nr DOK-22/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez MaMaison
Residences S.A. w L. nad Diana Development Sp. z o.o. w W.
84. Decyzja z dnia 23.02.2005 r. (nr RGD-8/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Germanicus Niemieckie Centrum Jêzykowe Sp. z o.o. w G.
85. Decyzja z dnia 23.02.2005 r. (nr RGD-9/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy BEST - Lektorzy Jêzyków Obcych Sp. z o.o. w G.
86. Decyzja z dnia 23.02.2005 r. (nr RKR-5/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Tadeuszowi J. - dzia³alnoœæ gospodarcza w zakresie handlu artyku³ami spo¿ywczo - przemys³owymi w K.
87. Decyzja z dnia 23.02.2005 r. (nr RKT-7/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w W. (publ. - poz. 18 w niniejszym nr Dziennika).
88. Decyzja z dnia 24.02.2005 r. (nr RGD-10/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Dagmarze M. - Centrum Jêzykowe „Cogito” w G.
89. Decyzja z dnia 24.02.2005 r. (nr RKT-8/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez VECTRA
Technologie S.A. w E. nad Œl¹sk¹ Telewizj¹ Kablow¹ Sp. z o.o. w Z.
90. Decyzja z dnia 24.02.2005 r. (nr RKT-9/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Polish Enterprise
Fund V L.P. w U. udzia³ów Zak³adu Us³ug Technicznych „Galwano - Technika I” Sp. z o.o. w B.
91. Decyzja z dnia 25.02.2005 r. (nr DNR-9/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcom M. i J. Zaj¹c
- Zext Sp. j. w W.
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92. Decyzja z dnia 25.02.2005 r. (nr RKR-6/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Zebra i Duhan Sp. j. w K.
93. Decyzja z dnia 25.02.2005 r. (nr RKR-7/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Krzysztofowi R. - FU EWAN w B.
94. Decyzja z dnia 28.02.2005 r. (nr DOK-23/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Tenedora
Nemak S.A. de C.V. nad Rautenbach AG w N.
95. Decyzja z dnia 28.02.2005 r. (nr RKT-10/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o. w W. przeciwko Okrêgowej Izbie Aptekarskiej w K.
96. Decyzja z dnia 28.02.2005 r. (nr RLU-8/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie z urzêdu
przeciwko Przedsiêbiorstwu Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. w R.
97. Decyzja z dnia 28.02.2005 r. (nr RLU-9/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Media Markt Polska Sp. z o.o. Rzeszów Spó³ka komandytowa w W. (publ. - poz. 19 w niniejszym nr Dziennika).
98. Decyzja z dnia 28.02.2005 r. (nr RPZ-2/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Krzysztofowi P. - Przedsiêbiorstwo Handlowo - Us³ugowe „Persoft” w Œ.
99. Decyzja z dnia 28.02.2005 r. (nr RWA-3/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez
Lunga Enterprises Limited w N. udzia³ów spó³ki Profesjona³ Sp. z o.o. w W.
100.Decyzja z dnia 28.02.2005 r. (nr RWA-4/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez
Massarosa Holding Limited w N. udzia³ów spó³ki Profesjona³ Sp. z o.o. w W.
101.Decyzja z dnia 28.02.2005 r. (nr RWR-11/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Polskie
Sieci Elektroenergetyczne S.A. w W. nad spó³k¹ Elektrociep³ownia Gorzów S.A. w G.
102.Decyzja z dnia 28.02.2005 r. (nr RWR-12/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z
wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko F.H. „Bartex” Adam £. w W.
103.Decyzja z dnia 1.03.2005 r. (nr RLU-10/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Witoldowi W. - „Wysy³kowa.pl” w £.
104.Decyzja z dnia 3.03.2005 r. (nr DDK-5/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Tel - Art Sp. z o.o. w W.
105.Decyzja z dnia 3.03.2005 r. (nr RKT-11/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Dagmarze P. Przedsiêbiorstwo Handlowo - Us³ugowe „Koncepcja - Bis” w K.
106.Decyzja z dnia 3.03.2005 r. (nr RWA-05/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko General Motors Poland
Sp. z o.o. w W.
107.Decyzja z dnia 4.03.2005 r. (nr DOK-25/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Falck
Medycyna Sp. z o.o. w W. nad Medar Sp. z o.o. w W.
108.Decyzja z dnia 4.03.2005 r. (nr RBG-9/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Pol - Mot Warfama
w D. przeciwko Zak³adowi Us³ug Wodnych Sp. z o.o. w D.
109.Decyzja z dnia 4.03.2005 r. (nr RGD-11/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Szkole Jêzyków Europejskich „Universus” Sp. z o.o. w G.
110.Decyzja z dnia 4.03.2005 r. (nr RGD-12/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Agnieszce P. - „Szko³a WELL” w G.
111.Decyzja z dnia 4.03.2005 r. (nr RGD-13/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Bart³omiejowi S. i Paw³owi £. - POL-GAZ w S.
112.Decyzja z dnia 4.03.2005 r. (nr RKR-8/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z wniosku
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w G. przeciwko przedsiêbiorcy Irenie P. - Firma Handlowo - Us³ugowa w G.
113.Decyzja z dnia 4.03.2005 r. (nr RKR-9/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z wniosku
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w G. przeciwko przedsiêbiorcy Grzegorzowi A. - Firma Handlowa MC GREGOR w S.
114.Decyzja z dnia 4.03.2005 r. (nr R£O-7/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Halinie M. - Emerson College w K.
115.Decyzja z dnia 4.03.2005 r. (nr RPZ-3/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Aleksandrowi P. - Zak³ad Produkcyjny „Aleksander” w C.
116.Decyzja z dnia 7.03.2005 r. (nr DOK-24/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie z wniosku
spó³ki Cyfrowy Polsat S.A. w E. przeciwko Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w W.
117.Decyzja z dnia 7.03.2005 r. (nr RKR-10/05) o na³o¿eniu obowi¹zku na Firmê Handlow¹ FENI Sp. z o.o. w B.
118.Decyzja z dnia 8.03.2005 r. (nr RBG-10/05) o na³o¿eniu na Ewê M. Prezesa Zarz¹du Grupy Finansowo Handlowej „NOVA”
Sp. z o.o. i Grupê Finansowo - Handlow¹ „NOVA” Sp. z o.o. w G. kary pieniê¿nej z tytu³u niewykonania decyzji Prezesa Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 3.06.2004 r., nr RBG-15/04.
119.Decyzja z dnia 8.03.2005 r. (nr RGD-14/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Agencji Turystycznej
„Migacz Travel” w S.
120.Decyzja z dnia 8.03.2005 r. (nr RKR-11/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Mieczys³awowi M. - Firma T.U.H.P. „MAKAJ” w Z.
121.Decyzja z dnia 8.03.2005 r. (nr RKT-12/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Barbarze £. - Centrum Edukacyjne „PROGRESS” w J.
122.Decyzja z dnia 8.03.2005 r. (nr RLU-11/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Stokrotka Sp. z o.o. w L.
123.Decyzja z dnia 9.03.2005 r. (nr DNR-10/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Edwardowi
B. - Zak³ad Produkcyjno - Us³ugowy w C.
124.Decyzja z dnia 9.03.2005 r. (nr DNR-12/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko „Poltrade” Waletko Sp. j. w C.
125.Decyzja z dnia 9.03.2005 r. (nr DOK-26/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez General
Logistics Systems B.V. w H. nad spó³k¹ General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. w G.
126.Decyzja z dnia 9.03.2005 r. (nr R£O-8/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Dariuszowi M. - Szko³a Jêzyka Angielskiego „Arkana” w K.
127.Decyzja z dnia 9.03.2005 r. (nr RPZ-4/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Jackowi F. - MMT w P.
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128.Decyzja z dnia 9.03.2005 r. (nr RWA-6/05) o o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Plaza
Centers (Europe) B.V. w H. nad Sadyba Centre S.A. w W. i Hokus Pokus Rozrywka Sp. z o.o. w W.
129.Decyzja z dnia 10.03.2005 r. (nr DDK-6/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów
w sprawie z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w R. przeciwko Midex Starzycki, £abêdŸ Sp. j. w K.
130.Decyzja z dnia 10.03.2005 r. (nr RKR-12/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy
Mieczys³awa J. - Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe „MIKI” w K. przeciwko Gminie S.
131.Decyzja z dnia 10.03.2005 r. (nr RKR-13/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Robertowi P. - ROPSO w M.
132.Decyzja z dnia 10.03.2005 r. (nr RKT-13/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Uniwersytetowi Œl¹skiemu w K.
133.Decyzja z dnia 10.03.2005 r. (nr RKT-14/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Alinie J. - Szko³a Jêzyków Obcych „ELITA” w C.
134.Decyzja z dnia 10.03.2005 r. (nr RKT-15/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Rafa³owi G. - „GLOTTA - Jêzyki Obce” w C.
135.Decyzja z dnia 10.03.2005 r. (nr RPZ-5/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Patrykowi S. - „Q - Workshop” w P.
136.Decyzja z dnia 10.03.2005 r. (nr RWR-13/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Œ. przeciwko Tesco Polska Sp. z o.o. w K.
137.Decyzja z dnia 11.03.2005 r. (nr RGD-15/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez LUX MED Sp. z o.o. w W. nad „Medika” Us³ugi Medyczne Sp. z o.o. w P.
138.Decyzja z dnia 11.03.2005 r. (nr RGD-16/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Bratniak Sp. z o.o. w G. (publ. - poz. 20 w niniejszym nr Dziennika).
139.Decyzja z dnia 11.03.2005 r. (nr RKR-14/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Marzenie G. - Firma Wielobran¿owa „Dama” w M.
140.Decyzja z dnia 11.03.2005 r. (nr RWA-7/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Powiatowego Rzecznika w M. przeciwko przedsiêbiorcy Januszowi S. - Przedsiêbiorstwo Handlowo - Us³ugowe „COPI
FLEX” w P.
141.Decyzja z dnia 14.03.2005 r. (nr R£O-9/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Gra¿ynie K. - Wiedza Wojewódzki Oœrodek Kszta³cenia Zawodowego i Jêzyków Obcych w £.
142.Decyzja z dnia 15.03.2005 r. (nr RKT-16/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko INTERIA.PL S.A. w K.
143.Decyzja z dnia 15.03.2005 r. (nr RLU-12/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Przedsiêbiorstwu Pañstwowemu Wydawnictwa Naukowo - Techniczne w W.
144.Decyzja z dnia 16.03.2005 r. (nr RGD-17/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Gdañskiego Zwi¹zku Przedsiêbiorców w G. przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w W.
145.Decyzja z dnia 16.03.2005 r. (nr RKR-15/05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w G. przeciwko przedsiêbiorcy Annie B. - F.H. „DAWID” w W.
146.Decyzja z dnia 16.03.2005 r. (nr RKT-17/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko Harbor
Point Sp. z o.o. w P., Wkra S.A. w W., Bertelsmann Media Sp. z o.o. w W., „WIKR, P. Kryst, R. Witon” Sp. j. w W.,
Ogólnopolskiemu Systemowi Dystrybucji Wydawnictw - Azymut Sp. z o.o. w W., DISO Sp. z o.o. w W., Firmie Ksiêgarskiej Jacek
Olesiejuk Sp. z o.o. w W., EMPIK Sp. z o.o. w W. (publ. - poz. 21 w niniejszym nr Dziennika).
147.Decyzja z dnia 18.03.2005 r. (nr DOK-28/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez A/S
Dantherm Holding w D. nad DISA Sp. z o.o. w M.
148.Decyzja z dnia 18.03.2005 r. (nr RBG-11/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Wy¿szej Szkole Kultury
Spo³ecznej i Medialnej w T.
149.Decyzja z dnia 18.03.2005 r. (nr RGD-18/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko SPECTRUM
Specjalistycznemu Oœrodkowi Jêzyków Obcych w G.
150.Decyzja z dnia 18.03.2005 r. (nr RGD-19/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Krzysztofowi G. - „Abitech” w W.
151.Decyzja z dnia 18.03.2005 r. (nr RKR-16/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w G. przeciwko przedsiêbiorcy Paw³owi C. - Przedsiêbiorstwo Handlowe „Jordan” s.c. w S.
152.Decyzja z dnia 18.03.2005 r. (nr RKT-18/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Politechnice Œl¹skiej w G.
153.Decyzja z dnia 18.03.2005 r. (nr RKT-19/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Adamowi K. - „Dialog” w M.
154.Decyzja z dnia 18.03.2005 r. (nr RPZ-7/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Magdalenie W. - „POINT” w P.
155.Decyzja z dnia 18.03.2005 r. (nr RWA-8/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez Dariusza B. Prezesa
Zarz¹du ABG S.A. w W. funkcji cz³onka zarz¹du Ster - Projekt S.A. w W.
156.Decyzja z dnia 21.03.2005 r. (nr DOK-29/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Elektrokoppar Svenska AB w S. nad NKT Cables Sp. z o.o. w C.
157.Decyzja z dnia 21.03.2005 r. (nr RGD-20/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Logon S.A. w B.
158.Decyzja z dnia 23.03.2005 r. (nr RKR-17/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w G. przeciwko przedsiêbiorcy Annie S. - „ANYKS” w G.
159.Decyzja z dnia 24.03.2005 r. (nr RKT-20/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko przedsiêbiorcy Andrzejowi T. - P.W. „TOP - GAS” w O.
160.Decyzja z dnia 25.03.2005 r. (nr DNR-13/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Ryszardowi K. P.P.H.U. Klupœ w G.
161.Decyzja z dnia 25.03.2005 r. (nr DNR-14/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy
Wojciechowi B. - Firma Handlowo - Us³ugowa HURT - ROWER w C.
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162.Decyzja z dnia 25.03.2005 r. (nr RKR-18/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko SAT KOL Sp. j. w G.
163.Decyzja z dnia 25.03.2005 r. (nr RKR-19/05) o na³o¿eniu obowi¹zku na przedsiêbiorcê Stanis³awa L. - „Prolech” w S.
164.Decyzja z dnia 29.03.2005 r. (nr RKR-20/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w prawie z urzêdu
przeciwko Karpackiej Spó³ce Gazowniczej Sp. z o.o. w T.
165.Decyzja z dnia 29.03.2005 r. (nr RKT-21/05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Miejskiego Rzecznika
Konsumentów w C. przeciwko Lokalnemu Zrzeszeniu W³aœcicieli Nieruchomoœci w C.
166.Decyzja z dnia 1.04.2005 r. (nr DAR-3/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie objêcia przez Trinity Management Sp. z o.o. w W.
akcji Jupiter Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Jupiter S.A. w W.
167.Decyzja z dnia 1.04.2005 r. (nr DOK-30/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez „Real,- Sp. z
o.o. i Spó³ka” Spó³ka Komandytowa w W. nad Ahold Polska Sp. z o.o. w K.
168.Decyzja z dnia 1.04.2005 r. (nr RKR-21/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Leszkowi W. - Centrum Edukacji Gospodarczej w K.
169.Decyzja z dnia 1.04.2005 r. (nr R£O-10/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Agacie I. - „Mamadama” w P.
170.Decyzja z dnia 4.04.2005 r. (nr RWR-14/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcom Barbarze
i Magdalenie B. - Firma Handlowa GALARY s.c. w G.
171.Decyzja z dnia 5.04.2005 r. (nr RGD-21/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Intercom Sp. z o.o. w L.
172.Decyzja z dnia 5.04.2005 r. (nr RGD-22/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Jaros³awowi W. - „Planeta” w I.
173.Decyzja z dnia 5.04.2005 r. (nr RKR-22/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Karpackiej Spó³ce Gazownictwa Sp. z o.o. w T.
174.Decyzja z dnia 5.04.2005 r. (nr RLU-13/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” w B.
175.Decyzja z dnia 5.04.2005 r. (nr RPZ-9/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Remondis
Sanitech Sp. z o.o. w P. nad Zak³adem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w K.
176.Decyzja z dnia 6.04.2005 r. (nr DOK-31/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Blitz 04-146
GmbH w N. nad Zak³adem Urz¹dzeñ Gazowniczych Gazomet Sp. z o.o. w R.
177.Decyzja z dnia 6.04.2005 r. (nr RKR-23/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie z wniosku
Zak³adów Metalurgicznych „TRZEBINA” w T. przeciwko Rejonowemu Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w C.
178.Decyzja z dnia 6.04.2005 r. (nr RPZ-10/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Wielkopolskiej Izbie Lekarsko - Weterynaryjnej w P.
179.Decyzja z dnia 7.04.2005 r. (nr RKR-24/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów
w sprawie z urzêdu przeciwko AUTOROM Sp. z o.o. w K.
180.Decyzja z dnia 7.04.2005 r. (nr RWR-15/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Œ. przeciwko Kruk Sp. z o.o. w W. (publ. - poz. 22 w niniejszym nr Dziennika).
181.Decyzja z dnia 11.04.2005 r. (nr RGD-23/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Rady Powiatu w B. przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w W.
182.Decyzja z dnia 12.04.2005 r. (nr RKT-22/05) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Bank Millennium S.A. w W. z tytu³u niewykonania decyzji
Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28.11.2003 r., nr RKT-55/03.
183.Decyzja z dnia 12.04.2005 r. (nr RLU-14/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Lubelskiej
Korporacji Komunikacyjnej Sp. z o.o. w L. przeciwko Gminie L.
184.Decyzja z dnia 13.04.2005 r. (nr DOK-32/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Przedsiêbiorstwo Eksploatacji Ruroci¹gów Naftowych „PrzyjaŸñ” S.A. w P. nad Przedsiêbiorstwem Prze³adunku Paliw P³ynnych
„Naftoport” Sp. z o.o. w G.
185.Decyzja z dnia 13.04.2005 r. (nr RKR-25/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Zofii K. i Annie S. - Sklep „Obuwie i Galanteria” w K.
186.Decyzja z dnia 13.04.2005 r. (nr RWA-9/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Penta Investments
Limited w L. udzia³ów Profesjona³ Sp. z o.o. w W.
187.Decyzja z dnia 13.04.2005 r. (nr RWR-16/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Przedsiêbiorstwu
Produkcyjno - Handlowemu ABI Sp. j. Bogdan A., Krzysztof D., Dariusz A. w N.
188.Decyzja z dnia 14.04.2005 r. (nr RGD-24/05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Ogólnopolskiego Zwi¹zku
Akademickiego w W. przeciwko Uniwersytetowi Gdañskiemu w G.
189.Decyzja z dnia 15.04.2005 r. (nr DOK-33/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez United
Parcel Service Belgium NV w B. nad Messenger Service Stolica S.A. w W.
190.Decyzja z dnia 15.04.2005 r. (nr RBG-15/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Automatic
Serwis Sp. z o.o. w B. przeciwko TVN 24 Sp. z o.o. w W.
191.Decyzja z dnia 15.04.2005 r. (nr RKR-26/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Wojtas Trade Sp. z o.o. w N.
192.Decyzja z dnia 15.04.2005 r. (nr RKR-27/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko AJM Partner Conrad Electronic Sp. z o.o. w W.
193.Decyzja z dnia 15.04.2005 r. (nr RKR-28/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Dariuszowi W. i Maciejowi L. - Alarm Serwis s.c. w R.
194.Decyzja z dnia 15.04.2005 r. (nr RKR-29/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Lucynie i Stanis³awowi H. - Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe „CYMES” w R.
195.Decyzja z dnia 15.04.2005 r. (nr RKR-30/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Stanis³awowi G. - Przedsiêbiorstwo Handlowo - Us³ugowe „Góratex” w K.
196.Decyzja z dnia 15.04.2005 r. (nr R£O-11/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Joannie M. w £.
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197.Decyzja z dnia 18.04.2005 r. (nr DDK-8/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Alan Sp. z o.o. w O.
198.Decyzja z dnia 18.04.2005 r. (nr RKR-31/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Faxe
Polska Sp. z o.o. w P. nad „Browary Polskie Brok - Strzelec” S. A. w K.
199.Decyzja z dnia 18.04.2005 r. (nr R£O-12/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko BRE Bank S.A. w W.
200.Decyzja z dnia 20.04.2005 r. (nr DOK-34/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Alcan
Packaging Z³otów Sp. z o.o. w organizacji w W. nad Parkside Flexibles S.A w Z.
201.Decyzja z dnia 20.04.2005 r. (nr DOK-35/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Naftê
Polsk¹ S.A. w W. nad spó³kami: Zak³ady Azotowe w Tarnowie - Moœcicach S.A. w T., Zak³ady Azotowe Kêdzierzyn S.A. w K.,
Zak³ady Chemiczne „Organika - Sarzyna” S.A. w N., Zak³ady Chemiczne „Zachem” S.A. w B.
202.Decyzja z dnia 20.04.2005 r. (nr DOK-36/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
International Restaurant Investments L.L.C. w U. nad AmRest Holdings N.V. w H.
203.Decyzja z dnia 20.04.2005 r. (nr RGD-25/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Filipowi K. - Debitum Filip K. w W.
204.Decyzja z dnia 20.04.2005 r. (nr RKR-32/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko BALL Sp. z o.o. w O.
205.Decyzja z dnia 21.04.2005 r. (nr RBG-16/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku przedsiêbiorców Romana i Bartosza K. przeciwko spó³ce Miejskie Wodoci¹gi i Kanalizacja Sp. z o.o. w B.
206.Decyzja z dnia 21.04.2005 r. (nr RKT-23/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Gminie K.
207.Decyzja z dnia 22.04.2005 r. (nr DOK-37/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Guldskalen D 321 AB w S. nad Zetterbergs Produkt AB w S.
208.Decyzja z dnia 22.04.2005 r. (nr RBG-18/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie z urzêdu
przeciwko Edytor Sp. z o.o. w O.
209.Decyzja z dnia 22.04.2005 r. (nr RBG-19/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy
Danuty B. - Zak³ad Pogrzebowy „Hades” w B. przeciwko przedsiêbiorcy Alinie N. - Komunalny Zak³ad Us³ugowy „AL - BIS” w B.
i Gminie B.
210.Decyzja z dnia 22.04.2005 r. (nr RBG-20/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku przedsiêbiorcy Danuty B. - Zak³ad Pogrzebowy „Hades” w B. przeciwko przedsiêbiorcy Alinie N. - Komunalny Zak³ad
Us³ugowy „AL - BIS” w B. i Gminie B.
211.Decyzja z dnia 22.04.2005 r. (nr RBG-21/05) o stosowaniu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie z wniosku
przedsiêbiorcy Danuty B. - Zak³ad Pogrzebowy „Hades” w B. przeciwko przedsiêbiorcy Alinie N. - Komunalny Zak³ad Us³ugowy
„AL - BIS” w B. i Gminie B.
212.Decyzja z dnia 22.04.2005 r. (nr RLU-15/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Interbook Wydawnictwo Bogus³aw K. w S.
213.Decyzja z dnia 22.04.2005 r. (nr R£O-13/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Iwonie S. i Janinie N. - Szko³a Jêzyków Obcych „Euroschool” w K.
214.Decyzja z dnia 22.04.2005 r. (nr RPZ-11/05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Œ. przeciwko PKN ORLEN S.A. w P., BP Express Sp. z o.o. w K., STATOIL Polska Sp. z o.o. w Œ.
215.Decyzja z dnia 22.04.2005 r. (nr RWA-10/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Oktogon
Investments ApS w D. akcji Prosper S.A. w W.
216.Decyzja z dnia 22.04.2005 r. (nr RWR-17/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Spó³ce NOWICKA Holding Sp. z o.o. w W.
217.Decyzja z dnia 25.04.2005 r. (nr DOK-38/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez Celsa Polska
Holding Sp. z o.o. w O. i CMC Zawiercie S.A. w Z. wspólnego przedsiêbiorcy Centrum Promocji Jakoœci Stali Sp. z o.o. w W.
218.Decyzja z dnia 25.04.2005 r. (nr DOK-39/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Brink's
Duch Holdings B.V. w H. nad Securitas C.I.T. Sp. z o.o. w W.
219.Decyzja z dnia 25.04.2005 r. (nr DOK-40/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na po³¹czeniu Krajowej Spó³ki
Cukrowej S.A. w T. i Cukrowni Szczecin S.A. w S.
220.Decyzja z dnia 25.04.2005 r. (nr RBG-17/05) o na³o¿eniu obowi¹zku na przedsiêbiorców Andrzeja i Danutê M. - Polska Korporacja
„Regalia” s.c. w T.
221.Decyzja z dnia 26.04.2005 r. (nr RKR-33/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Piotrowi C. - Chopcian.com w Z.
222.Decyzja z dnia 26.04.2005 r. (nr RKR-34/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko przedsiêbiorcy Leszkowi J. - F.H. JAN - TAR w T.
223.Decyzja z dnia 26.04.2005 r. (nr RKT-24/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Ma³gorzacie K. i Johnowi D. CAMELOT s.c. w K.
224.Decyzja z dnia 26.04.2005 r. (nr RKT-25/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Ewelinie S. - Szko³a Jêzykowa OKAY w B.
225.Decyzja z dnia 26.04.2005 r. (nr R£O-14/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Echo Holiday Sp. z o.o. w P.
226.Decyzja z dnia 26.04.2005 r. (nr RWR-18/05) o na³o¿eniu obowi¹zków na Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w J.
227.Decyzja z dnia 28.04.2005 r. (nr R£O-15/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Dalkia
Polska S.A. w W. nad Zespo³em Elektrociep³owni S.A. w £.
228.Decyzja z dnia 29.04.2005 r. (nr RKR-35/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Miros³awowi O. - Sklep Wielobran¿owy „BB” w C.
229.Decyzja z dnia 29.04.2005 r. (nr RKR-36/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko przedsiêbiorcom Paw³owi C. i Tomaszowi L. - Przedsiêbiorstwo
Handlowe „JORDAN” s.c. w R.
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230.Decyzja z dnia 29.04.2005 r. (nr RWR-20/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy S³awomirowi B. - P.P.H. BRATEX w £.
231.Decyzja z dnia 2.05.2005 r. (nr DNR-26/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Markowi W. PPHU „MWM” w O.
232.Decyzja z dnia 2.05.2005 r. (nr DNR-27/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Markowi W. PPHU „MWM” w O.
233.Decyzja z dnia 2.05.2005 r. (nr DOK-41/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Auchan
Polska Sp. z o.o. w P. nad GBS Objekt III Sp. z o.o. w W.
234.Decyzja z dnia 2.05.2005 r. (nr RGD-26/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez NET Technology S.A. w W. nad PROKOM Internet S.A. w G.
235.Decyzja z dnia 4.05.2005 r. (nr DOK-42/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
CommerzLeasing und Immobilien AG w N. i Ronndriesch 4 Holding S.A. w L. nad Rondo ONZ Project Development Sp. z o.o. w W.
236.Decyzja z dnia 4.05.2005 r. (nr RWR-21/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Markowi i Maciejowi Z. - M. Zieliñski s.c. w W.
237.Decyzja z dnia 5.05.2005 r. (nr RKT-26/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez GROUPE
ELECTROPOLI S.A. w F. nad Zak³adem Us³ug Technicznych GALWANO - TECHNIKA I Sp. z o.o. w B.
238.Decyzja z dnia 5.05.2005 r. (nr RPZ-12/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Jackowi £. - „Remi” w W.
239.Decyzja z dnia 6.05.2005 r. (nr R£O-16/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Blue Ridge
Investment Poland Limited akcji Zespo³u Elektrociep³owni w £odzi S.A. w £.
240.Decyzja z dnia 6.05.2005 r. (nr RKT-27/05) o stosowaniu praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko spó³ce Studio DR Sp. z o.o. w W.
241.Decyzja z dnia 6.05.2005 r. (nr RKT-28/05) o stosowaniu praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Turnaroud Sp. z o.o. w W.
242.Decyzja z dnia 7.05.2005 r. (nr DOK-56/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Danube
Ersted GmbH w N. nad 5 spó³kami z Grupy Kapita³owej Wendt w N.
243.Decyzja z dnia 9.05.2005 r. (nr DDK-9/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Izabeli K. - Firma Handlowa „SL” w D.
244.Decyzja z dnia 9.05.2005 r. (nr DOK-43/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez DEG - Deutsche
Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbh w N. udzia³ów w Globus Polska Sp. z o.o. w L.
245.Decyzja z dnia 9.05.2005 r. (nr RKT-29/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
5 przedsiêbiorcom œwiadcz¹cym us³ugi przewozu osób taksówkami osobowymi z K.
246.Decyzja z dnia 9.05.2005 r. (nr RLU-16/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Mostostal
Pu³awy S.A. w P. nad Zak³adem Budowy i Remontów Specjalistycznych MEZAP Sp. z o.o. w P.
247.Decyzja z dnia 9.05.2005 r. (nr RLU-17/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Mostostal
Pu³awy S.A. w P. nad Przedsiêbiorstwem Remontów Energetycznych ENERGEZAP Sp. z o.o. w P.
248.Decyzja z dnia 9.05.2005 r. (nr R£O-17/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Inbook Sp. z o.o. w D.
249.Decyzja z dnia 9.05.2005 r. (nr RWA-11/05) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Warszawski Rolno - Spo¿ywczy Rynek Hurtowy S.A.
z tytu³u niewykonania decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20.03.2002 r., nr RWA-5/02.
250.Decyzja z dnia 9.05.2005 r. (nr RWR-22/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Hannie i El¿biecie G. - EXCEL Serwis s.c. w S.
251.Decyzja z dnia 11.05.2005 r. (nr DNR-16/05) o na³o¿eniu obowi¹zku na przedsiêbiorcê Agnieszkê J. w W.
252.Decyzja z dnia 11.05.2005 r. (nr DNR-17/05) o na³o¿eniu obowi¹zku na przedsiêbiorcê Agnieszkê J. w W.
253.Decyzja z dnia 11.05.2005 r. (nr DNR-18/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Przedsiêbiorstwu
Wielobran¿owemu Naftopol Sp. z o.o. w G.
254.Decyzja z dnia 11.05.2005 r. (nr DNR-19/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Damianowi
M. - FH Matuszewski w W.
255.Decyzja z dnia 11.05.2005 r. (nr DOK-44/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez Fadesa
Inmobiliaria S.A. w L. i Prokom Investments S.A. w G. wspólnego przedsiêbiorcy Fadesa Prokom Polska Sp. z o.o. w W.
256.Decyzja z dnia 11.05.2005 r. (nr DOK-45/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Inflight
Service Europe AB w S. nad SAS Trading Polska Sp. z o.o. w W.
257.Decyzja z dnia 11.05.2005 r. (nr RKR-37/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Sklepom Obuwniczym Maria £. Sp.j. w K.
258.Decyzja z dnia 11.05.2005 r. (nr RWR-23/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Wies³awie i Miros³awowi S. - Sklep Sportowy MARATON Wies³awa i Miros³aw Szurek s.c. w K.
259.Decyzja z dnia 11.05.2005 r. (nr RWR-24/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Annie B. - SPORTMIX Anna B. w £.
260.Decyzja z dnia 11.05.2005 r. (nr RWR-25/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Sportach Sp. z o.o. w P.
261.Decyzja z dnia 13.05.2005 r. (nr DNR-15/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko TOYA S.A. w W.
262.Decyzja z dnia 13.05.2005 r. (nr RKR-38/05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w K. przeciwko Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w K.
263.Decyzja z dnia 13.05.2005 r. (nr R£O-18/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Badura S.A. w W.
264.Decyzja z dnia 13.05.2005 r. (nr R£O-19/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Markowi K. i Zygmuntowi T. - „KRiST” s.c. w K.
265.Decyzja z dnia 13.05.2005 r. (nr RWR-26/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Paw³owi C. - Przedsiêbiorstwo Handlowo - Us³ugowe ROJAX w R.
266.Decyzja z dnia 16.05.2005 r. (nr RBG-22/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Carrefour Polska Sp. z o.o. w W.
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267.Decyzja z dnia 16.05.2005 r. (nr RWR-27/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Przedsiêbiorstwu Handlowo - Us³ugowemu AMC Andrzej C. & Krystyna Œ. Sp. j. w K.
268.Decyzja z dnia 17.05.2005 r. (nr RBG-23/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Tesco Polska Sp. z o.o. w K.
269.Decyzja z dnia 18.05.2005 r. (nr RKR-39/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki organiczaj¹cej konkurencjê w sprawie z urzêdu
przeciwko Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w K.
270.Decyzja z dnia 18.05.2005 r. (nr RKR-40/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z wniosku
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w S. przeciwko przedsiêbiorcy P.H.U. „SEKRET” A. Pyzara, M. Pyzara Sp. j. w S.
271.Decyzja z dnia 19.05.2005 r. (nr DNR-32/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Athletic A.G.D. Sp. z o.o. w W.
272.Decyzja z dnia 19.05.2005 r. (nr RBG-24/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Danucie i Andrzejowi M. - Polska Korporacja Regalia s.c. w T.
273.Decyzja z dnia 19.05.2005 r. (nr RWR-28/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Katarzynie i Bogus³awowi N. - KWARK Katarzyna i Bogus³aw Nizinkiewicz w S.
274.Decyzja z dnia 19.05.2005 r. (nr RWR-29/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko FAM Dariusz Staniszewski i Marcin Gabryo³ek Sp. j. w G.
275.Decyzja z dnia 20.05.2005 r. (nr RLU-19/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku przedsiêbiorców
Krzysztofa M. i Krzysztofa M. - Przedsiêbiorstwo Handlowo - Us³ugowe INTER SAT-TECH s.c. w Z. przeciwko Spó³dzielni
Mieszkaniowej im. Waleriana £ukasiñskiego w Z. (publ. - poz. 23 w niniejszym nr Dziennika).
276.Decyzja z dnia 20.05.2005 r. (nr RPZ-13/05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku DYSKRET Sp. z o.o. w P.
przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w W.
277.Decyzja z dnia 23.05.2005 r. (nr DOK-47/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez PKP CARGO S.A.
w W. udzia³ów Zak³adu Przewozów i Spedycji Spedkoks w D.
278.Decyzja z dnia 23.05.2005 r. (nr RWR-30/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Adrianowi L. - P.P.H.U. JAL Adrian Lissy w B.
279.Decyzja z dnia 23.05.2005 r. (nr RWR-31/05) o na³o¿eniu obowi¹zku na przedsiêbiorcê Adama £. - F.H. „Bartex” Adam £ysoñ w W.
280.Decyzja z dnia 23.05.2005 r. (nr RWR-32/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Agnieszce i Ryszardowi B. - STUDIO SPORT Sklep Sportowy Agnieszka i Ryszard Bonikowscy w W.
281.Decyzja z dnia 24.05.2005 r. (nr DOK-48/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Rautaruukki OYJ w F. nad Metalplast Oborniki Holding Sp. z o.o. w O.
282.Decyzja z dnia 24.05.2005 r. (nr DOK-50/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Curver
Netherlands B.V. w H. nad Curver Poland Sp. z o.o. w S.
283.Decyzja z dnia 24.05.2005 r. (nr RKT-30/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Spó³dzielni Mieszkaniowej „Po³udnie” w S. przeciwko Rejonowemu Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji w S.
284.Decyzja z dnia 24.05.2005 r. (nr RWA-13/05) o na³o¿eniu obowi¹zków na RekoPol Organizacja Odzysku S.A. w W.
285.Decyzja z dnia 25.05.2005 r. (nr DNR-35/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Agnieszce
S. - FH Tropicas Import - Export w S.
286.Decyzja z dnia 25.05.2005 r. (nr RWR-33/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Krzysztofowi W. - POLSPORT Krzysztof Wieczorek w ¯.
287.Decyzja z dnia 27.05.2005 r. (nr DNR-31/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Piotrowi P. „Drewex” w W.
288.Decyzja z dnia 27.05.2005 r. (nr DOK-49/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Groupe
CANAL+ w F. nad Telewizyjn¹ Korporacj¹ Partycypacyjn¹ S.A. w W.
289.Decyzja z dnia 30.05.2005 r. (nr DOK-51/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez Howaldtswerke
- Deutsche Werft w N. i MAN Ferrostal Aktiengesellschaft w N. wspólnego przedsiêbiorcy MarineForce International LLP w A.
290.Decyzja z dnia 30.05.2005 r. (nr RKT-31/05) o na³o¿eniu obowi¹zku na Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w B.
291.Decyzja z dnia 30.05.2005 r. (nr R£O-20/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Romualdowi N. - VALOROUS w P.
292.Decyzja z dnia 30.05.2005 r. (nr RWR-34/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Ireneuszowi M. - Sprzêt Tenisowy Ireneusz Maciocha w S.
293.Decyzja z dnia 30.05.2005 r. (nr RWR-35/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcom Joannie R. i Joannie S. - M & J Sport s.c. w G.
294.Decyzja z dnia 30.05.2005 r. (nr RWR-36/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Paw³owi K. - FUTBOL Sprzêt Pi³karski Pawe³ Konsewicz w Z.
295.Decyzja z dnia 30.05.2005 r. (nr RWR-37/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Bogus³awowi W. - FORSIS PHU Bogus³aw Wodziak w C.
296.Decyzja z dnia 30.05.2005 r. (nr RWR-38/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Andrzejowi K. - Firma YOYO Andrzej Kasprzyk w R.
297.Decyzja z dnia 31.05.2005 r. (nr DNR-33/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Jerzemu K. w S.
298.Decyzja z dnia 31.05.2005 r. (nr DNR-34/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Jerzemu K. w S.
299.Decyzja z dnia 31.05.2005 r. (nr DNR-36/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Agnieszce S. FH Tropicas Import - Export w S.
300.Decyzja z dnia 31.05.2005 r. (nr DNR-38/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Agnieszce S. FH Tropicas Import - Export w S.
301.Decyzja z dnia 31.05.2005 r. (nr DNR-39/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Agnieszce S. FH Tropicas Import - Export w S.
302.Decyzja z dnia 31.05.2005 r. (nr DNR-40/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Agnieszce S. FH Tropicas Import - Export w S.
303.Decyzja z dnia 31.05.2005 r. (nr DOK-52/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Hydrobudowê-6 S.A. w W. nad P³ockim Przedsiêbiorstwem Robót Mostowych w P.
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304.Decyzja z dnia 31.05.2005 r. (nr DOK-53/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Ladish
Co., Inc w U. nad HSW - Zak³ad KuŸnia Matrycowa Sp. z o.o. w S.
305.Decyzja z dnia 31.05.2005 r. (nr DOK-54/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez ONYX
Polska S.A. w W. nad Trans - Formers Holding Sp. z o.o. w W.
306.Decyzja z dnia 31.05.2005 r. (nr RGD-27/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez KARBUD
Zbigniew, Jerzy i Janusz Kardziejonek Sp. j. w P. nad TRANSTECH Us³ugi Sprzêtowe i Transportowe Sp. z o.o. w P.
307.Decyzja z dnia 31.05.2005 r. (nr RKR-41/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Koncesjonerowi Renault „Zodiak” W. Gut Sp. z o.o. w £.
308.Decyzja z dnia 31.05.2005 r. (nr RPZ-14/05) o stosowaniu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie z wniosku Ars Medical
Sp. z o.o. w P. przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w W. - Wielkopolski Oddzia³ Wojewódzki w P.
309.Decyzja z dnia 31.05.2005 r. (nr RWA-14/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez Prokom Software
S.A. w W. akcji ABG S.A. w W.
310.Decyzja z dnia 1.06.2005 r. (nr DNR-37/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Agnieszce S.
- FH Tropicas Import - Export w S.
311.Decyzja z dnia 1.06.2005 r. (nr RGD-29/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez CTL
Logistics S.A. w W. nad KARGO Sp. z o.o. Transport Kolejowy w P.
312.Decyzja z dnia 1.06.2005 r. (nr RWR-42/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Piotrowi. B. - NETOBIZ w L.
313.Decyzja z dnia 3.06.2005 r. (nr RKT-32/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji w P.
314.Decyzja z dnia 6.06.2005 r. (nr DOK-55/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Voith
Industrial Services Holding GmbH w N. nad trzema spó³kami z Grupy Kapita³owej Dürr w N.
315.Decyzja z dnia 6.06.2005 r. (nr R£O-21/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy Januariusza D. „Januar” w B. przeciwko Urzêdowi Marsza³kowskiemu w £. i Przedsiêbiorstwu Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w £.
316.Decyzja z dnia 7.06.2005 r. (nr DOK-57/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez Kotani
Corporation w J., Sumitomo Corporation w J., Sumitomo Deutschland GmbH w N. oraz NTN Corporation w J. wspólnego
przedsiêbiorcy Kotani Poland Sp. z o.o. w G.
317.Decyzja z dnia 7.06.2005 r. (nr DOK-58/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Raisio Nutrition Ltd.
w F. udzia³ów GoGreen AB w S.
318.Decyzja z dnia 9.06.2005 r. (nr DNR-43/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Bogus³awowi O. Przedsiêbiorstwo Handlowe „Rower + Sport” w B.
319.Decyzja z dnia 8.06.2005 r. (nr RKT-33/05) o stosowaniu praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Vivid.pl S.A. w W.
320.Decyzja z dnia 8.06.2005 r. (nr RLU-20/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Media Markt Polska Sp. z o.o. Lublin Spó³ka Komandytowa w W.
321.Decyzja z dnia 9.06.2005 r. (nr DNR-42/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Bogus³awowi
O. - Przedsiêbiorstwo Handlowe „Rower + Sport” w B.
322.Decyzja z dnia 9.06.2005 r. (nr DOK-59/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Koudijs
Pasze Sp. z o.o. w £. nad Przedsiêbiorstwem Produkcyjno - Us³ugowo - Handlowym Hima Sp. z o.o. w S.
323.Decyzja z dnia 10.06.2005 r. (nr DNR-23/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko PHENIX Sp. z o.o. w W.
324.Decyzja z dnia 10.06.2005 r. (nr RWA-10/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Apollo
Rida Retail S.á.r.l.w L. nad GBS Objekt 32 Sp. z o.o. w W.
325.Decyzja z dnia 13.06.2005 r. (nr DNR-44/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Romanowi
S. - Zak³ad Produkcyjno - Handlowy „Agromix” w N.
326.Decyzja z dnia 13.06.2005 r. (nr RPZ-15/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Carem Agri
International Poland Sp. z o.o. w W. nad Delikates Sp. z o.o. w K.
327.Decyzja z dnia 13.06.2005 r. (nr RWA-16/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na rozpoczêciu wykonywania przez
Bank Gospodarstwa Krajowego w W. praw z akcji PEKAES S.A. w W.
328.Decyzja z dnia 14.06.2005 r. (nr DNR-30/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy
Rados³awowi W. - PPHU „Agamon” w £.
329.Decyzja z dnia 14.06.2005 r. (nr DNR-45/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy
Zbigniewowi Z. - Zak³ad Produkcyjno - Handlowy „Doris” w M.
330.Decyzja z dnia 14.06.2005 r. (nr R£O-22/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeñ Ergo Hestia S.A. w S.
331.Decyzja z dnia 15.06.2005 r. (nr DDK-10/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Miros³awowi B. - PHU UNISKÓR w K.
332.Decyzja z dnia 15.06.2005 r. (nr RGD-30/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu
kontroli przez Spó³kê z o.o. Remondis Szczecin w S. nad Spó³k¹ z o.o. Przedsiêbiorstwo Us³ugowo - Handlowe BEJ w Œ.
333.Decyzja z dnia 16.06.2005 r. (nr DDK-11/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Micha³owi P. - Firma Handlowa Wool Star M.P. w O.
334.Decyzja z dnia 16.06.2005 r. (nr RPZ-16/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Skanem
A/S w N. nad Introl S.A. w S.
335.Decyzja z dnia 16.06.2005 r. (nr RWR-39/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Sebastianowi S. - Zak³ad Produkcyjno - Handlowo - Us³ugowy SEPI w Z.
336.Decyzja z dnia 17.06.2005 r. (nr DNR-22/05) o na³o¿eniu obowi¹zków na Zak³ady Wytwórcze „Agro - Chemat” Sp. z o.o. w W.
337.Decyzja z dnia 17.06.2005 r. (nr DNR-30/05) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko PHENIX Sp. z o.o. w W.
338.Decyzja z dnia 20.06.2005 r. (nr DOK-60/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu akcji Trakcja Polska PKRE
S.A. w W. przez COMSA S.A. w H.
339.Decyzja z dnia 20.06.2005 r. (nr DOK-61/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez Raisio Polska Foods
Sp. z o.o. w K. udzia³ów spó³ki Obory w Kozienicach Sp. z o.o. w K.
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340.Decyzja z dnia 20.06.2005 r. (nr RBG-25/05) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy Albina B. Albin Barabas Zak³ad Us³ug Pogrzebowych w S. przeciwko przedsiêbiorcy Adamowi G. i Gminie S.
341.Decyzja z dnia 20.06.2005 r. (nr RKT-35/05) o stosowaniu praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z
urzêdu przeciwko spó³ce Z³oty Melon Sp. z o.o. w W.
342.Decyzja z dnia 20.06.2005 r. (nr RWA-17/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez PEF V Investments
Holdings S.a.r.l. w L. akcji Kross S.A. w P.
343.Decyzja z dnia 21.06.2005 r. (nr RKT-34/05) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Polsk¹ Izbê Finansow¹ „Skarbiec” Sp. z o.o. w G. z tytu³u
niewykonania decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15.06.2004 r., nr RKT-33/04.
344.Decyzja z dnia 23.06.2005 r. (nr DDK-12/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Géant Polska Sp. z o.o. w W.
345.Decyzja z dnia 23.06.2005 r. (nr DOK-62/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Carlson Hotels
Worldwide, Inc. w U. akcji Rezidor SAS Hospitality Holdings AB w S.
346.Decyzja z dnia 23.06.2005 r. (nr RKT-36/05) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko Gminie K.
347.Decyzja z dnia 23.06.2005 r. (nr RPZ-17/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Centrum
Miêsne Makton Sp. z o.o. w W. nad Fedruj S.A. w P.
348.Decyzja z dnia 24.06.2005 r. (nr DOK-64/05) o uchyleniu decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
9.08.2004 r., nr DOK-77/04.
349.Decyzja z dnia 27.06.2005 r. (nr DOK-63/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez ComputerLand
S.A. w W. i Budimex Dromex S.A. w W. wspólnego przedsiêbiorcy Budimex Dromex S.A. ComputerLand S.A. Sp. j. w W.
350.Decyzja z dnia 27.06.2005 r. (nr RKR-43/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Tomaszowi O. - Ickservice w £.
351.Decyzja z dnia 27.06.2005 r. (nr RPZ-18/05) o niestwierdzeniu stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów
w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Jaros³awowi P. - Domeks w P.
352.Decyzja z dnia 28.06.2005 r. (nr RKR-44/2005) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Gminie G. i przedsiêbiorcy Urszuli Œ. - Zak³ad Pogrzebowy „Orkus” w G.
353.Decyzja z dnia 28.06.2005 r. (nr RKT-37/05) o na³o¿eniu obowi¹zku na Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w B.
354.Decyzja z dnia 28.06.2005 r. (nr RWA-18/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez CA Immo
Holding B.V. w H. i Central European Warsaw Investment S.á.r.l. w L. nad Warszawskim Centrum Finansowym Sp. z o.o. w W.
355.Decyzja z dnia 29.06.2005 r. (nr RWR-40/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Euromark Polska Sp. z o.o. w W.
356.Decyzja z dnia 29.06.2005 r. (nr RWR-41/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko SNOW & SURF Sp. z o.o. w W.
357.Decyzja z dnia 29.06.2005 r. (nr RWR-42/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko BIKE - SPORT Czes³aw Zaj¹c i Andrzej Zaleœny Sp. j. w K.
358.Decyzja z dnia 29.06.2005 r. (nr RWR-43/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Igorowi C. - Przedsiêbiorstwo Handlowo - Us³ugowe CYKLOTUR Igor Czajkowski w P.
359.Decyzja z dnia 29.06.2005 r. (nr RWR-44/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Adamowi i Jaros³awowi M. - Przedsiêbiorstwo Handlowo - Us³ugowe „HORNET” Adam Michta
i Jaros³aw Michta w R.
360.Decyzja z dnia 29.06.2005 r. (nr RWR-45/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Halinie i Antoniemu T. - Przedsiêbiorstwo Produkcyjno - Us³ugowo - Handlowe PPUH DIANA Halina
i Antoni Tê¿yccy w S.
361.Decyzja z dnia 29.06.2005 r. (nr RWR-46/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko UNDA Sp. z o.o. w K.
362.Decyzja z dnia 30.06.2005 r. (nr DOK-65/05) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez WP Luxco
IV S.a.r.l. w L. nad Euromedic International N.V. w H.
363.Decyzja z dnia 30.06.2005 r. (nr RGD-31/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Anecie W. - „Matek” w G.
364.Decyzja z dnia 30.06.2005 r. (nr RKT-38/05) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Unimot Express Sp. z o.o. w W.
365.Decyzja z dnia 30.06.2005 r. (nr RWR-48/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Mai B. - Cult - Bikes Internetowy Sklep Rowerowy Maja Bednarz w R.
366.Decyzja z dnia 30.06.2005 r. (nr RWR-49/05) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Paw³owi J. - Janysport Pawe³ Janyst w W.
25
WYROK
z dnia 26 stycznia 2005 r.
w sprawie z odwo³ania Fabryki Dywanów „Kowary” S.A. w K. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 89/03)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2005 r. sprawy
z odwo³ania Fabryki Dywanów „Kowary” S.A. w K. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zainteresowany:
Kowarskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w K., o ochronê interesów konsumentów, na skutek odwo³ania od
decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2 lipca 2003 r. Nr RWR-13/2003
1. Oddala odwo³anie,
2. Zas¹dza od Fabryki Dywanów „Kowary” S.A. w K. na rzecz pozwanego Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
kwotê 800 z³ tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego.
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UZASADNIENIE
Decyzj¹ Nr RWR-13/2003 z dnia 2 lipca 2003 r., uzupe³nion¹ decyzj¹ Nr RWR-15/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. Prezes Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej „Prezesem Urzêdu”) po przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego na wniosek
Fabryki Dywanów „Kowary” S.A. w K. nie stwierdzi³ stosowania przez Kowarskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w K. (zwane dalej „KPWiK”) praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, o której mówi art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) polegaj¹cej na narzuceniu w umowie na dostarczanie
3
wody technologicznej uci¹¿liwego warunku w postaci stawki op³aty w wysokoœci 1,25 z³ za 1 m wody zatwierdzonej uchwa³¹ Rady
Miejskiej w K., przynosz¹cego KPWiK nieuzasadnione korzyœci.
Decyzja Prezesa UOKiK zosta³a oparta na stwierdzeniu w dzia³aniu KPWiK braku przes³anek uzasadniaj¹cych uznanie stosowania
praktyki monopolistycznej. Jednoczeœnie w decyzji stwierdzono, ¿e nawet gdyby zarzucona praktyka mia³a miejsce, to z uwagi na
ograniczony zasiêg jej stosowania nie ma podstaw do uznania, ¿e dosz³o do naruszenia interesu publicznego, co w œwietle art. 1 ust. 1
ustawy antymonopolowej uzasadnia³oby wydanie zakazu dzia³ania naruszaj¹cego konkurencjê. Powód - Fabryka Dywanów „Kowary” S.A.
z³o¿y³ odwo³anie od przedstawionej decyzji wnosz¹c o jej uchylenie w ca³oœci.
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, co nastêpuje.
Odwo³anie nie jest zasadne. Bezsporne w sprawie jest, ¿e na lokalnym rynku w³aœciwym dostaw wody i odbioru œcieków w warunkach
monopolu sieciowego zainteresowany zajmuje pozycjê dominuj¹c¹. Jednak jak trafnie zauwa¿y³ pozwany, posiadanie pozycji
dominuj¹cej nie jest samo w sobie naruszeniem prawa. Dopiero jej nadu¿ywanie poprzez stosowanie zakazanych praktyk wskazanych
3
w ustawie jest niedopuszczalne. Istot¹ rozpoznawanej sprawy jest ustalenie, czy proponowana przez zainteresowanego cena 1 m
wody technologicznej jest przejawem nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej, polegaj¹cej na narzucaniu uci¹¿liwego warunku
przynosz¹cego mu nieuzasadnione korzyœci. Jeœliby bowiem nawet przyj¹æ, ¿e przy ustalaniu ceny strony umowy - jedyni uczestnicy
rynku w³aœciwego dostaw wody technologicznej w K. - powinny nadal stosowaæ regu³y okreœlone w umowie nieodp³atnego
przekazania zbiornika retencyjnego z dnia 4 grudnia 1990 r. to nie mo¿na wykluczyæ, ¿e ta by³aby zbli¿ona lub taka sama, jak cena
okreœlona przez zainteresowanego i ustalona uchwa³¹ w³adz samorz¹dowych (co pozostaje w zgodzie z obowi¹zuj¹cymi w tym czasie
przepisami ustawowymi). Jeœli by tak by³o, to stawiane przez powoda zarzuty utraci³yby racjê bytu. Podkreœliæ nale¿y, ¿e ustalona przy
3
zastosowaniu tych zasad stawka ceny 1 m wody w 1998 r. (umowa Fabryki Dywanów z Kowarexem z 1 czerwca 1995 r.) wynosi³a 1,15
z³. Nastêpna ³¹cz¹ca te same podmioty umowa, w której cena zosta³a ustalona uchwa³¹ w³adz samorz¹dowych przewidywa³a mimo
zmiany zasad okreœlenia ceny tak¹ sam¹ stawkê op³aty. Tak wiêc mimo ¿e sposób okreœlenia ceny zosta³ zmieniony, op³ata po
przeprowadzeniu analizy kosztów zosta³a skalkulowana na tym samym poziomie. Skoro wiêc w nastêpnych latach wystêpowa³o, jak
3
wskazano w decyzji, zjawisko inflacji oraz wzrost cen towarów, to nie mo¿na wykluczyæ, ¿e cena 1 m wody okreœlona zgodnie z umow¹
z 4 grudnia 1990 r. by³aby nawet wy¿sza ni¿ ustalona uchwa³¹ w³adz gminnych, której poziom jest podstaw¹ wysuwanego przez
powoda zarzutu stosowania przez zainteresowanego zakazanej praktyki.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e cena wody zosta³a podniesiona w stopniu ni¿szym ni¿ uzasadniaj¹cy tê podwy¿kê stopieñ inflacji czy wzrost
cen towarów. Maj¹c jednoczeœnie na uwadze ceny wody o przeznaczeniu technologicznym stosowane w innych miejscowoœciach na
tym samym terenie, choæ jest to z powodu niejednolitych warunków porównanie jedynie w przybli¿eniu, uznaæ nale¿y, ¿e cena wody
okreœlona przez zainteresowanego w ¿adnym wypadku nie mo¿e byæ uwa¿ana za zbyt wygórowan¹, nastawion¹ na osi¹gniêcie
nieuzasadnionych korzyœci. Z przeprowadzonej podczas postêpowania administracyjnego analizy kosztów wynika, ¿e KPWiK w K.
dzia³a na granicy op³acalnoœci. Nie mo¿e byæ wiêc mowy o osi¹gniêciu nieuzasadnionych korzyœci. Ustalaj¹c poziom ceny na wodê
technologiczn¹ i przedstawiaj¹c j¹ do uchwalania w³adzom samorz¹dowym zainteresowany oraz gmina realizuj¹ jedynie okreœlone w
obowi¹zuj¹cej ustawie prawo i spe³niaj¹ swój obowi¹zek. Powód uparcie nie chce zaakceptowaæ stanowiska, ¿e wobec wejœcia w
¿ycie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu œcieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747) i rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie okreœlenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie
taryf oraz warunków rozliczeñ za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzenie œcieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257) czego nie
mo¿e zakwestionowaæ, ustalenia umowy z 1990 r. powinny ust¹piæ z mocy samego prawa. Analizuj¹c przedmiotow¹ sprawê nale¿y
tak¿e zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z przyjêtym w doktrynie pogl¹dem praktyka okreœlona w art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów zawiera w sobie elementy praktyki wskazanej w art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, czyli stosowania ceny nieuczciwej jako
przejawu narzucania przez podmiot dominuj¹cy uci¹¿liwych warunków umów. Art. 8 ust. 2 pkt 6 obejmuje szerszy ni¿ przepis art. 8 ust.
2 pkt 1 katalog dzia³añ.
W tym stanie zarzut powoda o nieuwzglêdnieniu przez pozwanego praktyki zainteresowanego wymienionej w art. 8 ust. 2 pkt 1
nie jest zasadny. Równie¿ podnoszony przez powoda zarzut subsydiowania skoœnego nie mo¿e byæ uznany za trafny bowiem, jak
czytamy w powo³anym wy¿ej komentarzu, subsydiowanie skoœne polega na ustalaniu cen poni¿ej kosztów na rynkach
konkurencyjnych, niemo¿liwych do utrzymania przez d³u¿szy czas przez konkurenta. Jest to wiêc dzia³anie polegaj¹ce na stosowaniu
cen konkurencyjnie zani¿anych celem zdominowania rynku, na którym stosuje siê tê praktykê, a nie zbyt wysokich celem utrzymania
niskich cen na rynku dostaw wody dla ludnoœci, jak opacznie t³umaczy powód. Subsydiowanie skoœne jest wiêc orê¿em walki
konkurencyjnej, a w sytuacji wystêpuj¹cej na kowarskim rynku w³aœciwym dostaw wody zainteresowany zajmuje dominuj¹c¹ pozycjê
i nie wystêpuje ¿adna konkurencja. Zainteresowany nie ma z kim walczyæ o dominacjê na tym rynku i chocia¿ zdaniem powoda celowo
zawy¿a cenê wody przemys³owej, aby uzyskanymi zyskami powetowaæ sobie inne straty lub wspomóc bud¿et gminy, to w ¿adnym
wypadku takiego dzia³ania nie mo¿na uznaæ za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê, zwan¹ skoœnym subsydiowaniem. Analizuj¹c
w dalszym ci¹gu postêpowanie zainteresowanego w stosunkach z powodem w œwietle art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy nale¿y zbadaæ, czy
w praktyce tej wystêpuj¹ kumulatywnie przes³anki pozwalaj¹ce na stwierdzenie, ¿e dzia³anie to mo¿na uznaæ za sprzeczne z prawem
nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej. Ukszta³towane na gruncie przepisów prawa antymonopolowego przes³anki bezprawnego dzia³ania
naruszaj¹cego konkurencjê s¹ nastêpuj¹ce:
- narzucenie warunków,
- uci¹¿liwoœæ narzuconych warunków,
- uzyskiwanie nieuzasadnionych korzyœci.
Wspóln¹ cech¹ dzia³añ okreœlonych w art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy jest ich wystêpowanie w fazie negocjacji. Gdy dochodzi do
zawarcia umowy uci¹¿liwe i nierównoprawne warunki nie s¹ ju¿ narzucane, lecz wykonywane. Poniewa¿ strony nie zawar³y umowy,
pierwsz¹ z wymienionych przes³anek mo¿na bez potrzeby g³êbszej analizy uznaæ za spe³nion¹.
Odnoœnie uci¹¿liwoœci warunków umowy istnieje ugruntowany pogl¹d, ¿e za takie uznaje siê ka¿dy warunek oznaczaj¹cy dla
jednej ze stron ciê¿ar wiêkszy od powszechnie przyjêtych w stosunkach danego rodzaju. Definicja ta odwo³uje siê do kryteriów
obiektywnych, czyli takich, jakie stosowane s¹ na zbli¿onych produktowo rynkach konkurencyjnych. Dokonuj¹c oceny uci¹¿liwoœci
warunków umów nale¿y rozwa¿yæ, czy w hipotetycznej sytuacji istnienia konkurencji na danym rynku w³aœciwym dominant by³by
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w stanie wynegocjowaæ takie postanowienia umów. Maj¹c na uwadze ustalenia poczynione przez pozwanego w postêpowaniu
wyjaœniaj¹cym dotycz¹ce poziomu cen wody przemys³owej na lokalnych rynkach w³aœciwych w okolicznych miejscowoœciach oraz
poziom cen w kraju uznaæ nale¿y, ¿e warunki umowy (a w szczególnoœci cena) okreœlone przez zainteresowanego nie mog¹ byæ
uwa¿ane za uci¹¿liwe. Cena ta jest bowiem najni¿sza wœród wszystkich porównywalnych rynków a, jak to stwierdzi³ zainteresowany
na rozprawie, najni¿sza w kraju. Wobec tego nale¿y przypuszczaæ, ¿e cena ta jako warunek umowy by³aby mo¿liwa do wynegocjowania
przez dominanta na rynku konkurencyjnym.
Kolejna przes³anka - nieuzasadnione korzyœci - odpowiadaj¹ narzucanym kontrahentowi uci¹¿liwym warunkom, powinny byæ
osi¹gane kosztem kontrahenta i pozostawaæ w normalnym zwi¹zku przyczynowym z narzuconymi kontrahentowi uci¹¿liwymi
warunkami. Podstawê oceny stanowiæ ma w tym przypadku ekwiwalentnoœæ œwiadczeñ oraz zakaz nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej
przez narzucenie ceny nadmiernie wygórowanej. Istot¹ zasady ekwiwalentnoœci œwiadczeñ jest, ¿e œwiadczenie jednej strony jest
odpowiednikiem œwiadczenia drugiej strony. £atwo wymiernym œwiadczeniem ekwiwalentnym jest cena. Mo¿na przyj¹æ zasadê, ¿e
w przypadku, gdy ¿¹dana przez podmiot dominuj¹cy cena ma pokryæ niegospodarnoœæ, mo¿liwe jest przypisanie mu stosowania
praktyki nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej. Tak jest np. w sytuacji, gdy w umowach o dostawê wody tzw. ubytki technologiczne wody
przekraczaj¹ wielkoœci, które dostawca mo¿e utrzymywaæ przy do³o¿eniu nale¿ytej starannoœci, wliczanie ich do kosztów bêd¹cych
podstaw¹ ceny wody nale¿y traktowaæ jako przejaw niedozwolonej praktyki z art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy. Innymi przyk³adami takiego
dzia³ania mo¿e byæ narzucanie ceny wy¿szej, która ma pokryæ negatywne skutki spodziewanego w przysz³oœci wzrostu cen, narzucanie
okreœlonych sposobów lub terminów p³atnoœci, o ile dla jednej ze stron s¹ niekorzystne, a drugiej przynosz¹ nieuzasadnione korzyœci
lub okreœlenie wielkoœci nale¿noœci za spe³niane œwiadczenie na podstawie rycza³tu w sposób oderwany od rzeczywistego rozmiaru
œwiadczenia. Nie uznaje siê natomiast za niedozwolon¹ praktykê okreœlon¹ w art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy ¿¹danie przez przedsiêbiorcê
dzia³aj¹cego w warunkach monopolu sieciowego tzw. op³aty dwucz³onowej sk³adaj¹cej siê z op³aty sta³ej i zmiennej. Skoro wiêc
z przedstawionych okolicznoœci wynika, ¿e narzucane przez zainteresowanego warunki (w tym cena) nie mog¹ byæ uznane za
uci¹¿liwe, a ¿aden z omówionych przypadków niedozwolonej praktyki w przedmiotowej sprawie równie¿ nie wystêpuje, nie mo¿na
mówiæ o osi¹ganiu przez zainteresowanego nieuzasadnionych korzyœci.
Tylko jedn¹ z trzech przes³anek wymaganych do uznania praktyki zainteresowanego za niedozwolon¹ mo¿na uwa¿aæ za spe³nion¹.
Oznacza to, ¿e dzia³anie zainteresowanego nie nosi cech praktyki niedozwolonej okreœlonej w art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów i œwiadczy o trafnoœci stanowiska zaprezentowanego przez pozwanego w zaskar¿onej decyzji.
Podniesiony przez powoda w odwo³aniu zarzut nieprzeprowadzenia zawnioskowanych dowodów równie¿ nie jest zasadny.
Sam bowiem fakt, ¿e dowód zosta³ zg³oszony nie musi w postêpowaniu prowadzonym na wniosek obowi¹zkowo skutkowaæ jego
przeprowadzeniem przez organ antymonopolowy prowadz¹cy postêpowanie administracyjne. Decyzja o nieprzeprowadzeniu
wnioskowanego dowodu jest oparta na jego ocenie i uznaniu jego nieprzydatnoœci w prowadzonym postêpowaniu, a wiêc nie mo¿na
powiedzieæ, ¿e zg³oszone dowody nie by³y przedmiotem analizy w trakcie prowadzonego postêpowania i nie pozwoli³y na dokonanie
stanowczych ustaleñ. Jednak ustalenia te mog³y okazaæ siê odmienne od tych, jakich oczekiwa³ powód. W tym stanie uznaæ nale¿y,
¿e zebrany w sprawie bardzo obszerny materia³ dowodowy umo¿liwia³ w³aœciw¹ ocenê dzia³añ pozwanego, ustosunkowanie siê do
stawianego zarzutu i wydanie decyzji. Na podstawie analizy akt administracyjnych mo¿na dojœæ do przekonania o s³abej kondycji
finansowej Fabryki Dywanów Kowary S.A. na co wskazuje m.in. przeprowadzenie postêpowania uk³adowego dotycz¹cego tej firmy.
W nastêpstwie zawartego uk³adu z wierzycielami wysokoœæ zobowi¹zania powoda nienale¿nego zainteresowanemu obni¿ono do
50%. W tym stanie nie mo¿na wykluczyæ, ¿e wysuwane przez powoda zarzuty nadu¿ywania przez zainteresowanego KPWiK Sp. z o.o.
w K. pozycji dominuj¹cej s¹ celowym dzia³aniem d³u¿nika nastawionym na uwolnienie siê od ci¹¿¹cych na nim zobowi¹zañ w stosunku
do wierzyciela. Podstawowy postulat powoda, tzn. powo³ywanie siê na zawart¹ w 1990 r. umowê nieodp³atnego przekazania zbiornika
i ustalenie w niej zasad okreœlenia stawki op³aty za 1 m3 wody. nie mo¿e byæ podstaw¹ do uznania, ¿e zainteresowany, który ponosi
koszty eksploatacji zbiornika, okreœlaj¹c wysokoœæ op³aty za wodê na uzasadnionym ekonomicznie poziomie, stosuje niedozwolon¹
praktykê i nadu¿ywa pozycji dominuj¹cej. Tym bardziej, ¿e powód uchyla siê od dokonywania op³at za pobieran¹ wodê nawet wg stawki
jego zdaniem uzasadnionej. Powód nie chce braæ przy tym pod uwagê ani zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów ani obiektywnych
czynników w postaci wzrostu cen, inflacji oraz sytuacji rynkowej, które od 1990 r. uleg³y ogromnej zmianie.
Tak¿e podniesione przez powoda w uzasadnieniu odwo³ania zarzuty dotycz¹ce narzucania nieuczciwej, ra¿¹co wygórowanej ceny,
która pozwala zainteresowanemu na osi¹gniêcie korzyœci o wiele wiêkszych ni¿ uda³oby mu siê osi¹gn¹æ w warunkach rynku
konkurencyjnego, nie zas³uguj¹ na uwzglêdnienie w sytuacji, gdy jak wynika to z materia³u zgromadzonego w postêpowaniu
administracyjnym, spó³ka dystrybucyjna ponosi znaczne koszty zwi¹zane z eksploatacj¹ zbiornika retencyjnego, ewentualnymi
remontami i op³atami za korzystanie ze œrodowiska.
Maj¹c na uwadze przedstawione powy¿ej argumenty S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaj¹c wniesione przez powoda
odwo³anie za pozbawione podstaw do jego uwzglêdnienia, na podstawie art. 47931a Kpc orzek³, jak w sentencji. [...]
26
WYROK
z dnia 7 marca 2005 r.
w sprawie z odwo³ania GETIN Banku S.A. w K. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 6/04)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2005 r. sprawy
z odwo³ania GETIN Banku S.A. w K. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ochronê zbiorowych
interesów konsumentów:
1. Zmienia pkt III decyzji Nr RKT-52/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ten
sposób, ¿e nie stwierdza siê stosowania przez Górnoœl¹ski Bank Gospodarczy S.A. (obecnie GETIN Bank S.A.) w K. 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 niniejsza umow¹ rozpatrywane bêd¹ przez S¹d w³aœciwy dla siedziby Banku”.
2. Zmienia pkt VI decyzji Nr RKT-52/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ten
sposób, ¿e z jego dotychczasowej treœci wykreœla siê zdanie: „oraz postanowieñ wpisanych do rejestru postanowieñ wzorców
umów, uznanych za niedozwolone”.
3. Koszty postêpowania pomiêdzy stronami wzajemnie znosi.
4. Oddala powództwo w pozosta³ej czêœci.
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UZASADNIENIE
Decyzj¹ Nr RKT-52/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej
„Prezesem Urzêdu”) po przeprowadzeniu z urzêdu postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów,
uzna³ za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy dzia³anie powoda - Górnoœl¹skiego Banku Gospodarczego S.A. w K., 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, pozwany uzna³ za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów dzia³anie powoda, polegaj¹ce na tym, ¿e
w „umowie o kredyt z³otowy”, stosuje postanowienia wzorców umów, które zosta³y wpisane do rejestru postanowieñ wzorców
umów, uznanych za niedozwolone, nakazuj¹c jego zaniechanie.
Pozwany wskaza³ tak¿e œrodki usuniêcia trwaj¹cych skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, polegaj¹ce na
zaniechaniu stosowania we wzorcu „umowy o kredyt z³otowy” oraz w umowach niewykonanych w dacie uprawomocnienia siê
decyzji zawieranych z konsumentami, postanowieñ naruszaj¹cych przepisy ustawy o kredycie konsumenckim oraz postanowieñ
wpisanych do rejestru postanowieñ wzorców umów uznanych za niedozwolone.
Swoj¹ decyzjê pozwany 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, przede wszystkim chroni¹c prawo konsumenta do rzetelnej informacji, przede wszystkim co do
terminu, sposobu i skutków wykonania uprawnienia do odst¹pienia od umowy przez konsumenta.
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 pozwanego, 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.
Pozwany wywodzi³ tak¿e, z art. 4 ust. 2 pkt 12 ustawy o kredycie konsumenckim ¿e, jednym z niezbêdnych elementów
dokumentu umownego jest informacja o skutkach uchybienia postanowieniom dotycz¹cym zasad i terminu sp³aty kredytu. Dotyczy to
zw³aszcza sytuacji uchybienia przez konsumenta zasadom 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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.).
Pozwany oceni³ tak¿e, ¿e w ulotce pod nazw¹ „WeŸ i jedŸ GBG Auto Kredyt”, powód, 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 pozwanego, 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.
Pozwany wywiód³ równie¿, ¿e klauzule umowne wpisane do rejestru postanowieñ wzorców umów uznanych za niedozwolone
umowy, 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 przypadku, 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, 35 Kpc.
Zapis zawarty w umowie powoda z konsumentem jest zapisem, którego wykorzystanie we wzorcach umów nie zosta³o zakazane.
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, i¿ 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 powód wniós³ odwo³anie, zarzucaj¹c jej naruszenie prawa materialnego, w tym przez jego b³êdn¹ wyk³adniê
i wniós³ o orzeczenie o niewyst¹pieniu znamion naruszenia zbiorowego interesu konsumentów oraz niestosowaniu klauzuli niedozwolonej.
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali³, co nastêpuje.
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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.
W tym stanie faktycznym, S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, co nastêpuje.
Stosownie do treœci art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081), 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 informacje w nim wymienione 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.
Odwo³anie w tej czêœci nale¿a³o wiêc oddaliæ jako bezzasadne (art. 47931a § 1 Kpc).
Odnosz¹c siê do pozosta³ej czêœci odwo³ania, zwa¿yæ nale¿a³o, ¿e trafny jest zarzut b³êdnej wyk³adni art. 47943 Kpc. Przepis ten
stanowi, ¿e wyrok prawomocny ma skutek wobec osób trzecich od chwili wpisania uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca
umowy do rejestru, o którym mowa w art. 47945 § 2 Kpc. Wyrok z zasady rozstrzyga stosunek sporny istniej¹cy pomiêdzy stronami.
W przypadku, 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 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.
Nadto, kontrola wzorca, w odniesieniu np. do klauzul naruszaj¹cych art. 3853 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 przypadkach, gdy brak jest we wzorcu analogicznej klauzuli, przewiduj¹cej
identyczne obowi¹zki wzglêdem kontrahenta konsumenta lub uprawnienia dla konsumenta. Skoro zatem jest bezspornym, ¿e 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 i
konsumentów. Zaskar¿on¹ decyzjê nale¿a³o wobec powy¿szego zmieniæ, nie stwierdzaj¹c stosowania zarzucanej praktyki (art. 47931a
§ 2 Kpc). Równoczeœnie z uwagi na treœæ powy¿szego rozstrzygniêcia, nale¿a³o zmieniæ treœæ pkt VI zaskar¿onej decyzji, okreœlaj¹cy
œrodki usuniêcia skutków (art. 47931a § 2 Kpc). [...]
27
WYROK
z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 16/04)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2005 r. w Warszawie na
rozprawie sprawy z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
o ochronê konkurencji i konsumentów
1. Oddala odwo³anie,
2. Zas¹dza od Telekomunikacji Polskiej S.A. w W. na rzecz Skarbu Pañstwa - Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
kwotê 360 z³ tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego.

77

DZIENNIK URZÊDOWY NR 2

UZASADNIENIE
Decyzj¹ Nr DPI-1/2004 z dnia 5 stycznia 2004 r. pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej
„Prezesem Urzêdu”) uzna³ uchylanie siê przez powoda - Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. w W., od zawarcia z operatorami
telekomunikacyjnymi uprawnionymi do œwiadczenia us³ug dostêpu do Internetu (ISP) umów o wspó³pracy miêdzyoperatorskiej,
których postanowienia stwarza³yby równoprawne warunki œwiadczenia us³ug na rynku komutowanego dostêpu do Internetu, za
praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê, okreœlon¹ w art. 8 ust. 1 w zwi¹zku z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, polegaj¹c¹ na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na krajowym rynku po³¹czeñ miêdzyoperatorskich w zakresie
komutowanego dostêpu do Internetu, poprzez przeciwdzia³anie ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania lub rozwoju
konkurencji i nakaza³ jej zaniechania. Decyzji w tej czêœci pozwany nada³ rygor natychmiastowej wykonalnoœci. Równoczeœnie
pozwany na³o¿y³ na powoda karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 20.000.000 z³.
Swoje rozstrzygniêcie Prezes Urzêdu opar³ na ustaleniu, ¿e dostêp do Internetu mo¿na podzieliæ na dostêp sta³y - pozwalaj¹cy na
niezale¿ne od linii telefonicznej korzystanie z Internetu o okreœlonej przepustowoœci (sta³a gotowoœæ transmisji danych) oraz dostêp
komutowany (zwany równie¿ dostêpem „wydzwanianym”, dial-up) wykorzystuj¹cy liniê telefoniczn¹. Us³uga komutowanego
dostêpu do Internetu jest realizowana przez wybranie modemem numeru dostêpowego operatora ISP (numeru 0-20). Do korzystania
przez klienta operatora œwiadcz¹cego us³ugê komutowanego dostêpu do Internetu z takiej us³ugi potrzebne jest ³¹cze telefoniczne
oraz modem telefoniczny z oprogramowaniem.
Wed³ug ustaleñ pozwanego, w marcu 2003 r., ponad 90% polskich Internautów korzysta³o z po³¹czeñ typu dial-up wymagaj¹cych
modemu i p³atnych za minutê po³¹czenia telefonicznego. Ze wzglêdu na nisk¹ przepustowoœæ transmisji (do 64 kbit/s), dostêp
komutowany uznawany jest za w¹skopasmow¹ technologiê dostêpu do Internetu.
Œwiadczenie us³ug komutowanego dostêpu do Internetu wygl¹da nastêpuj¹co:
- abonent dodzwania siê na numer dostêpowy NDSI, przyznawany operatorom telekomunikacyjnym przez Prezesa Urzêdu
Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Przy³¹czony do komputera osobistego modem dokonuje zmiany informacji w postaci sygna³u
cyfrowego na sygna³ analogowy linii telefonicznej,
- sygna³ jest przesy³any do centrali koñcowej (CK), która rozpoznaje wybrany numer dostêpowy 20 MCDU i przy pomocy sygnalizacji
SS7 ustala trasê po³¹czenia - jeœli operator ISP nie jest do³¹czony do tej samej centrali koñcowej co abonent,
- informacja o oczekuj¹cym po³¹czeniu jest przesy³ana do modemów dostêpowych operatorów ISP przy pomocy sygnalizacji
abonenckiej DSS1,
- pomiêdzy modemami (urz¹dzeniami koñcowymi) zestawiane jest po³¹czenie i nastêpuje wymiana danych pomiêdzy abonentem a
sieci¹ Internet (b¹dŸ zasobami w³asnymi sieci operatora ISP).
Do uczestników rynku komutowanego dostêpu do Internetu nale¿¹:
- u¿ytkownicy koñcowi (abonenci) - podmioty korzystaj¹ce z dostêpu do Internetu,
- dostawcy us³ug internetowych (ang. Internet Service Providers - ISP), zapewniaj¹cy z jednej strony sam dostêp do sieci Internet,
z drugiej zaœ - tworzenie oraz obs³ugê witryn i serwisów internetowych,
- operatorzy warstwy dostêpowej - operatorzy posiadaj¹cy bezpoœredni dostêp do u¿ytkowników koñcowych.
W ocenie pozwanego, powód wystêpuje na rynku komutowanego dostêpu do Internetu w roli operatora warstwy dostêpowej
i jako operator ISP. Za podstawow¹ us³ugê komutowanego dostêpu do Internetu powód pobiera cenê 0,29 z³ za 3 lub 6 minut trwania
po³¹czenia z ogólnopolskim numerem dostêpowym 0-20. Ponadto, od dnia 1 wrzeœnia 2001 r. w TP S.A. wprowadzony zosta³ nowy
plan taryfowy, w ramach którego oferowane s¹ pakiety 30 godzin za 60 z³, a od 2002 r. tak¿e 15 godzin za 35 z³, 30 godzin za 60 z³, 45
godzin za 80 z³. W pakietach tych TP S.A. oferuje us³ugi dodatkowe np. skrzynkê poczty elektronicznej czy p³ytê z aplikacj¹ dostêpow¹.
Czas po³¹czenia z Internetem w ramach godzin zaliczonych do pakietu naliczany jest sekundowo. Po przekroczeniu limitu godzin TP
S.A. stosuje rozliczenie zgodne z cennikiem tj. 0,29 z³ za 3 i 6 minut po³¹czenia.
W okresie od 1996 r. do 26 kwietnia 2002 r. zosta³o z³o¿onych do powoda 21 wniosków operatorów ISP. Do daty rozstrzygniêcia
powód nie zawar³ umowy z ¿adnym z nich. Umowy miêdzyoperatorskie z powodem zawarli jedynie P&W Radiokomunikacja s.c. oraz
Energis Polska Sp. z o.o., bêd¹cy operatorami posiadaj¹cymi zezwolenie na eksploatacjê publicznej sieci stacjonarnej, œwiadcz¹cy
szereg us³ug telekomunikacyjnych, m.in. us³ugi telefonii g³osowej, a w tym us³ugi komutowanego dostêpu do Internetu.
Od 1996 r. tocz¹ siê negocjacje ze spó³k¹ SM Media. Mimo, ¿e TP S.A. nigdy nie podwa¿a³a kompletnoœci wniosku o okreœlenie
zasad wspó³pracy oraz zasad rozliczeñ, do dnia wydania niniejszej decyzji umowa nie zosta³a zawarta, pomimo i¿ Prezes URTiP na
wniosek SM Media wyda³ trzy decyzje o po³¹czeniu sieci (18 paŸdziernika 2002 r., 20 grudnia 2002 r., 8 grudnia 2003 r.).
W przypadku spó³ki TDC Internet, na jej wniosek o ustalenia zasad wspó³pracy z dnia 5 marca 2002 r., powód przez ponad 90 dni nie
z³o¿y³ oficjalnej propozycji stawek rozliczeniowych.
Super Media Sp. z o.o. pierwsz¹ propozycjê okreœlaj¹c¹ warunki wspó³pracy z powodem przedstawi³a w lipcu 2001 r. Od tego
czasu odby³y siê dwa lub trzy spotkania z pracownikami Departamentu ds. Wspó³pracy z Operatorami, które nie przynios³y wi¹¿¹cych
rozstrzygniêæ i po kilku miesi¹cach, z uwagi na brak „mo¿liwoœci” ze strony TP S.A. (brak czasu w zwi¹zku z reorganizacj¹,
nieodpowiednie terminy, nadmierny formalizm), rozmowy zosta³y zaniechane. Ponadto, Super Media uzyska³a informacjê o zaginiêciu
wniosku z dnia 29 stycznia 2000 r., w zwi¹zku z czym ponownie z³o¿y³a wniosek we wrzeœniu 2002 r. W czasie negocjacji, Super Media
nie otrzyma³a od TP S.A. ¿adnego pisma wskazuj¹cego na niekompletnoœæ lub braki formalne wniosku.
Super Media równie¿ nigdy nie odmówi³a rozmów w przedmiotowej sprawie i nie odstêpowa³a od negocjacji.
ZIGZAG Sp. z o.o. rozpoczê³a negocjacje w dniu 14 listopada 1996 r., wystêpuj¹c do powoda w sprawie ustalenia warunków
wspó³pracy oraz warunków rozliczeñ miêdzyoperatorskich. Pismem z dnia 11 marca 1997 r. ponowi³a proœbê z dnia 14 listopada 1996 r.
Faktyczne rozmowy z powodem zosta³y zapocz¹tkowane dopiero w lipcu 1998 r., na skutek interwencji ze strony Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów i zobowi¹zania do zawarcia ugody, któr¹ strony zobowi¹za³y siê przed³o¿yæ do dnia 1 paŸdziernika 1998 r.
Umowy jednak nie podpisano, a pismem z dnia 20 paŸdziernika 2000 r. powód zwróci³ siê o uaktualnienie dokumentów i danych
niezbêdnych do przygotowania projektu umowy miêdzyoperatorskiej.
W ocenie pozwanego, umowy miêdzyoperatorskie reguluj¹ce kwestie wspó³pracy pomiêdzy operatorami, w tym kwestie
wzajemnych rozliczeñ, stanowi¹ istotny czynnik wp³ywaj¹cy na stan konkurencyjnoœci na rynku. Uchylanie siê przez powoda od
zawarcia umów o wzajemnych rozliczeniach oddzia³uje nie tylko na interesy poszczególnych podmiotów i operatorów ISP, ale
praktycznie na ca³y rynek komutowanego dostêpu do Internetu.
Zdaniem pozwanego, rynkiem w³aœciwym w niniejszej sprawie jest krajowy rynek po³¹czeñ miêdzyoperatorskich w zakresie
komutowanego dostêpu do Internetu, bêd¹cy p³aszczyzn¹, na której dochodzi do zbiegu interesów operatorów prowadz¹cych
konkurencyjn¹ wobec siebie dzia³alnoœæ. Rynek ten ograniczony jest geograficznie do terenu kraju, gdy¿ uwarunkowany
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jest posiadaniem zezwolenia Prezesa UTRiP na eksploatacjê stacjonarnej sieci publicznej dla operatora warstwy dostêpowej.
Pozwany uzna³, ¿e w przedmiotowej sprawie, z uwagi na brak rozliczeñ pomiêdzy TP S.A. a operatorami ISP, nie jest mo¿liwe
wartoœciowe okreœlenie rozmiarów rynku w³aœciwego oraz odniesienie do rozmiarów tego rynku przychodów uzyskiwanych przez
powoda. Z tego te¿ wzglêdu pozwany opar³ siê na kryterium rzeczywistej mo¿liwoœci oddzia³ywania na warunki prowadzenia
dzia³alnoœci przez operatorów ISP, którym jest liczba abonentów TP S.A., odnosz¹c j¹ do ogólnej liczby abonentów sieci stacjonarnej.
Wielkoœæ ta wskazuje na liczbê realnych i potencjalnych odbiorców us³ug operatorów ISP.
Oceniaj¹c si³ê rynkow¹ TP S.A. w tym aspekcie, pozwany oceni³, ¿e posiada […] udzia³ w rynku w³aœciwym, nie spotykaj¹c siê na
tym rynku ze skuteczn¹ konkurencj¹, a zatem posiada dominuj¹c¹ pozycjê na rynku w³aœciwym.
W ocenie pozwanego, jedynie trzy spoœród 21 wniosków zawiera³y braki formalne (m.in. brak propozycji terminu przy³¹czenia
sieci, informacji dotycz¹cych miejsca i sposobu przy³¹czenia sieci, danych technicznych dotycz¹cych proponowanych punktów styku
miêdzy sieciami). Pozosta³e wnioski z³o¿one do Spó³ki zawiera³y natomiast wszystkie informacje niezbêdne do rozpoczêcia
szczegó³owych negocjacji umowy i ostatecznie jej zawarcia. W przypadku dwóch wniosków powód przekroczy³ maksymalny termin
odpowiedzi (o 45 dni oraz o 16 dni), okreœlony w przepisach ówczeœnie obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia Ministra £¹cznoœci w sprawie
ogólnych warunków przy³¹czania sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeñ (§ 4 ust. 2).
Zdaniem pozwanego, powód celowo opóŸnia³ podpisanie umów z SM Media S.A., ZIGZAG Sp. z o.o., TDC Internet Polska S.A.
z TP S.A. o rozliczeniach, pomimo istnienia odpowiednich przepisów prawnych dotycz¹cych obowi¹zku przy³¹czenia sieci operatora
niezale¿nego, wzajemnych rozliczeñ, a zw³aszcza zasady równouprawnienia i niedyskryminacji uprawnionych podmiotów.
Takie zachowanie TP S.A., przy jednoczesnym d³ugotrwa³ym braku zawarcia stosownych umów, wskazuje, zdaniem pozwanego,
na celowoœæ dzia³añ powoda, zmierzaj¹cych do mo¿liwie d³ugiego zwlekania z zawarciem umów, które regulowa³yby kwestiê
wzajemnych rozliczeñ. Sytuacja, w której operatorzy ISP dzia³aj¹ bez umów miêdzyoperatorskich jest korzystna dla TP S.A.
Pozwany wyrazi³ tak¿e stanowisko, ¿e dostawcy us³ug internetowych (ISP) s¹ operatorami w œwietle Prawa telekomunikacyjnego
i wczeœniejszych ustaw, a wiêc przys³uguje im zatem uprawnienie do wnioskowania zarówno o po³¹czenie swojej sieci z sieci¹
operatora o pozycji znacz¹cej (art. 76 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego), jak równie¿ niedyskryminacyjnego traktowania (art. 77 ust. 1
Prawa telekomunikacyjnego).
W ocenie Prezesa Urzêdu, nie by³o te¿ formalnych podstaw uniemo¿liwiaj¹cych takie rozliczenia pomiêdzy operatorami, gdy¿
kwestiê tê regulowa³o rozporz¹dzenie wykonawcze do art. 81 pkt 2 Prawa telekomunikacyjnego, od 8 grudnia 2003 r. rozporz¹dzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 31 paŸdziernika 2003 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ zwi¹zanych z ³¹czeniem sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1945), a wczeœniej zgodnie art. 150 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego, rozporz¹dzenie
Ministra £¹cznoœci w sprawie ogólnych warunków przy³¹czania do sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeñ, na które TP S.A.
powo³ywa³a siê, kieruj¹c odpowiedzi do „niekompletnych wniosków” operatorów ISP o zawarcie umów miêdzyoperatorskich.
Tym bardziej, ¿e wiêkszoœæ wniosków operatorów ISP by³o sk³adanych lub rozpatrywanych w okresie obowi¹zywania rozporz¹dzenia.
W ocenie pozwanego, nawet brak aktu wykonawczego do Prawa telekomunikacyjnego nie móg³ stanowiæ podstawy do uchylania siê
od zawierania umów, skutkuj¹cym przeciwdzia³aniem ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do rozwoju konkurencji.
Zdaniem Prezesa Urzêdu powód posiada tak¿e wszystkie informacje niezbêdne do wzajemnych rozliczeñ z operatorami ISP w
przypadku korzystania przez jej abonentów z us³ugi dodzwanianego dostêpu do Internetu, tak¿e w przypadku zastosowania ³¹czy
DSS1, gdy¿ centrala koñcowa TP S.A. posiada informacje o numerze abonenta, nawet jeœli jest on zastrze¿ony.
W tej sytuacji, w ocenie pozwanego, uchylanie siê TP S.A. od zawarcia umów miêdzyoperatorskich przeciwdzia³a rozwojowi
konkurencji na rynku komutowanego dostêpu do Internetu. Istnienie umów, które regulowa³yby wzajemnie rozliczenia miêdzy TP S.A.
i operatorami ISP za ruch generowany w sieci TP S.A. przez abonentów, dodzwaniaj¹cych siê do modemów dostêpowych
niezale¿nych dostawców umo¿liwi³oby tym¿e podmiotom: obni¿enie kosztów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ i mo¿liwoœæ
przeznaczenia oszczêdnoœci na dalsze inwestycje, obni¿enie op³at pobieranych za dostêp do Internetu (likwidacjê abonamentu) i tym
samym wspieranie budowy spo³eczeñstwa informacyjnego poprzez zwiêkszenie dostêpnoœci i powszechnoœci us³ugi, kszta³towanie
elastycznej polityki taryfowej, pod warunkiem ¿e rozliczenia by³yby oparte o koszty wynikaj¹ce z istnienia punktu styku pomiêdzy
sieciami i generacji dodatkowego ruchu, a nie by³yby oparte na stawkach za po³¹czenia w sieci TP S.A., funkcjonowanie operatorów
w warunkach konkurencyjnych.
Dzia³anie takie narusza wiêc zakaz okreœlony w art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, co uzasadnia³o
nakaz zaniechania go.
Ustalaj¹c wymiar kary pozwany uwzglêdni³, ¿e zarzucana praktyka ma przede wszystkim wymiar antykonkurencyjny i skierowany
wobec s³abszych ekonomicznie uczestników rynku, poœrednio wp³ywaj¹c na interesy u¿ytkowników koñcowych. W wyniku
zarzucanych praktyk, operatorzy ISP ponieœli znaczne straty finansowe, które mo¿na szacowaæ na ponad 24 mln z³.
Kara pieniê¿na odzwierciedla fakt ra¿¹cego nadu¿ycia pozycji rynkowej oraz powinna stanowiæ na tyle zauwa¿aln¹ dolegliwoœæ,
aby zniechêciæ powoda do podobnych zachowañ w przysz³oœci, zw³aszcza na rynkach wci¹¿ kszta³tuj¹cych siê.
Od powy¿szej decyzji powód wniós³ odwo³anie wnosz¹c o jej zmianê w ca³oœci poprzez niestwierdzenie stosowania praktyki
ograniczaj¹cej konkurencjê, o której mowa w art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
ewentualnie o jej uchylenie, a tak¿e o zas¹dzenie na jego rzecz kosztów procesu wed³ug norm przepisanych.
Rozpoznaj¹c odwo³anie S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje.
Zarzuty odwo³ania w znacznej czêœci pomijaj¹ istotê zarzucanej praktyki, polegaj¹cej na maksymalnym odwlekaniu zawarcia
umów z operatorami ISP, poprzez zbêdne przed³u¿anie negocjacji i brak wspó³dzia³ania w celu uzgodnienia ich treœci. Powód
wykorzystuje przy tym mechanizm, którego ilustracj¹ jest treœæ zarzutów odwo³ania, a polegaj¹cy na negowaniu nawet rzeczy
oczywistych i powo³ywaniu siê na trzeciorzêdne przeszkody formalne.
Tak wiêc, za bezzasadny nale¿y uznaæ zarzut skar¿¹cego, i¿ naruszenie przez powoda art. 1 ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku z art. 46 ust. 1,
art. 79, art. 81 pkt 4 oraz art. 83 - 85 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne przez przyjêcie, ¿e powód by³ zobowi¹zany
do zawarcia z operatorami telekomunikacyjnymi, uprawnionymi do œwiadczenia us³ug dostêpu do Internetu (ISP), umów o wspó³pracy
miêdzyoperatorskiej o okreœlonej treœci. Treœæ uzasadnienia zaskar¿onej decyzji nie pozostawia w¹tpliwoœci, ¿e pozwany nie dokona³
ustalenia, ¿e w odniesieniu do któregokolwiek podmiotu powód mia³ obowi¹zek zawarcia umowy. Istota zarzutu dotyczy zachowania
siê wzglêdem podmiotów chc¹cych tak¹ umowê zawrzeæ. Bez znaczenia jest czy powód mia³ obowi¹zek prawny zawarcia
z konkretnym operatorem ISP umowy, gdy¿ kwestiê tê w ka¿dym konkretnym przypadku rozstrzyga Prezes URTiP lub s¹d. Prezes
Urzêdu uzna³ za praktykê nie odmowê zawarcia umowy z konkretnym operatorem, ale brak woli zawarcia umowy z jakimkolwiek
operatorem.
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Zachowanie siê powoda dotyczy³o szerokiego i nieograniczonego krêgu osób: bezpoœrednio przedsiêbiorców podejmuj¹cych, jak
równie¿ planuj¹cych podj¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie us³ugi dostêpowej do Internetu oraz poœrednio konsumentów
zainteresowanych tak¹ us³ug¹ poprzez brak konkurencji na rynku. W interesie publicznym le¿y istnienie i rozwój konkurencji na
wszystkich rynkach w³aœciwych, a zatem dzia³anie ograniczaj¹ce jej powstanie lub rozwój interes ten narusza.
Trafnie wiêc przyj¹³ pozwany, ¿e zagro¿ony zosta³ interes publiczny, wiêc wyst¹pi³a przes³anka okreœlona w art. 1 ust. 1 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów.
Nie mo¿na podzieliæ tak¿e zarzutu naruszenie art. 7 i 77 Kpa poprzez niezebranie i niew³aœciwe rozpatrzenie materia³u
dowodowego sprawy w zakresie: ustalenia rynku w³aœciwego i zajmowania przez powoda pozycji dominuj¹cej na tym rynku.
Prezes Urzêdu definiuj¹c rynek w³aœciwy wskaza³, ¿e komutowany dostêp do Internetu realizowany jest przy pomocy sieci
telefonii stacjonarnej. Jest to tzw. „dostêp wydzwaniany”, a wiêc nie wymagaj¹cy spe³nienia ¿adnych dodatkowych warunków
technicznych, jakie wi¹¿¹ siê ze sta³ym ³¹czem internetowym (np. wykonanie przy³¹cza, modyfikacja po³¹czeñ sieci, aktywizacja us³ugi
itp.). Z tego te¿ wzglêdu nie mo¿na uznaæ za substytut us³ugi dostêpu do Internetu o charakterze sta³ym, zarówno z wykorzystaniem
³¹cza telefonicznego jak i telewizji kablowej, albo lokalnej sieci komputerowej. W ka¿dym z tych przypadków, niezale¿nie od
koniecznoœci instalacji ³¹cza, znacz¹co inny jest tak¿e system rozliczeñ, a co za tym idzie cena. Przy krótkim czasie po³¹czeñ
z Internetem sta³e ³¹cze nie jest op³acalne. Dopiero gdy koszt po³¹czeñ z Internetem w okresie rozliczeniowym zrówna siê z kosztami
³¹cza sta³ego, u¿ytkownik zbli¿y siê do granicy op³acalnoœci takiej us³ugi.
Niebagatelne znaczenie ma tak¿e cecha po³¹czeñ dial-up, polegaj¹ca na tym ¿e u¿ytkownik ma mo¿liwoœæ dostêpu do Internetu
z ró¿nych miejsc, a nie konkretnego, gdzie zainstalowane jest ³¹cze sta³e. Nie jest substytutem dostêp do Internetu za poœrednictwem
telefonii mobilnej w technologii GPRS, gdy¿ charakteryzuje siê znacz¹co ni¿sz¹ prêdkoœci¹ transferu i wy¿sz¹ cen¹ obliczan¹ od iloœci
transmitowanych danych.
Uznanie zaœ substytutywnoœci po³¹czeñ z Internetem za poœrednictwem telefonii radiowej nie prowadzi do podwa¿enia s³usznoœci
ustalenia pozwanego, ¿e powód posiada na rynku w³aœciwym pozycjê dominuj¹c¹, gdy¿ powód nie twierdzi, a tym bardziej nie
dowodzi, ¿e udzia³ w rynku telefonii radiowej przekracza […]%.
W konsekwencji, nale¿y uznaæ, ¿e brak jest podstaw do kwestionowania ustalenia pozwanego, ¿e powód posiada na rynku
w³aœciwym pozycjê dominuj¹c¹.
Za nietrafny nale¿y uznaæ zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
poprzez b³êdne przyjêcie, ¿e dzia³ania powoda w stosunku do operatorów ISP stanowi¹ nadu¿ycie pozycji dominuj¹cej, polegaj¹ce na
przeciwdzia³aniu ukszta³towaniu siê warunków niezbêdnych do powstania b¹dŸ rozwoju konkurencji. Zdaniem S¹du, pozwany trafnie
oceni³, ¿e dzia³anie powoda mia³o na celu ograniczenie konkurencji. Nale¿y mieæ na wzglêdzie, ¿e us³uga komutowanego dostêpu do
Internetu zwiêksza wykorzystanie eksploatowanych przez powoda sieci i przy³¹czy telefonicznych, dostarczaj¹c mu z tego tytu³u
dodatkowych przychodów. Hipotetyczny operator telefonii stacjonarnej, dzia³aj¹cy na rynku konkurencyjnym jest wiêc zainteresowany
istnieniem szerokiej oferty us³ug ISP realizowanych w systemie komutowanym. Takie zainteresowanie przestaje istnieæ w sytuacji,
gdy sam operator sieci telefonicznej bêdzie pozostawaæ operatorem ISP dzia³aj¹cym w warunkach dominacji rynkowej.
Brak konkurentów w zakresie us³ugi ISP, uzyskany dziêki uniemo¿liwieniu konkurentom dostêpu do w³asnej sieci telefonicznej,
pozwala na uzyskiwanie wy¿szych dochodów z tytu³u dostêpu do Internetu.
Gdyby zatem powód nie chroni³ swojej pozycji na rynku us³ug ISP to by³by zainteresowany zawieraniem umów z operatorami
realizuj¹cymi tak¹ us³ugê, z wymienionych wy¿ej wzglêdów.
W ocenie S¹du, wskazywane przez powoda przeszkody w zawarciu umowy maj¹ charakter pozorny. Jest bowiem niesporne,
¿e dla realizacji po³¹czeñ mo¿liwe jest wykorzystywanie systemu sygnalizacji DSS1 i SS7, chocia¿ bezsprzecznie ten drugi system jest
technicznie lepszy. Powód jednak nie przedstawi³ w toku negocjacji jednoznacznego stanowiska, ¿e umowa zostanie zawarta, jeœli
kontrahent bêdzie stosowa³ system SS7, nie proponowa³ równie¿ ¿adnych okresów przejœciowych. Zdaniem S¹du, zainteresowany
wspó³prac¹ kontrahent, jest sk³onny do ustêpstw w zakresie niektórych warunków, np. przez przejœciow¹ akceptacjê gorszych
technicznie lub organizacyjnie rozwi¹zañ. Takiej elastycznoœci, charakterystycznej dla podmiotu dzia³aj¹cego na rynku konkurencyjnym
powód nie wykazywa³.
Podkreœliæ te¿ nale¿y, ¿e nawet jeœli doœwiadczenia powoda wskazywa³y, ¿e stosowanie sygnalizacji DSS1 umo¿liwia³o nadu¿ycia,
to przemawia³o to za tym, aby wzmóc nadzór w tym zakresie. Chybiony jest, zdaniem S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
zarzut naruszenia art. 62 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez ograniczenie powódce prawa wgl¹du do
materia³u dowodowego za³¹czonego do akt sprawy w zakresie szerszym ni¿ niezbêdny, przez co powódka zosta³a pozbawiona
mo¿liwoœci wypowiedzenia siê w kwestiach rzutuj¹cych na rozstrzygniêcie sprawy. Prezes Urzêdu, postanowieniem z dnia 2 grudnia
2003 r. istotnie ograniczy³ powodowi z urzêdu prawo do wgl¹du do materia³u dowodowego za³¹czonego do akt sprawy w zakresie
informacji zawartych w pismach otrzymanych od ankietowanych spó³ek dotycz¹cych liczby abonentów, posiadanych umów
o wzajemnych rozliczeniach z innymi operatorami, wielkoœci ruchu wygenerowanego na numery dostêpu do sieci teleinformatycznych
0-20, jednak zasadnoœæ tej czynnoœci by³a ju¿ przedmiotem prawomocnego rozstrzygniêcia S¹du, w zwi¹zku z wniesionym za¿aleniem.
Niezale¿nie od powy¿szego, zwa¿yæ nale¿a³o, ¿e powód dysponuje w³asn¹ wiedz¹ na temat swojej pozycji na rynku po³¹czeñ
miêdzyoperatorskich i nie kwestionuje posiadania na nim pozycji dominuj¹cej. Dowody w postaci ankiet spó³ek odnoœnie liczby
abonentów, posiadanych umów o wzajemnych rozliczeniach z innymi operatorami, wielkoœci ruchu wygenerowanego na numery
dostêpu do sieci teleinformatycznych 0-20 nie dotyczy³y faktów, na których pozwany opar³ swoje rozstrzygniêcie, a wiêc nie mia³y
znaczenia dla ochrony praw powoda.
Za nietrafny nale¿a³o uznaæ zarzut naruszenia art. 101 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez na³o¿enie kary
niewspó³miernej do stopnia zawinienia powódki. S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów podziela stanowisko Prezesa Urzêdu, ¿e
nadu¿ycie pozycji dominuj¹cej przez powoda by³o szczególnie ra¿¹ce. Dzia³anie powoda by³o œwiadomie nakierowane na ochronê
w³asnej pozycji na rynku us³ug ISP i stosowane by³o przez d³ugi czas. Zgodziæ siê równie¿ nale¿y z pozwanym, ¿e praktyka wp³ywa
poœrednio na szeroki kr¹g u¿ytkowników tej formy dostêpu do Internetu, pozbawiaj¹c ich korzyœci wynikaj¹cych z konkurencji.
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów podziela te¿ stanowisko pozwanego, ¿e kara pieniê¿na mo¿e spe³niæ swój cel
prewencyjny, jeœli stanowi odczuwaln¹ dolegliwoœæ. Wymiar kary, w œwietle powy¿szych wywodów, nie budzi zastrze¿eñ.
Przedstawione wy¿ej wzglêdy, a zw³aszcza brak rozwoju konkurencji na rynku us³ug komutowanego dostêpu do Internetu,
uzasadnia³y nadanie przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnoœci na podstawie art. 90 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. Skoro dzia³anie powoda polega³o na hamowaniu rozwoju rynku, to ochrona konkurencji i wa¿ny interes konsumentów,
polegaj¹cy na poœrednim ponoszeniu skutków braku konkurencji, w pe³ni uzasadnia³ nadanie rygoru natychmiastowej wykonalnoœci.
31a
Z tych wzglêdów odwo³anie nale¿a³o oddaliæ jako bezzasadne (art. 479 § 1 Kpc). […]
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WYROK
z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie z odwo³ania Oficyny Wydawniczej Wielkopolski Sp. z o.o. w P. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 29/04)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2005 r. na rozprawie
sprawy z odwo³ania Oficyny Wydawniczej Wielkopolski Sp. z o.o. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
o naruszenie zasad koncentracji:
1. Zmienia decyzjê Nr RPZ-2/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w ten sposób, ¿e umarza postêpowanie w ca³oœci,
2. Zas¹dza od Skarbu Pañstwa - Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rzecz Oficyny Wydawniczej Wielkopolski
Sp. z o.o. w P. kwotê 1.360 z³ tytu³em kosztów postêpowania.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ Nr RPZ-2/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji Konsumentów (zwany dalej
„Prezesem Urzêdu”), po przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego wszczêtego z urzêdu, nakaza³ powodowi - Oficynie
Wydawniczej Wielkopolski Spó³ka z o.o. w P.:
- niezw³ocznie po uprawomocnieniu siê niniejszej decyzji, z³o¿enie oœwiadczenia o rozwi¹zaniu umowy z dnia 11 marca 2003 r.
zawartej z Pras¹ Poznañsk¹ Sp. z o.o., której przedmiotem jest sta³a wspó³praca w zakresie pozyskiwania i zamieszczania og³oszeñ
i reklam w tytu³ach wydawanych przez powoda, w trybie okreœlonym w § 8 ust. 2 umowy,
- sprzeda¿, najpóŸniej w terminie rozwi¹zania umowy, czêœci maj¹tku jej przedsiêbiorstwa, nabytego umow¹ sprzeda¿y
zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa z dnia 11 marca 2003 r., stanowi¹cego zorganizowany zespó³ sk³adników niematerialnych
i materialnych niezbêdnych do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie redakcji, wydawania oraz dystrybucji dziennika
„Gazeta Poznañska” oraz innych publikacji okreœlonych w za³¹czniku 1.1.7 do tej umowy.
Równoczeœnie pozwany na³o¿y³ na powoda karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 235.850 z³ p³atn¹ do bud¿etu pañstwa, z tytu³u
niewykonania obowi¹zku zg³oszenia zamiaru koncentracji okreœlonej w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów.
Swoje rozstrzygniêcie pozwany opar³ na ustaleniu, ¿e w krótkim odstêpie czasu mia³y miejsce trzy transakcje. Najpierw
Polskapresse Spó³ka z o.o. w W. - przedsiêbiorca kontroluj¹cy (w³aœciciel 100% udzia³ów) Prasê Poznañsk¹, w dniu 24 lutego 2003 r.
naby³ udzia³y daj¹ce mu prawo do 24,5% g³osów na zgromadzeniu wspólników Oficyny Wydawniczej G³os Wielkopolski. Nastêpnie,
w dniu 11 marca 2003 r. dosz³o do zawarcia umowy pomiêdzy Pras¹ Poznañsk¹ a Oficyn¹ Wydawnicz¹ G³os Wielkopolski, na
podstawie której Prasa Poznañska, za cenê […] z³ zby³a na rzecz powoda zorganizowan¹ czêœæ przedsiêbiorstwa. Przedmiot transakcji
okreœlono jako prowadzon¹ przez sprzedaj¹cego w formie redakcji „Gazety Poznañskiej” wraz z jej oddzia³ami terenowymi
zorganizowan¹ czêœæ przedsiêbiorstwa, bêd¹c¹ zespo³em sk³adników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie wydawania oraz dystrybucji publikacji na obszarze dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa. Szczegó³owe
okreœlenie przekazanych sk³adników maj¹tku zawarte zosta³o w art. 1 umowy oraz za³¹cznikach do tej umowy.
W marcu i kwietniu 2003 r. dosz³o do zawarcia jeszcze kilkunastu innych umów pomiêdzy Pras¹ Poznañsk¹ lub Polskapresse
z jednej strony i Oficyn¹ z drugiej, w tym umowy z 11 marca 2003 r., moc¹ której powód przyzna³ Prasie Poznañskiej wy³¹czne prawo
akwizycji reklam i og³oszeñ dla wszystkich tytu³ów wydawanych przez Oficynê.
W ocenie pozwanego, koncentracja mia³a bardziej z³o¿ony charakter, gdy¿ nast¹pi³o przejêcie kontroli, w wyniku uzyskania innych
jeszcze uprawnieñ, które ³¹cznie, wraz z prawem do maj¹tku Prasy Poznañskiej, umo¿liwiaj¹ Oficynie wywieranie decyduj¹cego
wp³ywu na tego przedsiêbiorcê. Ostateczna identyfikacja charakteru dokonanej koncentracji nie mog³a byæ oparta jedynie na umowie
sprzeda¿y z 11 marca 2003 r., skoro umowie tej towarzyszy³ szereg innych umów, tworz¹cych ró¿norakie powi¹zania pomiêdzy
Polskapresse i Pras¹ Poznañsk¹ z jednej strony, a Oficyn¹ z drugiej. Rezultatem tych powi¹zañ jest ca³kowite wy³¹czenie konkurencji
pomiêdzy wydawc¹ „G³osu Wielkopolskiego” i „Gazety Poznañskiej” we wszystkich aspektach dzia³alnoœci zwi¹zanej z wydawaniem
tych dzienników. Dotyczy to w szczególnoœci dzia³alnoœci redakcyjnej oraz dzia³alnoœci polegaj¹cej na sprzeda¿y powierzchni
reklamowej w obu dziennikach. Zdaniem Prezesa Urzêdu, ustalenia w zakresie formy koncentracji maj¹ znaczenie dla oceny
zasadnoœci powo³ywania siê na wy³¹czenie spod obowi¹zku notyfikacji zamiaru koncentracji, okreœlone w art. 13 pkt 1 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, przy uwzglêdnieniu przy obliczaniu obrotu Prasy Poznañskiej zastosowania § 11 ust. 2
rozporz¹dzenia w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiêbiorców uczestnicz¹cych w koncentracji. Przepis ten, zdaniem
pozwanego, zawiera wyj¹tek od ogólnej regu³y zawartej w art. 15 ustawy i § 11 ust. 1 rozporz¹dzenia, ¿e obrót obejmuje sumê obrotu
uczestnika koncentracji i przedsiêbiorców nale¿¹cych do tej samej grupy kapita³owej z wy³¹czeniem obrotu dokonywanego pomiêdzy
uczestnikami tej grupy.
Pozwany opar³ siê na stanowisku, ¿e wskazany tam sposób obliczania obrotu jest mo¿liwy tylko wówczas, gdy koncentracja
(przejêcie kontroli) polega wy³¹cznie na nabyciu czêœci maj¹tku lub czêœci przedsiêbiorstwa. Je¿eli natomiast uzyskanie praw do czêœci
maj¹tku lub czêœci przedsiêbiorstwa jest tylko jednym z uprawnieñ, których uzyskanie ³¹cznie skutkuje przejêciem kontroli nad innym
przedsiêbiorc¹, wówczas brak podstaw do stosowania § l1 ust. 2 tego rozporz¹dzenia. W przedmiotowej sprawie, w ocenie Prezesa
Urzêdu, brak jest przes³anek do wy³¹czenia obowi¹zku zg³oszenia zamiaru dokonania koncentracji, bowiem na podstawie umowy
sprzeda¿y z 11 marca 2003 r. powód uzyska³ uprawnienia do tej czêœci maj¹tku Prasy Poznañskiej, w oparciu o któr¹ Prasa Poznañska
prowadzi³a dzia³alnoœæ w zakresie redakcji i wydawania „Gazety Poznañskiej” oraz innych publikacji (czêœæ redakcyjna). Natomiast
niesprzedana czêœæ maj¹tku Prasy Poznañskiej, zwana dalej czêœci¹ reklamow¹, funkcjonuje obecnie jako Wielkopolski Dom Mediowy
Spó³ka z o.o. w P. Spó³ka ta jest kontynuatork¹ Spó³ki Prasa Poznañska, bowiem w dniu 11 marca 2003 r. na nadzwyczajnym
zgromadzeniu wspólników dokonano zmiany umowy spó³ki poprzez uchylenie ca³oœci jej dotychczasowego tekstu i przyjêcie nowego,
zmieniaj¹c kolejno firmê spó³ki na Wielkopolsk¹ Agencjê Reklamow¹, a nastêpnie w dniu 17 marca 2003 r. na Wielkopolski Dom
Mediowy. W³aœcicielem 100% udzia³ów w tej Spó³ce jest nadal Polskapresse Sp. z o.o. w W. Wielkopolski Dom Mediowy, zawar³
w dniu 11 marca 2003 r., umowê z powodem, której przedmiotem by³o okreœlenie warunków sta³ej wspó³pracy w zakresie
pozyskiwania i zamieszczania og³oszeñ i reklam w tytu³ach nale¿¹cych do Oficyny, przyznaj¹cej wy³¹cznoœæ na prowadzenie akwizycji i
reklam do wydawanych tytu³ów. Na podstawie aneksu do tej umowy z dnia 14 marca 2003 r. powód upowa¿ni³ ponadto Dom Mediowy
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do zawierania w jej imieniu z osobami trzecimi umów barterowych w zakresie dzia³alnoœci Oficyny, a dotycz¹cych w szczególnoœci
wszelkiego rodzaju dzia³añ promocyjnych, organizacji imprez, konkursów i innych okreœlonych potrzeb bie¿¹cych. Umowa wesz³a
w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2003 r.
Z kolei, umow¹ z 1 kwietnia 2003 r. powód odda³ Domowi Mediowemu w najem szereg pomieszczeñ u¿ytkowych, po³o¿onych
w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 19 w P., stanowi¹cym wspó³w³asnoœæ Oficyny i Spó³ki Polskapresse, na cele zwi¹zane z prowadzon¹
przez ni¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.
Zawarcie i wykonanie powy¿szych umów spowodowa³o, i¿ dzia³alnoœæ redakcyjna i wydawnicza skupiona zosta³a w rêkach
powoda, zaœ dzia³alnoœæ polegaj¹ca na sprzeda¿y powierzchni reklamowej oraz inna dzia³alnoœæ promocyjna w ca³oœci przeniesiona do
Spó³ki stanowi¹cej w³asnoœæ Polskapresse. Doprowadzi³o to do uzyskania w ten sposób kontroli nad t¹ czêœci¹ Prasy Poznañskiej.
Pozwany uzna³, ¿e powód przej¹³ kontrolê, w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, równie¿ nad
czêœci¹ reklamow¹ przedsiêbiorstwa Prasy Poznañskiej, a wiêc koncentracja polega³a na przejêciu przez powoda kontroli nad ca³ym
przedsiêbiorstwem Prasy Poznañskiej wed³ug stanu sprzed daty 11 marca 2003 r.
Prezes Urzêdu uznaj¹c, ¿e wprawdzie Dom Mediowy nie utraci³ samodzielnoœci organizacyjnej, niemniej podejmuj¹c decyzje
gospodarcze musi zawsze braæ pod rozwagê mo¿liwoœæ rozwi¹zania przez Oficynê umowy o wspó³pracy, gdy¿ na po¿ytkach
p³yn¹cych z tej umowy opiera siê niemal ca³a dzia³alnoœæ Domu Mediowego. W razie jej wypowiedzenia przez powoda, maj¹c bardzo
ograniczone mo¿liwoœci umieszczania reklam w innych tytu³ach, nie bêdzie w stanie wyrównaæ wynikaj¹cego st¹d uszczerbku.
Umowa z 11 marca 2003 r. nie zawiera bowiem postanowieñ, które by w szczególny sposób zabezpiecza³y interesy Domu Mediowego
przed jej rozwi¹zaniem, wyj¹wszy dziewiêciomiesiêczny termin jej wypowiedzenia.
Na tej te¿ podstawie pozwany uzna³, ¿e przedmiotem umowy sprzeda¿y z 11 marca 2003 r. by³o przedsiêbiorstwo w rozumieniu
1
art. 55 Kc, i ¿e polega³a ona na przejêciu przez powoda kontroli nad Pras¹ Poznañsk¹ w wyniku uzyskania uprawnieñ, które ³¹cznie
umo¿liwiaj¹ wywieranie decyduj¹cego wp³ywu na tego przedsiêbiorcê.
Przy tej formie koncentracji zarówno ³¹czna wartoœæ obrotu jej uczestników, jak i wartoœæ obrotu przedsiêbiorcy, nad którym ma
nast¹piæ przejêcie kontroli podlega wyliczeniu wed³ug zasad ogólnych, tzn. zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 1 w zwi¹zku z art. 15
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Ca³kowity obrót grupy kapita³owej, do której nale¿y Prasa Poznañska oraz obrót powoda, liczony wraz ze Spó³k¹ Centrex Press
wyniós³ w 2002 r. […], wiêc przekroczy³ wartoœæ, z któr¹ ustawa wi¹¿e obowi¹zek zg³oszenia zamiaru koncentracji. Obrót Prasy
Poznañskiej wraz z obrotem przedsiêbiorców nale¿¹cych do grupy kapita³owej wyniós³ w 2002 r. […] co stanowi równowartoœæ […]
Nie zachodzi zatem przes³anka wskazana w art. 13 pkt 1 lit. a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Powód, w ocenie
pozwanego, mia³ obowi¹zek zg³oszenia zamiaru koncentracji i obowi¹zku tego nie wype³ni³.
W ocenie pozwanego powód w wyniku koncentracji uzyska³ bardzo silnie dominuj¹c¹ pozycjê rynkow¹ w rozumieniu art. 4 pkt 9
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, co doprowadzi³o do istotnego ograniczenia konkurencji. Niebezpieczeñstwa tego nie
zmniejsza, w ocenie Prezesa Urzêdu, fakt, ¿e powód kontynuuje wydawanie obu tytu³ów, dokonana koncentracja doprowadzi³a
bowiem do ograniczenia pluralizmu wydawców, czego nieuchronnym skutkiem jest ograniczenie ró¿norodnoœci opinii i pogl¹dów.
Godzi to w interes publiczny, który winien podlegaæ ochronie.
Nakazanie dokonania dzia³añ okreœlonych w zaskar¿onej decyzji wynika ze stwierdzonej niemo¿noœci przywrócenia w inny sposób
konkurencji na rynku regionalnej prasy ogólnoinformacyjnej w Wielkopolsce. Jedyn¹ alternatyw¹ tych dzia³añ by³aby realna mo¿liwoœæ
zaistnienia, w perspektywie najbli¿szych dwóch - trzech lat, nowego wydawcy regionalnej prasy codziennej, bêd¹ca skutkiem
samoistnego dzia³ania mechanizmów rynkowych. Jest to jednak, zdaniem pozwanego, ma³o prawdopodobne. Rynki wszystkich
mediów, w tym równie¿ rynki prasowe, cechuje wysoka sk³onnoœæ do koncentracji, w wyniku czego konkurencja na tych rynkach
przybiera najczêœciej postaæ konkurencji oligopolistycznej. ród³em wysokiej koncentracji na rynku prasy jest stosunkowo wysoka
„minimalna skala produkcji” (progowe rozmiary dzia³alnoœci upewniaj¹ce efektywnoœæ ekonomiczn¹) oraz wysokie „bariery wejœcia”.
Wyst¹pienie w wyniku koncentracji skutków na rynku, których nie mo¿na, w ocenie Prezesa Urzêdu, odwróciæ w inny sposób, ni¿
poprzez wydanie decyzji opartej na art. 20 ust. 2 i 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zdaniem pozwanego, stosownie do
art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nieumyœlne niewykonanie obowi¹zku zg³oszenia zamiaru
koncentracji, stanowiæ mo¿e przes³ankê do na³o¿enia kary pieniê¿nej. W ocenie Prezesa Urzêdu dzia³anie w celu przejêcia kontroli by³o
celowe, co pozwala przypisaæ powodowi winê umyœln¹, co w konsekwencji potwierdza celowoœæ zastosowania kary w maksymalnej
wysokoœci. Jednak¿e w analizowanym stanie faktycznym, ze wzglêdu na znacz¹ce negatywne skutki rynkowe dokonanej koncentracji
oraz przypisanie powodowi winy umyœlnej, fakt braku tzw. recydywy nie mo¿e byæ uwzglêdniony jako okolicznoœæ ³agodz¹ca.
Od powy¿szej decyzji powód wniós³ odwo³anie, wnosz¹c o jej uchylenie i umorzenie postêpowania antymonopolowego.
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, co nastêpuje.
Odwo³anie powoda jest zasadne. Trafny jest w szczególnoœci zarzut wyci¹gniêcia b³êdnych wniosków ze zgromadzonego
w sprawie materia³u dowodowego. Pozwany ustali³ bowiem, ¿e w wyniku zawartej umowy z dnia 11 marca 2003 r., powód uzyska³
uprawnienia (naby³ w³asnoœæ) do tej czêœci maj¹tku Prasy Poznañskiej, w oparciu o któr¹ Prasa Poznañska prowadzi³a dzia³alnoœæ
w zakresie redakcji i wydawania „Gazety Poznañskiej” oraz innych publikacji (czêœæ redakcyjna). Równoczeœnie pozwany przyzna³, ¿e
Prasa Poznañska Sp. z o.o. (obecnie dzia³aj¹ca pod firm¹ Wielkopolski Dom Mediowy) istnieje jako odrêbny podmiot prawa, czego
dowodem jest m.in. zawarta z powodem umowa (jeszcze pod poprzedni¹ firm¹), której przedmiotem by³o okreœlenie warunków sta³ej
wspó³pracy w zakresie pozyskiwania i zamieszczania og³oszeñ i reklam w tytu³ach nale¿¹cych do Oficyny, przyznaj¹cej wy³¹cznoœæ na
prowadzenie akwizycji i reklam do wydawanych tytu³ów. W wyniku sprzeda¿y czêœci maj¹tku zwi¹zanego z dzia³alnoœci¹ wydawnicz¹
Prasa Poznañska zachowa³a maj¹tek s³u¿¹cy dzia³alnoœci w zakresie pozyskiwania reklam i og³oszeñ, a wiêc s³u¿¹cy dzia³alnoœci
przynosz¹cej o 20% wiêcej przychodów ni¿ dzia³alnoœæ zwi¹zana wydawaniem Gazety Poznañskiej.
Pozwany pomin¹³ tak¿e, ¿e Prasa Poznañska Sp. z o.o. zachowa³a mo¿liwoœæ œwiadczenia us³ug w zakresie kolporta¿u, o czym
œwiadczy umowa z dnia 1 kwietnia 2003 r.
W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y stwierdziæ, ¿e Prasa Poznañska Sp. z o.o. zachowa³a potencja³ s³u¿¹cy dzia³alnoœci gospodarczej,
zdolny wygenerowaæ ponad po³owê dotychczasowych przychodów.
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie podziela stanowiska pozwanego, ¿e umowa z dnia 11 marca 2003 r. dotycz¹ca
pozyskiwania i zamieszczania og³oszeñ i reklam i z dnia 1 kwietnia 2003 r. dotycz¹ca najmu pomieszczeñ u¿ytkowych w budynku przy
ul. Grunwaldzkiej 19 w P., doprowadzi³y do utraty przez Prasê Poznañsk¹ Sp. z o.o. samodzielnoœci. Wysoki udzia³ reklam i og³oszeñ
w przychodach wydawców wskazuje, ¿e ich pozyskiwanie ma istotne znaczenie dla bytu ekonomicznego gazety. Jest faktem
powszechnie znanym, ¿e na rynku nie istniej¹ gazety nie zamieszczaj¹ce reklam i og³oszeñ, jak równie¿ fakt, ¿e istniej¹ tytu³y prasowe
bezp³atne, uzyskuj¹ce wy³¹cznie przychody z og³oszeñ i reklam. Podkreœlenia wymaga tak¿e fakt, ¿e zamieszczanie og³oszeñ, oprócz
tego, ¿e dostarcza istotnej czêœci dochodów, wi¹¿e siê z mniejszymi kosztami. Wydawca nie ponosi bowiem kosztów honorariów
autorskich i nie ponosi ryzyka wynikaj¹cego z treœci publikacji (np. w postaci procesów odszkodowawczych).
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Powy¿sze okolicznoœci pozwalaj¹ wyprowadziæ wniosek, ¿e og³oszenia i reklamy stanowi¹ niezwykle atrakcyjny produkt, chêtnie
pozyskiwany przez wydawców. Ich pozyskanie wymaga aktywnych dzia³añ marketingowych w postaci akwizycji reklam i og³oszeñ.
Nale¿y zatem domniemaæ, ¿e podmiot dysponuj¹cy potencja³em umo¿liwiaj¹cym akwizycjê reklam i og³oszeñ ³atwiej znajdzie
wydawcê, który je zamieœci ni¿ wydawca zdolny w krótkim czasie pozyskaæ dotychczasow¹ iloœæ reklam i og³oszeñ.
Okres wypowiedzenia 9 miesiêcy (§ 8 umowy z 11 marca 2003 r.) jest w ocenie S¹du czasem dostatecznie d³ugim dla znalezienia
nowego kontrahenta, a nawet zmiany prowadzonej dzia³alnoœci. G³ówny potencja³ przedsiêbiorcy akwiruj¹cego og³oszenia i reklamy
stanowi know-how w postaci wiadomoœci o rynku (potencjalnych og³oszeniodawcach, ich preferencjach, sta³ych umowach
poœrednictwa w tym zakresie itp.). W ocenie S¹du, mo¿liwe jest wykorzystanie tego potencja³u równie¿ na potrzeby innych
podmiotów dzia³aj¹cych na rynku, zw³aszcza dysponuj¹c czasem na odpowiedni¹ restrukturyzacjê.
W konsekwencji powy¿szego, nale¿y uznaæ za bezpodstawne i nielogiczne twierdzenie pozwanego, ¿e umowa z dnia
11 marca 2003 r. dotycz¹ca pozyskiwania i zamieszczania og³oszeñ i reklam prowadzi³a do uzale¿nienia Prasy Poznañskiej od powoda,
takiej ¿e podmiot ten traci³ sw¹ autonomiê.
Podkreœlenia te¿ wymaga, ¿e w nowoczesnej gospodarce s¹ rozwiniête powi¹zania kooperacyjne (czemu sprzyja formu³a podatku
VAT). Zjawisko powierzania œwiadczenia specjalistycznych us³ug lub produkcji podzespo³ów i elementów niewielkim podmiotom
zewnêtrznym jest zjawiskiem typowym (outsourcing). W praktyce takie podmioty s¹ w znacznym stopniu ekonomicznie uzale¿nione
od wiêkszego partnera, zw³aszcza gdy wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹ posiadania specjalistycznego sprzêtu. Nie mo¿na jednak zak³adaæ,
¿e w takich przypadkach regu³¹ jest zale¿noœæ powoduj¹ca rzeczywist¹ utratê autonomii, gdy¿ czynnikiem przeciwdzia³aj¹cym
uzale¿nieniu jest zdolnoœæ do transformacji profilu dzia³alnoœci lub mo¿liwoœæ znalezienia innych partnerów. Twierdzenie powoda, ¿e
Prasa Poznañska znajduje siê w takiej sytuacji nie opiera siê na ¿adnych stwierdzonych faktach.
Nie zosta³o te¿ stwierdzone, aby Prasa Poznañska mia³a jakiekolwiek trudnoœci z potencjalnym pozyskaniem innego lokalu,
zw³aszcza, ¿e jak siê zdaje, nie jest koniecznym, aby lokal ten posiada³ jakieœ szczególne cechy u¿ytkowe. Równie¿ umowie z dnia
1 kwietnia 2003 r. najmu pomieszczeñ u¿ytkowych, po³o¿onych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 19 w P., nie mo¿na przypisywaæ cech
uzale¿niaj¹cych.
W konsekwencji powy¿szego, nale¿a³o uznaæ za trafny zarzut dokonania przez Prezesa Urzêdu b³êdnej wyk³adni 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. Skoro bowiem koncentracja polega³a wy³¹cznie na
przeniesieniu czêœci maj¹tku, a nie ca³oœci, to skoro jest bezspornym, ¿e obrót zrealizowany przez tê czêœæ w ¿adnym z ostatnich
dwóch lat obrotowych poprzedzaj¹cych zg³oszenie nie przekroczy³ równowartoœci 10 mln euro, to brak by³o podstaw dla przyjêcia, ¿e
zamiar koncentracji podlega³ zg³oszeniu. Brak jest wiêc podstaw do twierdzenia, ¿e powód nie wywi¹za³ siê z ci¹¿¹cego na nim
obowi¹zku zg³oszenia zamiaru koncentracji, co stanowi przes³ankê na³o¿enia kary pieniê¿nej wskazanej w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów (w brzmieniu sprzed 1 maja 2004 r.).
Z tych wzglêdów zaskar¿on¹ decyzjê nale¿a³o zmieniæ i umorzyæ postêpowanie (art. 47931a § 2 Kpc i art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów). […]
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WYROK
z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie z odwo³ania J.W. Construction Holding S.A. w Z. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 11/2004)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2005 r. na rozprawie sprawy
z powództwa J.W. Construction Holding S.A. w Z. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ochronê
konkurencji, na skutek odwo³ania od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 stycznia 2004 r., Nr 1/2004:
1. Oddala odwo³anie,
2. Zas¹dza od J.W. Construction Holding S.A. w Z. na rzecz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotê 720 z³
tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ Nr 1/2004 z 16 stycznia 2004 r. pozwany Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu
postêpowania administracyjnego stwierdzi³, i¿ powód J.W. Construction Holding S.A. w Z. stosuje praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe
interesy konsumentów, polegaj¹c¹ na naruszeniu obowi¹zku udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji oraz
reklamie wprowadzaj¹cej w b³¹d i nakaza³ zaniechanie jej stosowania. Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany
dalej „Prezesem Urzêdu”) stwierdzi³, i¿ w reklamach ukazuj¹cych siê w prasie (warszawski dodatek „Nieruchomoœci” do „Gazety
Wyborczej”) uwidocznione przez powoda ceny oferowanych towarów oznaczone by³y w wartoœci netto, bez uwzglêdnienia
wymaganego ustaw¹ z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, podatku od towarów i us³ug (VAT). Informacja taka wprowadza konsumentów
w b³¹d co do rzeczywistej wartoœci oferowanych przez powoda towarów, tym samym uniemo¿liwia dokonanie rzeczowego
porównania istniej¹cych na rynku i konkurencyjnych ofert. Prezes Urzêdu podniós³, i¿ zgodnie z ustaw¹ o cenach, cen¹ towaru lub
us³ugi jest cena brutto. Tak okreœlona cena zapewnia wszystkim konsumentom jasn¹ i niezafa³szowan¹ informacjê o prawdziwym
wymiarze ceny towaru lub us³ugi. Prezes Urzêdu wskaza³, i¿ zaniechanie rzetelnej informacji, wprowadzaj¹ca w b³¹d reklama o cenach
towaru i us³ug jest czynem nieuczciwej konkurencji w œwietle ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
pozbawiaj¹c konsumentów mo¿liwoœci obiektywnej i rzeczowej oceny kosztów zakupu towaru.
Od decyzji tej powód wniós³ odwo³anie zarzucaj¹c decyzji: brak wskazania podstawy faktycznej decyzji poprzez brak wskazania dat
i miejsc, w których zamieszczone zosta³y informacje o cenach, niezgodnoœæ podstaw faktycznych i prawnych pomiêdzy sentencj¹
decyzji a jej uzasadnieniem polegaj¹ce na tym, ¿e sentencja ogranicza siê do kwalifikacji jednego typu zachowania polegaj¹cego na
umieszczaniu niepe³nej informacji o cenach towarów, a w uzasadnieniu mowa jest o czynach nieuczciwej konkurencji, b³êdne ustalenia
faktyczne przyjête za podstawê decyzji poprzez pominiêcie okolicznoœci, i¿ w treœci informacji zawarta jest wzmianka o tym, ¿e
podawane kwoty s¹ kwotami netto i nale¿y do nich doliczyæ podatek VAT, naruszenie przepisów prawa materialnego: art. 23a ust. 2
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, art. 3 ust. 1 ustawy z 5 lipca 2001 r. o cenach, art. 3 ust. 1, art. 10 oraz art. 16 ust. 1 pkt 2
ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisów Kc definiuj¹cych prawa maj¹tkowe zbywalne,
pominiêcie, przy wydawaniu decyzji, przepisów art. 1 ust. 2 pkt 2 oraz art. 12 ustawy o cenach, a tak¿e przepisu art. 536 i 71 Kc.
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S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje.
Odwo³anie nie zas³uguje na uwzglêdnienie, zaœ zaskar¿ona decyzja jest trafna.
Przede wszystkim podnieœæ nale¿y, i¿ wniesienie odwo³ania od decyzji Prezesa Urzêdu do S¹du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów wszczyna postêpowanie pierwszoinstancyjne na zasadach postêpowania kontradyktoryjnego, zaœ kontroli S¹du
podlega zasadnoœæ i celowoœæ decyzji w œwietle ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, co czyni
bezpodstawnym zarzuty odwo³ania: o sprzecznoœci pomiêdzy podstawami faktycznymi i prawnymi sentencji decyzji a jej
uzasadnieniem, o pominiêciu przepisów art. 1 ust. 2 pkt 2 oraz art. 12 ustawy o cenach, a tak¿e przepisu art. 536 i 71 Kc, naruszenie art.
3 ust. 1 ustawy o cenach, art. 3, 10, 16 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisów Kc definiuj¹cych prawa maj¹tkowe
zbywalne bêd¹cych, zdaniem powoda, podstaw¹ prawn¹ zaskar¿onej decyzji. Podstaw¹ prawn¹, jak wynika z decyzji by³ art. 23a i art.
23c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Do S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postêpowaniu wywo³anym
wniesieniem odwo³ania nale¿y zatem ocena, czy stosowana przez powoda praktyka narusza zbiorowe interesy konsumentów
w œwietle art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z materia³em dowodowym przedstawionym przez strony.
Artyku³ 23a ww. ustawy stanowi, i¿ praktyka naruszaj¹ca zbiorowe interesy konsumentów polega na godz¹cym w nie bezprawnym
dzia³aniu przedsiêbiorcy, w szczególnoœci za praktykê tak¹ uznaæ nale¿y naruszenie obowi¹zku udzielenia rzetelnej, prawdziwej i pe³nej
informacji, nieuczciw¹ lub wprowadzaj¹c¹ w b³¹d reklamê.
Dzia³aniem bezprawnym jest, zdaniem S¹du, czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy wprowadzaj¹cej klienta w b³¹d
i mog¹cy przez to wp³yn¹æ na jego decyzjê co do nabycia towaru lub us³ugi, reklama nieuczciwa (art. 3, art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Wprowadzenie w b³¹d polegaæ mo¿e na pominiêciu w reklamie istotnych dla konsumenta
informacji, za tak¹ istotn¹ informacjê uznaæ nale¿y cenê towaru. Bezsporne w sprawie jest, i¿ powód zamieszcza³ w prasie dodatek
„Nieruchomoœci” do „Gazety Wyborczej”) og³oszenia reklamuj¹ce dzia³alnoœæ spó³ki polegaj¹c¹ na sprzeda¿y mieszkañ. W treœci
reklamy podawano szereg informacji, miêdzy innymi cenê metra kwadratowego mieszkania oferowanego przez spó³kê
w poszczególnych dzielnicach Warszawy, przy tym nazwy dzielnic i cenê m2 mieszkania wydrukowano du¿ymi, widocznymi
w pierwszej kolejnoœci literami i cyframi. Pozosta³e informacje wydrukowano o wiele mniejsz¹ czcionk¹ „akcentuj¹c” tym samym
cenê m2 mieszkania i daj¹c jej pierwszeñstwo przed innymi elementami graficznymi zawartymi w reklamie.
Cena towaru ma decyduj¹cy wp³yw na konsumenta zainteresowanego nabyciem okreœlonego towaru, szczególnie w sytuacji, gdy
nie jest to towar nabywany codziennie przez konsumenta, wymagaj¹cy od niego zaanga¿owania znacznych œrodków pieniê¿nych, jak
to ma miejsce w przypadku kupna mieszkania. Reklama powoda zamieszczona zosta³a w gazecie dostêpnej dla ka¿dego konsumenta,
który widz¹c w pierwszej kolejnoœci wyraŸnie zaznaczon¹ rzucaj¹c¹ siê w oczy cenê m2 mieszkania, podejmuje decyzjê
w okolicznoœciach sprzyjaj¹cych wyrobieniu mylnej opinii o istotnych cechach oferowanego towaru, wprowadzaj¹c go w b³¹d co do
jego rzeczywistych kosztów. Konsument, który podj¹³ decyzjê o skorzystaniu z reklamowanej oferty dopiero w biurze spó³ki
dowiadywa³ siê jaka jest rzeczywista cena m2 mieszkania. Cena towaru jest to wartoœæ wyra¿ona w jednostkach pieniê¿nych, których
kupuj¹cy jest obowi¹zany zap³aciæ przedsiêbiorcy za towar lub us³ugê, w cenie uwzglêdnia siê podatek od towarów i us³ug (art. 3 ust. 1
ustawy o cenach). Informacja o cenie towaru w wysokoœci (wartoœci) nie uwzglêdniaj¹cej podatku jest informacj¹ nierzeteln¹,
nieprawdziw¹ i niepe³n¹, bo to na przedsiêbiorcy le¿y obowi¹zek oznaczania cen towaru zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,
zaœ konsument ma prawo znaæ cenê towaru, a nie obliczaæ j¹ sam, bez wzglêdu na to czy przy cenie towaru umieszczono ogólnikow¹
informacjê - cena netto, cena + VAT itp.
Oznaczanie cen towaru w wysokoœci netto jest sprzeczne z ustaw¹ o cenach i wywo³uje mylne wra¿enie u konsumenta, i¿ jest ona
ni¿sza ni¿ w rzeczywistoœci, sugeruj¹c, i¿ mo¿na nabyæ towar w cenie konkurencyjnej w stosunku do innych podobnych oferowanych
na rynku. Przeciêtny konsument decyduj¹c siê na zakup mieszkania liczy siê z tym, i¿ musi ponieœæ dodatkowe koszty zwi¹zane
z obs³ug¹ kredytu, nak³adami na wartoœæ robót wykoñczeniowych, wyposa¿eniem w sprzêt AGD, umeblowaniem itp. Decyduj¹ce
zatem znaczenie ma dla niego cena m2 mieszkania jako kwota, do której nale¿y dodaæ kolejne koszty zwi¹zane z inwestycj¹.
Konsument zachêcony nierzeteln¹ reklam¹ co do m2 mieszkania, zostaje wprowadzony w b³¹d co do rzeczywistej wartoœci mieszkania
oferowanego przez powoda i podejmuje decyzjê pod wp³ywem niezgodnych ze stanem rzeczywistym wyobra¿eñ o reklamowanej
ofercie.
Maj¹c powy¿sze na uwadze na zasadzie art. 47931a § 1 Kpc orzeczono, jak w sentencji. […]
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Wykaz wyroków wydanych w miesi¹cach: styczeñ, luty, marzec, kwiecieñ, maj, czerwiec 2005 r.
1.

Wyrok z dnia 26.01.2005 r. (Sygn. akt Ama 89/03) w sprawie z odwo³ania Fabryki Dywanów „Kowary” S.A. w K. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 25 w niniejszym nr Dziennika).
2. Wyrok z dnia 7.02.2005 r. (Sygn. akt Ama 101/03) w sprawie z odwo³ania przedsiêbiorcy Wies³awa L. - „W. Lewandowski
Produkcja - Handel - Us³ugi” w £. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. Wyrok z dnia 7.02.2005 r. (Sygn. akt Ama 74/04) w sprawie z powództwa T-A-M POLAND Sp. z o.o. w K. przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Wyrok z dnia 7.02.2005 r. (Sygn. akt Ama 96/03) w sprawie z odwo³ania Polskiej Korporacji Finansowej „Skarbiec” Sp. z o.o. w G.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. Wyrok z dnia 9.02.2005 r. (Sygn. akt Ama 108/04) w sprawie z odwo³ania Miejskiego Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Œ. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6. Wyrok z dnia 16.02.2005 r. (Sygn. akt Ama 40/04) w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w G.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
7. Wyrok z dnia 23.02.2005 r. (Sygn. akt Ama 96/04) w sprawie z odwo³ania Górnoœl¹skiego Zak³adu Elektroenergetycznego S.A.
w G. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
8. Wyrok z dnia 7.03.2005 r. (Sygn. akt Ama 3/04) w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w W. przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
9. Wyrok z dnia 7.03.2005 r. (Sygn. akt Ama 6/04) w sprawie z powództwa GETIN Banku S.A. w K. przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 26 w niniejszym nr Dziennika).
10. Wyrok z dnia 7.03.2005 r. (Sygn. akt Ama 15/04) w sprawie z powództwa Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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11. Wyrok z dnia 21.03.2005 r. (Sygn. akt Ama 16/04) w sprawie z odwo³ania Telekomunikacji Polskiej S.A. w W. przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 27 w niniejszym nr Dziennika).
12. Wyrok z dnia 21.03.2005 r. (Sygn. akt Ama 29/04) w sprawie z odwo³ania Oficyny Wydawniczej Wielkopolski Sp. z o.o. w P.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 28 w niniejszym nr Dziennika).
13. Wyrok z dnia 21.03.2005 r. (Sygn. akt Ama 95/04) w sprawie z odwo³ania Katowickich Zak³adów Wyrobów Metalowych S.A. w S.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
14. Wyrok z dnia 23.03.2005 r. (Sygn. akt Ama 104/03) w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w T.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
15. Wyrok z dnia 24.03.2005 r. (Sygn. akt Ama 12/04) w sprawie z odwo³ania przedsiêbiorców Stefana i Urszuli J. - Zak³ad
Przetwórstwa Spo¿ywczego „Duet” w K. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
16. Wyrok z dnia 4.04.2005 r. (Sygn. akt Ama 113/04) w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w W.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
17. Wyrok z dnia 20.04.2005 r. (Sygn. akt Ama 17/04) w sprawie z odwo³ania Miasta O. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
18. Wyrok z dnia 21.04.2005 r. (Sygn. akt Ama 109/04) w sprawie z odwo³ania Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w W.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
19. Wyrok z dnia 27.04.2005 r. (Sygn. akt Ama 9/04) w sprawie z odwo³ania Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego
Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w B. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
20. Wyrok z dnia 27.04.2005 r. (Sygn. akt Ama 7/04) w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych „Komus” w B.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
21. Wyrok z dnia 9.05.2005 r. (Sygn. akt Ama 53/03) w sprawie z odwo³ania Zak³adu Energetycznego Warszawa - Teren S.A. W.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
22. Wyrok z dnia 18.05.2005 r. (Sygn. akt Ama 20/05) w sprawie z odwo³ania Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w W.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
23. Wyrok z dnia 19.05.2005 r. (Sygn. akt Ama 11/04) w sprawie z odwo³ania J.W. Construction Holding S.A. w Z. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 29 w niniejszym nr Dziennika).
24. Wyrok z dnia 19.05.2005 r. (Sygn. akt Ama 81/04) w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Wielobran¿owego Sp. z o.o. „Walmar”
w L. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
25. Wyrok z dnia 25.05.2005 r. (Sygn. akt Ama 46/04) w sprawie z odwo³ania GE Money Bank S.A. w G. przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
26. Wyrok z dnia 25.05.2005 r. (Sygn. akt Ama 82/03) w sprawie z odwo³ania Narodowego Funduszu Zdrowia przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
27. Wyrok z dnia 2.06.2005 r. (Sygn. akt Ama 65/04) w sprawie z odwo³ania PKP Intercity Sp. z o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
28. Wyrok z dnia 13.06.2005 r. (Sygn. akt Ama 30/04) w sprawie z odwo³ania ING Bank Œl¹ski S.A. w K. przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
29. Wyrok z dnia 22.06.2005 r. (Sygn. akt Ama 102/03) w sprawie z odwo³ania Euro-net Sp. z o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
30. Wyrok z dnia 22.06.2005 r. (Sygn. akt Ama 55/04) w sprawie z odwo³ania Z³oty Wiek Sp. z o.o. w K. przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
31. Wyrok z dnia 23.06.2005 r. (Sygn. akt Ama 49/04) w sprawie z odwo³ania Kolejowego Przedsiêbiorstwa Turystyczno Wypoczynkowego „Natura Tour” Sp. z o.o. w G. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
32. Wyrok z dnia 23.06.2005 r. (Sygn. akt Ama 44/04) w sprawie z odwo³ania Gminy Miejskiej w £. - Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Zak³ad Bud¿etowy w £. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
33. Wyrok z dnia 30.06.2005 r. (Sygn. akt Ama 25/04) w sprawie z odwo³añ Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. w G. i Gminy G. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

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

ISSN 1643-3491

Cena 29,10 z³.

