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1
Decyzja
z dnia 13 wrzeœnia 2004 r.
w sprawie uznania praktyk stosowanych przez Miêdzynarodowy Fundusz Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w W.
za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów
(Nr RWR-32/2004)
Na podstawie art. 23c ust.1 i 2, art. 100e 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.)
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po przeprowadzeniu postêpowania, wszczêtego na wniosek Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko
Miêdzynarodowemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w W., w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy
konsumentów w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
I. uznaje siê za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, okreœlon¹ w art. 23a ww. ustawy, dzia³ania przedsiêbiorcy
Miêdzynarodowy Fundusz Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z W., polegaj¹ce na:
1) zamieszczaniu w lokalnym tytule prasowym „ECHO” w T. og³oszeñ o treœci - „Finansujemy Twoje marzenia - Potrzebujesz
gotówki - budujesz dom, kupujesz mieszkanie, zmieniasz samochód?” oraz „Na dom samochód lub sp³atê zobowi¹zañ - proste
i szybkie procedury, gwarancja równych rat”;
2) zamieszczaniu na stronie internetowej Miêdzynarodowego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. - www.mfrr.com.pl. informacji o treœci: „MFRR swoj¹ ofertê tworzy³ przede wszystkim z myœl¹ o przeciêtnym Kowalskim, czyli o osobie o dochodach
poni¿ej œredniej krajowej. W dzisiejszych czasach okazuje siê to strza³em w dziesi¹tkê - do MFRR trafiaj¹ rzesze klientów, które ze
wzglêdu na ma³e dochody Bank odprawi³ z kwitkiem” oraz „... fundusze - organizacje podobne do MFRR s³u¿¹ce samoobronie
przed lichw¹ i stosuj¹ce zasady pomocy finansowej, istnia³y ju¿ w œredniowieczu. Nosi³y nazwê ... Kupieckich, banków
pobo¿nych. PóŸniej nazwano je fundacjami taniego kredytu ... tak by³o”, co mo¿e wprowadzaæ w b³¹d konsumentów
zainteresowanych uzyskaniem kredytu w gotówce lub nabyciem okreœlonego towaru i w zwi¹zku z tym mo¿e wp³ywaæ na
podejmowane przez nich decyzje zawarcia umowy z Miêdzynarodowym Funduszem Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. bez
podejrzeñ, i¿ wstêpuj¹ do tzw. systemu argentyñskiego - jako stanowi¹ce wprowadzaj¹c¹ w b³¹d reklamê i nakazuje zaniechanie
jej stosowania.
II. zobowi¹zuje Miêdzynarodowy Fundusz Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. do dwukrotnej, w tygodniowych odstêpach czasu
publikacji sentencji decyzji, na w³asny koszt, w terminie miesi¹ca od uprawomocnienia siê decyzji, w lokalnej gazecie tyskiej
„ECHO”, na jednej z pierwszych czterech stron, w rozmiarze czcionki nie mniejszej ni¿ 9.
III. nadaje siê decyzji w zakresie punktu I rygor natychmiastowej wykonalnoœci.
UZASADNIENIE
Do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wp³yn¹³ wniosek Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. (zwanego dalej:
„Rzecznikiem”, „Wnioskodawc¹”) o wszczêcie postêpowania o uznanie praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów
i nakazanie jej zaniechania, przeciwko Miêdzynarodowemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. (zwanego dalej: „Spó³k¹”).
Rzecznik wskaza³, i¿ dzia³alnoœæ Spó³ki polegaj¹ca na zawieraniu z konsumentami umów dotycz¹cych uczestnictwa w konsorcjum
finansowym, odbywa siê z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a w szczególnoœci mo¿e stanowiæ
praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, okreœlon¹ w art. 23a powo³anej ustawy, polegaj¹c¹ na stosowaniu reklamy
wprowadzaj¹cej w b³¹d zarówno na stronie internetowej Spó³ki www.mfrr.com.pl, jak i w og³oszeniach prasowych zamieszczanych
w lokalnym tytule prasowym „ECHO” ukazuj¹cym siê w T.
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, co nastêpuje.
Przes³ankami zastosowania art. 23a powo³anej ustawy w niniejszej sprawie jest:
a) bezprawnoœæ dzia³ania przedsiêbiorcy polegaj¹ca na stosowaniu wprowadzaj¹cej w b³¹d reklamy,
b) godzenie tych dzia³añ w interes konsumenta,
c) naruszenie zbiorowego interesu konsumentów.
W przedmiotowej sprawie poddano analizie sposób informowania i zakres przekazywanych informacji konsumentowi
w zamieszczanych w lokalnej prasie i witrynie internetowej og³oszeniach reklamuj¹cych dzia³alnoœæ Spó³ki. Zarzuty wymienione
w postanowieniu o wszczêciu postêpowania, odnosz¹ siê do zamieszczania w lokalnym dzienniku „ECHO” og³oszeñ reklamowych
„Finansujemy Twoje marzenia - Potrzebujesz gotówki - budujesz dom, kupujesz mieszkanie, zmieniasz samochód?” oraz „Na dom
samochód lub sp³atê zobowi¹zañ - proste i szybkie procedury, gwarancja równych rat” a tak¿e zamieszczania na stronie internetowej
Spó³ki - www.mfrr.com.pl. - informacji o treœci: „MFRR swoj¹ ofertê tworzy³ przede wszystkim z myœl¹ o przeciêtnym Kowalskim, czyli
o osobie o dochodach poni¿ej œredniej krajowej. W dzisiejszych czasach okazuje siê to strza³em w dziesi¹tkê - do MFRR trafiaj¹ rzesze
klientów, które ze wzglêdu na ma³e dochody Bank odprawi³ z kwitkiem” oraz „... fundusze - organizacje podobne do MFRR s³u¿¹ce
samoobronie przed lichw¹ i stosuj¹ce zasady pomocy finansowej, istnia³y ju¿ w œredniowieczu. Nosi³y nazwê ... Kupieckich, banków
pobo¿nych. PóŸniej nazwano je fundacjami taniego kredytu ... tak by³o” - których treœæ nale¿y uznaæ jako reklamê wprowadzaj¹c¹ w b³¹d,
o której stanowi art.16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze zm.).
Zdaniem Prezesa UOKiK nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wyobra¿enia konsumenta powsta³e po przeczytaniu ww. hase³ reklamowych
o mo¿liwoœci szybkiego uzyskania kredytu/po¿yczki w postaci otrzymania do dyspozycji œrodków finansowych na okreœlone cele nie
by³y zgodne ze stanem rzeczywistym, poniewa¿ opiera³y siê na nieprawdziwych informacjach reklamowych.
Jedn¹ z funkcji reklamy jest funkcja informacyjna, w zwi¹zku z czym przy ocenie reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d, zgodnie z art. 16
ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nale¿y uwzglêdniæ m.in. jej wp³yw na zachowanie konsumenta i podejmowane
przez niego decyzje co do wyboru przedmiotu transakcji i kontrahenta. Jest oczywiste, ¿e decyzje podjête przez konsumenta w oparciu
o informacje nierzetelne, niepe³ne lub zafa³szowane mog¹ byæ dla niego niekorzystne i prawdopodobnie konsument w ogóle by ich nie
podj¹³, gdyby informacje zawarte w og³oszeniach prasowych informowa³y, i¿ Spó³ka prowadzi dzia³alnoœæ kredytow¹ w ramach
samofinansuj¹cego siê konsorcjum. Tak wiêc niew¹tpliwie reklama zawieraj¹ca informacje nierzetelne, niepe³ne lub zafa³szowane
stanowi reklamê wprowadzaj¹c¹ w b³¹d, o którym stanowi art.16 ust.1 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Jak wspomniano, przy ocenie reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d nale¿y uwzglêdniæ wszystkie jej elementy dotycz¹ce nie tylko
reklamowanych towarów lub us³ug, ale tak¿e zachowanie siê klienta. Takie znaczenie niew¹tpliwie mog³a mieæ informacja
o mo¿liwoœci uzyskania kredytu przez osoby którym odmówiono udzielenia kredytu w banku (has³o: „do MFRR trafiaj¹ rzesze klientów,
które ze wzglêdu na ma³e dochody Bank odprawi³ z kwitkiem” - has³o z witryny internetowej). Informacja ta, w przypadku wielu
klientów, mia³a decyduj¹ce znaczenie dla podjêcia decyzji w kwestii skorzystania z oferty Spó³ki. Z informacji Rzecznika wynika,
i¿ ofert¹ Spó³ki zainteresowali siê ludzie starsi - emeryci i renciœci, o niskim statucie materialnym, którzy mieliby powa¿ne trudnoœci
z uzyskaniem kredytu w banku.
Ponadto stosowane przez Spó³kê ww. has³a reklamowe zawieraj¹ zwroty sugeruj¹ce, ¿e œrodki finansowe zostan¹ niebawem
udostêpnione (np. has³a „szybkie i proste procedury”, „budujesz dom”, „kupujesz mieszkanie”, „zmieniasz samochód”). Slogany te
wywo³uj¹ przekonanie u konsumenta, ¿e realizacja potrzeb konsumpcyjnych nastêpuje w sposób prosty i szybki, zanim nast¹pi
koniecznoœæ wp³acania konkretnych rat. Analizuj¹c wymienione og³oszenia reklamowe odnosi siê wra¿enie, ¿e oferta Spó³ki zbli¿ona
jest do oferty bankowej, jednak bez koniecznoœci spe³nienia szeregu warunków wymaganych przez instytucje bankowe, przy
sk³adaniu wniosku kredytowego.
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Tymczasem propozycja dotyczy przyst¹pienia do grupy i pozyskiwania œrodków pieniê¿nych w drodze wzajemnego finansowania
„Klientów”, czyli potencjalnych kredytobiorców (uczestników gremium), o czym stanowi¹ m.in. nastêpuj¹ce zapisy umowne:
Przedmiotem umowy jest uczestnictwo Klienta w programie MFRR, którego celem jest zakup przez Uczestnika gremium produktu
okreœlonego na pierwszej stronie, przydzia³ produktu nastêpuje po pisemnym zobowi¹zaniu siê Uczestnika gremium do wp³acenia rat
kompletnych oferowanych w ofercie pisemnej, zgodnie z treœci¹ umowy w przypadku gdy oferta oka¿e siê najwy¿sza (§7 pkt 1 umowy)
oraz MFRR zbierze podpisan¹ przez Uczestnika gremium umowê z innymi umowami z terenu ca³ej Polski, tworz¹c gremium w ratach
tych samych, b¹dŸ ró¿nych zestawów kwotowych. Ponadto z treœci umowy w ogóle nie wynika, kiedy dok³adnie dany klient mo¿e
otrzymaæ „produkt”, poniewa¿ jest to uzale¿nione od wysokoœci oferowanych przez niego „rat kompletnych”. Tak wiêc niektórzy
uczestnicy gremium mog¹ oczekiwaæ na „produkt” nawet przez kilka lat (w zale¿noœci od okresu na jaki zorganizowano grupê).
Ponadto wprowadzanie w b³¹d przez Spó³kê przybiera jeszcze jedn¹ formê, wskutek tworzenia mylnego wyobra¿enia u adresata
reklamy, polegaj¹ce na pominiêciu istotnych dla niego informacji. W ¿adnej z reklam (zarówno zamieszczanej w gazecie „ECHO”, na
stronie internetowej, jak i w innych publikatorach na terenie kraju, nie zamieszczono najmniejszej wzmianki o tym, ¿e œrodki finansowe
przydzielane s¹ ze wspólnego funduszu utworzonego z comiesiêcznych wp³at wszystkich „Uczestników gremium”. W tekstach tych,
wystarczy³oby zasygnalizowaæ, ¿e przedmiotem umowy jest uczestnictwo w konsorcjum finansowym, albo w grupie
samofinansuj¹cej siê. Brak rzetelnej prezentacji, podstawowej dla konsumenta informacji, jak¹ jest cz³onkostwo klienta
w samofinansuj¹cej siê grupie (tzn. Programie MFRR, o czym stanowi § 2 pkt 1 umowy), którego celem „jest zakup przez Uczestnika
gremium” okreœlonego produktu przeznaczonego na m.in. na budowê domu, remont budynku, mieszkania, wype³nia znamiona
reklamy niepe³nej. Reklama niepe³na uwa¿ana jest w doktrynie za informacjê reklamow¹ wprowadzaj¹c¹ w b³¹d (por. Ustawa
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod red. J. Szwaji, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2000, str. 460).
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, Prezes UOKiK uzna³, i¿ zamieszczanie w prasie oraz na stronie internetowej omówionych wy¿ej
og³oszeñ reklamowych, stanowi³o bezprawne dzia³anie polegaj¹ce na stosowaniu nieuczciwej oraz wprowadzaj¹cej w b³¹d reklamy
i jednoczeœnie wype³niaj¹ pierwsz¹ z przes³anek praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów, wymienionych szczegó³owo
w art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z którym „za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów uwa¿a siê w szczególnoœci (…) nieuczciw¹ lub wprowadzaj¹c¹ w b³¹d reklamê”.
Wymienione wy¿ej dzia³ania Spó³ki dotyczy³y niew¹tpliwie zbiorowego interesu konsumentów. Zgodnie z art. 23a ust. 1 zdanie 2
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zbiorowym interesem konsumentów nie jest suma indywidualnych interesów konsumentów.
Umowê ze Spó³k¹ móg³ zawrzeæ ka¿dy, kto w jakikolwiek sposób, zw³aszcza z og³oszeñ prasowych, czy informacji zamieszczanych na
stronie internetowej, dowiedzia³ siê o dzia³alnoœci Spó³ki i jej ofercie. Reklama zamieszczana w prasie (nie tylko w lokalnym tytule
„ECHO”, ale w publikatorach na terenie ca³ego kraju) by³a dostêpna dla ka¿dego konsumenta, który potencjalnie móg³by siê z ni¹
zetkn¹æ. „Oznacza to, ¿e by³a [reklama] skierowana do nieokreœlonej zbiorowoœci, której interes naruszano przez publikacjê reklamy”
(wyrok S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 czerwca 2004 r., sygn. akt XVII Ama 66/03).
Tym samym wype³niona zosta³a trzecia z przes³anek ww. art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. naruszenie
zbiorowych interesów konsumentów.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, Prezes UOKiK stwierdzi³, ¿e zosta³y spe³nione ³¹cznie wszystkie przes³anki dla zakwalifikowania
opisanych dzia³añ Spó³ki jako praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów, okreœlonej w art. 23a ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
Na podstawie art. 23c ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzêdu mo¿e okreœliæ œrodki usuniêcia
trwa³ych skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w celu zapewnienia wykonania nakazu. W szczególnoœci mo¿e
zobowi¹zaæ przedsiêbiorcê do z³o¿enia wielokrotnego oœwiadczenia o okreœlonej w decyzji treœci i formie. Poinformowanie
konsumentów o rzeczywistym charakterze dzia³alnoœci prowadzonej przez Spó³kê Urz¹d uwa¿a za niezbêdne. Jedynie w oparciu
o prawdziwe informacje zamieszczone w reklamie konsument mo¿e dokonaæ rzeczowo uzasadnionego wyboru a jego decyzja mo¿e
zostaæ oceniona jako racjonalna b¹dŸ te¿ nierozs¹dna. Wyznaczaj¹c tytu³ prasowy do zamieszczenia sentencji niniejszej decyzji
(tj. lokalna gazeta tyska „ECHO”), Prezes UOKiK kierowa³ siê zakresem zarzutów, okreœlonych przez Wnioskodawcê we wniosku
o wszczêcie postêpowania. Ponadto, stosownie do art. 100e ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzêdu mo¿e
nadaæ decyzji rygor natychmiastowej wykonalnoœci w ca³oœci lub w czêœci, je¿eli wymaga tego wa¿ny interes konsumentów.
Rozstrzygaj¹c sprawê bêd¹c¹ przedmiotem niniejszego postêpowania Prezes Urzêdu uzna³, ¿e zbiorowy interes konsumentów
wymaga szczególnej ochrony. Dalsze stosowanie wprowadzaj¹cej w b³¹d reklamy (mimo wejœcia w ¿ycie przepisów zakazuj¹cych
dzia³alnoœci konsorcjów finansowych) mo¿e dalej prowadziæ do zawierania kolejnych umów z naruszeniem ekonomicznych interesów
kolejnych osób i mog³oby spowodowaæ nieodwracalne, negatywne skutki dla chronionych ustaw¹ interesów konsumentów.
Wobec powy¿szego nale¿a³o orzec jak w sentencji. [...]
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Decyzja
z dnia 15 wrzeœnia 2004 r.
w sprawie uznania praktyk stosowanych przez MONELL COMPUTER SYSTEMS Sp. z o.o. w K.
za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów
(Nr RKT-56/2004)
I. Na podstawie art. 23c ust. 1 w zwi¹zku z art. 23a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporz¹dzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie okreœlenia w³aœciwoœci miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu z urzêdu postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe
interesy konsumentów, dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje siê za praktyki naruszaj¹ce
zbiorowe interesy konsumentów dzia³anie MONELL COMPUTER SYSTEMS Sp. z o.o. w K., polegaj¹ce na:
a) godz¹cym w interesy konsumentów bezprawnym dzia³aniu przedsiêbiorcy poprzez ograniczenie odpowiedzialnoœci wzglêdem
konsumentów za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie napraw gwarancyjnych przejawiaj¹ce siê odmow¹ wydania
przyjêtego do naprawy sprzêtu komputerowego z powodu og³oszenia upad³oœci jednego z kontrahentów przedsiêbiorcy,
b) naruszaniu obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji stosownie do regulacji ustawy z dnia
27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141,
poz. 1176), poprzez nieumieszczenie w „warunkach gwarancji i serwisu” stwierdzenia, ¿e gwarancja na sprzedany towar
konsumpcyjny nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹,
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c) stosowaniu nieuczciwej i wprowadzaj¹cej w b³¹d reklamy sprzeda¿y sprzêtu komputerowego, zawieraj¹cej informacje
wprowadzaj¹ce w b³¹d konsumentów, o nastêpuj¹cej treœci: „Eurodotacja”, „za³atwiliœmy dla ciebie dofinansowanie na komputer
z funduszu Unii Europejskiej”, „oprogramowanie XP + office”, „5 lat gwarancji”, „wieczysta gwarancja”, „3 lata gwarancji”,
i nakazuje siê zaniechanie ich stosowania.
II. Na podstawie art. 23c ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804
ze zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie
okreœlenia w³aœciwoœci miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172
ze zm.), po przeprowadzeniu z urzêdu postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, dzia³aj¹c
w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowi¹zuje siê MONELL COMPUTER SYSTEMS Sp. z o.o. w K.
do zamieszczenia dwukrotnie w tygodniowych odstêpach czasu na w³asny koszt w Gazecie Wyborczej - wydanie ogólnopolskie
oraz dwukrotnie w tygodniowych odstêpach czasu na w³asny koszt w Dzienniku Zachodnim, oœwiadczenia w formie og³oszenia
prasowego o wymiarach nie mniejszych ni¿ 20 x 15 cm o nastêpuj¹cej treœci: „Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
uzna³ za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów dzia³anie MONELL COMPUTER SYSTEMS Sp. z o.o. w K.
polegaj¹ce na:
a) godz¹cym w interesy konsumentów bezprawnym dzia³aniu przedsiêbiorcy poprzez ograniczenie odpowiedzialnoœci wzglêdem
konsumentów za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie napraw gwarancyjnych przejawiaj¹cych siê odmow¹ wydania
przyjêtego do naprawy sprzêtu komputerowego z powodu og³oszenia upad³oœci jednego z kontrahentów przedsiêbiorcy;
b) naruszaniu obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji stosownie do regulacji ustawy z dnia
27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141,
poz. 1176), poprzez nie umieszczenie w „warunkach gwarancji i serwisu” stwierdzenia, ¿e gwarancja na sprzedany towar
konsumpcyjny nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹;
c) stosowaniu nieuczciwej i wprowadzaj¹cej w b³¹d reklamy sprzeda¿y sprzêtu komputerowego, zawieraj¹cej informacje
wprowadzaj¹ce w b³¹d konsumentów, o nastêpuj¹cej treœci: „Eurodotacja”, „za³atwiliœmy dla ciebie dofinansowanie na komputer
z funduszu Unii Europejskiej”, „oprogramowanie XP + office”, „5 lat gwarancji”, „wieczysta gwarancja”, „3 lata gwarancji”
- i nakaza³ zaniechania jej stosowania.”
Zakoñczenie publikacji wszystkich oœwiadczeñ ma nast¹piæ w terminie nie przekraczaj¹cym jednego miesi¹ca od dnia
uprawomocnienia siê niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „Prezesem Urzêdu”, przeprowadzi³ postêpowanie wyjaœniaj¹ce
w sprawie wstêpnego ustalenia, czy w dzia³aniach przedsiêbiorcy polegaj¹cych na niewywi¹zywaniu siê z realizacji napraw
gwarancyjnych przyjêtego do naprawy sprzêtu oraz utrudnianiu konsumentom dochodzenia swoich praw, nast¹pi³o naruszenie
uzasadniaj¹ce wszczêcie postêpowania w sprawie zakazu stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów. W toku
podjêtych przez Inspekcjê czynnoœci kontrolnych ustalono miêdzy innymi, ¿e przedsiêbiorca reklamuj¹c sprzedawane przez siebie
komputery pos³uguje siê ulotkami reklamowymi, w których informuje o „za³atwieniu ...dofinansowania na zakupiony komputer
z funduszu Unii Europejskiej” wraz z u¿yciem okreœlenia „eurodotacja”. Ulotki reklamowe z powy¿sz¹ informacj¹ dostarczane by³y do
mieszkañ konsumentów oraz znajdowa³y siê w sali sprzeda¿owej.
Nastêpnie w imieniu Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z urzêdu wszczêto postêpowanie w sprawie praktyk
naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, w zwi¹zku z podejrzeniem stosowania przez przedsiêbiorcê praktyk naruszaj¹cych
zbiorowe interesy konsumentów polegaj¹cych na:
a) godz¹cym w interesy konsumentów bezprawnym dzia³aniu przedsiêbiorcy poprzez ograniczenie odpowiedzialnoœci wzglêdem
konsumentów za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie napraw gwarancyjnych przejawiaj¹ce siê odmow¹ wydania przyjêtego
do naprawy sprzêtu komputerowego z powodu og³oszenia upad³oœci jednego z kontrahentów przedsiêbiorcy,
b) naruszaniu obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji stosownie do regulacji ustawy z dnia
27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176),
poprzez nie umieszczenie w „warunkach gwarancji i serwisu” stwierdzenia, ¿e gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie
wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹,
c) stosowaniu nieuczciwej i wprowadzaj¹cej w b³¹d reklamy sprzeda¿y sprzêtu komputerowego, zawieraj¹cej informacje
wprowadzaj¹ce w b³¹d konsumentów, o nastêpuj¹cej treœci: „Eurodotacja”, „za³atwiliœmy dla ciebie dofinansowanie na komputer
z funduszu Unii Europejskiej”, „oprogramowanie XP + office”, „5 lat gwarancji”, „wieczysta gwarancja”, „3 lata gwarancji”.
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
Za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów uznaje siê godz¹ce w interesy konsumentów bezprawne dzia³anie
przedsiêbiorcy, naruszanie obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji, a tak¿e stosowanie
nieuczciwej lub wprowadzaj¹cej w b³¹d reklamy.
Ustawê z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141,
poz. 1176 - dalej zwana „ustaw¹ o sprzeda¿y konsumenckiej”) stosuje siê do dokonywanej w zakresie dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa
sprzeda¿y rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tê rzecz w celu niezwi¹zanym z dzia³alnoœci¹ zawodow¹ lub gospodarcz¹
(towar konsumpcyjny). Do sprzeda¿y konsumenckiej nie stosuje siê przepisów art. 556 - 581 Kc, które stanowi¹ o rêkojmi i gwarancji.
Przepisy art. 535 - 555 Kc zawieraj¹ce przepisy ogólne o sprzeda¿y stosuje siê do sprzeda¿y konsumenckiej w takim zakresie, w jakim
sprzeda¿ ta nie jest uregulowana odrêbnymi przepisami.
Regulacje ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej stanowi¹ tak¿e o ochronie interesu sprzedawcy poprzez mo¿liwoœæ dochodzenia
odszkodowania od któregokolwiek z poprzednich kontrahentów, je¿eli dostarczony przez nich towar jest niezgodny z umow¹
sprzeda¿y konsumenckiej. Skutki sprzeda¿y towaru niezgodnego z umow¹ nie obci¹¿aj¹ tylko sprzedawcy lecz podmiot, który
wprowadzi³ go na rynek. Regulacje powy¿sze chroni¹ uczciwego kupca. W przedmiotowej sprawie przedsiêbiorca zobowi¹zuje siê, ¿e
„ewentualne wady lub uszkodzenia sprzêtu ujawnione w okresie gwarancji bêd¹ usuniête bezp³atnie w terminie 14 dni pracuj¹cych,
lecz w niektórych przypadkach termin ten mo¿e ulec przed³u¿eniu o czas niezbêdny do wykonania naprawy”. Ustalony przez
przedsiêbiorcê zapis daje przedsiêbiorcy dowolnoœæ terminu wykonania naprawy sprzêtu komputerowego i zwalnia przedsiêbiorcê
z odpowiedzialnoœci z tytu³u nie wykonania naprawy w ustalonym z konsumentem terminie. Przedsiêbiorca wyjaœni³, ¿e konsument
nie otrzymuje zastêpczego sprzêtu komputerowego i ¿aden konsument nie otrzyma³ zwrotu nale¿noœci za przyjêty do naprawy,
a nienaprawiony sprzêt komputerowy. „Oddany przez konsumentów do naprawy sprzêt w 100% przypadków jest odsy³any do wykonania
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naprawy innym podmiotom, wszystkim dystrybutorom w Polsce, z którymi wspó³pracuje przedsiêbiorca. Dlatego te¿ zdarza siê
przed³u¿enie naprawy np. z powodu og³oszenia upad³oœci dostawcy Computer S.A.” W takiej sytuacji przedsiêbiorca „informuje
konsumenta, ¿e nie wykona naprawy w terminie i nie jest w stanie okreœliæ terminu wykonania naprawy”, przy czym przedsiêbiorca nie
zabezpiecza zastêpczego sprzêtu komputerowego, nie wymienia niesprawnego sprzêtu na nowy, nie obni¿a ceny towaru uznanego za
niezgodny z umow¹, nie stosuje odst¹pienia od umowy. Tym samym przedsiêbiorca nie respektuje uprawnieñ konsumentów w wy¿ej
wymienionym zakresie. Jak wynika z ustaleñ oraz z treœci skarg konsumentów, przedsiêbiorca nie wywi¹zuje siê z napraw
gwarancyjnych i utrudnia dochodzenie praw przez konsumentów. Takie bezprawne dzia³anie przedsiêbiorcy przejawiaj¹ce siê odmow¹
wydania przyjêtego do naprawy sprzêtu komputerowego z powodu og³oszenia upad³oœci jednego z kontrahentów przedsiêbiorcy,
godzi w zbiorowy interes konsumentów, poprzez ograniczenie odpowiedzialnoœci wzglêdem konsumentów za niewykonanie lub
nienale¿yte wykonanie napraw gwarancyjnych. Jak wynika z dokonanych ustaleñ, oddany przez konsumentów, a zakupiony
u przedsiêbiorcy sprzêt komputerowy przekazywany jest do naprawy innym podmiotom. W przypadku nie wykonania napraw
w terminie przedsiêbiorca zwalnia siê z odpowiedzialnoœci. „Warunki gwarancji i serwisu” zawieraj¹ deklaracjê przedsiêbiorcy, ¿e
„ewentualne wady lub uszkodzenia sprzêtu ujawnione w okresie gwarancji bêd¹ usuniête bezp³atnie w terminie 14 dni pracuj¹cych”,
a nastêpnie zawieraj¹ zapisy - „serwis nie musi siê wywi¹zaæ z terminu naprawy” oraz „w niektórych przypadkach termin ten mo¿e
ulec przed³u¿eniu o czas niezbêdny do wykonania naprawy”. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e ustawa o sprzeda¿y konsumenckiej okreœlaj¹ca
podstawowe prawa konsumenta w art. 8 zawiera zapis, ¿e w przypadku zg³oszenia przez konsumenta niezgodnoœci towaru z umow¹
sprzedawca zobowi¹zany jest ustosunkowaæ siê w terminie 14 dni. Ci¹¿¹cy na sprzedawcy obowi¹zek doprowadzenia towaru
konsumpcyjnego do stanu zgodnego z umow¹ obejmuje nieodp³atn¹ naprawê lub wymianê towaru na nowy b¹dŸ obni¿enie ceny oraz
odst¹pienie od umowy. Tak wiêc dzia³ania przedsiêbiorcy nie mog¹ obni¿aæ standardu ochrony kupuj¹cego. Obowi¹zek nieodp³atnej
naprawy przedsiêbiorca zawar³ w udzielanej konsumentom gwarancji. W przedmiotowej sprawie konsumenci dokonuj¹cy
u przedsiêbiorcy zakupu sprzêtu komputerowego otrzymuj¹ gwarancjê od sprzedawcy, a nie od producentów poszczególnych
podzespo³ów. Gwarancja jest udzielona dobrowolnie przez przedsiêbiorcê i to on ustala jej treœæ, a jako profesjonalista zobowi¹zany
jest do nale¿ytej starannoœci. Gwarancja nie jest modyfikacj¹ zgodnoœci towaru z umow¹, lecz dodatkow¹ form¹ zabezpieczenia
interesów kupuj¹cego. Zobowi¹zanie siê przedsiêbiorcy do naprawy rzeczy jest niewystarczaj¹ce w sytuacji gdy naprawa przed³u¿a siê
nadmiernie. O tym, w jakim zakresie przedsiêbiorca chce przej¹æ ryzyko ponad to, czy obok tego, co wynika z odpowiedzialnoœci za
zgodnoœæ towaru z umow¹ - decyduje sam przedsiêbiorca. Niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie obowi¹zku naprawy poprzez
d³ugotrwa³oœæ naprawy mo¿e rodziæ odpowiedzialnoœæ odszkodowawcz¹. Szerokie zastosowanie w stosunkach umownych ma
art. 474 Kc stanowi¹cy, i¿ d³u¿nik odpowiedzialny jest jak za w³asne dzia³anie lub zaniechanie za dzia³ania i zaniechania osób, z których
pomoc¹ zobowi¹zanie wykonywa, jak równie¿ osób, którym wykonanie zobowi¹zania powierza. Przedsiêbiorca ponosi ryzyko szkody
powsta³ej z wykonania us³ug przez osoby, przy pomocy których wykonuje swoje zobowi¹zanie i przedsiêbiorca nie mo¿e powo³ywaæ
siê wobec konsumentów na wy³¹czenie lub ograniczenie odpowiedzialnoœci za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie zobowi¹zania
do wykonania napraw gwarancyjnych w ustalonym terminie. Opisane powy¿ej dzia³anie przedsiêbiorcy stanowi naruszenia art. 471 Kc
oraz jest niezgodne z regulacjami ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej i œwiadczy o przenoszeniu ciê¿aru z tytu³u nie wykonania
zobowi¹zania w terminie na konsumentów, œwiadczy o unikaniu odpowiedzialnoœci za dzia³ania lub zaniechania dostawców,
kontrahentów sprzedawcy. Przedsiêbiorca zobowi¹zany jest do wykonania napraw gwarancyjnych w terminie, a zgodnie z treœci¹
art. 471 Kc zobowi¹zany jest do naprawienia szkody wynikaj¹cej z tytu³u nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania. Problemy z tytu³u
niedotrzymania terminów napraw gwarancyjnych wynikaj¹ce z tytu³u upad³oœci jednego z kontrahentów to skutki winy w wyborze
kontrahenta okreœlone art. 387 § 2 Kc i ryzyko przedsiêbiorcy w doborze kontrahentów. Konsumenci mog¹ ¿¹daæ spe³nienia
œwiadczenia, a przedsiêbiorca obowi¹zany jest je spe³niæ, a przy tym jako profesjonalista odpowiedzialny za zgodnoœæ towaru z umow¹
i dodatkowo udzielaj¹c gwarancji zgodnie z art. 355 Kc zobowi¹zany jest do nale¿ytej starannoœci. O nienale¿ytym spe³nieniu
œwiadczenia mo¿na mówiæ tak¿e w aspekcie zachowania terminu. Skutki niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania
okreœlaj¹ przepisy Kodeksu cywilnego. Jednak podstawowe prawa konsumenta okreœla art. 8 ustawy i jakiekolwiek próby ograniczenia
tych praw s¹ dzia³aniem bezprawnym. Fakt, ¿e konsumenci korzystaj¹ z udzielonej przez przedsiêbiorcê gwarancji w sytuacji gdy swoje
zobowi¹zanie gwarant nie wykona lub bêdzie ono nienale¿yte, nie zwalnia przedsiêbiorcy z odpowiedzialnoœci za zgodnoœæ towaru
z umow¹. Sprzedawca z mocy ustawy jest odpowiedzialny za zgodnoœæ towaru z umow¹, w przypadku wprowadzenia przez jego
kontrahentów na rynek towaru niezgodnego z umow¹ mo¿e dochodziæ roszczeñ, ale to nie ogranicza zagwarantowanych z mocy
ustawy praw konsumenta. Zgodnie z zapisem art. 13 ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej nie uwa¿a siê za gwarancjê oœwiadczenia,
które nie kszta³tuje obowi¹zków gwaranta. W dokumencie gwarancyjnym nale¿y zamieœciæ podstawowe dane potrzebne do
dochodzenia roszczeñ z gwarancji. Ponadto powinno byæ w nim zawarte stwierdzenie, ¿e gwarancja na sprzedany towar
konsumpcyjny nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹ czego nie wykonuje przedsiêbiorca w przedmiotowej sprawie, a odmowa wydania przyjêtego do naprawy sprzêtu komputerowego
z powodu og³oszenia upad³oœci jednego z kontrahentów przedsiêbiorcy potwierdza bezprawnoœæ dzia³ania oraz unikanie
odpowiedzialnoœci za niewykonanie i zw³okê gwaranta w spe³nieniu œwiadczenia. Jak wynika z powy¿szego, przedsiêbiorca unika
odpowiedzialnoœci za nie wywi¹zywanie siê z realizacji napraw gwarancyjnych w terminach ustalonych z konsumentami, a tak¿e
ustalone przez przedsiêbiorcê zasady utrudniaj¹ konsumentom dochodzenie swoich praw. Tym samym przenoszenie na
konsumentów ciê¿aru niewykonania zobowi¹zania przez kontrahentów przedsiêbiorcy jest dzia³aniem bezprawnym i stanowi naruszenie
art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Bezprawne dzia³anie przedsiêbiorcy godzi w interesy konsumentów, poprzez
ograniczenie odpowiedzialnoœci wzglêdem konsumentów za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie napraw gwarancyjnych
przejawiaj¹ce siê odmow¹ wydania przyjêtego do naprawy sprzêtu komputerowego z powodu og³oszenia upad³oœci jednego
z kontrahentów przedsiêbiorcy. Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze nale¿a³o orzec jak w punkcie I podpunkt a sentencji niniejszej decyzji.
W ustawie o sprzeda¿y konsumenckiej okreœlone s¹ obowi¹zki sprzedawcy gdy dodatkowo udziela konsumentowi gwarancji
na zakupiony u niego towar i tym samym dodatkowo zobowi¹zuje siê do spe³nienia warunków gwarancji. Udzielenie kupuj¹cemu
gwarancji nastêpuje bez odrêbnej op³aty przez oœwiadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie,
odnosz¹cych siê do towaru konsumpcyjnego; okreœla ono obowi¹zki gwaranta i uprawnienia kupuj¹cego w przypadku, gdy
w³aœciwoœæ sprzedanego towaru nie odpowiada w³aœciwoœci wskazanej w oœwiadczeniu. Nie uwa¿a siê za gwarancjê oœwiadczenia,
które nie kszta³tuje obowi¹zków gwaranta. W dokumencie gwarancyjnym nale¿y zamieœciæ podstawowe dane potrzebne do
dochodzenia roszczeñ z gwarancji, w tym w szczególnoœci nazwê i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej
Polskiej, czas trwania i terytorialny zasiêg ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno byæ w nim zawarte stwierdzenie, ¿e gwarancja
na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci
towaru z umow¹. Podstawowym prawem konsumenta jest ¿¹danie towaru zgodnego z umow¹, a sprzedawca jest odpowiedzialny za
zgodnoœæ towaru z umow¹. Dodatkowo, poza odpowiedzialnoœci¹ na zasadach ogólnych, sprzedawca mo¿e udzieliæ kupuj¹cemu
gwarancji. Tak wiêc w obowi¹zuj¹cym porz¹dku prawnym okreœlono gwarancjê i jej zakres. Przy umowach sprzeda¿y przyjêtym jest, ¿e
udzielenie przez sprzedawcê gwarancji na zakupiony u niego towar pog³êbia zaufanie kupuj¹cego, a z istoty gwarancji kupuj¹cy
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uzyskuje na piœmie zapewnienie co do w³aœciwoœci sprzedanej rzeczy ze wskazaniem przys³uguj¹cych mu uprawnieñ oraz zobowi¹zañ
sprzedawcy. W³aœciwoœæ towaru mieœci siê w pojêciu zgodnoœci towaru z umow¹. W przedmiotowej sprawie sprzedawca udziela
rocznej gwarancji na poprawne dzia³anie sprzêtu, przez co jest on obowi¹zany do usuniêcia wad fizycznych rzeczy (naprawy) albo do
dostarczenia rzeczy wolnej od wad b¹dŸ te¿ do zwrotu zap³aty i obowi¹zek ten ci¹¿y na sprzedawcy w ci¹gu terminu okreœlonego
w gwarancji. Termin gwarancji ulega przed³u¿eniu o czas, w którym w skutek wady kupuj¹cy nie móg³ korzystaæ z rzeczy. Przys³uguj¹ce
kupuj¹cemu uprawnienia z gwarancji nie mog¹ byæ mniejsze ni¿ uprawnienia wynikaj¹ce z zasad ogólnych dotycz¹cych zgodnoœci
towaru z umow¹, nie mog¹ ich ograniczaæ, wy³¹czaæ ani zawieszaæ. Udzielenie gwarancji nie zwalnia sprzedawcy z odpowiedzialnoœci
za zgodnoœæ towaru z umow¹, ustawa nie stanowi, ¿e konsument ma do wyboru albo korzystanie z regulacji dotycz¹cych zgodnoœci
towaru z umow¹ albo korzystanie z warunków gwarancji. Konsument ma prawo do bezpieczeñstwa ekonomicznego.
W przedmiotowej sprawie na skutek nie umieszczenia w warunkach gwarancji i serwisu informacji, o której mowa w art. 13 ust. 4
ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej, konsumenci nie s¹ poinformowani o przys³uguj¹cym im uprawnieniu. W toku przedmiotowego
postêpowania przedsiêbiorca zmieni³ wzorzec i doda³ zapis okreœlony w art. 13 ust. 4 ustawy. Ka¿dy przedsiêbiorca w zakresie
prowadzonej przez niego dzia³alnoœci gospodarczej zgodnie z art. 355 § 2 Kc zobowi¹zany jest do nale¿ytej starannoœci, w tym do
przestrzegania przepisów obowi¹zuj¹cych ustaw i postêpowania zgodnie z wymogami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Przedsiêbiorca jest profesjonalist¹ na rynku sprzeda¿y komputerów i prowadzi sprzeda¿ wszelkiego sprzêtu z bran¿y komputerowej.
Kontrahentem konsumenta jest zawsze zawodowiec, profesjonalista. „Obowi¹zek informowania konsumenta przez profesjonalistê
dotyczy ka¿dego stadium ich kontaktów: okresu poprzedzaj¹cego zawarcie umowy, moment jej zawarcia i okres po jej zawarciu,
1
a czasem nawet okres po spe³nieniu wykonania, gdy np. na kontrahencie konsumenta ci¹¿¹ obowi¹zki w zakresie serwisu .”
W przedmiotowej sprawie konsumenci nie otrzymali takich informacji, a poniewa¿ taki obowi¹zek ustawa nak³ada na wszystkich
sprzedawców, to brak informacji, ¿e „gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹” stanowi naruszenie prawa.
Zgodnie z regulacjami powo³anej ustawy obowi¹zkiem sprzedawcy jest udzielenie kupuj¹cemu jasnych, zrozumia³ych i nie
wprowadzaj¹cych w b³¹d informacji, a tak¿e zapewnienie warunków techniczno - organizacyjnych umo¿liwiaj¹cych dokonanie wyboru
towaru i sprawdzenia jego jakoœci. Prawem konsumenta, w przypadku stwierdzenia niezgodnoœci przed up³ywem 6 miesiêcy od
wydania, jest ¿¹danie uznania, ¿e towar w chwili wydania jest niezgodny z umow¹, albowiem sprzedawca jest odpowiedzialny za
zgodnoœæ towaru z umow¹. Jednym z podstawowych praw konsumenta jest ¿¹danie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego
z umow¹ poprzez nieodp³atn¹ naprawê lub wymianê na nowy, do czego sprzedawca zobowi¹zany jest ustosunkowaæ siê w terminie
14 dni. Prawem konsumenta jest ¿¹danie zwrotu kosztów. W sytuacji gdy towar jest niezgodny z umow¹, a naprawa jest niemo¿liwa lub
nadmiernie kosztowna lub sprzedawca nie wywi¹¿e siê w odpowiednim czasie, konsument ma prawo domagania siê obni¿enia ceny
albo odst¹pienia od umowy. Obowi¹zkiem sprzedawcy jest doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umow¹ poprzez nieodp³atn¹
naprawê lub wymianê na nowy oraz zwrot kosztów poniesionych przez kupuj¹cego (demonta¿, dostarczenie, robocizna oraz ponowne
zamontowanie i uruchomienie). W sytuacji stwierdzenia niezgodnoœci towaru z umow¹, prawem konsumenta jest powiadomienie
sprzedawcy w terminie 2 miesiêcy od stwierdzenia tej niezgodnoœci. Ustawa okreœla, ¿e sprzedawca jest odpowiedzialny za
niezgodnoœæ towaru z umow¹ w przypadku jej stwierdzenia przed up³ywem 2 lat od wydania towaru. Jak ustalono w niniejszej sprawie
przedsiêbiorca faktycznie do roku wykonuje bezp³atnie naprawy sprzêtu komputerowego w ramach gwarancji. Przedsiêbiorca nie
umieszcza³ w „warunkach gwarancji i serwisu” klauzuli, ¿e gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z mow¹. Nie umieœci³ tej klauzuli pomimo pouczenia przez Inspekcjê
Handlow¹ o wynikaj¹cym z ustawy obowi¹zku. Przedsiêbiorca zobowi¹zany do nale¿ytej starannoœci dopiero w toku przedmiotowego
postêpowania do wzorca umowy okreœlaj¹cego warunki gwarancji i serwisu wprowadzi³ tê klauzlê. Przedsiêbiorca zobowi¹zany jest do
udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji, a nie umieszczaj¹c powy¿szej klauzuli w „warunkach gwarancji
i serwisu” ograniczy³ konsumentom prawa, przez co w konsekwencji zwolni³ siê z wykonania na³o¿onego ustaw¹ obowi¹zku.
W zwi¹zku z powy¿szym organ antymonopolowy uzna³, ¿e przedsiêbiorca naruszy³ obowi¹zek udzielania konsumentom rzetelnej,
prawdziwej i pe³nej informacji, albowiem w warunkach gwarancji i serwisu nie umieszcza³ zapisu, ¿e gwarancja na sprzedany towar
konsumpcyjny nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹.
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze nale¿a³o orzec jak w punkcie I podpunkt b sentencji niniejszej decyzji.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) w art. 16 ust. 1 pkt 2
stanowi, i¿ czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest reklama wprowadzaj¹ca klienta w b³¹d i mog¹ca przez to wp³yn¹æ
na jego decyzjê co do nabycia towaru lub us³ugi. Wskazany powy¿ej zapis ustawowy, podobnie jak ca³y ww. akt prawny nie definiuje
pojêcia reklamy. W literaturze reklamê definiuje siê m.in. jako ka¿d¹ wypowiedŸ, która zmierza do stymulowania zbytu lub innego
2,3
korzystania z towarów i us³ug , a tak¿e np. jako œwiadomie podejmowane w sferze gopodarczej dzia³ania, zmierzaj¹ce do promowania
towarów lub us³ug poprzez wskazanie na ich cechy w taki sposób, aby wywo³aæ lub wzmocniæ okreœlone potrzeby
4
u klientów, steruj¹c ich wyborem . Zgodnie z Dyrektyw¹ Rady 85/450/EWG z dnia 10 wrzeœnia 1984 r. w sprawie ujednolicenia
5
przepisów prawnych i administracyjnych Pañstw Cz³onkowskich dotycz¹cych reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d - reklama to ka¿da
wypowiedŸ zwi¹zana z wykonywaniem dzia³alnoœci handlowej, produkcyjnej, rzemieœlniczej albo wykonywaniem wolnego zawodu,
maj¹ca na celu wspieranie towarów lub wykonywania us³ug ³¹cznie z nieruchomoœciami, prawami i zobowi¹zaniami. Zgodnie
6
z orzecznictwem „Reklama bowiem z istoty swej zmierzaj¹ca do zwrócenia uwagi na dzia³alnoœæ firmy lub jej wyrobu mo¿e
wykorzystywaæ psychologiczne zjawisko przeciêtnej podatnoœci cz³owieka na sugestiê i w tym sensie mo¿e pos³ugiwaæ siê
np. przesadnymi ocenami, nie mo¿e jednak - zdaniem S¹du Apelacyjnego - pozbawiæ wyboru, wzglêdnie wymuszaæ prowadz¹ce do
takiego wyboru myœlenie, kojarzenie czy wnioskowanie na poziomie przekraczaj¹cym w³aœciwoœci przeciêtnego odbiorcy.(...)
Nieuczciw¹ reklam¹, a tym samym reklam¹ sprzeczn¹ z dobrymi obyczajami, jest reklama, która wykorzystuj¹c usprawiedliwion¹
okolicznoœciami ³atwowiernoœæ odbiorcy oraz przeciêtn¹ nieumiejêtnoœæ skomplikowanego kojarzenia i wnioskowania na podstawie
tekstu eksponuj¹cego treœci po¿¹dane przez reklamuj¹cego, wywo³uje u przeciêtnego odbiorcy przeœwiadczenie o istnieniu faktów,
7
które w rzeczywistoœci nie maj¹ miejsca i przez to wywo³uje odczucie zawodu, zlekcewa¿enia czy wrêcz oszukania.” S¹d Najwy¿szy
podkreœli³, ¿e reklama to rozpowszechnianie wiadomoœci o us³ugach i towarach w celu wp³ywania na kszta³towanie siê popytu,
a istotnym elementem reklamy jest zamiar wywo³ania okreœlonej reakcji potencjalnych klientów (adresatów wypowiedzi reklamowej).
1
2
3
4
5
6
7

Ewa £êtowska. Prawo umów konsumenckich. 2 wydanie. Wydawnictwo C.H.Beck 2002 str. 226
R. Skubisz, J. Szwaja, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Urz¹d Antymonopolowy. - Warszawa 1994 r. str. 140
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja C.H. Beck Warszawa 2000 str. 420
E. Nowiñska Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia cywilno - prawne Uniwersitatis Kraków 2002 str. 25
OJ nr L 250 z 19.09.1984 s. 17
wyrok S¹du Apelacyjnego w Gdañsku z dnia 6 listopada 1996 r. sygn. akt I Acr 839/96, OSA 1997/10 poz. 57 str. 25
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W œwietle przytoczonych powy¿ej definicji i orzecznictwa, przedmiotowe ulotki reklamowe, niew¹tpliwie spe³niaj¹ przes³anki
uznania ich za reklamê, gdy¿ nie tylko zmierzaj¹ do poinformowania o wybranej czêœci oferty przedsiêbiorcy, ale tak¿e eksponuj¹
te z elementów oferty, które przedsiêbiorca z uwagi na cenê i „wieczyst¹ gwarancjê” uwa¿a za najatrakcyjniejsze dla odbiorców
ww. ulotki, sugeruj¹c zarazem wyj¹tkowoœæ takiej oferty.
Wprowadzenie w b³¹d oznacza, ¿e wyobra¿enia powsta³e na skutek odbioru wypowiedzi reklamowych odbiegaj¹ od stanu
rzeczywistego. Zauwa¿yæ przy tym nale¿y, ¿e przyczyn¹ niezgodnego z rzeczywistoœci¹ wyobra¿enia mog¹ byæ zarówno nieprawdziwe
wypowiedzi reklamowe jak i wypowiedzi obiektywnie prawdziwe, lecz prowadz¹ce do nieprawid³owych wniosków. Przy ocenie
konkretnej reklamy istotne jest równie¿, i¿ wprowadzenie w b³¹d nie musi rzeczywiœcie wyst¹piæ, gdy¿ zgodnie z brzmieniem
powo³anego zapisu ustawowego wystarczy jedynie mo¿liwoœæ wyst¹pienia takiego skutku.
Analizuj¹c przedmiotow¹ sprawê zauwa¿yæ nale¿y, ¿e w stosowanej przez przedsiêbiorcê reklamie podano informacje
o nastêpuj¹cej treœci: „eurodotacja”, „za³atwiliœmy dla ciebie dofinansowanie na komputer z funduszu Unii Europejskiej”,
„oprogramowanie XP+office”, „5 lat gwarancji”, „wieczysta gwarancja”, „3 lata gwarancji”. Z ustalonego przez organ
antymonopolowy stanu faktycznego wynika, ¿e informacje powy¿sze s¹ nieprawdziwe, przez co przedsiêbiorca wprowadza
konsumentów w b³¹d. Poprzez stosowanie wprowadzaj¹cej w b³¹d reklamy, przedsiêbiorca kreuje wœród szerokiej rzeszy
konsumentów wyobra¿enia o mo¿liwoœci zakupu sprzêtu komputerowego na wyj¹tkowo korzystnych warunkach. Adresatami
stosowanej przez przedsiêbiorcê reklamy s¹ g³ównie konsumenci. Zamiarem przedsiêbiorcy jest zwrócenie uwagi na swoj¹
dzia³alnoœæ oraz wywo³anie okreœlonej reakcji potencjalnych klientów. Stosowana przez przedsiêbiorcê reklama wywo³uje poœród
konsumentów przeœwiadczenie o wyj¹tkowych warunkach zakupu oferowanego sprzêtu komputerowego. Poznanie faktycznych
zasad zakupu prezentowanych towarów w konfrontacji z wypowiedzi¹ reklamow¹ przedsiêbiorcy, wywo³uje poœród konsumentów
uczucie zawodu, zlekcewa¿enia czy wrêcz oszukania, albowiem wykreowana przez przedsiêbiorcê wypowiedŸ reklamowa odbiega od
stanu rzeczywistego. Takie dzia³anie jest nieuczciwe i niezgodne z regulacjami ustaw. Przedsiêbiorca w sposób bezprawny stosuje
nieuczciw¹ oraz wprowadzaj¹c¹ w b³¹d reklamê, co godzi w zbiorowe interesy konsumentów. W zwi¹zku z powy¿szym organ
antymonopolowy uzna³, ¿e przedsiêbiorca stosuje nieuczciw¹ i wprowadzaj¹c¹ w b³¹d reklamê sprzeda¿y sprzêtu komputerowego,
zawieraj¹c¹ informacje nieprawdziwe i wprowadzaj¹ce w b³¹d konsumentów. Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze nale¿a³o orzec jak
w punkcie I ppkt c sentencji niniejszej decyzji.
Powy¿sze bezprawne dzia³anie przedsiêbiorcy godzi w konsumentów i stanowi praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy
konsumentów okreœlon¹ w art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Tak¿e naruszanie obowi¹zku udzielania
konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji oraz stosowanie wprowadzaj¹cej w b³¹d reklamy godzi w interesy
konsumentów i stanowi naruszenie art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W zakresie praktyk okreœlonych w punkcie I ppkt a i ppkt b przedsiêbiorca podniós³ nastêpuj¹ce argumenty. Przedsiêbiorca w toku
przedmiotowego postêpowania wyegzekwowa³ od podwykonawców przekazany im do naprawy sprzêt komputerowy oraz zmieni³
wzorzec warunki „gwarancji i serwisu”. Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e informacja taka nie dotar³a do wszystkich konsumentów,
którym udzielono gwarancji. Wprowadzeni poprzez nieuczciw¹ reklamê w b³¹d konsumenci, którym nie udzielono rzetelnej
i prawdziwej informacji, albowiem przed³o¿ona im oferta odbiega od stanu rzeczywistego, nadal nie s¹ powiadomieni
o przys³uguj¹cych im uprawnieniach. Tak wiêc dzia³ania przedsiêbiorcy nie usunê³y skutków stosowania praktyki naruszaj¹cej
zbiorowe interesy konsumentów. Podjête przez przedsiêbiorcê dzia³ania nie s¹ równoznaczne z zaprzestaniem stosowania praktyk
naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów. W œwietle ustawy antymonopolowej podjêcie opisanych dzia³añ nie stoi na
przeszkodzie w wydaniu przedmiotowej decyzji, poniewa¿ zaistnia³y ³¹cznie przes³anki konieczne do uznania zachowania
przedsiêbiorcy za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów. Zgodnie z art. 100g ustawy antymonopolowej nie wszczyna
siê postêpowania w sprawie stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, je¿eli od koñca roku, w którym
zaprzestano ich stosowania up³yn¹³ rok. Intencj¹ ustawodawcy jest prowadzenie postêpowania nawet wówczas, gdy przedsiêbiorca
zaprzesta³ stosowania przedmiotowych praktyk. Jak wykazano przedsiêbiorca naruszy³ przepisy ustawy o ochronie niektórych praw
konsumentów, co skutkuje wydaniem decyzji na podstawie art. 23c ustawy antymonopolowej uznaj¹cej jego dzia³anie za praktykê
naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów. Organ antymonopolowy mo¿e na podstawie art. 23c ust. 1 ustawy wydaæ decyzjê,
w której uzna praktyki za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów oraz naka¿e przedsiêbiorcy zaniechania ich stosowania.
Zaniechanie jest terminem materialnoprawnym okreœlaj¹cym skutki decyzji, oznacza ono okreœlone w czasie powstrzymanie siê
przedsiêbiorcy od stosowania praktyk. Obowi¹zki przedsiêbiorcy wynikaj¹ce z treœci decyzji musz¹ wiêc byæ realizowane
w przysz³oœci, od dnia uprawomocnienia siê decyzji. Wydana decyzja jest gwarancj¹ dla konsumentów, ¿e przedsiêbiorca bêdzie
zwi¹zany jej ustaleniami w przysz³oœci. Tak wiêc opisane powy¿ej dzia³anie przedsiêbiorcy uznano za bezprawne, za godz¹ce
w interesy konsumentów, a tak¿e dzia³anie to bezspornie stanowi naruszanie obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej,
prawdziwej i pe³nej informacji oraz potwierdza stosowanie nieuczciwej, wprowadzaj¹cej w b³¹d reklamy.
Prezes Urzêdu zobowi¹za³ przedsiêbiorcê do zamieszczenia dwukrotnie w tygodniowych odstêpach czasu na w³asny koszt
w Gazecie Wyborczej - wydanie ogólnopolskie oraz dwukrotnie w tygodniowych odstêpach czasu na w³asny koszt w Dzienniku
Zachodnim, oœwiadczenia w formie og³oszenia prasowego o wymiarach nie mniejszych ni¿ 20 x 15 cm o nastêpuj¹cej treœci:
„Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzna³ za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów dzia³anie
MONELL COMPUTER SYSTEMS Sp. z o.o. w K. polegaj¹ce na: a/ godz¹cym w interesy konsumentów bezprawnym dzia³aniu
przedsiêbiorcy poprzez ograniczenie odpowiedzialnoœci wzglêdem konsumentów za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie napraw
gwarancyjnych przejawiaj¹ce siê odmow¹ wydania przyjêtego do naprawy sprzêtu komputerowego z powodu og³oszenia upad³oœci
jednego z kontrahentów przedsiêbiorcy; b/ naruszaniu obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji
stosownie do regulacji ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176), poprzez nie umieszczenie w „warunkach gwarancji i serwisu” stwierdzenia, ¿e gwarancja na
sprzedany towar konsumpcyjny nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci
towaru z umow¹; c/ stosowaniu nieuczciwej i wprowadzaj¹cej w b³¹d reklamy sprzeda¿y sprzêtu komputerowego, zawieraj¹cej
informacje wprowadzaj¹ce w b³¹d konsumentów, o nastêpuj¹cej treœci: „Eurodotacja”, „za³atwiliœmy dla ciebie dofinansowanie na
komputer z funduszu Unii Europejskiej”, „oprogramowanie XP + office”, „5 lat gwarancji”, „wieczysta gwarancja”, „3 lata gwarancji”
- i nakaza³ zaniechania jej stosowania.”
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze nale¿a³o orzec jak w punkcie II sentencji.[...]
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Decyzja
z dnia 30 wrzeœnia 2004 r.
w sprawie uznania praktyk stosowanych przez Centrum Edukacyjne OMEGA Sp. z o.o. w W. za naruszaj¹ce zbiorowe interesy
konsumentów
(Nr RWA-27/2004)
I. Na podstawie art. 23e ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 23a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie okreœlenia w³aœciwoœci miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu, wszczêtego na wniosek Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w P. postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, w imieniu Prezesa Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznaje siê za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów dzia³anie Centrum
Edukacyjnego OMEGA Sp. z o.o. w W., polegaj¹ce na naruszaniu obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej
i pe³nej informacji, poprzez nieinformowanie konsumentów na piœmie o przys³uguj¹cym im, stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt
niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), prawie odst¹pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiêbiorstwa, w terminie
10 dni od jej zawarcia, co stanowi naruszenie art. 23a ust. 2 w zw. z art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
i stwierdza siê zaniechanie jej stosowania.
II. Na podstawie art. 23e ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 23a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie okreœlenia w³aœciwoœci miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu, wszczêtego na wniosek Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w P. postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, w imieniu Prezesa Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznaje siê za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów dzia³anie Centrum
Edukacyjne OMEGA Sp. z o.o. w W., polegaj¹ce na uniemo¿liwianiu konsumentom dochodzenia ustawowego prawa odst¹pienia
od umowy zawartej poza lokalem przedsiêbiorstwa w trybie art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.),
przys³uguj¹cego konsumentom w przypadku braku pisemnego pouczenia o prawie odst¹pienia od umowy, co stanowi naruszenie
art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i stwierdza siê zaniechanie jej stosowania.
UZASADNIENIE
W dniu 22 grudnia 2003 r. do Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem Urzêdu” wp³yn¹³
wniosek Powiatowego Rzecznika Konsumentów w P. (dalej: Wnioskodawca; Rzecznik) o wszczêcie postêpowania w sprawie praktyk
naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów przeciwko Centrum Edukacyjnemu OMEGA Sp. z o.o. w W. (dalej: Spó³ka).
Podstaw¹ skierowanego do Urzêdu wniosku by³a skarga konsumenta, który zawar³ ze Spó³k¹ umowê o œwiadczenie us³ugi
edukacyjnej - kursu jêzyka obcego i nastêpnie zwróci³ siê do Rzecznika o pomoc w wyjaœnieniu warunków rezygnacji z kursu.
Przedmiotowa umowa zosta³a zawarta w domu konsumenta, a zatem, wed³ug twierdzenia Wnioskodawcy, poza lokalem
przedsiêbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za
szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.; dalej tak¿e: ustawa). Na podstawie prowadzonej ze
Spó³k¹ korespondencji Rzecznik ustali³, i¿ regu³¹ jest zawieranie przez Spó³kê umów dotycz¹cych uczestnictwa w kursach jêzykowych
poza lokalem przedsiêbiorstwa przez przedstawicieli Spó³ki, tzw. konsultantów oœwiatowych. Dokonana przez Wnioskodawcê analiza
wzorca umowy o œwiadczenie us³ug edukacyjnych, przedstawionego przez Spó³kê wy¿ej wskazanemu konsumentowi, pozwoli³a na
stwierdzenie, i¿ wzorzec nie zawiera pisemnego pouczenia o konsumenckim prawie odst¹pienia od umowy zawartej poza lokalem
przedsiêbiorstwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy. Kolejnym dzia³aniem kwestionowanym przez Wnioskodawcê jest
uniemo¿liwianie przez Spó³kê konsumentom dochodzenia ustawowego prawa odst¹pienia od umowy o œwiadczenie us³ug
edukacyjnych, zawartej poza lokalem przedsiêbiorstwa w trybie art. 4 ustawy, przys³uguj¹cym konsumentom w przypadku braku
pisemnego pouczenia o prawie odst¹pienia od umowy. Z dokumentacji przekazanej przez Wnioskodawcê wynika, i¿ Spó³ka
kwestionuje zasadnoœæ stosowania przepisów ustawy do prowadzonej przez ni¹ dzia³alnoœci, ze wzglêdu na fakt, i¿ umowy, które
zawiera z konsumentami to umowy zlecenia. W dniu 7 stycznia 2004 r., uznaj¹c okolicznoœci wskazane przez Wnioskodawcê za
uprawdopodobniaj¹ce naruszenie przez Spó³kê przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzêdu wszcz¹³
postêpowanie w sprawie:
I. podejrzenia stosowania przez Centrum Edukacyjne OMEGA Sp. z o.o. w W. praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów,
polegaj¹cej na naruszaniu obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji, poprzez nieinformowanie
konsumentów na piœmie o przys³uguj¹cym im, stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), prawie
odst¹pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiêbiorstwa, w terminie 10 dni od jej zawarcia, co mo¿e stanowiæ naruszenie art.
23a ust. 2 w zw. z art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;
II. podejrzenia stosowania przez Centrum Edukacyjne OMEGA Sp. z o.o. w W. praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów,
polegaj¹cej na uniemo¿liwianiu konsumentom dochodzenia ustawowego prawa odst¹pienia od umowy zawartej poza lokalem
przedsiêbiorstwa w trybie art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci
za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), przys³uguj¹cego konsumentom w przypadku
braku pisemnego pouczenia o prawie odst¹pienia od umowy, co mo¿e stanowiæ naruszenie art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, co nastêpuje.
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny
reguluje tryb zawierania umów z konsumentami poza lokalem przedsiêbiorstwa. Przepisy przedmiotowej ustawy nie dotycz¹
szczególnego typu umowy (o charakterystycznym œwiadczeniu lub jego przedmiocie, co uzasadnia³oby w³¹czenie ich do Kc jako
szczególnych typów umów). Umowy zawierane poza lokalem przedsiêbiorstwa to szczególne postaci umów, znamienne miejscem
i sposobem zawarcia. Zatem, dla zastosowania przepisów przedmiotowej ustawy w zakresie dotycz¹cym umów zawieranych poza
lokalem przedsiêbiorstwa, nie ma znaczenia typ umowy, ale miejsce jej zawarcia. Poniewa¿ przedmiotowa ustawa stanowi
lex specialis w stosunku do przepisów Kc, zastosowanie znajduje pojêcie konsumenta zawarte w art. 221 Kc.
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Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy przez lokal przedsiêbiorstwa rozumie siê miejsce przeznaczone do obs³ugiwania publicznoœci
i oznaczone zgodnie z przepisami o dzia³alnoœci gospodarczej. Pojêcie „lokal przedsiêbiorstwa przeznaczony do obs³ugiwania
publicznoœci” nawi¹zuje do terminu w art. 97 Kc. £¹czne pos³ugiwanie siê kryterium przestrzenno - funkcjonalnym (lokal przeznaczenie do obs³ugi publicznoœci) nakazuje jako objête re¿imem ochronnym ustawy traktowaæ umowy zawarte w lokalu
przedsiêbiorstwa, lecz nie przeznaczonym do obs³ugiwania publicznoœci (np. w konkretnym przypadku magazyn czy biuro zarz¹du).
Uprawnienie konsumenta, który zawar³ umowê poza lokalem przedsiêbiorstwa okreœla art. 2 ustawy. Zgodnie z t¹ regulacj¹
„Konsument, który zawar³ umowê poza lokalem przedsiêbiorstwa, mo¿e od niej odst¹piæ bez podania przyczyn, sk³adaj¹c stosowne
oœwiadczenie na piœmie, w terminie dziesiêciu dni od zawarcia umowy (ust. 1). Nie jest dopuszczalne zastrze¿enie, ¿e konsumentowi
wolno odst¹piæ od umowy za zap³at¹ oznaczonej sumy (odstêpne) (ust. 2). W razie odst¹pienia od umowy umowa jest uwa¿ana za
niezawart¹, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowi¹zañ. To, co strony œwiadczy³y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym,
chyba ¿e zmiana by³a konieczna w granicach zwyk³ego zarz¹du. Je¿eli konsument dokona³ jakichkolwiek przedp³at, nale¿¹ siê od nich
odsetki ustawowe od daty dokonania przedp³aty (ust. 3).”
Wy¿ej wskazane przepisy przyznaj¹ konsumentowi prawo wycofania siê z transakcji, prawo odst¹pienia od umowy, które to
uprawnienie nie mo¿e byæ w ¿aden sposób wy³¹czone lub ograniczone umow¹ (art. 17 ustawy). Obowi¹zki przedsiêbiorcy,
w przypadku zawierania przez niego umów poza lokalem przedsiêbiorstwa, okreœla art. 3 ustawy „Kto zawiera z konsumentem umowê
poza lokalem przedsiêbiorstwa, powinien przed jej zawarciem poinformowaæ konsumenta na piœmie o prawie odst¹pienia od umowy
w terminie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 i wrêczyæ wzór oœwiadczenia o odst¹pieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska
(nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby); obowi¹zany jest tak¿e wrêczyæ konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia
umowy, stwierdzaj¹ce jej datê i rodzaj oraz przedmiot œwiadczenia i cenê (ust. 1). Konsument, na ¿¹danie przedsiêbiorcy, poœwiadcza
na piœmie, ¿e zosta³ poinformowany o prawie odst¹pienia i ¿e otrzyma³ wzór oœwiadczenia o odst¹pieniu od umowy (ust. 2).”
We wniosku o wszczêcie postêpowania Rzecznik podniós³, i¿ z jego ustaleñ dokonanych w trakcie korespondencji ze Spó³k¹, która
œwiadczy us³ugi edukacyjne, wynika, i¿ regu³¹ jest zawieranie przez Spó³kê umów dotycz¹cych uczestnictwa w kursach jêzykowych
poza lokalem przedsiêbiorstwa przez przedstawicieli Spó³ki, tzw. konsultantów oœwiatowych. Dokonana przez Wnioskodawcê analiza
wzorca umowy o œwiadczenie us³ug edukacyjnych, przedstawionego przez Spó³kê konsumentowi, na rzecz którego Rzecznik podj¹³
interwencjê, pozwoli³a na stwierdzenie, i¿ wzorzec nie zawiera pisemnego pouczenia o konsumenckim prawie odst¹pienia od umowy
zawartej poza lokalem przedsiêbiorstwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy. Spó³ka w piœmie z 10 sierpnia 2004 r. oœwiadczy³a,
i¿ z dniem 1 sierpnia 2004 r. zaczê³a stosowaæ nowy wzorzec umowy o œwiadczenie us³ug edukacyjnych, w którym znalaz³ siê zapis
o nastêpuj¹cej treœci: § 21 „P³atnik ma prawo do odst¹pienia od umowy w terminie 10 dni od zawarcia umowy, pod warunkiem, ¿e
w tym terminie dorêczy Centrum pisemne oœwiadczenie o odst¹pieniu od umowy napisane wed³ug wzoru: [imiê, nazwisko i adres
zamieszkania p³atnika], treœæ: „Niniejszym informujê Centrum Edukacyjne „OMEGA” Sp. z o.o. w W., ¿e odstêpujê od umowy
o œwiadczenie us³ug edukacyjnych ze zg³oszeniem na kurs nr [nr zg³oszenia], zawartej w [miejscowoœæ] w dniu [dzieñ, miesi¹c i rok
zawarcia umowy], [data i czytelny podpis p³atnika]”, Prezes Urzêdu przeanalizowa³ przedmiotowy zapis pod k¹tem jego zgodnoœci
z przepisami ustawy. Zdaniem Prezesa Urzêdu przedstawiony przez Spó³kê wzorzec nie zawiera³ wymaganej przez ustawê informacji
jakie zachowanie konsumenta wystarczy aby odst¹pienie od umowy w terminie 10 - dniowym by³o skuteczne (wzorzec nak³ada na
konsumenta obowi¹zek „dorêczenia” oœwiadczenia do Szko³y w terminie 10 dni). Podobny pogl¹d w tej kwestii przedstawi³ tak¿e
Rzecznik stwierdzaj¹c, i¿ zapis § 21 wzorca Spó³ki, przedstawionego w za³¹czeniu do pisma z dnia 10 sierpnia 2004 r. zawiera
niezgodnoœæ z art. 2 ustawy poniewa¿ zobowi¹zuje konsumentów do „dorêczenia” Spó³ce oœwiadczenia o odst¹pieniu od umowy
w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Natomiast stosownie do powo³anego przepisu ustawy do skutecznego odst¹pienia wystarczy
wys³anie oœwiadczenia przed jego up³ywem.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, zdaniem Prezesa Urzêdu, nale¿y przyj¹æ, i¿ Spó³ka stosuje zmieniony, zgodnie z uwagami Prezesa
Urzêdu, wzorzec od dnia 10 wrzeœnia 2004 r. (data stempla pocztowego umieszczona na kopercie pisma Spó³ki z dnia 8 wrzeœnia 2004 r.).
Paragraf 21 wzorca Spó³ki uzyska³ w owym wzorcu nastêpuj¹ce brzmienie: „P³atnik ma prawo do odst¹pienia od umowy w terminie
10 dni od zawarcia umowy, pod warunkiem, ¿e w tym terminie z³o¿y Centrum pisemne oœwiadczenie o odst¹pieniu od umowy
napisane wed³ug wzoru: [imiê, nazwisko i adres zamieszkania p³atnika], treœæ: „Niniejszym informujê Centrum Edukacyjne „OMEGA”
Sp. z o.o. w W., ¿e odstêpujê od umowy o œwiadczenie us³ug edukacyjnych ze zg³oszeniem na kurs nr [nr zg³oszenia], zawartej
w [miejscowoœæ] w dniu [dzieñ, miesi¹c i rok zawarcia umowy], [data i czytelny podpis p³atnika]. Do zachowania tego terminu
wystarczy wys³anie przed jego up³ywem stosownego oœwiadczenia o odst¹pieniu od umowy listem poleconym na adres Centrum.”
Zdaniem Prezesa Urzêdu, przedstawiony przez Spó³kê w za³¹czeniu do pisma z dnia 8 wrzeœnia 2004 r. wzorzec umowny spe³nia
przes³anki art. 3 ust. 1 ustawy, a mianowicie: zawiera pisemne pouczenie na piœmie o prawie odst¹pienia od umowy w terminie 10 dni
od dnia jej zawarcia (§ 21); zawiera wzór oœwiadczenia o odst¹pieniu (§ 21). Spó³ka spe³nia te¿ przes³ankê potwierdzenia zawarcia
umowy, stwierdzaj¹ce datê, rodzaj oraz przedmiot œwiadczenia i cenê (odpowiednie rubryki we wzorcu Zg³oszenia na kurs; za³¹cznik do
pism Spó³ki z dnia 26 stycznia 2004 r. oraz 8 wrzeœnia 2004 r.). Nale¿y podkreœliæ, i¿ przepis art. 3 ust. 1 ustawy nak³ada na
przedsiêbiorcê obowi¹zek przedkontraktowego poinformowania konsumenta o prawie odst¹pienia. W ocenie Prezesa Urzêdu,
zamieszczenie przedmiotowej informacji we wzorcu umowy, w warunkach umo¿liwiaj¹cych konsumentowi zapoznanie siê z jego
treœci¹ przed z³o¿eniem podpisu, realizuje ów ustawowy obowi¹zek.
W ocenie Prezesa Urzêdu zastrze¿enie Spó³ki, i¿ do odst¹pienia od umowy wystarczy wys³anie przed up³ywem listem poleconym
jest zastrze¿eniem uzasadnionym. W innym bowiem przypadku, czas odst¹pienia od umowy uleg³by wyd³u¿eniu. Poza tym, jak to
wynika z brzmienia zapisu umowy, konsument mo¿e z³o¿yæ stosowne oœwiadczenie - a wiêc dysponuje mo¿liwoœci¹ osobistego
stawiennictwa w Spó³ce i z³o¿enia przedmiotowego oœwiadczenia.
Jednoczeœnie wobec wprowadzenia przez Spó³kê z dniem 10 wrzeœnia 2004 r. do stosowanego przez ni¹ wzorca zapisu
przyznaj¹cego konsumentom prawo do odst¹pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiêbiorstwa, zgodnego z przepisami
ustawy, zdaniem Prezesa Urzêdu nale¿y uznaæ, i¿ praktyka okreœlona w punkcie I sentencji zosta³a przez Spó³kê zaprzestana.
W zwi¹zku z tym uzasadnione jest zakoñczenie prowadzonego postêpowania rozstrzygniêciem wydanym na podstawie art. 23e
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Odnosz¹c siê w sposób szczególny do charakteru decyzji Prezesa Urzêdu wydawanych na podstawie art. 23e ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, nale¿y wyjaœniæ, i¿ przedmiotowa decyzja wydawana jest w przypadku, gdy zachowanie przedsiêbiorcy
nie narusza ju¿ w dacie orzekania przepisu art. 23a ustawy. A zatem, dopiero gdy zachowanie przedsiêbiorcy przestaje naruszaæ zakaz
praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, nakazanie zaniechania ich stosowania, na mocy art. 23c, staje siê
bezprzedmiotowe.
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W ocenie Prezesa Urzêdu, Spó³ka przedstawiaj¹c w za³¹czeniu do pisma z dnia 8 wrzeœnia 2004 r. poœwiadczony za zgodnoœæ
z orygina³em nowy wzorzec umowy o œwiadczenie us³ug edukacyjnych, który zawiera informacjê o prawie i zasadach odst¹pienia
od umowy zawieranej z konsumentem poza lokalem przedsiêbiorstwa i zapewniaj¹c, i¿ wszelkie umowy zawierane poza lokalem
przedsiêbiorstwa bêd¹ zawierane w oparciu o ten wzorzec, udowodni³ okolicznoœæ zaprzestania stosowania niezgodnej z ustaw¹
o ochronie konkurencji i konsumentów praktyki.
Odnosz¹c siê natomiast do sugerowanego przez Spó³kê zastosowania przepisu art. 23f o ochronie konkurencji i konsumentów,
zgodnie z którym w ocenie Prezesa Urzêdu zastosowanie przedmiotowego przepisu w ustalonym stanie faktycznym nie znajduje
uzasadnienia, z tego wzglêdu, i¿ zapis ów dotyczy sytuacji, gdy przedsiêbiorca nie zaniecha³ jeszcze stosowania praktyki.
W rozpatrywanej sprawie, w dacie wydawania decyzji kwestionowana przez Prezesa Urzêdu praktyka zosta³a zaniechana, w zwi¹zku
z czym odpad³y podstawy do nakazywania zaprzestania stosowania praktyki.
St¹d nale¿a³o orzec jak w punkcie I sentencji decyzji.
Drugi z zarzutów przedmiotowego postêpowania dotyczy uniemo¿liwiania przez Spó³kê konsumentom dochodzenia ustawowego
prawa odst¹pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiêbiorstwa w trybie art. 4 ustawy o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny, przys³uguj¹cego konsumentom
w przypadku braku pisemnego pouczenia o prawie odst¹pienia od umowy.
Zgodnie z ustaleniami Prezesa Urzêdu, Spó³ka do dnia 10 wrzeœnia 2004 r. zawieraj¹c z konsumentami umowy poza lokalem
przedsiêbiorstwa, przed ich zawarciem nie informowa³a konsumentów na piœmie o prawie odst¹pienia. W szczególnoœci, stosowany
przez Spó³kê wzór Umowy o œwiadczenie us³ug edukacyjnych nie zawiera³ informacji o ww. uprawnieniu konsumenta. W takiej sytuacji
konsument dysponowa³ mo¿liwoœci¹ skorzystania z uprawnieñ przewidzianych w art. 4 ustawy, jednak¿e - jak wynika z za³¹czonych
do wniosku dokumentów, obrazuj¹cych próbê dochodzenia przez Rzecznika roszczeñ przys³uguj¹cych konsumentowi na mocy art. 4
ustawy (pismo Rzecznika z dnia 14 listopada 2003 r. skierowane do Spó³ki) - Spó³ka odmówi³a konsumentowi realizacji jego roszczeñ
uznaj¹c, i¿ nie znajduj¹ one oparcia w podpisanej przez konsumenta umowie i na podstawie § 19 ówczeœnie obowi¹zuj¹cej umowy
(„W przypadku wypowiedzenia umowy obowi¹zek p³atnika do wnoszenia dalszych op³at miesiêcznych za kurs ustaje z dniem
rozwi¹zania umowy”) ponownie wezwa³a konsumenta do uiszczenia nale¿noœci w wysokoœci 350 z³ oraz dwóch rat miesiêcznych.
Przedmiotowe dzia³anie Spó³ki narusza zbiorowy interes konsumentów, gdy¿ dotyczy konsumentów naruszaj¹c ich prawa na
szerok¹ skalê. Spó³ka przyzna³a bowiem, i¿ uniemo¿liwia³a konsumentom dochodzenia prawa odst¹pienia i roszczeñ z nim zwi¹zanych.
Dzia³ania Spó³ki godz¹ w interes ekonomiczny konsumentów, gdy¿ pozbawiaj¹c ich zagwarantowanego w ustawie uprawnienia
nara¿aj¹ konsumentów na ponoszenie kosztów wynikaj¹cych z zapisów umowy.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, w ocenie Prezesa Urzêdu dzia³anie Spó³ki polegaj¹ce na uniemo¿liwianiu konsumentom
dochodzenia ustawowego prawa odst¹pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiêbiorstwa w trybie art. 4 ustawy o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny, przys³uguj¹cego
konsumentom w przypadku braku pisemnego pouczenia o prawie odst¹pienia od umowy, stanowi praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe
interesy konsumentów.
Poniewa¿ praktyka, o której mowa w punkcie drugim sentencji przedmiotowej decyzji jest œciœle skorelowana z praktyk¹ punktu I,
wobec wprowadzenia przez Spó³kê do stosowanego przez ni¹ wzorca zapisu przyznaj¹cego konsumentom prawo do odst¹pienia od
umowy zawartej poza lokalem przedsiêbiorstwa, zgodnego z przepisami ustawy i zobowi¹zania siê do umo¿liwienia konsumentom
dochodzenia swego prawa do odst¹pienia od umowy, zdaniem Prezesa Urzêdu nale¿y uznaæ, i¿ tak¿e praktyka okreœlona w punkcie II
sentencji zosta³a przez Spó³kê zaprzestana. W zwi¹zku z tym uzasadnione jest zakoñczenie prowadzonego postêpowania
rozstrzygniêciem wydanym na podstawie art. 23e ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przepis art. 23e ust. 2 tej ustawy
stanowi bowiem, i¿ w przypadku, gdy przedsiêbiorca zaprzesta³ stosowania praktyki, o której mowa w art. 23a, Prezes Urzêdu wydaje
decyzjê o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzaj¹c¹ zaniechanie jej stosowania. St¹d nale¿a³o
orzec jak w punkcie II sentencji decyzji.[…]
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Decyzja
z dnia 5 paŸdziernika 2004 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Koniñsk¹ Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ w K. za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
(Nr RPZ-24/2004)
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.)
oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie okreœlenia
w³aœciwoœci miejscowej i rzeczowej delegatur Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.), po
przeprowadzeniu postêpowania antymonopolowego wszczêtego na wniosek Automatic Serwis Sp. z o.o. w B. w imieniu Prezesa
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznaje siê za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê okreœlon¹ w art. 5 ust. 1 pkt 6
ww. ustawy, zawarcie porozumienia przez Koniñsk¹ Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ w K. z Telewizj¹ Kablow¹ Poznañ S.A. w P., na rynku
us³ug telewizji p³atnej w zasobach mieszkaniowych Koniñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, polegaj¹cego na przyznaniu Telewizji
Kablowej Poznañ S.A. wy³¹cznoœci w zakresie przy³¹czania do sieci telewizji kablowej budynków stanowi¹cych w³asnoœæ Koniñskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej i nakazuje zaniechanie jej stosowania.
UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „Prezesem Urzêdu”, wszcz¹³ w dniu 21 kwietnia 2004 r.
- na wniosek Automatic Serwis Sp. z o.o. w B. (zwan¹ dalej Automatic) - postêpowanie antymonopolowe w zwi¹zku z podejrzeniem
zawarcia porozumienia przez Koniñsk¹ Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ (zwan¹ dalej Spó³dzielni¹) z Telewizj¹ Kablow¹ Poznañ S.A. (zwan¹
dalej TKP S.A.) ograniczaj¹cego konkurencjê na rynku œwiadczenia us³ug telewizji kablowej w zasobach mieszkaniowych Spó³dzielni.
Sieæ telekomunikacyjna nale¿¹ca do Spó³dzielni wybudowana zosta³a na pocz¹tku lat 90-tych. Dla zapewnienia abonentom dostêpu do
szerszej oferty, zró¿nicowanej programowo i cenowo, konieczna okaza³a siê dalsza rozbudowa sieci i zastosowanie nowoczesnych
rozwi¹zañ technicznych. Dylemat, czy modernizowaæ sieæ z w³asnych œrodków, sprzedaæ b¹dŸ wydzier¿awiæ profesjonaliœcie,

11

DZIENNIK URZÊDOWY NR 1

rozwi¹zano podpisuj¹c w dniu 20 grudnia 2000 r. umowê z TKP S.A. Czas trwania umowy, okreœlony w § 21 wynosi 15 lat,
z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia. Wed³ug § 4 umowy, jej przedmiotem jest oddanie w wy³¹czn¹ dzier¿awê sieci tvk nale¿¹cej do Spó³dzielni,
a TKP S.A. zobowi¹zuje siê do u¿ywania sieci tvk zgodnie z postanowieniami umowy oraz p³acenia czynszu. W § 9 ust. 1 i 2 umowy
postanowiono: „Spó³dzielnia zapewnia TKP wy³¹cznoœæ w zakresie przy³¹czania do STK budynków stanowi¹cych jej w³asnoœæ, jak
równie¿ nie wyra¿a i nie bêdzie wyra¿aæ w przysz³oœci sprzeciwu przeciwko podejmowaniu przez TKP dzia³añ zwi¹zanych
z pod³¹czeniem do STK budynków nie stanowi¹cych w³asnoœci Spó³dzielni i nie przy³¹czonych, w dacie Umowy do STK. Wy³¹cznoœæ,
o której mowa w postanowieniach ustêpu pierwszego niniejszego paragrafu rozumiana jest w ten sposób, i¿ obowi¹zuje ona tylko
w przypadku ustabilizowania siê powszechnej wyk³adni dopuszczaj¹cej wy³¹cznoœæ w powy¿szej kwestii, w orzecznictwie S¹dów
polskich. Na wypadek, gdy orzecznictwo S¹dów przyjmie powszechne stanowisko, i¿ wy³¹cznoœæ taka nie jest dopuszczalna, Strony,
niniejszym ustalaj¹, ¿e s³owo „wy³¹cznoœæ” nie wi¹¿e je w ¿adnym zakresie.
Spó³dzielnia argumentowa³a ponadto, i¿ poza TKP S.A., ¿aden inny operator nie zwróci³ siê z rzeczow¹ ofert¹ budowy
konkurencyjnej sieci tvk. Zdaniem Spó³dzielni pisma Automatic nie stanowi¹ wniosków o przyst¹pienie do negocjacji warunków
umowy, nie precyzuj¹ bowiem oczekiwañ wnioskodawcy oraz nie okreœlaj¹ warunków ewentualnej umowy. Dopiero przedstawienie
konkretnych projektów budowlanych i kalkulacji stanowiæ mog³oby, zdaniem Spó³dzielni, podstawê podjêcia dyskusji na temat
wspó³pracy z wy¿ej wymienionym operatorem.
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje.
W art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazano zawierania porozumieñ, których celem lub skutkiem
jest ograniczenie dostêpu do rynku lub eliminowanie z rynku przedsiêbiorców nie nieobjêtych porozumieniem. Praktyki ograniczaj¹ce
konkurencjê ujawniaj¹ siê zawsze na rynku relewantnym, rynku towarów, które za wzglêdu na ich przeznaczenie, cenê oraz
w³aœciwoœci, w tym jakoœæ, s¹ uznawane 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 (art. 4 pkt 8 ww. ustawy). Bior¹c pod uwagê przytoczon¹ definicjê rynek w³aœciwy powinien byæ
analizowany przynajmniej w dwóch wymiarach: produktowym oraz terytorialnym. W³aœciwym rynkiem produktowym s¹ wszystkie
towary b¹dŸ us³ugi uznawane przez konsumenta za wzajemnie wymienne lub substytucyjne. Rynkiem produktowym bêdzie zatem
us³uga polegaj¹ca na umo¿liwieniu abonentowi odbioru programów telewizyjnych, niezale¿nie od rodzaju transmitera. Substytutem
us³ugi wykonywanej drog¹ kablow¹ mo¿e wiêc byæ przekaz satelitarny lub z nadajników naziemnych.
Przechodz¹c do wymiaru terytorialnego rynku, nale¿y podkreœliæ specyficzny charakter zasobów mieszkaniowych zarz¹dzanych
przez spó³dzielnie. Œwiadczenie us³ug na tym terenie uzale¿nione jest, bowiem od uzyskania zgody w³aœciciela infrastruktury
osiedlowej - konkretnej spó³dzielni. W niniejszym postêpowaniu rynek geograficzny bêdzie mia³ charakter lokalny, wyznaczony przez
zasiêg sieci operatora telewizji kablowej, zlokalizowany w granicach zasobów mieszkaniowych Spó³dzielni. Takie pojmowanie rynku
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geograficznego w podobnych sprawach uznane zosta³o za trafne przez S¹d Antymonopolowy . Kieruj¹c siê powy¿szymi przes³ankami
Prezes Urzêdu uzna³, ¿e rynkiem w³aœciwym w niniejszej sprawie jest us³uga dostarczania programów telewizyjnych do lokali
bêd¹cych w zasobach Koniñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Na tak okreœlonym rynku TKP S.A. posiada pozycjê silnie dominuj¹c¹.
Powy¿sze ustalenia pozwalaj¹ na jednoznaczne stwierdzenie, ¿e wobec przedmiotowego porozumienia nie ma zastosowania
wy³¹czenie okreœlone w przepisie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Stwierdzenie praktyki
ograniczaj¹cej konkurencjê poprzedzone zosta³o analiz¹ przytoczonego postanowienia § 9 ust. 1 i 2 umowy, dokonywan¹ przez
pryzmat przepisów art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wed³ug umowy, w zakresie dostarczania telewizji
kablowej Spó³dzielnia zobowi¹zuje siê korzystaæ jedynie z us³ug TKP S.A. Z uwagi na korzyœci gospodarcze dla umawiaj¹cych siê stron,
obowi¹zuj¹ce prawo dopuszcza zamieszczanie w umowach klauzul zawieraj¹cych wy³¹cznoœæ. W doktrynie podkreœla siê jednak, ¿e
umowne zastrze¿enie wy³¹cznoœci podlega ocenie pod k¹tem zgodnoœci z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Transakcje wy³¹czne zakazane s¹ wówczas, gdy utrudniaj¹ innym przedsiêbiorcom dostêp do rynku. Barier¹ dla zdobywania
nowych rynków przez wnioskodawcê mog¹ byæ w³aœnie zastrze¿enia o wy³¹cznoœci, gwarantuj¹ce innemu podmiotowi (jako
jedynemu) œwiadczenie us³ug na umówionym obszarze. Ustawodawca nie wymaga by dla zaistnienia praktyki wskazanej w art. 5
ust.1 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, któraœ ze stron porozumienia mia³a pozycjê dominuj¹c¹. Posiadanie takiej
pozycji przez jedn¹ ze stron, b¹dŸ uzyskanie jej w wyniku zawartego porozumienia, wzmacnia zagro¿enie dla rozwoju konkurencji.
Treœæ kwestionowanego unormowania umownego chroni interesy ekonomiczne TKP S.A., stanowi¹c jednoczeœnie nieprzekraczaln¹
barierê dla innych operatorów œwiadcz¹cych us³ugi drog¹ naziemn¹. Zdaniem Urzêdu, nie zas³uguje na uznanie linia obrony
prezentowana przez Spó³dzielniê.
Po pierwsze, nie jest prawd¹, i¿ dzier¿awa istniej¹cej sieci mo¿e byæ dokonywana na rzecz tylko jednego operatora. Ustawa z dnia
21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 ze zm.), nak³ada obowi¹zek wspó³korzystania z istniej¹cej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wed³ug Urzêdu Regulacji i Telekomunikacji i Poczty - Wielkopolski Oddzia³ Okrêgowy, najczêstsz¹
form¹ wspó³korzystania jest dzier¿awa otworów kanalizacji kablowej umo¿liwiaj¹cej po³o¿enie kabli pomiêdzy stacj¹ czo³ow¹
operatora a abonentami.
Po drugie, w przedmiocie budowy w³asnej sieci przez Automatic, nie usprawiedliwia odmowy Spó³dzielni fakt, i¿ nie otrzyma³a
skonkretyzowanych warunków ewentualnej umowy. Z Protoko³u nr 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spó³dzielni odbytego w dniu
1 lutego 2000 r. wynika, i¿ do wziêcia udzia³u w dyskusji i zaprezentowania warunków transakcji zaproszono jedynie przedstawiciela
TKP S.A. Automatic Serwis Sp. z o.o. nie mia³ wiêc okazji aby szczegó³owo przedstawiæ w³asn¹ propozycjê. Dopiero pozytywna opinia
Spó³dzielni, co do mo¿liwoœci dzia³ania w jej zasobach kolejnego operatora poskutkowa³aby podjêciem rozmów i negocjowaniem
warunków umowy. Umowa taka powinna byæ zawarta w terminie 30 dni od dnia wyst¹pienia przez operatora o jej zawarcie (art. 97
ust. 3 ustawy - Prawo Telekomunikacyjne). Zdaniem ustawodawcy odmowna decyzja w³aœciciela nieruchomoœci zostanie
wyt³umaczona, je¿eli zainstalowanie urz¹dzeñ lub linii telekomunikacyjnych uniemo¿liwi³oby racjonalne korzystanie z nieruchomoœci.
Nieracjonalne by³oby zapewne udostêpnienie nieruchomoœci, które skutkowa³oby koniecznoœci¹ zagospodarowania nieruchomoœci
w inny sposób b¹dŸ prowadzi³oby do istotnego zmniejszenia wartoœci nieruchomoœci. Kwestie udzielenia zezwolenia na zajêcie
nieruchomoœci stanowi¹ przedmiot postêpowañ prowadzonych na gruncie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami. Funkcjonowanie kilku operatorów na tym samym terenie jest celem, do którego d¹¿y³ ustawodawca
wprowadzaj¹c powy¿sze zapisy. Praktyka pokazuje, ¿e takie wspó³dzia³anie jest mo¿liwe, dla przyk³adu wskazaæ mo¿na: TK Elsat oraz
UPC Sp. z o.o. dzia³aj¹ce w B. na Osiedlu Centrum, TK Elsat oraz Œl¹ska Telewizja Kablowa dzia³aj¹ce w R. na Osiedlu Padarewskiego,
TK Gawex oraz UPC Sp. z o.o. w B. na Osiedlu Fordon, Elnet oraz UPC Sp. z o.o. w B. na Osiedlu Szwederowo i Osiedlu B³onie.
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Po trzecie, podanie do publicznej wiadomoœci i poinformowanie cz³onków Spó³dzielni o podjêciu rozmów z TKP S.A., w sprawie
dzier¿awy sieci nie uzasadnia zastrzegania wy³¹cznoœci tego operatora. Œwiadczenie us³ug dostarczaniu sygna³u telewizyjnego
odbywa siê na podstawie swobodnie zawieranych umów z poszczególnymi abonentami. Spó³dzielnia nie przyjmuje statusu
„konsumenta zbiorowego”, który zbiorczo zaspakaja interesy wszystkich cz³onków. Decydowanie o wyborze operatora,
podejmowane na podstawie oceny konkurencyjnoœci ofert operatorów us³ug stanowi prawo konsumenta. O wyborze oferty winni
decydowaæ potencjalni abonenci, a nie zaœ dysponent zasobów mieszkaniowych przyznaj¹cy jednemu z operatorów przywilej
wy³¹cznoœci. Takie stanowisko Prezesa Urzêdu poparte zosta³o przez S¹d Antymonopolowy w wyrokach z dnia 17 listopada 1999 r.,
sygn. akt XVII Ama 52/99, z dnia 25 paŸdziernika 2000 r. , sygn. akt XVII Ama 13/00.
Po czwarte, w opinii Prezesa Urzêdu nie znajduje uzasadnienia argumentacja obu stron umowy nawi¹zuj¹ca do konstrukcji
warunku zwieszaj¹cego zastosowanego w kwestionowanym postanowieniu. „Wy³¹cznoœæ, o której mowa w postanowieniach
ustêpu pierwszego niniejszego paragrafu rozumiana jest w ten sposób, i¿ obowi¹zuje ona tylko w przypadku ustabilizowania siê
powszechnej wyk³adni dopuszczaj¹cej wy³¹cznoœæ w powy¿szej kwestii, w orzecznictwie S¹dów polskich. Na wypadek, gdy
orzecznictwo S¹dów przyjmie powszechne stanowisko, i¿ wy³¹cznoœæ taka nie jest dopuszczalna, Strony, niniejszym ustalaj¹, ¿e s³owo
„wy³¹cznoœæ” nie wi¹¿e je w ¿adnym zakresie”. Zgodnie z art. 89 Kc z zastrze¿eniem wyj¹tków w ustawie przewidzianych albo
wynikaj¹cych z w³aœciwoœci czynnoœci prawnej, powstanie lub ustanie skutków czynnoœci prawnej mo¿na uzale¿niæ od zdarzenia
przysz³ego i niepewnego”. Zdaniem Prezesa Urzêdu, ustabilizowanie siê powszechnej wyk³adni s¹dów, co z natury rzeczy ma
charakter rozci¹gniêtego w czasie procesu, w ogóle nie mo¿e byæ traktowane jako zdarzenie przysz³e i niepewne, które winno mieæ, co
do zasady, charakter jednorazowy. Nie mo¿na wskazaæ konkretnej daty takiego ustabilizowania siê orzecznictwa, nigdzie nie
okreœlono ile czasu musi up³yn¹æ, aby dany pogl¹d uznaæ za stabilny. Nigdy te¿ dok³adnie nie wiadomo czy orzecznictwo rzeczywiœcie
jest ju¿ ugruntowane, nie jest jasne ile orzeczeñ powinno zostaæ wydanych, aby stanowisko traktowaæ jako niezmienne. Uzale¿nienie
obowi¹zywania umowy od powszechnie przyjêtej wyk³adni w orzecznictwie przybli¿a siê raczej do kategorii warunków prawnych
(chocia¿ bior¹c pod uwagê to co napisano w zwi¹zku z pojmowaniem zdarzenia stanowisko takie jest chybione), czyli ustanowionych
przez normy prawne przes³anek skutecznoœci czynnoœci prawnej. Powstanie skutków uzale¿nione jest w tym przypadku od treœci
normy prawnej, a nie od treœci czynnoœci prawnej. Tak wiêc to dokonuj¹cy czynnoœci prawnej dokonuje analizy proponowanych
rozwi¹zañ umownych z rozstrzygniêciami s¹dów i modyfikuje treœæ umowy by nie naraziæ siê na zarzuty organów stosuj¹cych prawo.
W chwili podpisywania umowy, w orzecznictwie S¹du Antymonopolowego, odnaleŸæ mo¿na ju¿ by³o orzeczenia wydane
w podobnych sprawach, stwierdzaj¹ce zawarcie porozumieñ monopolistycznych. Podmioty dokonuj¹ce czynnoœci prawnych d¹¿yæ
powinny do przestrzegania porz¹dku prawnego poprzez wstrzymanie siê od dzia³añ, mog¹cych naruszaæ prawo. Zamieszczanie
w umowach klauzul, które zwalniaæ maj¹ przedsiêbiorcê z odpowiedzialnoœci do momentu zapoznania siê z obowi¹zuj¹cymi
przepisami b¹dŸ stanowiskiem s¹dów jest metod¹ nie tylko nieskuteczn¹, lecz wrêcz kuriozaln¹, stanowi¹c¹ w istocie rzeczy umowne
wy³¹czenie zasady ignorantia iuris nocet.
W œwietle art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzêdu dzia³aj¹c w interesie publicznym, chroni
interesy przedsiêbiorców oraz konsumentów. Z powy¿szego wynika, i¿ przepisy tej ustawy znajduj¹ zastosowanie jedynie wówczas,
gdy dzia³aniem przedsiêbiorców naruszony zostaje interes publicznoprawny. Dzieje siê tak wtedy, gdy skutkami niedozwolonych
dzia³añ objêty jest szerszy kr¹g uczestników rynku. Omówiona wy¿ej praktyka ma wyraŸnie charakter antykonkurencyjny. Ze wzglêdu
na zakwestionowane postanowienie umowne konkurencja na rynku us³ug p³atnej telewizji w zasobach mieszkaniowych Koniñskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej zosta³a wyeliminowana. Inni operatorzy telewizji kablowej nie maj¹ bowiem dostêpu do rynku.
Ograniczenie konkurencji, dobra chronionego ustaw¹, stanowi uzasadnion¹ podstawê do skorzystania z jej instrumentów.[...]
5
Decyzja
z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie niestwierdzenia stosowania praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów przez
LOT S.A. Polskie Linie Lotnicze w W.
(Nr DDK-22/2004)
Na podstawie art. 23d w zwi¹zku z art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r.
Nr 86, poz. 804 ze zm.), po przeprowadzeniu na wniosek Miejskiego Rzecznika Konsumentów w R. postêpowania w sprawie praktyk
naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „Prezesem Urzêdu”,
stwierdza ¿e praktyki stosowane przez LOT S.A. Polskie Linie Lotnicze w W., polegaj¹ce w szczególnoœci na stosowaniu w reklamach
w prasie i telewizji, w których oferuje do sprzeda¿y bilety lotnicze przez Internet, cen bez uwzglêdnienia op³at lotniskowych, innych
podatków oraz op³at za wystawienie biletu, nie naruszaj¹ zbiorowych interesów konsumentów i tym samym nie stanowi¹ praktyki,
o której mowa w art. 23a ust. 2 ustawy, polegaj¹cej na naruszeniu obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej
informacji oraz prowadzeniu reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d.
UZASADNIENIE
W dniu 13 sierpnia 2004 r. Prezes Urzêdu na podstawie art. 44 ust. 1 w zw. z art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, dzia³aj¹c na wniosek Miejskiego Rzecznika Konsumentów w R., zwanego dalej „Rzecznikiem”, wszcz¹³ wobec
„LOT” S.A. Polskie Linie Lotnicze w W., zwane dalej „Spó³k¹”, postêpowanie w sprawie praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy
konsumentów w rozumieniu art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegaj¹cej na „stosowaniu w reklamach
w prasie i telewizji, w których oferuje do sprzeda¿y przez Internet bilety lotnicze, cen bez uwzglêdnienia op³at lotniskowych, innych
podatków oraz op³at za wystawienie biletu, co narusza obowi¹zek udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji
i tym samym jest reklam¹ wprowadzaj¹c¹ w b³¹d”.
W uzasadnieniu Rzecznik podniós³, i¿ Spó³ka w ramach prowadzonej kampanii, promuj¹cej ofertê zakupu biletów lotniczych przez
Internet, stosuje reklamy (ukazuj¹ce siê w ogólnopolskich gazetach codziennych, np. Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza oraz telewizji),
których treœæ mo¿e wprowadzaæ konsumentów w b³¹d. Wed³ug Rzecznika, reklamy przedstawiaj¹ atrakcyjn¹ ofertê cenow¹ zakupu
biletów, przy czym podana cena nie uwzglêdnia op³at lotniskowych, innych podatków oraz opat za wystawienie biletu. Informacja taka
niew¹tpliwie zachêca konsumentów do korzystania z oferty przedsiêbiorcy, niemniej jednak, ze wzglêdu na wskazany sposób przedstawienia,
wprowadza ona w b³¹d, nara¿aj¹c tym samym jej odbiorców na podejmowanie niekorzystnych decyzji ekonomicznych.
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Zdaniem Rzecznika, opisane dzia³anie Spó³ki w pe³ni wyczerpuje definicjê praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów
w rozumieniu art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Dzia³aj¹cy pod wp³ywem przedstawionych treœci
reklamowych konsument nie jest w stanie oceniæ, jak¹ cenê bêdzie zmuszony uiœciæ za bilet na przyk³adowej trasie podanej
w reklamie, tym samym zostaje pozbawiony mo¿liwoœci porównania rzeczywistych kosztów biletu z ofert¹ innego przedsiêbiorcy i
dokonania racjonalnego wyboru.
Prezes Urzêdu ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje.
Jednym z zasadniczych uprawnieñ przys³uguj¹cych konsumentom z mocy obowi¹zuj¹cych regulacji ustawowych, jest obowi¹zek
udzielania prawdziwej, rzetelnej i pe³nej informacji.
Form¹ zapoznania siê konsumenta z informacj¹ dotycz¹c¹ towarów i us³ug jest reklama. Ka¿da osoba mo¿e za poœrednictwem
gazety czy strony internetowej zapoznaæ siê z propozycj¹ rynkow¹, oferowanych i dostêpnych produktów. Z wprowadzeniem w b³¹d
przez reklamê mamy do czynienia wówczas, gdy powsta³e na podstawie reklamy wyobra¿enia nie s¹ zgodne ze stanem rzeczywistym.
Wprowadzanie w b³¹d mo¿e tak¿e nast¹piæ w przypadku u¿ywania w reklamie prawdziwych informacji, je¿eli wywo³uj¹ one u odbiorcy
mylne wra¿enie. Takie praktyki reklamowo - marketingowe przedsiêbiorców mog¹ byæ kwalifikowane jako czyny zakazane przepisami
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153,
poz. 1503 ze zm.), zwanej dalej u.z.n.k. Reklama bowiem zarówno ze wzglêdu na sw¹ formê, jak i treœæ mo¿e wprowadzaæ w b³¹d
odbiorców, wytwarzaj¹c u nich nieprawdziwe przekonanie o wyj¹tkowym charakterze oferty i jej atrakcyjnoœci w porównaniu z innymi
dostêpnymi na rynku.
Decyduj¹ce znaczenie przy ocenie reklamy maj¹ przy tym wyobra¿enia adresatów. Artyku³ 16 ust. 2 u.z.n.k., wskazuje, ¿e przy
ocenie reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d nale¿y uwzglêdniæ wszystkie jej elementy. Zawarte w tym przepisie przyk³adowe ich
wyliczenie - elementy dotycz¹ce iloœci, jakoœci, sposobów wykonania, przydatnoœci, mo¿liwoœci zastosowania, naprawy lub
konserwacji reklamowanych towarów lub us³ug - jest zdaniem prof. I. Wiszniewskiej doœæ przypadkowe, a w praktyce dotyczy czêsto
cen czy samej formy reklamy.
W przedmiotowej sprawie nale¿y przychyliæ siê do stanowiska Rzecznika, wed³ug którego zakwestionowane reklamy
rzeczywiœcie nie przedstawiaj¹ pe³nej ceny biletów na podanych trasach. Jednak¿e w opinii Prezesa Urzêdu ten sposób podania
informacji nie wprowadza potencjalnych klientów w b³¹d, gdy¿ odbiorca reklamy posiada wyraŸn¹ informacjê, ¿e jest to cena niepe³na,
o czym œwiadczy informacja: „*(…) Cena w dwie strony nie obejmuje op³at lotniskowych, innych podatków oraz op³aty za wystawienie
biletu”. Jednoczeœnie wskazana reklama wskazuje, gdzie potencjalny, zainteresowany klient mo¿e uzyskaæ szczegó³owe informacje
na temat wszystkich kosztów przelotu, na co wskazuje dalsza treœæ reklamy: „(…) SprawdŸ tak¿e nasze super ceny dzwoni¹c pod
numer 0801 300 952/953, dla abonentów sieci komórkowych: 22 9572, 22 9573 i u agentów IATA”.
Zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 ze zm.), taryfy przewozu lotniczego
okreœlaj¹ce wysokoœæ op³at za przewóz lotniczy wykonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo rozpoczynaj¹cy siê lub
koñcz¹cy na tym terytorium oraz zwi¹zane z nim us³ugi, jak równie¿ warunki stosowania tych op³at, ³¹cznie z wynagrodzeniem
i warunkami oferowanymi agentom sprzeda¿y, s¹ ustalane przez przewoŸników lotniczych wed³ug zasad rynkowych oraz podawane
do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty. Nale¿y podkreœliæ jednoczeœnie, i¿ taryfa ta podlega weryfikacji
i dopuszczeniu do obrotu przez Prezesa Urzêdu Lotnictwa Cywilnego, który zgodnie z art. 198 ust. 3 Prawa lotniczego, mo¿e w drodze
decyzji administracyjnej, nakazaæ:
1) wycofanie taryfy nadmiernie wygórowanej, w szczególnoœci w warunkach niedostatecznej konkurencji,
2) wstrzymanie taryfy nadmiernie zani¿onej, w szczególnoœci gdy zmusza innych przewoŸników lotniczych do obni¿ania taryf na
rynku poni¿ej poziomu kosztów b¹dŸ zmierza do wyeliminowania s³abszych konkurentów z rynku,
bior¹c pod uwagê ca³¹ strukturê taryf na danej trasie, w³aœciwie obliczone pe³ne koszty przewoŸnika, a w przypadkach okreœlonych
w pkt 1 równie¿ racjonalny poziom zwrotu nak³adów kapita³owych.
Zwyczajowo przyjêtym sposobem podawania do wiadomoœci publicznej informacji zawartych w taryfie, ze wzglêdu na jej
skomplikowany charakter, s¹ miejsca zakupu biletów. Równoczeœnie nie mo¿na w tym wypadku mówiæ o braku, czy te¿ utrudnianiu
dostêpu do informacji, poniewa¿ konsument posiada ³atwoœæ sprawdzenia i weryfikacji informacji za pomoc¹ ró¿nych œrodków
(internet, call-center, agenci LOT-u oraz IATA i non-IATA). Jednoczeœnie konsument nie zostaje w tym wypadku nara¿ony na koszta,
poniewa¿ nie zostaje zmuszony do skorzystania z przedstawionej mu oferty i zaci¹gniêcia zobowi¹zania w postaci kupna biletu
lotniczego. Tym samym, posiada on pe³n¹ mo¿liwoœæ porównania oferty z ofertami innych przewoŸników, celem dokonania
racjonalnego wyboru. W tym zakresie interes konsumenta w znaczeniu ekonomicznym nie zostaje naruszony.
Wobec przedstawionych powy¿ej okolicznoœci w opinii Prezesa Urzêdu, opisane dzia³ania Spó³ki nie nosz¹ znamion bezprawnoœci,
w podanym powy¿ej zakresie i w tym przedmiocie nie posiadaj¹ cech praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów z art. 23a
ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wobec powy¿szego orzeka siê jak w sentencji. [...]
6
Decyzja
z dnia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Hewlett - Packard w W. za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów
(Nr DDK-24/2004)
Na podstawie art. 23c ust. 1 w zwi¹zku z art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), zwanej dalej „ustaw¹”, po przeprowadzeniu postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych
zbiorowe interesy konsumentów na wniosek Rady Krajowej Federacji Konsumentów w W. Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów uznaje, ¿e dzia³ania przedsiêbiorstwa Hewlett - Packard Polska Sp. z o.o. w W., polegaj¹ce na: dokonywaniu, w ramach
udzielonej przez Hewlett - Packard Polska Sp. z o.o. gwarancji, wymian rzeczy wadliwych na sprawne, lecz u¿ywane - regenerowane,
stanowi praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów zdefiniowan¹ w art. 23a ustawy, polegaj¹c¹ na bezprawnym dzia³aniu
Hewlett - Packard Polska Sp. z o.o. które stoi w sprzecznoœci z nakazem prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej zgodnie z dobrymi
obyczajami, wynikaj¹cym z 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.), zwanej dalej zwanej „u.z.n.k.”, i tym samym stanowi godz¹cy w zbiorowe interesy konsumentów czyn nieuczciwej
konkurencji i nakazuje zaniechanie jej stosowania.
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UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „Prezesem Urzêdu”, w dniu 31 sierpnia 2004 r. wszcz¹³ na
wniosek Rady Krajowej Federacji Konsumentów w W. zwanej dalej „Wnioskodawc¹”, na podstawie art. 44 ust. 1 w zw. z art. 100a ust. 1
pkt 4 oraz art. 23a ust. 1 i 2 ustawy, wobec przedsiêbiorstwa Hewlett - Packard Polska Sp. z o.o. w W., zwanego dalej „Spó³k¹”,
postêpowanie o stosowanie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, polegaj¹cych na dokonywaniu, w trakcie
postêpowania reklamacyjnego w ramach udzielonej przez Spó³kê postêpowania gwarancji, wymian rzeczy wadliwych na sprawne,
lecz u¿ywane - regenerowane.
W toku postêpowania Prezes Urzêdu ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje.
Jedn¹ z dostêpnych w zakresie obrotu konsumenckiego form realizacji roszczeñ wynikaj¹cych z nienale¿ytej jakoœci towaru, obok
wynikaj¹cej z przepisów ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej instytucji niezgodnoœci towaru konsumpcyjnego z umow¹, jest
gwarancja. Zobowi¹zanie gwarancyjne nie ma charakteru obowi¹zkowego i wynika z dobrowolnie zaci¹gniêtego zobowi¹zania
gwaranta, w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów mo¿e ono oferowaæ konsumentowi warunki mniej korzystne od tych wynikaj¹cych
z niezgodnoœci towaru konsumpcyjnego z umow¹. Gwarancja stanowi jeden z elementów, maj¹cych zachêciæ konsumenta, do
dokonania wyboru konkretnego produktu.
Zasady, na jakich Spó³ka, realizuje swoje zobowi¹zania gwarancyjne, okreœlone s¹ w punkcie 3 rozdzia³u Ogólne zasady gwarancji
wzorca umownego Karta Gwarancyjna: Gwarant zobowi¹zuje siê do bezp³atnego usuniêcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym
wad materia³u i wykonania zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Karcie Gwarancyjnej poprzez naprawê lub wymianê na
urz¹dzenie wolne od wad. Nale¿y przychyliæ siê do twierdzeñ Spó³ki, ¿e gwarancja jest swego rodzaju dodatkowym, zabezpieczeniem
interesów konsumenta, a producent nie ma obowi¹zku jej udzielenia. Konsumentom przys³uguje bowiem alternatywna droga
dochodzenia roszczeñ zwi¹zanych z nienale¿yt¹ jakoœci¹ towaru. Równolegle z uprawnieniami gwarancyjnymi istniej¹ uprawnienia
wynikaj¹ce z instytucji niezgodnoœci towaru z umow¹. Art. 8 ust. 1 ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej stwierdza wyraŸnie, ¿e
w przypadku niezgodnoœci towaru z umow¹, kupuj¹cy mo¿e ¿¹daæ doprowadzenia go do stanu zgodnego z umow¹ przez nieodp³atn¹
naprawê albo wymianê na nowy. Przed zg³oszeniem reklamacji konsument dysponuje wiêc mo¿liwoœci¹ wyboru korzystniejszego
w konkretnym przypadku re¿imu dochodzenia swych roszczeñ.
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e z praktyki Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, ¿e wiêkszoœæ konsumentów nie
zdaje sobie sprawy z istnienia alternatywnego, wobec gwarancji, sposobu dochodzenia roszczeñ zwi¹zanych z nienale¿yt¹ jakoœci¹
nabytej rzeczy. Wobec powy¿szego gwarancja traktowana jest jak jedyny œrodek, umo¿liwiaj¹cy konsumentowi bezp³atne
doprowadzenie nabytego towaru do stanu zgodnego z umow¹.
W opinii Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przyznanie nabywcom ochrony gwarancyjnej w praktyce uzasadnione jest
tylko wówczas, gdy uprawnienia z niej wynikaj¹ce s¹ korzystniejsze, od tych wynikaj¹cych z re¿imu ustawowego (instytucja
niezgodnoœci towaru z umow¹). W przeciwnym razie rodzi siê podejrzenie, ¿e instytucja gwarancji jest wykorzystywana przez
przedsiêbiorców jej udzielaj¹cych, wy³¹cznie do odwrócenia uwagi nabywców od uprawnieñ przys³uguj¹cych im z tytu³u niezgodnoœci
towaru z umow¹. Z tak¹ sytuacj¹ mamy do czynienia w przypadku treœci karty gwarancyjnej Hewlett - Packard.
Taki stan rzeczy jest równie¿ korzystny dla sprzedawców, którzy przyjmuj¹c zg³oszenie reklamacyjne zazwyczaj zwracaj¹ siê do
reklamuj¹cego o okazanie dokumentu gwarancyjnego, automatycznie „definiuj¹c” re¿im odpowiedzialnoœci, z jakiego ma korzystaæ
konsument i jednoczeœnie zdejmuj¹c z siebie odpowiedzialnoœæ za zgodnoœæ towaru z umow¹, wynikaj¹c¹ z przepisów ustawy
o sprzeda¿y konsumenckiej.
Wobec uzasadnionego powy¿szym stwierdzenia, ¿e gwarancja stanowi dla konsumentów najczêœciej wykorzystywany œrodek,
umo¿liwiaj¹cy dochodzenie roszczeñ zwi¹zanych z nienale¿yt¹ jakoœci¹ towaru, konieczne staje siê przywi¹zywanie ogromnej roli do
treœci dokumentów gwarancyjnych, kszta³tuj¹cych zakres obowi¹zków gwaranta, a przede wszystkim do form, jakie przyjmuje ich
praktyczna realizacja.
Z treœci wniosku o wszczêcie postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów z dnia 2 lipca 2004 r.,
wynika, ¿e do jednostek organizacyjnych Wnioskodawcy zg³aszaj¹ siê nabywcy sprzêtu wyprodukowanego przez Spó³kê, którzy
wskazuj¹, ¿e dokonuje ona wymian rzeczy wadliwych na rzeczy sprawne, lecz u¿ywane - regenerowane. W rezultacie tak wykonanego
zobowi¹zania gwarancyjnego uprawnieni otrzymuj¹ czêsto rzecz bardziej zu¿yt¹ ni¿ ta, któr¹ uprzednio przekazali gwarantowi
w ramach reklamacji. Nale¿y dodaæ, ¿e Spó³ka w zwi¹zku z wymian¹ towaru na podstawie gwarancji, przed³u¿a jej trwanie tylko
o okres, w ci¹gu którego wskutek wyst¹pienia wady rzeczy objêtej gwarancj¹, uprawniony z gwarancji nie móg³ z niej korzystaæ.
Powy¿sze dzia³ania Spó³ki stanowi¹ praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, polegaj¹c¹ na bezprawnym dzia³aniu,
które stoi w sprzecznoœci z nakazem prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej zgodnie z dobrymi obyczajami, który mo¿na wywieœæ
z przepisu art. 3 ust. 1 u.z.n.k. i tym samym stanowi naruszaj¹cy zbiorowe interesy konsumentów czyn nieuczciwej konkurencji.
Zgodnie ze stanowiskiem doktryny, dla uznania konkretnego dzia³ania za czyn nieuczciwej konkurencji wystarczy, je¿eli narusza on
prawo lub dobre obyczaje. Sprzecznoœæ z dobrymi obyczajami nie polega w tym przypadku na umieszczeniu w treœci wzorca
umownego Karty gwarancyjnej postanowienia, na którego podstawie gwarant zobowi¹zuje siê do usuniêcia wad towaru poprzez
wymianê na urz¹dzenie wolne od wad, ale sposób, w jaki wykonywane s¹ obowi¹zki gwaranta z niego wynikaj¹ce, tzn. dostarczanie
uprawnionym z tytu³u gwarancji towarów w stanie znacznie gorszym od stanu z chwili sk³adania reklamacji.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e zwrot u¿yty w punkcie 3, rozdzia³u Ogólne zasady gwarancji wzorca umownego Karta Gwarancyjna
(Gwarant zobowi¹zuje siê do bezp³atnego usuniêcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad materia³u i wykonania zgodnie
z zasadami zawartymi w niniejszej Karcie Gwarancyjnej poprzez naprawê lub wymianê na urz¹dzenie wolne od wad.), nie daje
konsumentowi pe³nego wyobra¿enia o formie, jak¹ mo¿e przyj¹æ zadoœæuczynienie jego roszczeniom poprzez wymianê
reklamowanego towaru na wolny od wad. Przeciêtny konsument, bêd¹c przekonanym, ¿e Spó³ka, jako gwarant, zachowa siê
w sposób zgodny z jego dotychczasowymi doœwiadczeniami w tym zakresie i jednoczeœnie to¿samy z powszechn¹ praktyk¹
rynkow¹ (wymieni towar na nowy), zaakceptuje przedstawione mu warunki gwarancji i w przypadku wyst¹pienia usterki objêtego
gwarancj¹ towaru, z³o¿y reklamacjê na jej podstawie. W efekcie mo¿e on otrzymaæ rzecz inn¹ ni¿ ta, która stanowi³a jego w³asnoœæ,
czêsto starsz¹, bardziej zniszczon¹ i z bardziej zu¿ytymi podzespo³ami, której faktyczny stan jest dla konsumenta niewiadom¹.
Powy¿sze nara¿a konsumenta na dyskomfort psychiczny, a tak¿e na szkody zwi¹zane z koniecznoœci¹ dokonywania dalszych napraw.
Nale¿y dodaæ, ¿e podzespo³y, z których zbudowany jest sprzêt elektroniczny dysponuj¹ okreœlon¹ ¿ywotnoœci¹. Ich regeneracja
przywraca im sprawnoœæ, jednak w niewielkim stopniu wp³ywa na przed³u¿enie ¿ywotnoœci, wobec czego u¿ywanie ich jest
w wiêkszym stopniu obarczone ryzykiem wyst¹pienia usterki spowodowanej naturalnym zu¿yciem, ni¿ w przypadku podzespo³ów
fabrycznie nowych.
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Nale¿y jednoczeœnie zwróciæ uwagê, ¿e Spó³ka w zwi¹zku z wymian¹ towaru na podstawie gwarancji, przed³u¿a jej trwanie tylko
o okres, w ci¹gu którego wskutek wyst¹pienia wady rzeczy objêtej gwarancj¹, uprawniony z gwarancji nie móg³ z niej korzystaæ.
Nale¿y równie¿ zgodziæ siê z twierdzeniem Wnioskodawcy, wynikaj¹cym z doœwiadczeñ praktycznych (wieloletnie obserwacje
zachowañ rynkowych przedsiêbiorców), ¿e powszechn¹ praktyk¹ rynkow¹ w zakresie wykonywania obowi¹zków gwarancyjnych jest
dokonywanie wymiany rzeczy wadliwej na woln¹ od wad, now¹ fabrycznie. Tylko takie wykonanie zobowi¹zania gwarancyjnego
zabezpiecza w sposób dostateczny interesy konsumenta. Wydanie konsumentowi rzeczy u¿ywanej, choæ sprawnej w chwili jej
wydania, nara¿a konsumenta na dolegliwoœci zwi¹zane z niemo¿liwym do przewidzenia zu¿yciem rzeczy przez wczeœniejszego jej
u¿ytkownika. Tym samym taka praktyka godzi w interesy konsumenta.
Iloœæ skarg, jakie otrzyma³ na przestrzeni ostatnich kilku lat Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wnioskodawca
(niezale¿na organizacja pozarz¹dowa, której g³ównym celem jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce), w zwi¹zku ze
stosowaniem przez Spó³kê kwestionowanych praktyk, wskazuje, ¿e maj¹ one charakter powszechny i d³ugotrwa³y. Powy¿sze,
w po³¹czeniu z popularnoœci¹ sprzêtu marki Hewlett - Packard na polskim rynku, wskazuje, ¿e mamy do czynienia z naruszeniem
zbiorowych interesów konsumentów, poniewa¿ ka¿dy potencjalny nabywca, nara¿ony jest na niedogodnoœci zwi¹zane ze
stosowaniem przez Spó³kê niniejszej praktyki.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów reguluje zasady i tryb przeciwdzia³ania praktykom naruszaj¹cym zbiorowe interesy
konsumentów, co wynika z treœci jej art. 1 ust. 2. Zbiorowy interes konsumentów oznacza: dotycz¹cy ogó³u, a naruszenie tego interesu
mo¿e mieæ miejsce, gdy skutkami dzia³añ sprzecznych z ustaw¹ dotkniêty jest szerszy kr¹g uczestników rynku, jak i wtedy, gdy
dzia³ania te wywo³uj¹ inne niekorzystne zjawiska. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w odniesieniu do konsumentów
chroni ich interesy jako zjawiska o charakterze instytucjonalnym, zbiorowym. Dzia³aniami antykonsumenckimi s¹ jedynie takie
dzia³ania, które dotykaj¹ sfery interesów szerokiego krêgu uczestników rynku. W przedmiotowej sprawie Spó³ka dopuœci³a siê dzia³añ
antykonsumenckich, dotykaj¹cych sfery interesów szerokiego krêgu uczestników rynku. Skutkami dzia³añ Spó³ki dotkniêci s¹
zarówno wszyscy konsumenci, którzy stali siê nabywcami sprzêtu produkowanego przez Spó³kê, jak i ci, którzy mog¹ siê nimi staæ.
Dzia³ania Spó³ki naruszaj¹ bezpieczeñstwo ekonomiczne konsumentów, wywo³uj¹ niekorzystne zjawiska, albowiem s¹ niezgodne
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
S¹d Najwy¿szy wyrazi³ pogl¹d, ¿e „naruszenie indywidualnego interesu konsumenta nie wyklucza dopuszczalnoœci
równoczesnego uznania, ¿e dochodzi do naruszenia publicznego zbiorowego interesu konsumentów, je¿eli indywidualne pogwa³cenie
przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów mog³oby w jakikolwiek sposób prowadziæ do ustanowienia lub utrwalenia
monopolistycznych praktyk rynkowych, które wywo³uj¹ lub mog¹ wywo³aæ zakazane skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”
(wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 26 lutego 2004 r. sygn. akt III SK 2/04).
W opinii Prezesa Urzêdu jednym z podstawowych praw konsumentów jest prawo do bezpieczeñstwa ekonomicznego, wobec
czego konsumenci powinni mieæ zapewnion¹ mo¿liwoœæ œwiadomego podejmowania decyzji w zakresie dokonywania wyboru dóbr
i us³ug. Dlatego te¿ w trybie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów podjêto dzia³ania w celu zapobie¿enia sprzecznym
z prawem dzia³aniom Spó³ki, godz¹cym w prawa nieograniczonej liczby konsumentów. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y stwierdziæ,
i¿ w niniejszej sprawie zosta³ naruszony zbiorowy interes konsumentów i tym samym zasadne jest podjêcie dzia³añ przewidzianych
w ustawie dla zapewnienia odpowiedniej ochrony konsumentów.
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e w ocenie Prezesa Urzêdu, dzia³ania Spó³ki, okreœlone w petitum, maj¹ charakter bezprawny
i stanowi¹ praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów, polegaj¹c¹ na bezprawnym dzia³aniu „Hewlett - Packard Polska”
Sp. z o.o. w W., które stoi w sprzecznoœci z nakazem prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej zgodnie z dobrymi obyczajami,
wynikaj¹cym z art. 3 ust. 1 u.z.n.k., i tym samym stanowi godz¹cy w zbiorowe interesy konsumentów czyn nieuczciwej konkurencji.
Wobec powy¿szego orzeka siê jak w sentencji.[...]
7
Decyzja
z dnia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Œl¹sk¹ Izbê Lekarsko - Weterynaryjn¹ w K. za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
(Nr RKT-67/2004)
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. z 2002 r. Nr 18, poz. 172 ze zm.) po przeprowadzeniu
postêpowania antymonopolowego wszczêtego z urzêdu przeciwko Œl¹skiej Izbie Lekarsko - Weterynaryjnej w K. dzia³aj¹c w imieniu
Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
I. 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 porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê, polegaj¹cego na bezpoœrednim lub
poœrednim ustalaniu cen za œwiadczone us³ugi weterynaryjne, poprzez przyjêcie przez organy Œl¹skiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w K. uchwa³ w sprawie cenników wskaŸnikowych us³ug weterynaryjnych i nakazuje siê zaniechanie jej stosowania,
II. na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nak³ada siê na Œl¹sk¹ Izbê Lekarsko - Weterynaryjn¹
w K. karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 14.000 PLN, z tytu³u naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
UZASADNIENIE
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej „Prezesem Urzêdu”) przeprowadzi³ z urzêdu postêpowanie
wyjaœniaj¹ce maj¹ce na celu wstêpne ustalenie, czy na rynku us³ug weterynaryjnych nast¹pi³o naruszenie przepisów ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów uzasadniaj¹ce wszczêcie postêpowania antymonopolowego, w tym, czy sprawa ma charakter
antymonopolowy. Postêpowaniem wyjaœniaj¹cym objêtych zosta³o 17 jednostek organizacyjnych samorz¹du lekarzy weterynarii:
Krajowa Izba Lekarsko - Weterynaryjna oraz 16 okrêgowych izb lekarsko - weterynaryjnych, w tym Œl¹ska Izba Lekarsko Weterynaryjna w K.
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W toku ww. postêpowania ustalono, ¿e w latach 1991 - 2003 organy Œl¹skiej Izby przyjê³y 7 uchwa³ w sprawie tzw. cenników
wskaŸnikowych us³ug weterynaryjnych. W oparciu o zebrany w postêpowaniu wyjaœniaj¹cym materia³ dowodowy zosta³o wszczête
z urzêdu postêpowanie antymonopolowe w zwi¹zku z podejrzeniem zawarcia przez Œl¹sk¹ Izbê Lekarsko - Weterynaryjn¹ w K.
porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê, polegaj¹cego na bezpoœrednim lub poœrednim ustalaniu cen za œwiadczone us³ugi
weterynaryjne, poprzez przyjêcie przez organy Œl¹skiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej uchwa³ w sprawie cenników wskaŸnikowych
us³ug weterynaryjnych, co mo¿e stanowiæ naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Prezes Urzêdu zwa¿y³, co nastêpuje.
W myœl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 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. c ww. ustawy przez porozumienia rozumieæ nale¿y
uchwa³y lub inne akty zwi¹zków przedsiêbiorców lub ich organów statutowych. 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. W przedmiotowym postêpowaniu
postawiony zosta³ zarzut zawarcia porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê przez Œl¹sk¹ Izbê Lekarsko - Weterynaryjn¹
w K. poprzez przyjêcie przez jej organy uchwa³ w sprawie cenników wskaŸnikowych us³ug weterynaryjnych, co stanowiæ mo¿e
naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej.
Porozumienia, których celem lub skutkiem jest bezpoœrednie lub poœrednie ustalanie cen sprzeda¿y towarów na rynku w³aœciwym
nale¿¹ do najpowa¿niejszych ograniczeñ konkurencji. Spoœród wszystkich porozumieñ kartel cenowy (tj. porozumienie poziome
o koordynacji cen) uznawany jest za jedno z najciê¿szych naruszeñ zakazu praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê. Ceny s¹ bowiem
elementem umowy na ogó³ najsilniej oddzia³uj¹cym na relacje konkurencyjne miêdzy przedsiêbiorcami, a zarazem wp³ywaj¹cym na
wybór ofert przez odbiorców; inne warunki umowne czêsto traktowane s¹ przez nich przy ostatecznym wyborze jako drugorzêdne.
Konkurencja cenowa miêdzy przedsiêbiorcami pozwala na utrzymywanie cen na poziomie mo¿liwym do zaakceptowania przez
konkurentów i ich kontrahentów, a zarazem wymusza na tych pierwszych wzrost efektywnoœci i redukcjê kosztów. (E. Modzelewska W¹chal Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - komentarz, Wydawnictwo Twigger, Warszawa 2002, s. 71).
Prawid³owo funkcjonuj¹cy system konkurencji wywiera równie¿ wp³yw na rynek konsumencki, tworzy bowiem na nim mo¿liwoœæ
dokonywania racjonalnych wyborów produktów, które najpe³niej zabezpieczaj¹ potrzeby konsumenta. Niedozwolone porozumienia
cenowe powoduj¹, ¿e ceny kszta³tuj¹ siê na wy¿szym poziomie ni¿ wynika³oby to z wolnorynkowej gry popytu i poda¿y. W wyniku
porozumieñ ceny produktów ulegaj¹ sztucznemu podwy¿szeniu z oczywist¹ szkod¹ dla konsumenta. Celem zakazu porozumieñ
cenowych jest zatem oprócz maksymalizacji efektywnoœci dzia³añ ekonomicznych, ochrona interesów konsumentów. Dla konsumentów
konkurencja oznacza bowiem bogatsz¹ ofertê, ni¿sze ceny i wy¿sz¹ jakoœæ towarów i us³ug.
Praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê ujawniaj¹ siê na okreœlonym rynku w³aœciwym. St¹d te¿ dla poprawnej oceny zachowania
Œl¹skiej Izby 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. W niniejszej sprawie rynkiem w³aœciwym w ujêciu geograficznym
jest obszar wyznaczaj¹cy terytorialny zakres dzia³alnoœci Œl¹skiej Izby, a wiêc zgodnie z Uchwa³¹ Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej Nr 39/99/II z 19 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia obszaru dzia³ania i siedzib okrêgowych izb lekarsko weterynaryjnych - obszar województwa œl¹skiego. Rynek w³aœciwy w ujêciu produktowym konstytuuj¹ z kolei us³ugi weterynaryjne,
których szczegó³owy wykaz zawieraj¹ cenniki wskaŸnikowe opracowane przez Œl¹sk¹ Izbê, bêd¹ce przedmiotem niniejszej decyzji.
Ostrze regulacji prorynkowej zawarte w ustawie antymonopolowej wymierzone jest w przedsiêbiorców i ich zwi¹zki.
Za przedsiêbiorcê zgodnie z art. 4 pkt 1 lit. b) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów rozumieæ nale¿y osobê fizyczn¹, która
wykonuje zawód we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek lub prowadzi dzia³alnoœæ w ramach wykonywania takiego zawodu. Lekarze
weterynarii zrzeszeni w Œl¹skiej Izbie na podstawie przepisów ustawy o zawodzie lekarza weterynarii s¹ wiêc przedsiêbiorcami
w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Natomiast art. 4 pkt 2 ww. ustawy stanowi, ¿e zwi¹zkiem przedsiêbiorców s¹
izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszaj¹ce przedsiêbiorców. Definicji tej odpowiadaj¹ jednostki organizacyjne samorz¹du zawodowego
lekarzy weterynarii, wobec czego Œl¹sk¹ Izbê Lekarsko - Weterynaryjn¹ uznaæ nale¿y za zwi¹zek przedsiêbiorców.
Uchwa³y organów Œl¹skiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej podlegaj¹ zatem ocenie w trybie ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. Œl¹ska Izba, bêd¹c ustawowym reprezentantem samorz¹du zawodowego lekarzy weterynarii i zwi¹zkiem przedsiêbiorców
w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ponosi odpowiedzialnoœæ za dzia³ania wykraczaj¹ce poza ustawowe
zadania tego samorz¹du, które wywo³uj¹ lub mog¹ wywo³ywaæ skutki na rynku us³ug weterynaryjnych. Zadania samorz¹du
zawodowego lekarzy weterynarii okreœla art. 10 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii. Ustawa nie upowa¿nia okrêgowych izb
lekarsko - weterynaryjnych do uchwalania b¹dŸ rekomendowania cen za us³ugi weterynaryjne. Z treœci Uchwa³ w sprawie cenników
wskaŸnikowych us³ug weterynaryjnych wynika zaœ, i¿ wprowadzone zosta³y na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o zawodzie
lekarza weterynarii, zgodnie z którym zadaniem samorz¹du jest sprawowanie pieczy i nadzoru nad nale¿ytym i sumiennym
wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii oraz reprezentowanie i ochrona tego zawodu. W ocenie Prezesa Urzêdu, uchwa³y Œl¹skiej
Izby dotycz¹ce cenników wskaŸnikowych us³ug weterynaryjnych wykraczaj¹ poza jej ustawowe zadania i w pe³ni podlegaj¹ rygorom
prawa antymonopolowego. S¹d Antymonopolowy zaj¹³ jednoznaczne stanowisko odnoœnie uprawnieñ Prezesa Urzêdu w zakresie
oceny dzia³añ samorz¹du zawodowego, prezentuj¹c pogl¹d, ¿e je¿eli dzia³alnoœæ samorz¹du zawodowego mieœci siê w granicach
kompetencji wynikaj¹cych z przepisów okreœlaj¹cych jego ustrój, to jako legalna nie podlega ocenie ustawy antymonopolowej,
chocia¿by nawet dzia³alnoœæ samorz¹du narusza³a cele chronione t¹ ustaw¹. Podlegaj¹ natomiast ocenie przepisów ustawy
antymonopolowej dzia³ania samorz¹du zawodowego, które wykraczaj¹ poza jego ustawowe kompetencje, a zarazem wywo³uj¹
negatywne skutki w zakresie rozwoju wolnej konkurencji (Wyrok S¹du Antymonopolowego z dnia 6 lipca 1994 r. sygn. akt XVII Amr 8/94).
Analiza zadañ Œl¹skiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej okreœlonych w art. 27, 29 i 10 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii oraz
zebranego w toku postêpowania materia³u dowodowego wskazuje, ¿e postanowienia uchwa³ w sprawie cenników wskaŸnikowych
wykraczaj¹ poza ten zakres zadañ, a ich realizacja s³u¿y nie tyle sprawowaniu pieczy nad w³aœciwym wykonywaniem zawodu w granicach
interesu publicznego i dla jego ochrony, ile koordynacji dzia³añ w zakresie ustalania cen za us³ugi weterynaryjne pomiêdzy konkurentami
na rynku.

17

DZIENNIK URZÊDOWY NR 1

Uchwa³y w sprawie cenników wskaŸnikowych us³ug weterynaryjnych dotyczy³y wszystkich lekarzy weterynarii zrzeszonych
w Œl¹skiej Izbie i by³y dla nich wi¹¿¹ce. Na podstawie art. 19 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii cz³onkowie samorz¹du obowi¹zani
s¹ przestrzegaæ m.in. uchwa³ w³adz i organów samorz¹du lekarzy weterynarii, zaœ niewywi¹zywanie siê z tego obowi¹zku stanowi
w myœl art. 10 ust. 3 Kodeksu Etyki i Deontologii Weterynaryjnej przewinienie zawodowe. Uchwa³y w sprawie cenników
wskaŸnikowych us³ug weterynaryjnych spe³niaj¹ zatem kryteria, o których mowa w art. 4 pkt 4 lit. c ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. Z powy¿szego wzglêdu nale¿y odrzuciæ argument Œl¹skiej Izby jakoby cenniki wskaŸnikowe us³ug weterynaryjnych
nie mia³y mocy obowi¹zuj¹cej cz³onków Œl¹skiej Izby. Zosta³y bowiem podjête moc¹ uchwa³, czyli dokumentów, które na podstawie
ustawy o zawodzie lekarza weterynarii maj¹ charakter obligatoryjny i wi¹¿¹ cz³onków Œl¹skiej Izby.
Z zebranego w toku postêpowania antymonopolowego materia³u wynika, ¿e cenniki us³ug weterynaryjnych mia³y po czêœci
charakter cenników rekomendowanych, po czêœci zaœ cenników minimalnych. Cel ograniczenia swobody podejmowania decyzji
gospodarczych przez lekarzy weterynarii w zakresie ustalania cen zalecanych za oferowane klientom us³ugi weterynaryjne wynika
zarówno z formy, w jakiej cenniki te zosta³y wprowadzone w ¿ycie, jak i z twierdzeñ Œl¹skiej Izby, i¿ cenniki s¹ „informacj¹ do
stosowania i pobierania op³at”, zaœ „cena wskaŸnikowa to cena uzasadniona, wynikaj¹ca ze œrednich cen stosowanych w zak³adach
leczniczych dla zwierz¹t”. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, które le¿y u podstaw polskiego
systemu ochrony konkurencji „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). Nale¿y zwróciæ równie¿ uwagê
na dwa czynniki, które przes¹dzaj¹ o antykonkurencyjnym celu cenników wskaŸnikowych: po pierwsze cenniki wprowadzone zosta³y
przez Œl¹sk¹ Izbê moc¹ obligatoryjnego aktu wewnêtrznego - uchwa³y podjêtej przez jej organy, po drugie zaœ ustawa o zawodzie
lekarza weterynarii przyznaje organom samorz¹du lekarzy weterynarii kompetencje do koordynowania zachowañ zrzeszonych w nim
cz³onków. Tak wiêc uznaæ nale¿y, ¿e Œl¹ska Izba Lekarsko - Weterynaryjna, jako ustawowy reprezentant lekarzy weterynarii jest
wyposa¿ona w kompetencje s³u¿¹ce koordynacji zachowañ jej cz³onków, co w przypadku przyjêcia uchwa³ w sprawie cenników
wskaŸnikowych us³ug weterynaryjnych, wi¹¿e siê z zamiarem, choæby nieœwiadomym, ograniczenia konkurencji na rynku us³ug
weterynaryjnych.
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 ze stanowiskiem S¹du Antymonopolowego „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” (wyrok z dnia 15 lipca 1998 r., sygn. akt XVII Ama 32/98). Podobnie 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 Grudnig wyrok ETS w sprawie C-235/92 P Montecatini; wyrok ETS w sprawie C-277/87 Sandoz Prodotti Farmaceutici
v Commission; wyrok w sprawie C-219/95 P Ferriere Nord v Commission. Tak wiêc dla stwierdzenia zarzucanej praktyki decyduj¹ce
znaczenie ma sam fakt ustalenia cen wskaŸnikowych, nie zaœ to, czy by³y one rzeczywiœcie stosowane przez lekarzy weterynarii.
Stanowisko takie znajduje te¿ oparcie w Wyroku Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci w sprawie 246/86 Belasco, 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. Jednak¿e fakt, ¿e cenniki wskaŸnikowe wprowadzone zosta³y na mocy uchwa³, a wiêc dokumentów
wi¹¿¹cych wszystkich cz³onków Œl¹skiej Izby, œwiadczy o tym, ¿e mog³y wp³ywaæ na politykê cenow¹ lekarzy weterynarii, zw³aszcza,
¿e - zgodnie z Kodeksem Etyki i Deontologii Weterynaryjnej - nieprzestrzeganie uchwa³ w³adz i organów samorz¹du lekarzy weterynarii
stanowi przewinienie zawodowe i jest zagro¿one mo¿liwoœci¹ przeprowadzenia postêpowania dyscyplinarnego. Ustawowy obowi¹zek
stosowania siê lekarzy weterynarii do uchwa³ podjêtych przez organy Œl¹skiej Izby wskazuje dodatkowo na niebezpieczeñstwo
kszta³towania siê cen na poziomie wy¿szym ni¿ w normalnych warunkach konkurencji. W toku postêpowania antymonopolowego
Œl¹ska Izba podnios³a, ¿e podejmuj¹c uchwa³y w sprawie cenników wskaŸnikowych, jej organy wysz³y „naprzeciw oczekiwaniom
œrodowiska” lekarzy weterynarii, a opracowanie cenników, mia³o na celu powiadomienie lekarzy weterynarii o œrednich aktualnie
stosowanych cenach w zak³adach leczniczych dla zwierz¹t na Œl¹sku. Œl¹ska Izba podkreœla³a równie¿, ¿e cenniki mia³y jedynie
charakter informacyjny i pomocniczy. „O ile jednak jest normaln¹ praktyk¹, ¿e organizacje samorz¹du zawodowego zapewniaj¹ swoim
cz³onkom pomoc, to nie mo¿e ona wywieraæ jakiegokolwiek bezpoœredniego lub poœredniego wp³ywu na konkurencjê, zw³aszcza
przybieraæ formy cenników skierowanych do wszystkich cz³onków bez wzglêdu na ich w³asn¹ strukturê kosztów. Rozpowszechnianie
cenników rekomendowanych przez zwi¹zki przedsiêbiorców zmierza do wyrównywania siê poziomu cen poszczególnych
przedsiêbiorców niezale¿nie od ich kosztów w³asnych. Taki sposób postêpowania zwi¹zku przedsiêbiorców odwodzi przedsiêbiorców,
których koszty w³asne prowadzonej dzia³alnoœci s¹ stosunkowo niskie od obni¿ania swoich cen, co kreuje sztuczn¹ przewagê dla
przedsiêbiorców maj¹cych najmniejsz¹ kontrolê nad kosztami produkcji. Ryzyko takie nie jest jednak¿e w³aœciwe rozpowszechnianiu
informacji, które pomog³yby przedsiêbiorcom w kalkulacji kosztów w³asnych w taki sposób, aby ustalali oni ceny sprzeda¿y w sposób
niezale¿ny i samodzielny” (decyzja Komisji Wspólnot Europejskich Nr 96/438/EC z dnia 5 czerwca 1996 r. w sprawie IV/34.983 - Fenex).
Z dniem podjêcia Uchwa³y Nr 294/III/2004 Rady Œl¹skiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej z 18 czerwca 2004 r. uchylona zosta³a
Uchwa³a nr 114/III/03 Rady Œl¹skiej Izby z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie zmiany cennika wskaŸnikowego us³ug weterynaryjnych
Œl¹skiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej. Z tym dniem zniesiony zosta³ obowi¹zek stosowania siê przez cz³onków Œl¹skiej Izby do
postanowieñ Uchwa³y Nr 114/III/03 z dnia 18 marca 2003 r. Prezes Urzêdu nie mo¿e uwzglêdniæ jednak argumentacji Œl¹skiej Izby,
i¿ powodem uchylenia uchwa³y w sprawie cenników wskaŸnikowych by³o wejœcie w ¿ycie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zak³adach
leczniczych dla zwierz¹t (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95), rozporz¹dzeñ wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
16 sierpnia 2004r. do tej ustawy (Dz. U. z 2004 r. Nr 194, poz. 1990-1996) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Œl¹ska Izba zdaje siê w ten sposób sugerowaæ, ¿e brak tych uregulowañ uzasadnia³
podejmowanie przez ni¹ uchwa³ w sprawie cenników wskaŸnikowych. Przepisy tych aktów prawnych nie wprowadzaj¹ natomiast
¿adnych istotnych zmian odnoœnie kwestii op³at za us³ugi weterynaryjne; jedynie przepis art. 26 ustawy o zak³adach leczniczych dla
zwierz¹t stanowi, ¿e wynagrodzenie za us³ugi weterynaryjne ma charakter umowny. Œl¹ska Izba Lekarsko - Weterynaryjna jako
jednostka organizacyjna samorz¹du zawodowego lekarzy weterynarii i uczestnik rynku gospodarczego jest obowi¹zana przestrzegaæ
ca³ego porz¹dku prawnego i jest zwi¹zana równie¿ ustaw¹ z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050) oraz ustaw¹
o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z art. 2 ustawy o cenach, ceny towarów i us³ug uzgadniaj¹ strony zawieraj¹ce umowê.
Swoboda uzgadniania cen podlega ograniczeniom tylko na postawie przepisów ww. ustawy, która nie przewiduje delegacji uprawnieñ
w tym zakresie dla samorz¹du zawodowego lekarzy weterynarii. W zwi¹zku z powy¿szym argumentacja Œl¹skiej Izby nie zas³uguje na
uwzglêdnienie.
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W ocenie Prezesa Urzêdu, uchylenie ww. uchwa³y nie œwiadczy o zaniechaniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê
w rozumieniu art. 10 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Praktykê bêd¹c¹ przedmiotem niniejszej decyzji nale¿y uznaæ za
praktykê ci¹g³¹, która zosta³a zapocz¹tkowana w 1991 r. wraz z podjêciem Uchwa³y nr 3/2/91 z dnia 13 grudnia 1991 r. Nadzwyczajnego
Zjazdu Lekarzy Weterynarii Œl¹skiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w K., która zobligowa³a Okrêgow¹ Radê Œl¹skiej Izby do
opracowania wskaŸnikowego cennika us³ug weterynaryjnych i by³a podstaw¹ do przyjêcia wszystkich nastêpnych uchwa³ w tej
sprawie. W dalszym ci¹gu ma zatem moc obowi¹zuj¹c¹ uchwa³a stanowi¹ca swoisty fundament dzia³alnoœci Rady Œl¹skiej Izby
w zakresie wprowadzania cenników wskaŸnikowych. Na mocy uchwa³y Nr 3/2/91 z dnia 13 grudnia 1991 r. nast¹pi³a bowiem w obrêbie
Œl¹skiej Izby delegacja uprawnieñ do podejmowania przez jej Radê Okrêgow¹ decyzji w sprawie ustalania cen wskaŸnikowych
za us³ugi weterynaryjne, a uchwa³y wprowadzaj¹ce cenniki i ustalaj¹ce ceny by³y wprowadzeniem tej uchwa³y w ¿ycie zgodnie z jej
treœci¹, a tak¿e zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii, który stanowi, ¿e Okrêgowa Rada kieruje dzia³alnoœci¹
Okrêgowej Izby w okresie pomiêdzy Okrêgowymi Zjazdami, a w szczególnoœci wykonuje jego uchwa³y. Na mocy ww. uchwa³y Rada
zosta³a zatem zobowi¹zana do opracowania cennika wskaŸnikowego us³ug weterynaryjnych. Wykonaniem i egzemplifikacj¹ tego
zobowi¹zania by³y i - z uwagi na fakt, ¿e generalny obowi¹zek opracowania cennika wskaŸnikowego nie zosta³ zniesiony - nadal mog¹
byæ uchwa³y Okrêgowej Rady wprowadzaj¹ce cenniki wskaŸnikowe. 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.
Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku z art. 101 ust. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzêdu mo¿e
na³o¿yæ na zwi¹zek przedsiêbiorców karê pieniê¿n¹ w wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 10% przychodu okreœlonego w roku rozliczeniowym
poprzedzaj¹cym rok na³o¿enia kary, je¿eli zwi¹zek przedsiêbiorców, choæby nieumyœlne dopuœci³ siê naruszenia zakazu okreœlonego
w art. 5, w zakresie niewy³¹czonym na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 7, lub naruszenia zakazu okreœlonego w art. 8 tej ustawy.
W przedmiotowej sprawie nie maj¹ zastosowania wy³¹czenia wynikaj¹ce z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
dotycz¹ce tzw. porozumieñ bagatelnych i art. 7 ww. ustawy w sprawie wy³¹czenia spod zakazu stosowania praktyk ograniczaj¹cych
konkurencjê niektórych rodzajów porozumieñ. Œl¹ska Izba zrzesza wszystkich przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na rynku us³ug
weterynaryjnych w województwie œl¹skim, a zawarte przez ni¹ porozumienie nale¿y do szczególnie szkodliwych ograniczeñ
konkurencji nie podlegaj¹cych wy³¹czeniu. Tym samym porozumienie to nie podlega wy³¹czeniom wskazanym w art. 6 ust. 1 i art. 7
ww. ustawy.[...]
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Decyzja z dnia 1.09.2004 r. (nr DAR-9/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Stowarzyszenia
Rzeczoznawców Maj¹tkowych Województwa Wielkopolskiego przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK w W. oraz Home
Financial Services Sp. z o.o. w P.
Decyzja z dnia 1.09.2004 r. (nr DOK-83/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Dolnoœl¹skie Wydawnictwo Prasowe Sp. z o.o. w W. nad S³owo Media Sp. z o.o. w K.
Decyzja z dnia 1.09.2004 r. (nr RKR-27/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w S. przeciwko Spó³dzielni Mieszkaniowej w S.
Decyzja z dnia 2.09.2004 r. (nr RKR-28/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Biuru Turystyki JAWORZYNA TOUR - Wojciech K. i S-ka Sp. j. w K.
Decyzja z dnia 2.09.2004 r. (nr RPZ-18/04) o zmianie decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
12.05.2004 r. (nr RPZ-8/04).
Decyzja z dnia 2.09.2004 r. (nr RPZ-19/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku SYDKRAFT EC S£UPSK
Sp. z o.o. w S. przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w W.
Decyzja z dnia 2.09.2004 r. (nr RPZ-20/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Pionkowskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej w P. przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w W.
Decyzja z dnia 2.09.2004 r. (nr RPZ-21/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Novoterm Sp. z o.o. w W. przeciwko Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. w T.
Decyzja z dnia 6.09.2004 r. (nr DAR-10/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez Rheinischer
Sparkassen - und Giroverband w D. akcji WestLb AG w D.
Decyzja z dnia 6.09.2004 r. (nr DAR-11/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez Westfälisch Lippischer Sparkassen- und Giroverband w M. akcji WestLb AG w D.
Decyzja z dnia 6.09.2004 r. (nr DOK-84/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez Zak³ady Chemiczne
i Tworzyw Sztucznych „Boryszew” S.A. w S. akcji Impexmetal S.A. w W.
Decyzja z dnia 6.09.2004 r. (nr DOK-85/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez Zak³ady Azotowe
Kêdzierzyn S.A. w K. oraz Pfleiderer Grajewo S.A. w G. wspólnego przedsiêbiorcy Silekol Sp. z o.o. w K.
Decyzja z dnia 6.09.2004 r. (nr DOK-86/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Fidelity
Information Services, Inc. w U. nad KORDOBA Geselschaft für Bankensoftware mbH & Co. KG w N.
Decyzja z dnia 6.09.2004 r. (nr RWR-31/04) o odmowie roz³o¿enia na raty kary pieniê¿nej w sprawie z wniosku JZO Sp. z o.o. w J.
Decyzja z dnia 7.09.2004 r. (nr RGD-10/04) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na GE CAPITAL BANK S.A. w G. z tytu³u nieudzielenia informacji,
¿¹danych przez Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Decyzja z dnia 7.09.2004 r. (nr RKR-29/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Marketing Investment Group Sp. z o.o. w K.
Decyzja z dnia 7.09.2004 r. (nr RPZ-22/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Heye
Holding GmbH w N. nad Hut¹ Szk³a „Ujœcie” S.A. w U.
Decyzja z dnia 8.09.2004 r. (nr DOK-87/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Zak³ady
Miêsne DUDA S.A. w W. nad Centrum Miêsnym EUROSMAK Sp. z o.o. w W. oraz Centrum Miêsnym MAKTON Sp. z o.o. w W.
Decyzja z dnia 8.09.2004 r. (nr DOK-88/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez Przedsiêbiorstwo
Eksploatacji Ruroci¹gów Naftowych „PrzyjaŸñ” S.A. w P. i Otwart¹ Spó³kê Akcyjn¹ „UKRTRANSNAFTA” w U. wspólnego
przedsiêbiorcy Miêdzynarodowe Przedsiêbiorstwo Ruroci¹gowe „Sarmatia” Sp. z o.o. w W.
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20. Decyzja z dnia 8.09.2004 r. (nr RGD-11/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Multimedia Polska Sp. z o.o. w G.
21. Decyzja z dnia 9.09.2004 r. (nr DOK-89/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli
przez N-Vision B.V. w A. nad ITI Holdings Sp. z o.o. w W.
22. Decyzja z dnia 10.09.2004 r. (nr RGD-12/04) o na³o¿eniu zobowi¹zañ w sprawie z urzêdu przeciwko Pomorskiej Spó³ce
Gazownictwa Sp. z o.o. w G.
23. Decyzja z dnia 10.09.2004 r. (nr RGD-13/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie z wniosku
Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki Zdrowotnej w S. przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w W.
24. Decyzja z dnia 10.09.2004 r. (nr RKT-55/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku B. Irena AUTO-£AD
Wywóz Nieczystoœci Sta³ych w C. przeciwko Gminie K. oraz Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w K.
25. Decyzja z dnia 13.09.2004 r. (nr DOK-90/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez Rosea Invest
Limited w B. oraz Leverret Holding Limited w C. wspólnego przedsiêbiorcy Transportation Investments Holding Limited w C.
26. Decyzja z dnia 13.09.2004 r. (nr RWR-32/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z wniosku
Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko Miêdzynarodowemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w W.
(publ. - poz. 1 w niniejszym nr Dziennika)
27. Decyzja z dnia 14.09.2004 r. (nr DOK-91/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez Schneider Toshiba
Inverter SAS w F. i VA TECH ELIN EBG Elektronik GmbH & Co. w A. wspólnego przedsiêbiorcy STI ELIN Inverters GmbH w A.
28. Decyzja z dnia 14.09.2004 r. (nr DOK-92/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez „Sobieski
Dystrybucja” Sp. z o.o. w W. nad Fabryk¹ Wódek „Polmos £añcut” S.A. w £.
29. Decyzja z dnia 14.09.2004 r. (nr RKR-30/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcom Zofii S., Iwonie S. - Firma Handlowa „Kajman” w K.
30. Decyzja z dnia 14.09.2004 r. (nr RLU-32/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesów
konsumentów w sprawie z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Z. przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w W.
31. Decyzja z dnia 15.09.2004 r. (nr DAR-12/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez CA IB Fund
Management S.A. w W. nad PZU NFI Fund Management Sp. z o.o. w W.
32. Decyzja z dnia 15.09.2004 r. (nr RBG-24/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu im. dr A.Jurasza Akademii Medycznej w B.
33. Decyzja z dnia 15.09.2004 r. (nr RKT-56/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko MONELL COMPUTER SYSTEMS Sp. z o.o. w K. (publ. - poz. 2 w niniejszym nr Dziennika)
34. Decyzja z dnia 15.09.2004 r. (nr R£O-6/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Górnoœl¹ski
Bank Gospodarczy S.A. w K. nad Bankiem Przemys³owym S.A. w £.
35. Decyzja z dnia 16.09.2004 r. (nr RGD-14/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Malta
Trading Sp. z o.o. w P. nad Hut¹ Szczecin S.A. w S.
36. Decyzja z dnia 17.09.2004 r. (nr DOK-93/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Galatea
Zweiundzwazigste Vermögensverwaltungs GmbH w N. nad Jung Pumpen GmbH & Co. KG w N.
37. Decyzja z dnia 17.09.2004 r. (nr RGD-15/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Chem Trans
Logistic Holding Polska S.A. w W. i Chem Trans Logistic Pó³noc w G. nad Portowym Zak³adem Transportu Trans - Port Sp. z o.o. w G.
38. Decyzja z dnia 20.09.2004 r. (nr RGD-16/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy
Piotra S. - Zak³ad Pogrzebowy w D. przeciwko Gminie C.
39. Decyzja z dnia 21.09.2004 r. (nr RBG-25/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Edmundowi L. - Zak³ad Instalacji Elektrycznej i TV Kablowej w B.
40. Decyzja z dnia 22.09.2004 r. (nr DOK-94/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Narodowy
Fundusz Inwestycyjny Hetman S.A. w W. nad CA IB Pre IPO Management Sp. z o.o. w W.
41. Decyzja z dnia 22.09.2004 r. (nr RBG-26/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Cezaremu B. - P.H.U. TRIAX w G.
42. Decyzja z dnia 22.09.2004 r. (nr RKR-31/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Prezydenta Miasta K. przeciwko Przedsiêbiorstwu In¿ynieryjnych Robót Kolejowych „TOR - KRAK” Sp. z o.o. w K.,
Zak³adom Us³ug Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A. w K., Firmie Torowo - Spawalniczej „SPAW - TOR”
- in¿. Wies³aw M. w K., Zak³adowi Infrastruktury Miejskiej Sp. z o.o. w K., „BUDOSTAL-5” S.A. w K.
43. Decyzja z dnia 22.09.2004 r. (nr RWA-26/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Gminy K. przeciwko Zak³adowi
Energetycznemu Warszawa - Teren S.A. w W.
44. Decyzja z dnia 24.09.2004 r. (nr DOK-95/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez Paul Wesjohann &
Co.GmbH III w N. udzia³ów Bomadek Sp. z o.o. w T.
45. Decyzja z dnia 24.09.2004 r. (nr RPZ-23/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Koœciañskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.o. w K. przeciwko Gminie Miejskiej K.
46. Decyzja z dnia 27.09.2004 r. (nr RGD-17/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Krzysztofowi G. - „ATENA” w S.
47. Decyzja z dnia 28.09.2004 r. (nr DOK-96/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez AAG Opco
Corp. w U. nad Grup¹ Samochodowych Czêœci Zamiennych.
48. Decyzja z dnia 28.09.2004 r. (nr DOK-97/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Candover
Partners Limited w W. nad czêœci¹ grupy UCB Films.
49. Decyzja z dnia 29.09.2004 r. (nr RBG-27/04) o uchyleniu decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
21.07.2004 r. (nr RBG-20/04).
50. Decyzja z dnia 29.09.2004 r. (nr RLU-30/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Gminy Miejskiej
w W. przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w W.
51. Decyzja z dnia 30.09.2004 r. (nr DAR-13/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Quattro
Management Sp. z o.o. w W. nad Trinity Management Sp. z o.o. w W. i nad Pekao Us³ugi Korporacyjne S.A. w W.
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52. Decyzja z dnia 30.09.2004 r. (nr DNR-33/04) o nakazaniu ostrze¿enia konsumentów o zagro¿eniu dla ich zdrowia i ¿ycia jakie
stwarza produkt w sprawie z urzêdu przeciwko „RAKPOL JACQUOT” Polska S.A. w P.
53. Decyzja z dnia 30.09.2004 r. (nr DOK-98/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Bayard
Metering (Europe) GmbH w N. nad Metering HoldCo 3 (drei) GmbH w N.
54. Decyzja z dnia 30.09.2004 r. (nr RKR-32/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Wy¿szej Szkole Informatyki i Zarz¹dzania w R.
55. Decyzja z dnia 30.09.2004 r. (nr RKR-33/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Andrzejowi W. - „Emily” Sklep Obuwniczy w K.
56. Decyzja z dnia 30.09.2004 r. (nr R£O-7/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie z wniosku
przedsiêbiorcy Ilony S. - ILMAR Ilona S. w S. przeciwko Miêdzynarodowym Targom £ódzkim Sp. z o.o. w £.
57. Decyzja z dnia 30.09.2004 r. (nr RWA-27/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w P. przeciwko Centrum Edukacyjnemu OMEGA Sp. z o.o. w W. (publ. - poz. 3
w niniejszym nr Dziennika)
58. Decyzja z dnia 1.10.2004 r. (nr RGD-18/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie z wniosku
Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki Zdrowotnej w G. przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w W.
59. Decyzja z dnia 5.10.2004 r. (nr R£O-8/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko „TOYA” Sp. z o.o. w £.
60. Decyzja z dnia 5.10.2004 r. (nr RPZ-24/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku Automatic Serwis
Sp. z o.o. w B. przeciwko Koniñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w K. i Telewizji Kablowej Poznañ S.A. w P. (publ. - poz. 4
w niniejszym nr Dziennika)
61. Decyzja z dnia 7.10.2004 r. (nr RGD-19/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez E.D.F.
International w. F. nad Elektrociep³owni¹ Wybrze¿e S.A. w G.
62. Decyzja z dnia 7.10.2004 r. (nr RDG-20/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Przedsiêbiorstwu Podró¿y i Turystyki Pomorzanin Sp. z o.o. w S.
63 Decyzja z dnia 7.10.2004 r. (nr RKR-34/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych Van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. w K. przeciwko Miejskiemu
Przedsiêbiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w K.
64. Decyzja z dnia 8.10.2004 r. (nr DOK-99/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w W. przeciwko ActiVision Life S.A. w W.
65. Decyzja z dnia 8.10.2004 r. (nr DOK-100/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z urzêdu przeciwko ActiVision Life S.A. w W. i Samodzielnemu Zespo³owi Publicznych Zak³adów Opieki Zdrowotnej - Szpitalowi
Œw. Trójcy w P.
66. Decyzja z dnia 8.10.2004 r. (nr RBG-29/04) o odmowie wszczêcia postêpowania antymonopolowego na wniosek Pol-Mot
Warfama S.A. w D. przeciwko Zak³adowi Us³ug Wodnych S.A. w D.
67. Decyzja z dnia 8.10.2004 r. (nr RWA-28/04) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Nalewki 5 Sp. z o.o. w W. z tytu³u nieudzielenia
informacji.
68. Decyzja z dnia 11.10.2004 r. (nr DOK-101/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Animex
Holding Sp. z o.o. w W. nad Zak³adami Miêsnymi „Morliny” S.A. w M.
69. Decyzja z dnia 12.10.2004 r. (nr RGD-21/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Polska ¯egluga Morska w S. przeciwko Szczecin Pilot Sp. z o.o. w S.
70. Decyzja z dnia 14.10.2004 r. (nr RKR-35/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w W. przeciwko Spó³dzielni Mieszkaniowej w W.
71. Decyzja z dnia 14.10.2004 r. (nr RKR-36/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w W. przeciwko Spó³dzielni Mieszkaniowej w W. i notariuszowi - Halinie K. w W.
72. Decyzja z dnia 14.10.2004 r. (nr R£O-9/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Œwiêtokrzyskiej Izbie Lekarsko - Weterynaryjnej w K.
73. Decyzja z dnia 15.10.2004 r. (nr RBG-30/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
„Edytor” Sp. z o.o. w O.
74. Decyzja z dnia 15.10.2004 r. (nr R£O-10/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko „real,-Sp. z o.o. i Spó³ka” Sp. kom. w W.
75. Decyzja z dnia 18.10.2004 r. (nr DOK-102/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez LG
Philips Displays Investment B.V. w H. nad Barayo S.A. w H. i Barayo Proyectos S.A. w H.
76. Decyzja z dnia 18.10.2004 r. (nr DOK-103/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Elektrownie Szczytowo - Pompowe S.A. nad zespo³em Elektrowni Wodnych Solina - Maczkowce S.A.
77. Decyzja z dnia 18.10.2004 r. (nr DOK-105/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Cementir
- Cementerie del Tirreno S.p.A. w W. nad Aalborg Portland A/S w D.
78. Decyzja z dnia 18.10.2004 r. (nr R£O-11/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Gminy S. przeciwko Przedsiêbiorstwu Produkcyjno - Us³ugowemu „PROPOL” Sp. z o.o. w O.
79. Decyzja z dnia 18.10.2004 r. (nr RWA-29/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Sices
International B.V. w A. i Gloria S.a.r.l. w L. nad Energomonta¿ - Pó³noc S.A. w W.
80. Decyzja z dnia 19.10.2004 r (nr RGD-22/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko przedsiêbiorcy Jerzemu S. - Przedsiêbiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Us³ugowe „BMC” w W.
81. Decyzja z dnia 19.10.2004 r. (nr RPZ-25/04) o na³o¿eniu obowi¹zku wykonania zobowi¹zañ w sprawie z urzêdu przeciwko
Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Komunikacyjnemu. Sp. z o.o. w P.
82. Decyzja z dnia 20.10.2004 r. (nr DOK-104/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. w W.
83. Decyzja z dnia 20.10.2004 r. (nr DOK-106/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Randstad
Polska Sp. z o.o. w W. nad Intersource Holding Sp. z o.o. w W.
84. Decyzja z dnia 20.10.2004 r. (nr DOK-107/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Norauto
S.A. w F. nad Magneti Marelli Services S.p.A. w W.
85. Decyzja z dnia 21.10.2004 r. (nr RLU-33/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Przedsiêbiorstwa Pañstwowej
Komunikacji Samochodowej w H. przeciwko przedsiêbiorcom Annie C. w H., Stanis³awowi S. w M., Wies³awowi W. w H.
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86. Decyzja z dnia 21.10.2004 r. (nr DNR-38/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko „DREWEX” - Piotr P. w W.
87. Decyzja z dnia 22.10.2004 r. (nr DOK-108/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku eTel Polska Sp. z o.o.
w W. przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w W.
88. Decyzja z dnia 22.10.2004 r. (nr DOK-109/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na utworzeniu przez Sonoco
Products Company w S. i Ahlstrom Corporation w F. wspólnego przedsiêbiorcy.
89. Decyzja z dnia 22.10.2004 r. (nr DNR-36/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko ORWALDI Power
Protection Sp. z o.o. w W.
90. Decyzja z dnia 22.10.2004 r. (nr DNR-37/04) o obowi¹zku podania do publicznej wiadomoœci ostrze¿enia o zagro¿eniu jakie mo¿e
powodowaæ produkt w sprawie z urzêdu przeciwko TOYA S.A. w W.
91. Decyzja z dnia 22.10.2004 r. (nr RBG-28/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na po³¹czeniu TELMAX S.A. w B.
i Przedsiêbiorstwa Us³ugowo - Produkcyjnego SPIN Sp. z o.o. w K.
92. Decyzja z dnia 22.10.2004 r. (nr RBG-31/04) o na³o¿eniu na Grupê Finansowo - Handlow¹ „NOVA” Sp. z o.o. w G. kary pieniê¿nej
tytu³em niewykonania decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
93. Decyzja z dnia 25.10.2004 r. (nr RGD-23/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Oœrodkowi Wypoczynkowemu Wodnik Sp. z o.o. w £.
94. Decyzja z dnia 25.10.2004 r. (nr RKR-37/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy Andrzeja J. w G.
przeciwko Kopalni Soli „Wieliczka” Przedsiêbiorstwo Pañstwowe w W. i Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. w W.
95. Decyzja z dnia 26.10.2004 r. (nr DDK-16/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Chemo - Ciopa³a Sp. j. w D.
96. Decyzja z dnia 27.10.2004 r. (nr DOK-110/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku Elektrowni Kozienice S.A.
w K. i Po³udniowego Koncernu Energetycznego S.A. w K.
97. Decyzja z dnia 27.10.2004 r. (nr DOK-111/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Kanoko
Holding B.V. w H. nad Eurozet Sp. z o.o. w W.
98. Decyzja z dnia 27.10.2004 r. (nr RKT-57/04) o uchyleniu decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
10.09.2004 r. (nr RKT-55/04).
99. Decyzja z dnia 28.10.2004 r. (nr DOK-112/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Renault
Sp. z o.o. nad Kiljañczyk Sp. z o.o. w W.
100.Decyzja z dnia 28.10.2004 r. (nr RGD-25/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zak³adowi Opieki Zdrowotnej w L.
101.Decyzja z dnia 28.10.2004 r. (nr RPZ-26/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Zbigniewa
J. nad Maxer S.A. w P.
102.Decyzja z dnia 29.10.2004 r. (nr DNR-39/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Stolarstwo - Tapicerstwo
- W³adys³aw K. w S.
103.Decyzja z dnia 29.10.2004 r. (nr DNR-40/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Stolarstwo - Tapicerstwo
- W³adys³aw K. w S.
104.Decyzja z dnia 29.10.2004 r. (nr DNR-41/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Stolarstwo - Tapicerstwo
- W³adys³aw K. w S.
105.Decyzja z dnia 29.10.2004 r. (nr DNR-42/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko Zak³adowi Stolarskiemu
- Andrzej C. w B.
106.Decyzja z dnia 29.10.2004 r. (nr DNR-43/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko P.P.H.U. „Asia” Dorota T. w I.
107.Decyzja z dnia 29.10.2004 r. (nr RGD-24/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Dwór Oliwski Sp. z o.o. w G.
108.Decyzja z dnia 29.10.2004 r. (nr RKT-58/04) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Polskie Centrum Kapita³owe „LOKATA” Sp. z o.o. w K.
z tytu³u zw³oki w wykonaniu decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29.08.2003 r. (nr RKT-37/03).
109.Decyzja z dnia 29.10.2004 r. (nr RKT-59/04) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w D. z tytu³u
zw³oki w wykonaniu decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 31.03.2000 r. (nr RKT-13/00).
110.Decyzja z dnia 29.10.2004 r. (nr RKT-60/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko „GWARANCJA” Sp. z o.o. w R.
111.Decyzja z dnia 29.10.2004 r. (nr RKT-61/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko „DEUTSCHE FINANCE” Sp. z o.o. w W.
112.Decyzja z dnia 29.10.2004 r. (nr RKT-62/04) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Krajow¹ Agencjê Nak³adów Finansowych „KAPITA£”
Sp. z o.o. w R. z tytu³u zw³oki w wykonaniu decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30.05.2003 r.
(nr RKT-15/03).
113.Decyzja z dnia 29.10.2004 r. (nr RWA-30/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko Nowa
Era Sp. z o.o. w W. i Polskiemu Przedsiêbiorstwu Kartograficznemu S.A. w W.
114.Decyzja z dnia 29.10.2004 r. (nr RWA-31/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Zak³adowi Energetycznemu Warszawa - Teren S.A. w W.
115.Decyzja z dnia 3.11.2004 r. (nr DAR-14/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Zakrytoje
Akcjoniernoje Obszczestvo Komerczeskij Bank „Privatbank” w U. nad Bankiem Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego S.A. w W.
116.Decyzja z dnia 3.11.2004 r. (nr DOK-113/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Prima
Farms Sp. z o.o. w P. nad Prima Sp. z o.o. w C.
117.Decyzja z dnia 3.11.2004 r. (nr RGD-26/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w K. przeciwko Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. w K.
120.Decyzja z dnia 4.11.2004 r. (nr DOK-114/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z wniosku Zwi¹zku Telewizji Kablowych
w Polsce Izba Gospodarcza w £. przeciwko Discovery Communication Europe w U.
121.Decyzja z dnia 4.11.2004 r. (nr DOK-115/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Dimon
Polska Sp. z o.o. w W. nad czêœci¹ Philip Morris Polska S.A. w K.
122.Decyzja z dnia 4.11.2004 r. (nr DOK-116/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez G&K
Properties Sp. z o.o. w G. nad PPU Promes Sp. z o.o. w G.
123.Decyzja z dnia 4.11.2004 r. (nr DOK-117/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Cargill
(Polska) Sp. z o.o. w W. nad Rel Alfa Sp. z o.o. w W.
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124.Decyzja z dnia 8.11.2004 r. (nr DOK-118/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu przez przedsiêbiorcê
Zbigniewa J. w W. akcji Mennicy Pañstwowej S.A. w W.
125.Decyzja z dnia 8.11.2004 r. (nr DOK-119/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Blitz
04-105 GmbH w N. nad Findlay Industries Polska Sp. z o.o. w T.
126.Decyzja z dnia 8.11.2004 r. (nr RKR-38/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z wniosku
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w G. przeciwko Karolowi C. - F.P.H.U. Logo Sport w G.
127.Decyzja z dnia 8.11.2004 r. (nr RGD-27/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Firmie SZUS - Stanis³aw i Jolanta Z., Marlena Z. Sp. j. w K.
128.Decyzja z dnia 9.11.2004 r. (nr RWR-33/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko Gminie W. Zarz¹d Cmentarzy Komunalnych w W.
129.Decyzja z dnia 10.11.2004 r. (nr DDK-17/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A. w W.
130.Decyzja z dnia 10.11.2004 r. (nr RPZ-27/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku AUTO CENTRUM W&MB
Marcin B. w L. przeciwko SKODA AUTO POLSKA S.A. w P.
131.Decyzja z dnia 10.11.2004 r. (nr RWA-32/04) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej w sprawie z urzêdu przeciwko Zak³adowi
Energetycznemu Warszawa - Teren S.A. w W. z tytu³u udzielenia informacji wprowadzaj¹cych w b³¹d.
132.Decyzja z dnia 15.11.2004 r. (nr RWR-34/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie z wniosku
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Z. przeciwko Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji „DELFIN” Sp. z o.o. w Z.
133.Decyzja z dnia 17.11.2004 r. (nr DDK-18/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Rzecznika Ubezpieczonych przeciwko TU Compensa S.A. w W.
134.Decyzja z dnia 17.11.2004 r. (nr DOK-120/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Krajow¹
Spó³kê Cukrow¹ S.A. w T. nad KOPEX S.A. w K.
135.Decyzja z dnia 17.11.2004 r. (nr DNR-44/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko „Athenos” Rafa³ £. w I.
136.Decyzja z dnia 18.11.2004 r. (nr DOK-121/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu bezpoœredniej kontroli
przez Zjednoczone Przedsiêbiorstwa Rozrywkowe S.A. w W. nad Radio Radom Sp. z o.o. w R.
137.Decyzja z dnia 18.11.2004 r. (nr DOK-122/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez HCP
Capital Group GmbH w N. nad spó³kami nale¿¹cymi do RWE Solutions AG w N.
138.Decyzja z dnia 20.11.2004 r. (nr DNR-45/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko „ALDA - Motorsport” Anna M. w S.
139.Decyzja z dnia 23.11.2004 r. (nr RWR-35/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko SOLAR - Wojciech Z. w O.
140.Decyzja z dnia 24.11.2004 r. (nr DDK-19/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy
Krzysztofowi £. - „Shop Star” w Z.
141.Decyzja z dnia 24.11.2004 r. (nr RGD-28/04) o uznaniu praktyk za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Biuru Podró¿y ROSPOND Sp. z o.o. w G.
142.Decyzja z dnia 24.11.2004 r. (nr DNR-46/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko „Gluck” Sp. z o.o. w C.
143.Decyzja z dnia 25.11.2004 r. (nr DOK-124/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Avaya
Inc. nad spó³k¹ Tenovis Germany GmbH z N.
144.Decyzja z dnia 26.11.2004 r. (nr DDK-20/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w R. przeciwko „MAXDATA” Sp. z o.o. w W.
145.Decyzja z dnia 26.11.2004 r. (nr DOK-123/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez IDEXX
Europe B.V. w H. nad Dr Bommeli AG w S.
146.Decyzja z dnia 29.11.2004 r. (nr RKT-63/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie
z wniosku Spó³dzielni Mieszkaniowej „Po³udnie” w R. przeciwko Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w R.
147.Decyzja z dnia 29.11.2004 r. (nr RLU-35/04) o umorzeniu postêpowania w sprawie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli
przez „BOS” S.A. w B. nad „PMB Market” Sp. z o.o. w B.
148.Decyzja z dnia 29.11.2004 r. (nr RWA-33/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie z urzêdu
przeciwko PKP WARS S.A w W.
149.Decyzja z dnia 29.11.2004 r. (nr RWA-34/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Mazowieckiej Spó³ce Gazownictwa Sp. z o.o. w W.
150.Decyzja z dnia 30.11.2004 r. (nr RGD-29/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
BA£TYK TAXI Sp. z o.o. w S., EURO-TAXI Sp. z o.o. w S., Zrzeszeniu Transportu Prywatnego w S., Stowarzyszeniu Taksówkarzy
MAXI - TAXI w S., INTER TAXI PRAWOBRZE¯E Sp. z o.o. w S., Tadeuszowi R. LUX TAXI Przedsiêbiorstwo Transportowe w S.,
AUTO TAXI Sp. z o.o. w S., SUPER TAXI Sp. z o.o. w S., Stowarzyszeniu TAXI GRANADA w S., Zdzis³awowi W. GRAND TAXI S.c.
w S., Dorocie L. GRAND TAXI S.c. w S.
151.Decyzja z dnia 30.11.2004 r. (nr RKR-39/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Krystynie S. i Mariuszowi S. - „EURO-TAXI” Przedsiêbiorstwo Us³ugowo - Handlowe w R., Wies³awowi B., Gra¿ynie B., Marcie P.,
Bogdanowi P. - „RADIO-TAXI 919” P.U.H. BU¯&BU¯ S.c. w R., Zrzeszeniu Transportu Prywatnego w R. -„Super-Taxi” w R.
152.Decyzja z dnia 30.11.2004 r. (nr RKR-40/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku przedsiêbiorcy Józefa C. Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe „ASTA” w D. przeciwko przedsiêbiorcy Arturowi D.- „ARTUR D-Polska” w A.
153.Decyzja z dnia 30.11.2004 r. (nr RKR-41/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z wniosku
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w G. przeciwko Autoryzowanemu Dystrybutorowi Citroena „TAR - CIT” Sp. z o.o. w T.
154.Decyzja z dnia 30.11.2004 r. (nr RKT-64/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko TELE2 POLSKA Sp. z o.o. w W.
155.Decyzja z dnia 2.12.2004 r. (nr DDK-21/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko WILBO S.A. - Zak³ady Spo¿ywcze w G.
156.Decyzja z dnia 6.12.2004 r. (nr DAR-15/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Credit
Agricole S.A. w F. nad Financiere Europeenne d'Affacturage SAS w F.
157.Decyzja z dnia 6.12.2004 r. (nr RGD-30/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na nabyciu akcji POLNORD S.A. w G.
przez PROKOM INVESTMENTS S.A. w G.
158.Decyzja z dnia 7.12.2004 r. (nr DDK-22/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów
przez LOT S.A. Polskie Linie Lotnicze w W. (publ. - poz. 5 w niniejszym nr Dziennika)
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159.Decyzja z dnia 7.12.2004 r. (nr RKT-65/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Fortum
Power and Heat Oy w F., nad Przedsiêbiorstwem Energetycznym Systemy Ciep³ownicze S.A. w C.
160.Decyzja z dnia 8.12.2004 r. (nr DOK-125/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
Guldskanel D 387 AB w A. nad Thule AB w M.
161.Decyzja z dnia 8.12.2004 r. (nr R£O-12/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Spectra
Holding Sp. z o.o. w W. nad Medana Pharma Terpol Group S.A. w S.
162.Decyzja z dnia 8.12.2004 r. (nr R£O-13/04) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Uniê Rozwoju i Wspierania Finansowego Sp. z o.o. w W.
z tytu³u niewspóldzia³ania w toku kontroli.
163.Decyzja z dnia 8.12.2004 r. (nr R£O-14/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Œwiêtokrzyskiej Szkole Wy¿szej w K.
164.Decyzja z dnia 8.12.2004 r. (nr R£O-15/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Carey Agri
International - Poland Sp. z o.o. w W. nad „Polnis - Dystrybucja” Sp. z o.o. w £.
165.Decyzja z dnia 8.12.2004 r. (nr R£O-17/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania Gospodark¹ Regionaln¹ i Turystyk¹ w K.
166.Decyzja z dnia 8.12.2004 r. (nr RWA-35/04) o umorzeniu postêpowania wszczêtego z urzêdu w sprawie przeciwko przedsiêbiorcy
Paw³owi W.- P.H.U. ART.-BUD. w K.
167.Decyzja z dnia 9.12.2004 r. (nr DAR-49/04) o umorzeniu postêpowania wszczêtego z urzêdu w sprawie przeciwko
„Motozbyt” S.A. w W.
168.Decyzja z dnia 10.12.2004 r. (nr RLU-36/04) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Grupê Kapita³owo - Budowlan¹ EUROGROUP Sp. z o.o.
w K. z tytu³u nieudzielania informacji ¿¹danych przez Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
169.Decyzja z dnia 10.12.2004 r. (nr R£O-19/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Januszowi G.- Agencja Podró¿y i Handlu „Nowa” w K.
170.Decyzja z dnia 13.12.2004 r. (nr RKT-66/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez
„BOŒ” S.A. w B. nad „Sygel Jool” S.A. w C.
171.Decyzja z dnia 13.12.2004 r. (nr RLU-39/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko REDL Sp. z o.o. w R.
172.Decyzja z dnia 14.12.2004 r. (nr R£O-20/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w spawie z urzêdu
przeciwko przdsiêbiorcy Dorocie K - M.- Centrum Us³ug Dydaktycznych „Pragmatic” w K.
173.Decyzja z dnia 14.12.2004 r. (nr R£O-21/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Andrzejowi M. i Tadeuszowi D.- Kolegium Szkó³ Prywatnych w K.
174.Decyzja z dnia 15.12.2004 r. (nr DOK-127/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Stellar
Europe Holding S.A. w L. nad NCC Wola Gate Sp. z o.o. w W.
175.Decyzja z dnia 15.12.2004 r. (nr DOK-129/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Stora
Enso Oyj w F. nad Intercell S.A. w O.
176.Decyzja z dnia 15.12.2004 r. (nr DOK-130/04) o odmowie wszczêcia postêpowania z wniosku PRU Filmotechnika Sp. z o.o. w Z.
177.Decyzja z dnia 16.12.2004 r. (nr DOK-131/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji polegaj¹cej na rozpoczêciu wykonywania przez
Leipnik - Lundenburger Invest Beteilingungs AG w A. praw z akcji VK Muhlen AG w N.
178.Decyzja z dnia 16.12.2004 r. (nr DOK-135/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na po³¹czeniu £ódzkiego Zak³adu
Energetycznego S.A. w £. oraz Zak³adu Energetycznego £ódz-Teren S.A. w £.
179.Decyzja z dnia 16.12.2004 r. (nr DOK-136/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na po³¹czeniu ENION S.A. w K.
oraz Zespo³u Elektrowni Wodnych Nidzica S.A. w N.
180.Decyzja z dnia 16.12.2004 r. (nr R£O-22/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcyMilenie K.- Centrum Jêzyka Angielskiego w K.
181.Decyzja z dnia 17.12.2004 r. (nr DOK-132/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Wavin
B.V. w H. nad spó³kami nale¿¹cymi do Vaillant w N.
182.Decyzja z dnia 17.12.2004 r. (nr DOK-133/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Telefon
AB w S. nad spó³k¹ Eltel Management Corporation w F.
183.Decyzja z dnia 17.12.2004 r. (nr DOK-134/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez AB
Grundstenen 10 2332 w N. nad spó³k¹ KappAhl AB w Sz.
184.Decyzja z dnia 17.12.2004 r. (nr RGD-31/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Polska ¯egluga Morska w S. przeciwko Zak³adowi Us³ug ¯eglugowych Sp. z o.o. w S.
185.Decyzja z dnia 17.12.2004 r. (nr RGD-32/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie z
wniosku Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Polska ¯egluga Morska w S. przeciwko WU¯ - Przedsiêbiorstwo Us³ug ¯eglugowych
i Portowych Gdynia Sp. z o.o. w G.
186.Decyzja z dnia 20.12.2004 r. (nr R£O-23/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Zak³adowi Us³ug Elektronicznych w B.
187.Decyzja z dnia 20.12.2004 r. (nr R£O-24/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Wy¿szej Szkole Umiejêtnoœci w K.
188.Decyzja z dnia 21.12.2004 r. (nr R£O-25/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Piotrowi P. - Prywatna Placówka Jêzyków Obcych „Horizon” w R.
189.Decyzja z dnia 22.12.2004 r. (nr R£O-26/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Rafa³owi M.- Central Park Nauczanie Jêzyków Obcych w K.
190.Decyzja z dnia 23.12.2004 r. (nr DDK-24/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z wniosku
Rady Krajowej Federacji Konsumentów w W. przeciwko Hewlett - Packard w W. (publ. - poz. 6 w niniejszym nr Dziennika)
191.Decyzja z dnia 23.12.2004 r. (nr RKT-67/04) o uznaniu za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko Œl¹skiej
Izbie Lekarsko - Weterynaryjnej w K. (publ. - poz. 7 w niniejszym nr Dziennika)
192.Decyzja z dnia 23.12.2004 r. (nr RLU-38/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez „BOŒ”
S.A. nad spó³k¹ „Express Polski” Sp. z o.o. w. B.
193.Decyzja z dnia 23.12.2004 r. (nr RWA-36/04) o na³o¿eniu kary pieniê¿nej na Wy¿sz¹ Szko³ê Handlu i Finansów w W. tytu³em
nieudzielania informacji ¿¹danych przez Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
194.Decyzja z dnia 23.12.2004 r. (nr RWA-37/04) o umorzeniu postêpowania z urzêdu w sprawie przeciwko Centrum Szkolenia
Jêzykowego „Lean” w S.
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195.Decyzja z dnia 24.12.2004 r. (nr RGD-33/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê w sprawie
z wniosku przedsiêbiorcy Wa³eckie Towarzystwo Przewozowe Pawe³ S. i Grzegorz L. Spó³ka Jawna w W. przeciwko
Przedsiêbiorstwu Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w W.
196.Decyzja z dnia 28.12.2004 r. (nr R£O-27/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Maciejowi W. - Przedsiêbiorstwo Handlowo - Produkcyjne AP w T.
197.Decyzja z dnia 28.12.2004 r. (nr R£O-28/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Piotrowi - P. Z.P.H.U. OMEGA w K.
198.Decyzja z dnia 28.12.2004 r. (nr R£O-29/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Mrówka Sp. z o.o. w T.
199.Decyzja z dnia 28.12.2004 r. (nr R£O-30/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko „Photoskop.com.” Sp. z o.o. w P.
200.Decyzja z dnia 28.12.2004 r. (nr R£O-31/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Micha³owi G. - Typographus Micha³ G. w K.
201.Decyzja z dnia 28.12.2004 r. (nr R£O-32/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów
w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Annie K. - „Study Travel” Biuro Us³ug Edukacyjnych w £.
202.Decyzja z dnia 29.12.2004 r. (nr DOK-137/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na objêciu przez EP Holding S.a r.l. w L.
udzia³ów spó³ki Bates Telecom Poland Limited w W. K.
203.Decyzja z dnia 29.12.2004 r. (nr RKT-68/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Wy¿szej Szkole Lingwistycznej w C.
204.Decyzja z dnia 29.12.2004 r. (nr RKT-69/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów sprawie z urzêdu
przeciwko Wy¿szej Szkole Handlowej w R.
205.Decyzja z dnia 29.12.2004 r. (nr RLU-40/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko Radzie
Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w L.
206.Decyzja z dnia 29.12.2004 r. (nr R£O-33/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Andrzejowi G. - Firma Company Produkcyjno - Handlowa w T.
207.Decyzja z dnia 29.12.2004 r. (nr RWL-38/04) o odmowie wszczêcia postêpowania z urzêdu w sprawie przeciwko Karls & Swenson
- Kancelaria Finansowa Sp. z o.o. w W.
208.Decyzja z dnia 30.12.2004 r. (nr RBG-32/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku ALBA Ekoserwis
Sp. z o.o. w R. przeciwko Miastu G.
209.Decyzja z dnia 30.12.2004 r. (nr RGD-37/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Wy¿szej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w G.
210.Decyzja z dnia 30.12.2004 r. (nr R£O-34/04) o uznaniu za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko Gminie W. w S.
211.Decyzja z dnia 30.12.2004 r. (nr R£O-35/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na po³¹czeniu Okrêgowej Spó³dzielni
Mleczarskiej w £. i Toruñskiej Spó³dzielni Mleczarskiej w T.
212.Decyzja z dnia 30.12.2004 r. (nr RWA-39/04) o na³o¿eniu na przedsiêbiorców Jerzego K. i Andrzeja W. - Radio Taxi „Merc - Des” s.c. w P.
kary pieniê¿nej z tytu³u nieudzielenia informacji ¿¹danej przez Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
213.Decyzja z dnia 30.12.2004 r. (nr RWA-40/04) o na³o¿eniu na przedsiêbiorcê Teresê U. - Radio - Taxi „Elf” w P. kary pieniê¿nej
z tytu³u nieudzielenia informacji ¿¹danej przez Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
214.Decyzja z dnia 30.12.2004 r. (nr RWA-41/04) o uznaniu za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w G.
215.Decyzja z dnia 30.12.2004 r. (nr RWA-42/04) o odmowie wszczêcia postêpowania na wniosek Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w C. w sprawie przeciwko „M.G. System” w G.
216.Decyzja z dnia 31.12.2004 r. (nr DOK-138/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez HMEU
Fund I-C Inc. w K. nad spó³k¹ Aster City Cable Holding S. A. w L.
217.Decyzja z dnia 31.12.2004 r. (nr DOK-139/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Impress
Sp. z o.o. nad Przedsiêbiorstwem „PAK” Sp. z o.o. w K.
218.Decyzja z dnia 31.12.2004 r. (nr DOK-140/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko
Telekomunikacji Polskiej S.A. w W.
219.Decyzja z dnia 31.12.2004 r. (nr DOK-141/04) o umorzeniu postêpowania wszczêtego z urzêdu w sprawie koncentracji, polegaj¹cej
na przejêciu kontroli przez EB Holding S.a.r.l. w L. nad European Break and Chassis Components Poland S.A. w W.
220.Decyzja z dnia 31.12.2004 r. (nr DOK-142/04) o uznaniu za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z urzêdu przeciwko PKP
Cargo S.A. w W.
221.Decyzja z dnia 31.12.2004 r. (nr RGD-35/04) o stwierdzeniu praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy Stanis³awowi R. -„MOSIR” w G.
222.Decyzja z dnia 31.12.2004 r. (nr RGD-36/04) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegaj¹cej na przejêciu kontroli przez Spó³kê
Hutchison Ports Poland S.a.r.l. w L. nad Spó³k¹ Wolny Obszar Gospodarczy S.A. w G.
223.Decyzja z dnia 31.12.2004 r. (nr RGD-38/04) o zmianie decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 1.10.2004 r. (nr RGD-18/04).
224.Decyzja z dnia 31.12.2004 r. (nr RGD-39/04) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê w sprawie z urzêdu
przeciwko Zak³adom Chemicznym „Police” S.A. w P.
225.Decyzja z dnia 31.12.2004 r. (nr RKT-70/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów przeciwko przedsiêbiorcy Adamowi L. - Sklep Artyku³ów Przemys³owych w O.
226.Decyzja z dnia 31.12.2004 r. (nr RLU-41/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie
z urzêdu przeciwko Przedsiêbiorstwu Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w S.
227.Decyzja z dnia 31.12.2004 r. (nr RKT-71/04) o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê w sprawie z wniosku B. Irena AUTO-£AD
w C. przeciwko Gminie K.
228.Decyzja z dnia 31.12.2004 r. (nr RKT-72/04) o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów w sprawie z urzêdu
przeciwko Wy¿szej Szkole Ekonomiczno - Humanistycznej w B.
229.Decyzja z dnia 31.12.2004 r. (nr RKT-73/04) o odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z urzêdu przeciwko przedsiêbiorcy
Maciejowi P. - Firma Handlowa „ARPOL”.
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WYROK
z dnia 20 paŸdziernika 2004 r.
w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Us³ugowo - Handlowo - Produkcyjnego
„Aspa - Redis” Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w W.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 69/03)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 20 paŸdziernika 2004 r.
w Warszawie na rozprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Us³ugowo - Handlowo-Produkcyjnego „Aspa - Redis” Spó³ka z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹ w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ochronê konkurencji na skutek
odwo³ania od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2 lipca 2003 r., nr RWR-12/2003
I. oddala odwo³anie,
II. zas¹dza od „Aspa - Redis” Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w W. na rzecz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów kwotê 720 z³ (siedemset dwadzieœcia z³otych) tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego,
III. wpis od odwo³ania w wysokoœci 1.000 z³ (jeden tysi¹c z³otych), od którego powód by³ zwolniony przejmuje na Skarb Pañstwa - Kasê
S¹du Okrêgowego w Warszawie.
UZASADNIENIE
Powód - Przedsiêbiorstwo Us³ugowo - Handlowo - Produkcyjne „Aspa - Redis” Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w W.
wniós³ odwo³anie od decyzji pozwanego Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2.07.2003 r., nr RWR-12/2003.
Zaskar¿on¹ decyzj¹ pozwany Prezes UOKiK uzna³ za ograniczaj¹ce konkurencjê i naruszaj¹ce zakaz okreœlony w art. 5 ust. 1 pkt 7
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów /tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 86, poz. 804/ (zwan¹, dalej
ustaw¹) zawarte przez powoda oraz Wac³awa P. i Irenê S. wspólników spó³ki cywilnej „Iven” z siedzib¹ w W. porozumienie
polegaj¹ce na uzgodnieniu przez ww. przedsiêbiorców przystêpuj¹cych do zorganizowanego w dniu 5.12.2002 r. przez Zarz¹d Dróg
i Komunikacji w W. przetargu na prowadzenie kontroli biletowej w œrodkach komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miasto W.
parametrów sk³adanych ofert - nakaza³ zaniechania jego stosowania i na³o¿y³ karê pieniê¿n¹ na „Aspa - Redis” Sp. z o.o. w W.
w wysokoœci 10.000 z³ a na Irenê S. w wysokoœci 4.500 z³.
W z³o¿onym odwo³aniu skar¿¹cy wniós³ o uznanie, ¿e nie prowadzi³ praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê oraz anulowanie na³o¿onej
kary pieniê¿nej w wysokoœci 10.000 z³.
Uzasadniaj¹c odwo³anie skar¿¹cy oœwiadczy³, ¿e nie zawiera³ porozumienia ze wspólnikami spó³ki cywilnej „Iven” w W.
okreœlaj¹cego parametry ofert sk³adanych do og³oszonego przez Zarz¹d Dróg i Komunikacji w W. przetargu na prowadzenie
kontroli biletowej w œrodkach komunikacji miejskiej. Powo³a³ siê na protokó³ kontroli przeprowadzonej przez Urz¹d Ochrony
Konkurencji i Konsumentów Delegatura w W. nr RWR 560-S-1/03/JB z dnia 20 marca 2003 r., z którego wynika, ¿e kontroluj¹cy nie
stwierdzili dowodów zawarcia porozumienia przetargowego okreœlonego w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. Jednoczeœnie wyjaœni³, ¿e zg³oszone do przetargu parametry oparte by³y na wynikach przychodów z lat poprzednich,
najlepszych w okresie dzia³ania firmy, co pozwoli³o mu na sformu³owanie najlepszych wskaŸników do przetargu.
W odpowiedzi na odwo³anie pozwany Prezes UOKiK wniós³ o jego oddalenie i zas¹dzenie kosztów postêpowania.
Pozwany powo³a³ siê na oœwiadczenie cz³onka zarz¹du ES-CSG Polska Sp. z o.o. Pani Zofii K. o zawarciu miêdzy t¹ spó³k¹ a spó³kami
Aspa - Redis Sp. z o.o. i Iven s.c. porozumienia przetargowego przed przetargiem zorganizowanym przez Z.D. i K. w W. w 1999 r.
na prowadzenie us³ug kontroli biletów w latach 2000 - 2002. Jednoczeœnie pozwany podniós³, ¿e o zawarciu obecnego porozumienia
przetargowego œwiadczy podanie w ofertach zg³oszonych w przetargu organizowanym w 2002 r. przez zarz¹dy
„Aspa - Redis” Sp. z o.o. i „Iven” s.c. identycznych wspó³czynników a tym samym ujednolicenia ofert. Zainteresowani nie podjêli
stanowiska w sprawie.
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali³, co nastêpuje.
W dniu 20.03.2003 r. Prezes UOKiK wszcz¹³ z urzêdu postêpowanie antymonopolowe przeciwko „Aspa - Redis” Sp. z o.o. w W.
oraz Wac³awowi P. i Irenie S. wspólnikom spó³ki cywilnej „Iven” w W. w sprawie mo¿liwoœci naruszenia przez ww. art. 5 ust. 1 pkt 7
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Celem postêpowania by³o ustalenie, czy ww. przedsiêbiorcy zawarli porozumienie
polegaj¹ce na uzgodnieniu ofert sk³adanych do przetargu zorganizowanego dnia 5.12.2002 r. przez Zarz¹d Dróg i Komunikacji w W.
na prowadzenie kontroli biletów w œrodkach komunikacji miejskiej Miasta W.
Tego samego dnia przeprowadzona zosta³a jednoczesna kontrola w siedzibach obu spó³ek.
W odpowiedzi na postawione zarzuty zarówno zarz¹d „Aspa - Redis” Sp. z o.o. jak i wspólnicy „Iven” s.c. zgodnie oœwiadczyli, ¿e
nie zawierali ¿adnego porozumienia w celu uzgodnienia parametrów, które zg³osili do przetargu.
W wyniku przeprowadzonego postêpowania organ antymonopolowy ustali³, ¿e wybór firm uprawnionych do prowadzenia kontroli
biletów w œrodkach komunikacji miejskiej dokonywany jest w drodze przetargu organizowanego przez ZDiK. Pierwszy przetarg na
prowadzenie kontroli w latach 2000 - 2002 prowadzony by³ we wrzeœniu 1999 r. Wyboru dokonywano w oparciu o nastêpuj¹ce kryteria:
- wielkoœæ miesiêcznego rycza³tu przekazywanego zamawiaj¹cemu (wspó³czynnik S),
- wielkoœæ op³aty zmiennej przekazywanej zamawiaj¹cemu (wspó³czynnik p),
- deklarowana jakoœæ i skutecznoœæ us³ugi mierzona wartoœciami wskaŸników (Wza, Wsu, Wrej, Wbad oraz Wwp³).
Znaczenie poszczególnych wskaŸników (parametrów) zosta³o szczegó³owo opisane na kartach 79-80 akt administracyjnych.
Do pierwszego przetargu zg³oszono osiem ofert. Po wstêpnej weryfikacji dwie oferty odrzucono. Z pozosta³ych szeœciu, po
dokonaniu przeliczeñ zg³oszonych w ofertach parametrów, firmy Iven s.c., Aspa - Redis Sp. z o.o. i ESCSG Polska sp. z o.o. uzyska³y
identyczn¹ iloœc punktów (3, 71 pkt). Najwiêcej punktów - 7,17 uzyska³a Renoma Sp. z o.o. nieco mniej - 5,97 pkt otrzyma³a firma
„Roma” prowadzona przez Mariana D.
Pocz¹tkowo komisja przetargowa wybra³a oferty wszystkich ww. firm mimo, i¿ przetarg przewidywa³ wybór jedynie czterech
ofert. W nastêpstwie z³o¿onego przez Renoma Sp. z o.o. protestu komisja przetargowa odrzuci³a ofertê ES-CSG Polska Sp. z o.o. jednej z trzech firm, które uzyska³y tê sam¹ iloœæ punktów. Ostatecznie w wyniku pierwszego przetargu umowy dotycz¹ce kontroli
biletów w latach 2000 - 2002 zawarto z firmami „Renoma”, „Roma”, „Iven” i „Aspa-Redis”.
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Drugi przetarg zorganizowany w grudniu 2002 r. dotyczy³ wy³onienia firm maj¹cych prowadziæ kontrolê biletów komunikacji
miejskiej w W. w latach 2003 - 2005. Kontrole biletowe mia³y byæ prowadzone w trzech wyodrêbnionych obszarach. W ka¿dym
z obszarów funkcjonuj¹ po 33 linie komunikacyjne a na ka¿dy obszar mia³a byæ wybrana tylko jedna firma, która uzyska³a najwy¿sz¹
liczbê punktów w danym obszarze. Oferenci mogli sk³adaæ oferty na dowoln¹ liczbê obszarów.
Podstawowymi kryteriami oceny ofert w tym przetargu by³a cena - op³ata sta³a jaka zobowi¹zywa³ siê uiszczaæ zamawiaj¹cemu
oferent oraz deklarowana jakoœæ i skutecznoœæ us³ug mierzona przy pomocy wspó³czynników, które zosta³y omówione uprzednio.
Przebieg oraz wyniki postêpowania podczas drugiego przetargu zosta³y udokumentowane w aktach administracyjnych.
Oferty Aspa - Redis Sp. z o.o. i „Iven” s.c. zg³oszone do poszczególnych obszarów ró¿ni³y siê nieznacznie przy czym oferty zg³oszone
przez Aspa - Redis Sp. z o.o. do obs³ugi I i III obszaru by³y identyczne jak oferta „Iven” s.c. zg³oszona do obszaru II. Jednoczeœnie
podobna prawid³owoœæ zachodzi³a w ofercie firmy „Iven” s.c. odnoœnie obszarów I i III, której odzwierciedleniem by³a oferta Aspa Redis Sp. z o.o. zg³oszona do obszaru II.
Po przeanalizowaniu wszystkich ofert komisja przetargowa ustali³a, ¿e najwy¿sz¹ iloœæ punktów w poszczególnych obszarach
uzyska³y w³aœnie te oferty w konfiguracji, w której je zg³oszono. W wyniku przeprowadzonych obliczeñ parametrów zg³oszonych
w ka¿dej ofercie poszczególni oferenci uzyskali nastêpuj¹c¹ iloœæ punktów:
- Obszar I:
Aspa - Redis Sp. z o.o.
- 10 pkt,
„Iven” s.c.
- 9,808 pkt,
CSG-CS
- 5,84 pkt,
- Obszar II:
Aspa - Redis Sp. z o.o.
- 9,835 pkt,
„Iven” s.c.
- 10 pkt,
CSG-CS Sp. z o.o.
- 5,84 pkt,
- Obszar III:
„Roma” Marian DŸumyga - 5,105 pkt,
Aspa - Redis Sp. z o.o.
- 10 pkt,
„Iven” s.c.
- 9,808 pkt,
CSG-CS Sp. z o.o.
- 5,84 pkt.
Powy¿sze wskazuje, ¿e najkorzystniejsze ofert z³o¿y³y i przetarg wygra³y firmy: „Aspa - Redis” Sp. z o.o. w obszarze I, „Iven” s.c. w obszarze II, „Aspa - Redis” Sp. z o.o. w obszarze III.
Z akt administracyjnych wynika, ¿e przed otwarciem ofert przetargowych do Zarz¹du Dróg i Komunikacji w W. wp³ynê³y dwa
protesty wniesione przez Mariana D., prowadz¹cego Biuro Kontroli Biletowej „ROMA”. Protesty dotycz¹ce nieprawid³owoœci
w organizacji przetargu i naruszenia art. 16 i art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tj. Dz.U. Nr 72
z 2002 r. poz. 664) nie zosta³y uwzglêdnione przez zamawiaj¹cego. Równie¿ postêpowanie prowadzone w wyniku z³o¿onych odwo³añ
przez Zespó³ Arbitrów Urzêdu Zamówieñ Publicznych zakoñczy³y siê niepomyœlnie dla skar¿¹cego. Jedno odwo³anie odrzucono
z przyczyn formalnych a drugie oddalono. W dniu 7 lutego 2003 r. protest do zamawiaj¹cego z³o¿y³ równie¿ zarz¹d CSG Cleaninig
Sernice Sp. z o.o., która to spó³ka tak¿e przyst¹pi³a do przetargu z dnia 5.grudnia.2002 r. Protest zarzuca³ naruszenie przy wyborze
oferentów, przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i wnosi³ o uniewa¿nienie przetargu. Pismem z dnia 13 lutego 2003 r. Dyrektor
Zarz¹du Dróg i Komunikacji w W. powiadomi³ zarz¹d CSG-CS Sp. z o.o. w W., ¿e uchyla decyzjê o dokonanym wyborze ofert a
zamawiaj¹cy dokona ponownej analizy z³o¿onych ofert.
Wyrokiem z dnia 10 marca 2003 r. Zespó³ Arbitrów Urzêdu Zamówieñ Publicznych uzna³, i¿ zamawiaj¹cy przy rozpatrywaniu ofert
przetargowych naruszy³ przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, poniewa¿ wykonawcy poprzednich umów - z powodu
naruszenia postanowieñ umownych - powinni byæ wykluczeni z dalszego postêpowania przetargowego.
Wobec treœci wyroku Zespo³u Arbitrów w dniu 26.03.2003 r. przetarg z dnia 5.12.2002 r. zosta³ uniewa¿niony.
W tym stanie dnia 20 marca 2003 r. Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie uzyskanych uprzednio informacji
(vide - uzasadnienie decyzji nr 12/2003) wszcz¹³ postêpowanie antymonopolowe przeciwko Aspa - Redis Sp. z o.o. i „Iven” s.c. podmiotom maj¹cym siedzibê w W.
Po przeprowadzeniu postêpowania dnia 2 lipca 2003 r. wydana zosta³a decyzja, od której odwo³a³ siê zarz¹d PUHP Aspa-Redis
Sp. z o.o. w W.
Uzasadniaj¹c decyzjê Prezes UOKiK uzna³, ¿e zgromadzony materia³ pozwala na stwierdzenie, i¿ wymienione w decyzji podmioty
gospodarcze zawar³y porozumienie celem ustalenia parametrów ofert przetargowych, naruszaj¹c przepis art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy,
nakaza³ zaniechania jego stosowania oraz na³o¿y³ na nie kary pieniê¿ne.
Rozpoznaj¹c odwo³anie S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³, i¿ przedmiotem postêpowania jest ustalenie, czy
skar¿¹cy zawar³ ze spó³k¹ cywiln¹ „Iven” porozumienia oraz czy zawarcie tego porozumienia stanowi³o naruszaj¹c¹ konkurencjê
praktykê monopolistyczn¹ w œwietle art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy.
W myœl art. 4 ust. 4 ustawy pod pojêciem porozumienia nale¿y rozumieæ m.in. „uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie
przez dwóch lub wiêcej przedsiêbiorców…”. Zebrany w postêpowaniu administracyjnym materia³ dowodowy wyraŸnie wskazuje,
¿e czêœæ oferentów przystêpuj¹cych do organizowanych przez Zarz¹d Dróg i Komunikacji Miasta Wroc³aw przetargów (zarówno
w 1999 r. jak i 2002 r.) dotycz¹cych kontroli biletów w œrodkach komunikacji miejskiej zawar³a porozumienie polegaj¹ce na uzgodnieniu
treœci sk³adanych do przetargu ofert. Œwiadczy o tym treœæ oœwiadczeñ osób posiadaj¹cych informacje na temat a w szczególnoœci
oœwiadczenie cz³onka zarz¹du jednej z firm zawieraj¹cych porozumienie.
Kolejn¹ okolicznoœci¹ potwierdzaj¹c¹ takie stanowisko jest zaskakuj¹ce podobieñstwo ofert zg³oszonych przez te podmioty oraz
wyniki obliczeñ komisji przetargowych wykazuj¹ce uzyskanie tej samej iloœci punktów. Fakt, ¿e w przetargu og³oszonym w 2002 r.
oferty dwóch firm ró¿ni³y siê nieznacznie wynika tylko ze specyfiki przetargu (podzia³ terenu kontroli na trzy odrêbne obszary)
i zwi¹zanego z tym zamiaru podzia³u rynku przez dzia³aj¹cych w warunkach porozumienia przedsiêbiorców.
Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e nie znaleziono dowodów na to, ¿e uczestnicy porozumienia byli zmuszani do jego zawarcia. A wiêc
porozumienie by³o zawarte dobrowolnie.
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S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów w prowadzonym postêpowaniu d¹¿y³ do ustalenia, czy w normalnych okolicznoœciach
przygotowañ do przetargu bez jakiegokolwiek uzgodnienia mo¿liwe by³oby, aby dwie konkurencyjne firmy przygotowa³y tak zbli¿one
i ró¿ni¹ce siê zamiennie parametry zg³oszonych ofert. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e mo¿liwoœci techniczne obu podmiotów
w przeciwieñstwie do parametrów ofertowych ró¿ni³y siê znacznie. Z kalkulacji dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa „Iven” s.c. z³o¿onej
w trzech wariantach przez powoda w za³¹czeniu do pisma procesowego w dniu 11 paŸdziernika 2004 r. wskazano, ¿e przygotowuj¹c
parametry przetargowe firma uwzglêdnia³a zatrudnienie 15 pracowników. Poniewa¿ kalkulacje opracowane zosta³y w oparciu o
dotychczasow¹ dzia³alnoœæ, nale¿y za³o¿yæ, ¿e mo¿liwoœci techniczne „Iven” s.c. przy realizacji umowy przetargowej na obs³ugê II
obszaru by³y adekwatne do za³o¿onego poziomu zatrudnienia.
Na rozprawie w dniu 20 paŸdziernika 2004 r. powód wyjaœni³, ¿e w okresie realizacji umowy kontroli biletów w latach 2000 - 2002
spó³ka Aspa - Redis zatrudnia³a nawet 120 osób. Œrednie zatrudnienie w tych latach powód okreœli³ na poziomie 70 - 80 osób. W oparciu
o takie mo¿liwoœci techniczne i przy uwzglêdnieniu dotychczasowych wyników dzia³alnoœci prezes spó³ki w porównaniu z g³ówn¹
ksiêgow¹ firmy okreœli³ parametry wpisane do oferty przetargowej.
Porównuj¹c mo¿liwoœci techniczne obu podmiotów gospodarczych ³atwo zauwa¿yæ, ¿e ró¿ni³y siê one piêciokrotnie przy za³o¿eniu
15 pracowników „Iven” s.c. i 70 - 80 pracowników Aspa - Redis Sp. z o.o. W tym stanie nawet gdy na Aspa - Redis Sp. z o.o. mia³a
spoczywaæ obs³uga dwóch obszarów, czyli 66 linii komunikacyjnych a „Iven” s.c. mia³a kontrolowaæ tylko po³owê tej liczby tzn. 33 linie
mo¿liwoœci techniczne obu przystêpuj¹cych do przetargu podmiotów nie by³y porównywalne. W dalszym ci¹gu bowiem mo¿liwoœci
techniczne Aspa - Redis Sp. z o.o. by³y ponad dwukrotnie wiêksze ni¿ spó³ki „Iven”. Powy¿sze porównanie daje podstawê
domniemania, ¿e oferty obu podmiotów by³y przygotowane na podstawie wzajemnych uzgodnieñ co do wartoœci poszczególnych
parametrów zg³aszanych w ofertach. Gdyby bowiem za podstawê porównania przyj¹æ rzeczywiœcie mo¿liwoœci techniczne obu podmiotów to
parametry ofert zg³oszonych przez nie do przetargu nie mog³yby byæ identyczne i wzajemnie zmienne w poszczególnych obszarach.
Na rozprawie w dniu 20 paŸdziernika 2004 r. prezes Aspa - Redis Sp. z o.o. wyjaœni³, ¿e realnymi przes³ankami ustalenia przez
powoda parametrów ofert na I i II obszar w ró¿nej wartoœci by³o d¹¿enie do unikniêcia sytuacji, w której spó³ka ta wygra³aby przetarg we
wszystkich obszarach i w ten sposób by³aby jedynym podmiotem dzia³aj¹cym na rynku w³aœciwym kontroli biletów na terenie W.
W œwietle powy¿ej przedstawionej analizy porównawczej i z³o¿onych wyjaœnieñ S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzna³
za udowodnione, ¿e bez uprzedniego porozumienia oferty zg³oszone przez tak ró¿ni¹ce siê firmy nie mog³yby byæ tak zbli¿one
i wzajemnie zamienne.
Analizuj¹c zagadnienie porozumienia nale¿y równie¿ mieæ na uwadze, ¿e w myœl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy porozumienie nie jest
zakazane, o ile ³¹czny udzia³ oferentów w rynku danych towarów lub us³ug (nie koniecznie to¿samym geograficznie) nie przekracza³
w poprzednim roku kalendarzowym 5%. Skar¿¹cy by³ w roku poprzedzaj¹cym zawarcie porozumienia jedn¹ z czterech firm
dzia³aj¹cych na rynku w³aœciwym us³ug kontroli biletów. A wiêc wy³¹cznie z art. 6 ust. 1 ustawy nie znajduje zastosowania w sprawie.
£¹cznie ze spó³k¹ „Iven” œredni udzia³ tych podmiotów na rynku w³aœciwym œwiadczonych przez nie us³ug wynosi³ 50%.
Analizuj¹c odwo³anie skar¿¹cego nale¿a³o równie¿ w dalszym ci¹gu rozstrzygn¹æ, czy stosowana praktyka nosi³a znamiona
monopolistyczne. Art. 5 ustawy znajduje siê w jej dziale II zatytu³owanym „Zakaz praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê”. Wskazuje to,
¿e zdaniem ustawodawcy porozumienie, którego celem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji
na rynku w³aœciwym podlegaj¹ce m.in. na uzgodnieniu przez przedsiêbiorców przystêpuj¹cych do przetargu warunków sk³adanych
ofert jest zakazan¹ praktyk¹ monopolistyczn¹. Istotny jest wiêc, tu jak trafnie zauwa¿y³ pozwany, sam zamiar oferentów osi¹gniêcia
skutku w postaci okreœlonej w ust. 1 art. 5 ustawy. Dzia³aniem takim podmiot przystêpuj¹cy œwiadomie i z zamiarem osi¹gniêcia
okreœlonego efektu niweczy cel procedury przetargowej polegaj¹cy na osi¹gniêciu w drodze konkurencji najkorzystniejszych
warunków dla zamawiaj¹cego.
W przedmiotowej sprawie zdaniem S¹du dosz³o do ³¹cznego spe³nienia wszystkich przes³anek, których zaistnienie uzasadnia
w pe³ni uznanie, ¿e dzia³anie powoda nosi³o (i to w przypadku obu przetargów) cechy praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê.
Celem takiego dzia³ania mia³o byæ wyeliminowanie konkurencji na rynku. W dalszej kolejnoœci mog³oby to doprowadziæ do znacznego
ograniczenia dostêpu lub wyeliminowania z rynku przedsiêbiorców nie objêtych porozumieniem. Mog³oby to przyczyniæ siê do
wyrobienia u innych uczestników rynku lub podmiotów dzia³aj¹cych na innych rynkach szkodliwego i b³êdnego przeœwiadczenia
o nieskutecznoœci przepisów ustawowych i organów powo³anych do ich egzekwowania a tak¿e bezkarnoœci i skutecznoœci dzia³añ
zakazanych.
Maj¹c na uwadze przedstawione powy¿ej okolicznoœci S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaj¹c wniesione przez
31a
powoda odwo³anie za pozbawione podstaw do jego uwzglêdnienia na podstawie art. 479 Kpc orzek³ jak w sentencji.
O kosztach zastêpstwa procesowego orzeczono na podstawie art. 98 i 99 Kpc w zw. z art. 121 Kpc.[...]
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WYROK
z dnia 25 paŸdziernika 2004 r.
w sprawie z odwo³ania Zarz¹du Budynków Komunalnych w Z. Sp. z o.o.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 66/2004)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 25 paŸdziernika 2004 r. w Warszawie
na rozprawie sprawy z odwo³ania Zarz¹du Budynków Komunalnych w Z. Sp. z o.o. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów o wymierzenie kary pieniê¿nej na skutek odwo³ania od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
30 listopada 2001 r. nr RKT-37/2001
I. oddala odwo³anie,
II. rozdziela stosunkowo koszty postêpowania w ten sposób, ¿e:
1. zas¹dza od Zarz¹du Budynków Komunalnych w Z. Sp. z o.o. na rzecz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotê
500 z³ (piêæset z³otych) tytu³em zastêpstwa procesowego,
2. zas¹dza od Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rzecz Zarz¹du Budynków Komunalnych w Z. Sp. z o.o. kwotê
1.000 z³ (jeden tysi¹c z³otych) tytu³em wpisu od kasacji.
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UZASADNIENIE
Powód - Zarz¹d Budynków Komunalnych w Z. Sp. z o.o. (ZBK) zarz¹dza i administruje czêœci¹ lokali u¿ytkowych znajduj¹cych siê
w tym mieœcie, a bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Z.
Pozwany - Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) w pkt 1 decyzji z dnia 31 marca 2000 r. nr RKT 12/2000 nakaza³ ZBK zaniechanie stosowania praktyki monopolistycznej z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r.
o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547)
- zwanej dalej ustaw¹ o p.p.m. - polegaj¹cej na nadu¿ywaniu przez ZBK pozycji dominuj¹cej na lokalnym rynku wynajmu lokali
u¿ytkowych poprzez nieokreœlenie w umowie najmu jednolitych i czytelnych kryteriów maj¹cych wp³yw na zmianê czynszu. W ocenie
Prezesa UOKiK przejawem wy¿ej okreœlonej praktyki by³o umieszczenie w § 2 umowy najmu zawartej z Mari¹ P. i Teres¹ K. wspólnikami spó³ki cywilnej Biuro Podatkowe „Paragraf” zapisu, w œwietle którego je¿eli w czasie trwania najmu nast¹pi zmiana
okolicznoœci maj¹cych wp³yw na wysokoœæ czynszu wynajmuj¹cy okreœli now¹ stawkê czynszu stosownie do okolicznoœci, bez
okreœlenia w umowie jakie okolicznoœci maj¹ wp³yw na zmianê czynszu. Tak sformu³owany § 2 umowy najmu mo¿e stanowiæ
podstawê do znacznego podwy¿szenia czynszu bez koniecznoœci wykazania wzrostu kosztów utrzymania lokali u¿ytkowych.
Realizacja przytoczonego zapisu § 2 umowy najmu mo¿e przynieœæ ZBK nieuzasadnione korzyœci w sytuacji, gdy wprowadzona
podwy¿ka czynszu nie bêdzie wynika³a ze wzrostu kosztów, a jedynie z subiektywnej oceny przez wynajmuj¹cego sytuacji na rynku.
Brak okreœlenia w umowie okolicznoœci wp³ywaj¹cych na podwy¿kê czynszu Prezes UOKiK uzna³ za próbê narzucenia najemcy
ciê¿arów wiêkszych od powszechnie przyjêtych w stosunkach danego rodzaju co z jednej strony jest uci¹¿liwe dla najemcy, a z drugiej
mo¿e przynosiæ wynajmuj¹cemu nieuzasadnione korzyœci.
S¹d Okrêgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 14 lutego 2001 r. sygn. akt XVII Ama 86/00 oddali³ odwo³anie ZBK od tej decyzji.
Wskutek uprawomocnienia siê wyroku decyzja ta sta³a siê prawomocna.
W dniu 11 czerwca 2001 r. Prezes UOKiK wszcz¹³ z urzêdu postêpowanie wyjaœniaj¹ce, w celu wstêpnego ustalenia czy
ww. decyzja zosta³a wykonana.
W trakcie postêpowania wspólnicy spó³ki cywilnej Biuro Podatkowe „Paragraf” nades³ali do Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów pismo z dnia 4 lipca 2001 r., w którym oœwiadczyli, ¿e ZBK nie wykona³ pkt I decyzji. Na dowód tego przedstawili aneks
z dnia 25 kwietnia 2001 r. do umowy najmu przys³any im przez ZBK.
Aneks ten zawiera podwy¿kê o ok. 20% stawki czynszu (z dodatkowymi op³atami) pocz¹wszy od dnia 1 maja 2001 r. oraz
zawiadomienie, ¿e od stycznia 2002 r. stawka ta zostanie podwy¿szona o wskaŸnik cen towarów i us³ug konsumpcyjnych za rok
poprzedni og³aszany przez Prezesa GUS podwy¿szony o 2 punkty procentowe jeden raz w roku. Wspólnicy odmówili przyst¹pienia do
warunków aneksu.
Z kolei ZBK w piœmie z dnia 29 czerwca 2001 r. wyjaœnia³ Urzêdowi, ¿e w dniu 24 maja 2001 r. wyst¹pi³ do S¹du o wydanie wypisu
wyroku z dnia 14 lutego 2001 r. sygn. akt XVII Ama 86/00 wraz z uzasadnieniem.
Wnosi³ o przed³u¿enie terminu do dostosowania umowy najmu do wymogów prawa antymonopolowego do czasu otrzymania
uzasadnienia wyroku i skonsultowania projektu zmian wzorca umowy najmu z Gmin¹ Z. W dniu 13 lipca 2001 r. ZBK przes³a³ do
Urzêdu Miejskiego w Z. do rozpatrzenia i zaakceptowania nowy tekst § 2 wzorca umowy najmu (k-37 i 38 akt adm.). Natomiast
w dniu 30 lipca 2001 r. ZBK wys³a³ wspólnikom Biura Podatkowego Paragraf s.c. kolejn¹ propozycjê aneksu do umowy najmu
zmieniaj¹cego jej § 2. Po raz drugi zaproponowa³ zmianê stawki czynszu z op³atami dodatkowymi o 20% bez podania ¿adnych przyczyn.
Poza tym zaproponowa³ wprowadzenia zapisu o treœci „…miesiêczny czynsz ustalany bêdzie na podstawie odpowiednich uchwa³
Zarz¹du Miasta Z. Je¿eli w czasie trwania najmu nast¹pi zmiana stawek czynszowych w drodze uchwalenia nowej ich wysokoœci przez
Zarz¹d Miasta Z.wynajmuj¹cy okreœli now¹ stawkê, o czym niezw³ocznie zawiadomi najemcê pisemnie”.
W ocenie Prezesa UOKiK zebrany w postêpowaniu wyjaœniaj¹cym materia³ dowodowy dawa³ podstawê do wszczêcia
postêpowania administracyjnego z art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. Nr 122, poz. 1319) - okreœlanej dalej jako ustawa o o.k. i k. - o na³o¿enie na ZBK kary pieniê¿nej, w zwi¹zku z niewykonaniem przez
tego przedsiêbiorcê decyzji organu antymonopolowego i wyroku S¹du Antymonopolowego.
W postêpowaniu tym ZBK obok prezentowanej wczeœniej argumentacji podniós³, ¿e wprowadzenie zapisów, które w pe³ni
uwzglêdnia³yby dyrektywy decyzji z dnia 31 marca 2000 r. nie jest mo¿liwe, gdy¿ powinny byæ one skierowane do w³aœciciela
wynajmowanych lokali czyli Gminy Z. ZBK wykazywa³ jednoczeœnie, ¿e podejmuje starania, aby Gmina Z. ustali³a zasady najmu lokali
u¿ytkowych z uwzglêdnieniem limitu podwy¿ki czynszu. Dopiero podjêcie przez Gminê uchwa³y w tej sprawie pozwoli³oby ZBK
dokonaæ zmiany § 2 wzorca umowy najmu z uwzglêdnieniem wymogów decyzji z dnia 31 marca 2000 r.
Prezes UOKiK zwa¿y³ co nastêpuje.
Wyrok S¹du Antymonopolowego w sprawie XVII Ama 86/00 z dnia 14 lutego 2001 r. uprawomocni³ siê w dniu 24 marca 2001 r.
Niezw³ocznie po tej dacie a najpóŸniej przed up³ywem dwóch miesiêcy ZBK powinien by³ dostosowaæ brzmienie § 2 wzorca umowy
najmu do wymogów decyzji administracyjnej z dnia 31 marca 2000 r. dorêczonej mu z uzasadnieniem w dniu 6 kwietnia 2000 r.
W dwóch kolejnych aneksach do umowy najmu przes³anych wspólnikom s.c. Biuro Podatkowe „Paragraf” ZBK nadal nie wprowadzi³
jednolitych i czytelnych kryteriów maj¹cych wp³yw na zmianê czynszu. Co wiêcej wprowadzi³ do aneksu umowy najmu z dnia
25 kwietnia 2001 r. zapis okreœlaj¹cy limit podwy¿szenia czynszu dopiero od 1 lutego 2002 r. i nie czekaj¹c na aprobatê ze strony Gminy Z.
Jednoczeœnie bez podania przyczyn podniós³ czynsz o 20%. Do dnia wydania decyzji w przedmiocie na³o¿enia kary pieniê¿nej
przedstawiona sytuacja nie uleg³a zmianie.
Maj¹c to na uwadze Prezes UOKiK decyzj¹ z dnia 30 listopada 2001 r. nr RKT 37/2001 na³o¿y³ na ZBK karê pieniê¿n¹ w wysokoœci
22.920 euro co stanowi równowartoœæ 88.342 z³ za 191 dni zw³oki w wykonaniu decyzji Prezesa UOKiK z dnia 31 marca 2000 r.
nr 12/2000 licz¹c po 120 euro za ka¿dy dzieñ zw³oki w wykonaniu decyzji. Decyzja zosta³a wydana na podstawie art. 102 ust. 1 cyt.
Powy¿ej ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o o.k. i k.
Rozpoczêcie naliczania kary nast¹pi³o od dnia 24 maja 2001 r. do dnia wydania decyzji. Przyjêto bowiem, ¿e po uprawomocnieniu
siê w dniu 24 marca 2001 r. wyroku S¹du Antymonopolowego sygn. akt XVII Ama 86/00 ZBK powinien w terminie dwóch miesiêcy
wykonaæ nakaz wynikaj¹cy z decyzji z dnia 31 marca 2000 r., po tym czasie znalaz³ siê wiêc w zw³oce w wykonaniu tej czynnoœci.
Od decyzji Prezesa UOKiK z dnia 30 listopada 2001 r. nr RKT 37/2001 ZBK odwo³a³ siê do S¹du Antymonopolowgo (po zmianie
nazwy S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów - S¹du Okrêgowego w Warszawie) wnosz¹c o jej uchylenie. Zarzuci³ pozwanemu
Prezesowi naruszenie art. 8, 102, 104 i 113 ustawy o o.k. i k. poprzez przyjêcie, i¿ wystêpuj¹ przes³anki okreœlone w tych przepisach
do na³o¿enia na odwo³uj¹cy siê ZBK kary pieniê¿nej nieadekwatnej do stopnia zawinienia, a tak¿e sprzecznoœæ istotnych ustaleñ
z treœci¹ zebranego materia³u dowodowego w wyniku przyjêcia, ¿e odwo³uj¹cy siê nie dokona³ zmian w § 2 umowy najmu zgodnie
z dyrektywami decyzji Prezesa UOKiK z dnia 31 marca 2000 r.
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Wyrokiem z dnia 27 lutego 2003 r. S¹d Okrêgowy oddali³ odwo³anie.
Po rozpoznaniu kasacji ZBK wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2004 r. S¹d Najwy¿szy uchyli³ zaskar¿ony wyrok, zniós³ postêpowanie
w zakresie objêtym rozpraw¹ przed S¹dem Okrêgowym w Warszawie - S¹dem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i przekaza³
sprawê temu S¹dowi do ponownego rozpoznania i rozstrzygniêcia o kosztach postêpowania kasacyjnego. S¹d Najwy¿szy stwierdzi³
niewa¿noœæ postêpowania przed S¹dem Okrêgowym w zakresie rozprawy poprzedzaj¹cej wydanie zaskar¿onego wyroku oraz
samego zaskar¿onego orzeczenia z uwagi na niew³aœciwy sk³ad tego S¹du.
Rozpoznaj¹c ponownie sprawê S¹d Okrêgowy w Warszawie ustali³ co nastêpuje.
Na rozprawie w dniu 25 paŸdziernika 2004 r. odwo³uj¹cy siê ZBK podtrzyma³ dotychczas zajmowane stanowisko i podniós³
dodatkowo, ¿e Prezes UOKiK nie ma prawa do ingerowania w umowy cywilnoprawne poprzez kszta³towanie ich treœci.
Pozwany Prezes wniós³ o oddalenie odwo³ania z zas¹dzeniem kosztów procesu.
W celu zapoznania siê z treœci¹ wyroku z uzasadnieniem oraz chwil¹ jego uprawomocnienia siê S¹d dopuœci³ w tym zakresie
dowód z w³asnych akt sprawy o sygn. akt XVII Ama 86/00.
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa¿y³ co nastêpuje.
Odwo³anie nie jest uzasadnione. Zarówno w odwo³aniu jak i na rozprawie w dniu 25 paŸdziernika 2004 r. powód polemizowa³
z treœci¹ prawomocnej decyzji Prezesa UOKiK z dnia 31 marca 2000 r. nr RKT - 12/2000 opartej na art. 8 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów i zakazuj¹cy mu stosowania praktyk monopolistycznych.
Zarzuty ZBK podnoszone w odniesieniu do tej decyzji nie mog¹ byæ brane pod uwagê ze wzglêdu na jej prawomocnoœæ w wyniku
zakoñczenia postêpowania s¹dowego oraz z uwagi na treœæ art. 79 ustawy o o.k. i k.
W ocenie S¹du zebrany w postêpowaniu administracyjnym materia³ jak najbardziej upowa¿nia³ Prezesa UOKiK do uznania, ¿e
odwo³uj¹cy siê nie wykona³ prawomocnej decyzji z 31 marca 2000 r., gdy¿ do dnia wydania decyzji nak³adaj¹cej karê pieniê¿n¹ nie
wprowadzi³ do § 2 wzorca umowy najmu jednolitych i czytelnych kryteriów zmiany stawek czynszu. W aneksie do umowy najmu z dnia
25 kwietnia 2001 r. znajduje siê co prawda zawiadomienie, ¿e od 1 stycznia 2002 r. stawka czynszu bêdzie podwy¿szona o wskaŸnik
cen towarów i us³ug konsumpcyjnych za rok poprzedni og³aszany przez Prezesa GUS podwy¿szony o 2 punkty procentowe jeden
raz w roku, tym nie mniej odleg³y termin wprowadzenia tych przejrzystych kryteriów zmian stawek czynszu nie pozwala na uznanie,
i¿ w dniu wydania decyzji nak³adaj¹cej karê ZBK wycofa³ siê ze stosowania praktyki monopolistycznej. Nastêpna z kolei propozycja
aneksu do umowy najmu przedstawiona 30 lipca 2001 r. wi¹za³a jedynie moment wprowadzenia nowych stawek czynszu
z uchwaleniem przez Zarz¹d Miasta Z. zmiany tych stawek. Nadal nie zosta³y jednak okreœlone zasady ich zmiany.
Co wiêcej w obu aneksach znalaz³y siê zapisy o bie¿¹cej podwy¿ce czynszu o 20% bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Wskazuje to
na wyraŸne lekcewa¿enie ze strony ZBK wi¹¿¹cej go decyzji zakazuj¹cej takich poczynañ. Nie do przyjêcia jest t³umaczenie przez
odwo³uj¹cego siê niemo¿noœci dostosowania umów najmu do stanu zgodnego z prawem brakiem uchwa³y gminnej ustalaj¹cej jeszcze
zasady zmian czynszu. ZBK ma bowiem osobowoœæ prawn¹, gdy¿ zorganizowany jest w formie spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹, wystêpuje jako strona umów najmu i do niego, a nie do Gminy Z., skierowana jest decyzja Prezesa UOKiK
z dnia 31 marca 2000 r. Funkcjonowaniem ka¿dej spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ nakierowane jest na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej i nie inaczej rzecz ma siê z ZBK, który jest administratorem zarz¹dów budynków Gminy Z. Odwo³uj¹cy siê by³
wiêc przedsiêbiorc¹ tak w rozumieniu art. 2 ust. 1 obowi¹zuj¹cej do dnia 31 marca 2001 r. ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o p.p.m.,
jak w œwietle treœci art. 4 ust. 1a obowi¹zuj¹cej od dnia 1 kwietnia 2001 r. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o o.k. i k. W tej sytuacji brak
wspó³dzia³ania pomiêdzy Gmin¹ Zabrze a odwo³uj¹cym siê nie ma wp³ywu na ocenê jego zachowania pod k¹tem zastosowania prawa
antymonopolowego.
Odnoœnie zarzutu odwo³ania dotycz¹cego naruszenia w zaskar¿onej decyzji art. 102 i 113 ustawy o o.k. i k. S¹d stoi na stanowisku,
¿e naruszenie to nie mia³o miejsca.
Powo³ana ustawa zawiera zarówno normy postêpowania administracyjnego jak i administracyjnego prawa materialnego. Art. 102
ust. 1 ustawy nale¿y do dziedziny prawa materialnego, przyznaje bowiem organowi antymonopolowemu uprawnienie do nak³adania
na przedsiêbiorców w drodze decyzji kar pieniê¿nych za zw³okê w wykonaniu decyzji wydanych na podstawie m.in. art. 9 ustawy.
Jak wiadomo, na podstawie art. 9 Prezes UOKiK wydaje m.in. decyzje o uznaniu praktyki za ograniczaj¹c¹ konkurencjê i nakazuj¹c¹
zaniechanie jej stosowania, je¿eli stwierdzi, miêdzy innymi, naruszenie art. 8. Z kolei art. 8 zawiera w ustêpie 1 generalny zakaz
nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym prze jednego lub kilku przedsiêbiorców, a w ustêpie 2 przedstawia otwarty
katalog siedmiu rodzajów takich nadu¿yæ. Wœród nich w pkt 6 okreœlono praktykê monopolistyczn¹ polegaj¹c¹ na narzucaniu przez
przedsiêbiorcê uci¹¿liwych warunków umów przynosz¹cych mu nieuzasadnione korzyœci. Treœæ tej praktyki w ca³oœci pokrywa siê
z praktyk¹ monopolistyczn¹ art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o p.p.m. polegaj¹c¹ na nadu¿yciu pozycji dominuj¹cej na rynku poprzez narzucanie
uci¹¿liwych warunków umów przynosz¹cych przedsiêbiorcy narzucaj¹cemu te warunki nieuzasadnione korzyœci.
Odpowiednikiem art. 102 ust. 1 ustawy o o.k. i k. by³ w ustawie o p.p.m art. 15 ust. 1.
W obu wymienionych przepisach niezaprzestanie stosowania praktyk monopolistycznych w postaci nadu¿ycia pozycji
dominuj¹cej na rynku zagro¿one zosta³o sankcj¹ kary pieniê¿nej nak³adanej w drodze decyzji Prezesa UOKiK z tym, ¿e na podstawie
art. 15 ust. 1 ustawy o p.p.m. Prezes UOKiK obligatoryjnie nak³ada³ karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 1% przychodu za ka¿dy rozpoczêty
miesi¹c niewykonania w terminie decyzji lub wyroku S¹du, natomiast na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy o o.k. i k. na³o¿enie kary
pieniê¿nej za niewykonanie decyzji lub wyroku S¹du jest dla Prezesa UOKiK fakultatywne - „mo¿e na³o¿yæ … karê pieniê¿n¹”.
Kara taka musi byæ wymierzona w wysokoœci stanowi¹cej równowartoœæ od 10 do 1.000 euro za ka¿dy dzieñ zw³oki tj. zawinionego
opóŸnienia w wykonaniu decyzji lub wyroku. Przy tym kara biegnie od daty wskazanej w decyzji.
Przeprowadzone porównanie przepisów obu ustaw dowodzi ci¹g³oœci i konsekwencji regulacji prawnej w analizowanym zakresie na
gruncie polskiego porz¹dku prawnego. Jedynie zakres penalizacji zachowañ niewykonania decyzji lub wyroków jest w ustawie o o.k. i k.
nieco wê¿szy, gdy¿ wyznacza go okres zw³oki tj. zawinionego opóŸnienia przedsiêbiorcy w dostosowaniu siê do wydanych w stosunku do
niego nakazów zachowañ, a nie opóŸnienia pozbawionego elementu winy. Równie¿ sposób naliczania kary jest w obu ustawach odmienny
co w krañcowych przypadkach tj. przy wymierzeniu kary maksymalnej b¹dŸ minimalnej mo¿e mieæ pewne znaczenie.
Sytuacja taka nie by³a jednak przedmiotem zaskar¿enia. Przyj¹æ wiêc nale¿y, ¿e w rozpoznawanej sprawie na³o¿ona zaskar¿ona
decyzj¹ kara pieniê¿na w wysokoœci 88.342 z³ (22.920 euro) nie jest surowsza ani¿eli kara pieniê¿na, jak¹ za ten sam czyn Prezes UOKiK
móg³ na³o¿yæ na podstawie poprzednio obowi¹zuj¹cego art. 15 ust. 1 ustawy o p.p.m. Kwota kary, przy niskiej wysokoœci stawki za
jeden dzieñ zw³oki (120 euro), jest g³ównie pochodn¹ d³ugiego (121 dni) okresu niewykonywania decyzji antymonopolowej z dnia
31 marca 2000 r. Sytuacja ta nie daje zatem, w ocenie S¹du, podstawy do skutecznego zakwestionowania kary co do jej wysokoœci.
Ponadto niewykonanie decyzji wynika³o z lekkomyœlnoœci ZBK, który znaj¹c przepisy ustawy antymonopolowej domaga³ siê
kilkakrotnie przesuniêcia terminu na dostosowanie w³asnych dzia³añ do jej litery. W ten sposób narazi³ siê na zarzut, ¿e bezpodstawnie
przypuszcza³, i¿ uniknie sankcji za zaistnia³y stan rzeczy.
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W art. 113 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ustawodawca sformu³owa³ prawnoprocesow¹ normê intertemporaln¹,
wedle której: „Postêpowania wszczête na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom
monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów prowadzi siê na podstawie przepisów niniejszej ustawy”. Ustawodawca nie
wprowadzi³ natomiast w tym zakresie do porz¹dku prawnego ¿adnej prawnomaterialnej normy intertemporalnej, która wyraŸnie
stanowi³aby, czy i na jakiej podstawie dopuszczalne jest na³o¿enie kary przez Prezesa UOKiK kary pieniê¿nej w sytuacji, gdy
przedsiêbiorca stosowa³ praktykê monopolistyczn¹ w okresie obowi¹zywania art. 5 ust. 1 pkt 6 oraz 15 ust. 1 ustawy o p.p.m., a
postêpowanie i wydanie przez Prezesa UOKiK decyzji o na³o¿eniu kary pieniê¿nej ma miejsce ju¿ w czasie obowi¹zywania art. 9 i art.
102 ust. 1 ustawy o o.k. i k. Brak wyraŸnej regulacji ustawowej w tym wzglêdzie, w sytuacji gdy w grê wchodzi to¿samoœæ znamion
ustawowych czynu zabronionego, a wiêc narzucenia uci¹¿liwych warunków przynosz¹cych narzucaj¹cemu je przedsiêbiorcy
nieuzasadnione korzyœci, zagro¿onego sankcj¹ prawn¹ kary pieniê¿nej zarówno na podstawie przepisów dotychczas obowi¹zuj¹cej
ustawy o p.p.m., jak i na podstawie aktualnie obowi¹zuj¹cej ustawy o o.k. i k. (co œwiadczy o konsekwencji i ci¹g³oœci prawnej regulacji
w kwestii penalizacji tego typu zachowañ), nie pozwala na przyjêcie, i¿ racjonalna by³aby interpretacja, wedle której brak wyraŸnej
materialnoprawnej normy intertemporalnej w tym zakresie oznacza, i¿ ustawodawca zak³ada³ w takim wypadku tzw. „skutek
abolicyjny” wobec przedsiêbiorców, którzy dopuœcili siê naruszenia tego obowi¹zku pod rz¹dami poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy,
nie podlegaj¹ wiêc karze wobec wejœcia w ¿ycie nowej ustawy. Konstatacja taka by³aby tak¿e sprzeczna z konstytucyjn¹ zasad¹
pañstwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) oraz zasad¹ równoœci wobec prawa (art. 32 Konstytucji RP), skoro na gruncie
obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego zachowanie takie (niedokonanie uprzedniego zg³oszenia zamiaru ³¹czenia - koncentracji
przedsiêbiorstw) by³o dotychczas i jest nadal nieprzerwanie penalizowane (czyn taki nie uleg³ depenalizacji).
St¹d, poszukuj¹c odpowiedzi na sformu³owane pytanie czy i na jakiej podstawie dopuszczalne jest na³o¿enie kary przez Prezesa
UOKiK kary pieniê¿nej w sytuacji, gdy przedsiêbiorca stosowa³ praktyki monopolistyczne w okresie obowi¹zywania art. 5 ust. 1 pkt 6
oraz art. 15 ust. 1 ustawy o p.p.m., a postêpowanie w sprawie wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o na³o¿eniu kary pieniê¿nej ma
miejsce ju¿ w czasie obowi¹zywania art. 8 ust. 1 pkt 6, art. 9 i art. 102 ust. 1 ustawy o o.k. i k. nale¿y mieæ na uwadze to, ¿e w odniesieniu
do porównywalnych sytuacji prawnych, na gruncie polskiego porz¹dku prawnego ustawodawca nakaza³ stosowanie nastêpuj¹cej
prawnomaterialnej regu³y miêdzyczasowej (intertemporalnej): „Je¿eli w czasie orzekania obowi¹zuje ustawa inna ni¿ w czasie
pope³nienia przestêpstwa, stosuje siê ustawê now¹, jednak¿e nale¿y stosowaæ ustawê obowi¹zuj¹c¹ poprzednio, je¿eli jest
wzglêdniejsza dla sprawcy” (art. 4 § 1 Kk) oraz „Je¿eli w czasie orzekania obowi¹zuje ustawa inna ni¿ w czasie pope³nienia
wykroczenia, stosuje siê ustawê now¹, jednak¿e nale¿y stosowaæ ustawê obowi¹zuj¹c¹ poprzednio, je¿eli jest wzglêdniejsza dla
sprawcy” (art. 2 § 1 kodeksu wykroczeñ). Jakkolwiek bowiem naruszenie przez przedsiêbiorcê zakazu stosowania praktyk
monopolistycznych w ¿adnym razie nie posiada znamion normatywnych przestêpstwa (art. 7 Kk), ani nawet (œciœle rzecz ujmuj¹c)
wykroczenia (art. 1 kodeksu wykroczeñ), to jednak na podstawie przywo³anych tu regulacji prawnych (obowi¹zuj¹cych
w porównywalnych sytuacjach w odniesieniu do przestêpstw lub wykroczeñ) mo¿na w sposób racjonalny ustaliæ, jakie uzasadnienie
aksjologiczne leg³o u podstaw norm prawnych postêpowania, które przyjmowane jest na gruncie polskiego porz¹dku prawnego przez
ustawodawcê w tego rodzaju sytuacjach. W konsekwencji, w drodze rozumowania per analogiam iuris, nale¿y tê sam¹ regu³ê
zastosowaæ równie¿ w odniesieniu do rozwa¿anego przypadku, co prowadzi do wniosku, ¿e: w sytuacji, gdy przedsiêbiorca naruszy³
zakaz narzucania uci¹¿liwych warunków umów przynosz¹cych mu nieuzasadnione korzyœci w okresie obowi¹zywania art. 5 ust. 1 pkt 6
oraz art. 15 ust. 1 ustawy o p.p.m., a postêpowanie w sprawie wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o na³o¿eniu kary pieniê¿nej ma
miejsce ju¿ w czasie obowi¹zywania art. 8 ust. 1 pkt 6, art. 9 i art. 102 ust. 1 ustawy o o.k. i k., to Prezes UOKiK podejmuj¹c decyzjê
w sprawie na³o¿enia kary pieniê¿nej na tego przedsiêbiorcê powinien zastosowaæ ustawê o o.k. i k., chyba ¿e ustawa o p.p.m. by³a
wzglêdniejsza dla przedsiêbiorcy.
Zastosowanie w niniejszej sprawie wyk³adni z analogii prawa jest uprawnione ze wzglêdu na u¿ycie tej metody do rozwi¹zania
podobnego zagadnienia prawnego powsta³ego na tle stosowania ustawy o o.k. i k. w czasie przez S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia
1 kwietnia 2004 r. sygn. akt III SK 25/04.
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W tej sytuacji nie znajduj¹c podstaw do uwzglêdnienia odwo³ania S¹d odwo³anie oddali³ na podstawie art. 479 § 1 Kpc
O kosztach postêpowania orzek³ stosownie do wyniku sporu na podstawie art. 98 i 99 Kpc. [...]
11
WYROK
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie z odwo³añ: Miasta W. i TPP Spó³ki z o.o. w W.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt XVII Ama 67/2003)
S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2004 r. w Warszawie
na rozprawie sprawy z odwo³añ: Miasta W. i TPP Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów o ochronê konkurencji na skutek odwo³añ od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 16 lipca 2003 r. Nr DPI-53/2003
I. oddala odwo³ania,
II. zas¹dza od Miasta W. na rzecz:
a) Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
b) Agory Spó³ki Akcyjnej w W.
kwoty po 720 z³ (siedemset dwadzieœcia z³otych) tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego,
III. zas¹dza od TPP Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w W. na rzecz:
a) Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
b) Agory Spó³ki Akcyjnej w W.
kwoty po 720 z³ (siedemset dwadzieœcia z³otych) tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego.
UZASADNIENIE
W dniu 16 lipca 2003 r. Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu wszczêtego na wniosek Spó³ki
Akcyjnej Agora postêpowania antymonopolowego wyda³ Decyzjê nr DPI-53/2003. Decyzja dotyczy³a zawartej przez Miasto W.
z TPP Spó³k¹ z o.o. w W. umowy o udostêpnienie miejsc do dystrybucji prasy bezp³atnej.
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W przedmiotowej Decyzji Prezes UOKiK uzna³ zamieszczenie w ww. umowie klauzuli na mocy której Miasto W. przyzna³o
TPP Sp. z o.o. w W. wy³¹czne prawo do rozprowadzania gazety bezp³atnej przez pojemniki dystrybucyjne umieszczone na istniej¹cych
i nowopowsta³ych przystankach autobusowych, tramwajowych, przy wejœciach do stacji metra, w œrodkach komunikacji publicznej
oraz w miejscach publicznych z nimi s¹siaduj¹cych na obszarze obs³ugiwanym przez komunikacjê miejsk¹ znajduj¹cym siê pod
nadzorem lub kierownictwem Miasta W. i jego jednostek organizacyjnych za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê okreœlon¹ w art. 5
ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów /tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804/ zwanej
dalej ustaw¹. Ograniczaj¹ca konkurencjê praktyka polega³a na zawarciu porozumienia którego celem i skutkiem jest naruszenie
konkurencji i poprzez ograniczenie przedsiêbiorcom nieobjêtym porozumieniem dostêpu do rynku w³aœciwego okreœlonego w Decyzji
jako rynek dystrybucji prasy bezp³atnej poprzez pojemniki dystrybucyjne umieszczone na istniej¹cych i nowopowsta³ych przystankach
autobusowych, tramwajowych, przy wejœciach do stacji metra, w œrodkach komunikacji publicznej oraz w miejscach publicznych z nimi
s¹siaduj¹cych, na obszarze obs³ugiwanym przez komunikacjê miejsk¹ znajduj¹cym siê pod nadzorem lub kierownictwem Miasta W.
i jego jednostek organizacyjnych.
Prezes UOKiK wydan¹ Decyzj¹ nakaza³ zaniechanie stosowania wskazanej praktyki nak³adaj¹c na strony umowy kary pieniê¿ne
w wysokoœci 16.000 z³ (Miasto W.) i 400.000 z³ (TPP Sp. z o.o.). Od wydanej Decyzji Miasto W. (powód I) oraz TPP Sp. z o.o. w W.
(powód II) wnios³y odwo³ania.
Maj¹c na uwadze, ¿e sprawy z obu odwo³añ pozostawa³y ze sob¹ w zwi¹zku a tak¿e mog³y byæ objête jednym odwo³aniem od
decyzji administracyjnej dotycz¹cej obu odwo³uj¹cych siê podmiotów, S¹d na podstawie art. 219 Kpc zarz¹dzeniem wydanym na
rozprawie po³¹czy³ sprawy do ³¹cznego rozpoznania i rozstrzygniêcia.
Powód I Miasto W. w z³o¿onym odwo³aniu wnosi³ o zmianê zaskar¿onej decyzji w ca³oœci.
Domaga³ siê orzeczenia przez S¹d, ¿e nie stwierdza siê praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê okreœlonej w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy
polegaj¹cej na zawarciu porozumienia, którego celem i skutkiem jest naruszenie konkurencji na rynku w³aœciwym, poprzez
ograniczenie przedsiêbiorcom nieobjêtym porozumieniem - dostêpu do rynku dystrybucji prasy bezp³atnej.
Jednoczeœnie powód I wnosi³ o zas¹dzenie kosztów postêpowania i wstrzymanie natychmiastowej wykonalnoœci pkt I
zaskar¿onej decyzji.
Postanowieniem z dnia 23 wrzeœnia 2004 r. S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów na posiedzeniu niejawnym oddali³ wniosek
powoda I o wstrzymanie wykonania zaskar¿onej decyzji. Orzeczenie zosta³o dorêczone stronom i zainteresowanym (dowody w aktach).
Zaskar¿onej decyzji powód I zarzuci³:
- naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez przyjêcie, ¿e Miasto W. i TPP Sp. z o.o. zawar³y
porozumienie, którego celem i skutkiem jest naruszenie konkurencji na rynku w³aœciwym poprzez ograniczenie przedsiêbiorcom
nieobjêtym porozumieniem dostêpu do rynku dystrybucji prasy bezp³atnej na obszarze .Miasta W.,
- naruszenie art. 4 pkt 8 ustawy przez przyjêcie, ¿e rynkiem w³aœciwym w sprawie jest rynek dystrybucji prasy bezp³atnej poprzez
pojemniki dystrybucyjne umieszczone na istniej¹cych i nowopowsta³ych przystankach autobusowych, tramwajowych, przy
wejœciach do stacji metra, w œrodkach komunikacji publicznej oraz w miejscach publicznych z nimi s¹siaduj¹cych, na obszarze
obs³ugiwanym przez komunikacjê miejsk¹ znajduj¹cym siê pod nadzorem Miasta W. i jego jednostek organizacyjnych,
- naruszenie art. I ustawy poprzez przyjêcie, ¿e zosta³ naruszony interes publiczny zas³uguj¹cy na ochronê.
Uzasadniaj¹c swoje stanowisko powód I podniós³ nastêpuj¹ce argumenty:
ad. 1) umowa pomiêdzy Miastem W. a TPP Sp. z o.o. zosta³a zawarta w wyniku otwartego konkursu ofert. Dostêp do konkursu by³
wolny dla ka¿dego oferenta. Umowa zawarta zosta³a z podmiotem, którego oferta wygra³a konkurs. Zawarcie umowy z jednym
oferentem powód I uzasadni³ wzglêdami bezpieczeñstwa, które Miasto W. musi zapewniæ przechodniom i podró¿nym na
obszarze znajduj¹cym siê pod jego nadzorem. Mia³a temu s³u¿yæ w³aœnie ograniczenie konkurencji w prowadzeniu dzia³alnoœci
gospodarczej we wskazanych w umowie miejscach. Zdaniem powoda I powy¿sze wzglêdy uzasadniaj¹ zawarcie porozumienia
z jednym oferentem, lecz jego celem i skutkiem nie by³o naruszenie art. 5 ust. I pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. W tym stanie postawiony w decyzji zarzut stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê jest nieuzasadniony.
ad. 2) Powód I zarzuci³, ¿e wskazany przez pozwanego w zaskar¿onej Decyzji rynek w³aœciwy zosta³ okreœlony zbyt w¹sko, przez co
naruszony zosta³ przepis art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wed³ug powoda I w œwietle zawartej w w/w
przepisie definicji wyznaczony dla potrzeb prowadzonego postêpowania rynek w³aœciwy powinien zostaæ okreœlony jako rynek
p³atnych og³oszeñ prasowych na obszarze W. Na tak okreœlonym rynku w³aœciwym podmioty zajmuj¹ce siê kolporta¿em prasy
bezp³atnej (w tym powód i zainteresowany) konkuruj¹ o zdobycie jak najwiêkszej liczby reklamodawców. Kolporta¿ prasy
bezp³atnej za pomoc¹ pojemników dystrybucyjnych jest w mniemaniu powoda I tylko jednym ze sposobów dotarcia na tak
okreœlony rynek w³aœciwy i nie stanowi uzasadnienia do zakreœlenia odrêbnego, opartego na kryterium sposobu dystrybucji
rynku w³aœciwego.
ad. 3) Powód I wywodzi³, ¿e zawarcie w umowie zakwestionowanych zapisów nie naruszy³o wbrew stanowisku pozwanego
zdefiniowanego w art. 1 ust. 1 ustawy publicznego interesu konsumentów, poniewa¿ nie zagrozi³o i nie doprowadzi³o do
wyparcia z rynku dystrybucji gazet bezp³atnych na terenie Warszawy innych tytu³ów. W tym stanie postawiony przez
pozwanego w zaskar¿onej decyzji zarzut pozbawienia konsumentów mo¿liwoœci wyboru miêdzy ró¿nymi tytu³ami prasy
bezp³atnej jest bezpodstawny.
Powód II TPP spó³ka z o.o. w W. w z³o¿onym odwo³aniu wnosi³ o zmianê zaskar¿onej decyzji w ca³oœci poprzez nie stwierdzenie
praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê oraz wstrzymanie wykonania decyzji poprzez uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalnoœci
z powodu braku podstaw do jego utrzymania a tak¿e zas¹dzenie kosztów procesu.
Postanowieniem z dnia 20 paŸdziernika 2003 r. S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów na posiedzeniu niejawnym oddali³
wniosek powoda II o wstrzymanie wykonania zaskar¿onej decyzji. Orzeczenie zosta³o dorêczone stronom i zainteresowanym (dowody
w aktach).
Zaskar¿onej decyzji powód II zarzuci³ naruszenie:
- art. 4 pkt 8 ustawy poprzez b³êdne ustalenie w sprawie rynku w³aœciwego,
art. 7 Kpa oraz art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy poprzez niedostateczne wyjaœnienie stanu faktycznego sprawy i ustalenie, ¿e konkurencja
na rynku w³aœciwym w sprawie zosta³a naruszona w nastêpstwie zawarcia w umowie o wspó³pracy z dnia 20.06.1001 r. klauzuli,
w której Miasto W. przyzna³o TPP Sp. z o.o. w W. wy³¹czne prawo do rozprowadzania gazety bezp³atnej poprzez pojemniki
dystrybucyjne umieszczone na istniej¹cych i nowopowsta³ych przystankach autobusowych, tramwajowych, przy wejœciach do
stacji metra, w œrodkach komunikacji publicznej oraz w miejscach publicznych z nimi s¹siaduj¹cych, na obszarze obs³ugiwanym
przez komunikacjê miejsk¹ znajduj¹cym siê pod nadzorem lub kierownictwem Miasta W. i jego jednostek organizacyjnych w
sytuacji gdy Prezes UOKiK nie odniós³ siê do innych sposobów dystrybucji prasy bezp³atnej,
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art. 1 ustawy poprzez b³êdne ustalenie, i¿ zaskar¿ona decyzja wydana zosta³a w interesie publicznym, art. 90 poprzez b³êdne
przyjêcie, i¿ dzia³ania TPP spowodowaæ mog¹ nieodwracalne negatywne skutki dla konkurencji lub interesów konsumentów co
uzasadnia³o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnoœci, art. 107 § 3 Kpc w zw. z art. 80 ustawy poprzez niewskazanie
w uzasadnieniu decyzji przyczyn nieuwzglêdnienia stanowiska TPP dotycz¹cego uznania za rynek w³aœciwy lokalnego rynku
reklamy prasowej,
- art. 101 ust. 2 pkt 1 oraz art. 104 ustawy przez b³êdne przyjêcie, ¿e zachowanie TPP uzasadnia na³o¿enie kary pieniê¿nej
w wysokoœci 400.000 z³.
W uzasadnieniu odwo³ania powód II podniós³ m.in.:
Ad. 1) Powo³uj¹c siê na ustawow¹ definicjê rynku w³aœciwego i przytaczaj¹c wyró¿nione w niej elementy tego pojêcia d¹¿y³ do
wykazania, ¿e przy zastosowaniu ustawowych cech okreœlaj¹cych dany rynek w³aœciwy nie mo¿liwe jest wyró¿nienie rynku
w³aœciwego w postaci rynku dystrybucji prasy bezp³atnej poprzez pojemniki dystrybucyjne, jak to sformu³owa³ pozwany
w zaskar¿onej decyzji. Wskaza³, ¿e rynek w³aœciwy w sprawie powinien byæ okreœlony, jako lokalny rynek reklamy prasowej
poniewa¿ tak rozumiany rynek wykazuje w opinii powoda II cechy ustawowe rynku w³aœciwego.
Ad. 2) Zarzuci³, ¿e poczynione przy podejmowaniu decyzji ustalenia, w myœl których przedmiotem rynku zdefiniowanego przez Prezesa
UOKiK jest us³uga dystrybucji prasy bezp³atnej przez pojemniki zlokalizowane w konkretnych miejscach s¹ b³êdne. ród³em tych
b³êdnych ustaleñ zdaniem powoda II by³o niedostateczne wyjaœnienie stanu faktycznego i oparcie siê na przedmiocie umowy o
wspó³pracy, którego dotyczy umowna klauzula wy³¹cznoœci. Taka b³êdna ocena doprowadzi³a do pominiêcia, okreœlonej w art. 6
ustawy, zasady wy³¹czenia z pod zakazu porozumieñ, których strony nie przekraczaj¹ okreœlonych granic udzia³u w rynku.
Wskaza³, ¿e przed zawarciem porozumienia nie istnia³ rynek w formie okreœlonej przez pozwanego w decyzji. Wreszcie
zarzucaj¹c nie odniesienie siê w decyzji do innych sposobów dystrybucji prasy bezp³atnej powo³a³ siê na wybrane orzeczenia. Na
tej podstawie powód II wyci¹gn¹³ wniosek, ¿e nie istnieje w¹ski rynek gazet adresowanych do pasa¿erów np. komunikacji
miejskiej oraz, ¿e substytutem dostarczenia gazety za poœrednictwem pojemników jest jej dostarczenie w inny kosztowniejszy
sposób. Zmierza³ w ten sposób do wykazania, ¿e przes³anki ustalenia rynku w³aœciwego w postaci okreœlonej w decyzji by³y
b³êdne. Postêpowanie administracyjne powinno doprowadziæ do ustalenia, ¿e rynkiem w³aœciwym jest rynek prasy bezp³atnej.
Lecz i w takim przypadku Decyzja Prezesa UOKiK powinna byæ zmieniona z braku podstaw do jej wydania. Sam fakt
zorganizowania konkursu ofert jest zdaniem powoda II wystarczaj¹c¹ okolicznoœci¹ wy³¹czaj¹c¹ mo¿liwoœæ zastosowania
przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Ad. 3, 4 i 5) Nieuzasadnione by³o zdaniem powoda II stanowisko Prezesa UOKiK o zagro¿eniu interesu spo³ecznego i wyj¹tkowej
szkodliwoœci kwestionowanego porozumienia. W tej sytuacji równie¿ nadanie decyzji pkt I rygoru natychmiastowej
wykonalnoœci by³o niew³aœciwym przejawem nadu¿ycia uprawnieñ organu wydaj¹cego decyzjê. Ponadto Decyzja by³a
uzasadniona czêsto zdawkowo i w sposób niewyczerpuj¹cy.
Ad. 6) Powód II zarzuci³ równie¿, ¿e Decyzja Prezesa UOKiK bezpodstawnie na³o¿y³a na niego karê pieniê¿n¹ a jej poziom nie jest
uzasadniony okolicznoœciami sprawy, w szczególnoœci wysokoœci¹ osi¹ganych w wyniku umowy dochodów.
W odpowiedzi na z³o¿one odwo³anie pozwany wnosi³ o ich oddalenie i zas¹dzenie kosztów postêpowania.
Ustosunkowuj¹c siê do postawionych w odwo³aniach zarzutów powo³a³ siê na poszczególne strony uzasadnienia Decyzji celem
wykazania, ¿e zarzuty powodów odnoœnie nieuzasadnienia zajêtego stanowiska i nieuwzglêdnienia oraz nieustosunkowania siê
w decyzji do opinii powodów s¹ bezpodstawne. Pozwany wskaza³, ¿e powo³ane w odwo³aniach argumenty s³u¿¹ce do okreœlania
rynku w³aœciwego odnosz¹ siê do rynku w sensie ekonomicznym. Natomiast Decyzja opar³a siê na ustawowym terminie „rynku
w³aœciwego”, który jest terminem wê¿szym i bardziej precyzyjnym. Ponadto uzasadni³, dlaczego niew³aœciwe by³oby przyjêcie, ¿e
rynkiem w³aœciwym w sprawie jest rynek reklamy prasowej lub dystrybucji prasy bezp³atnej bez wzglêdu na formê. Odnosz¹c siê do
sposobów dystrybucji prasy bezp³atnej wykaza³ dlaczego ¿aden z nich nie mo¿e byæ uwa¿any za substytut dystrybucji prasy za pomoc¹
pojemników dystrybucyjnych nawet na tym samym rynku geograficznym. W opinii pozwanego wynika to z istnienia nieusuwalnych
przeszkód ekonomicznych i administracyjnych wywodz¹cych siê z zakwestionowanych postanowieñ umowy a wywieraj¹cych skutek
na pozosta³ych dystrybutorów prasy bezp³atnej. Nie bez znaczenia jest równie¿ miejsce prowadzenia dystrybucji. Pozwany na
podstawie analizy zaprezentowanych w odwo³aniach argumentów odrzuci³ zarzuty dotycz¹ce nieprawid³owego okreœlenia
w postêpowaniu administracyjnym rynku w³aœciwego.
Uzasadni³ te¿ zastosowanie w decyzji na podstawie art. 90 w zw. z art. 1 ustawy rygoru natychmiastowej wykonalnoœci. Odniós³
siê tak¿e do zarzutów odwo³ania powoda II dotycz¹cego wysokoœci na³o¿onej kary pieniê¿nej. Zainteresowany, który równie¿
zaprezentowa³ swoje stanowisko odpowiadaj¹c na odwo³ania, wnosi³ o ich oddalenie, nie uwzglêdnienie wniosków o wstrzymanie
wykonania decyzji i zas¹dzenie kosztów postêpowania. Jednoczeœnie popar³ w ca³oœci stanowisko pozwanego dotycz¹ce
poszczególnych zarzutów postanowionych w odwo³aniach przedstawiaj¹c dodatkowo w³asne argumenty œwiadcz¹ce o trafnoœci
zaskar¿onej Decyzji. Zwróci³ równie¿ uwagê na fakt, ¿e strony porozumienia mimo up³ywu czasu od wydania Decyzji i nadania jej rygoru
natychmiastowej wykonalnoœci nie zastosowa³y siê do niej i nie zaprzesta³y praktyki, któr¹ uznano za ograniczaj¹c¹ konkurencjê
i nakazano zaprzestania jej stosowania. Poda³ tak¿e przyk³ad dzia³ania powoda II, który w powo³aniu siê na porozumienie ¿¹da³ na piœmie
od zainteresowanego zaprzestania dystrybucji odrêcznej wydawanych przez niego gazet. Na rozprawie w dniu 24 listopada 2004 r.
zarówno strony jaki zainteresowany poparli dotychczas zajmowane stanowiska szczególnie podkreœlaj¹c g³ówne argumenty
przytoczone w z³o¿onych pismach procesowych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ¿aden z powodów, zarówno w z³o¿onych pismach
procesowych, jak i podczas rozprawy w dniu 24 listopada 2004 r. nie wypowiedzia³ siê przecz¹co na temat zarzutów zainteresowanego
o nie zaprzestaniu, mimo nadania pkt I Decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnoœci, stosowania okreœlonej w Decyzji, ograniczaj¹cej
konkurencjê praktyki, której zaniechania nakazano.
Rozpoznaj¹c odwo³anie S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali³ co nastêpuje.
Bezsporne w sprawie jest, ¿e w nastêpstwie przeprowadzonego konkursu ofert Miasto W. zawar³o z TPP Spó³ka z o.o. w W. w dniu
20 czerwca 2001 r. umowê o wspó³pracy dotycz¹c¹ wydawania bezp³atnej gazety codziennej jej dystrybucji w sieci transportu
publicznego. Na mocy umowy Miasto W. przyzna³o TPP Sp. z o.o. prawo do rozprowadzania gazety „Metropol” poprzez pojemniki
dystrybucyjne umieszczone na istniej¹cych i nowopowsta³ych przystankach autobusowych, tramwajowych, przy wejœciach do stacji
metra, w œrodkach komunikacji publicznej oraz w miejscach publicznych z nimi s¹siaduj¹cych znajduj¹cych siê w obrêbie obszaru
obs³ugiwanego przez komunikacjê miejsk¹ znajduj¹cego siê pod nadzorem lub kierownictwem Miasta i jego jednostek
organizacyjnych (pkt 3.1 umowy). Jednoczeœnie Miasto zobowi¹za³o siê nie przyznawaæ podobnego prawa jakiemukolwiek innemu
wydawcy lub dystrybutorowi prasy bezp³atnej. Strony zobowi¹za³y siê, ¿e nie bêd¹ uczestniczyæ w jakichkolwiek dzia³aniach
konkurencyjnych w stosunku do przedmiotu umowy ustalaj¹c dziesiêcioletni okres jej obowi¹zywania z mo¿liwoœci¹ dalszego
przed³u¿enia (pkt 8 i 7.1 umowy).
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Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego Decyzj¹ z dnia
16 lipca 2003 r. nr DPI-53/2003 uzna³ zawarcie w umowie klauzuli wy³¹cznoœci w brzmieniu zgodnym z pkt 3.1 umowy za ograniczaj¹c¹
konkurencjê praktykê okreœlon¹ w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zdaniem organu
antymonopolowego niedozwolona praktyka polega³a na zawarciu naruszaj¹cego konkurencjê porozumienia poprzez ograniczenie
nieobjêtym nim przedsiêbiorcom dostêpu do rynku w³aœciwego okreœlonego jako rynek dystrybucji prasy bezp³atnej poprzez pojemniki
dystrybucyjne umieszczone na istniej¹cych i nowopowsta³ych przystankach autobusowych, tramwajowych, przy wejœciach do stacji
metra, w œrodkach komunikacji publicznej oraz w miejscach publicznych z nimi s¹siaduj¹cych, na obszarze obs³ugiwanym przez
komunikacjê miejsk¹ znajduj¹cym siê pod nadzorem lub kierownictwem Miasta W. i jego jednostek organizacyjnych. Decyzja nakaza³a
zaniechania wskazanej praktyki nak³adaj¹c na strony umowy kary pieniê¿ne. Punktowi I decyzji zosta³ nadany i na podstawie art. 90
ustawy rygor natychmiastowej wykonalnoœci. W z³o¿onych przez obie strony umowy odwo³aniach skar¿¹cy nie zarzucili niezgodnoœci
powo³anej w decyzji klauzuli z brzmieniem Stanêli jednak na stanowisku, ¿e decyzja oparta zosta³a na niew³aœciwym wyodrêbnieniu
przez Prezesa UOKiK dla potrzeb prowadzonego postêpowania, rynku w³aœciwego, co uzasadnia³o ¿¹danie zmiany przez S¹d
wydanego orzeczenia administracyjnego.
Rozpoznaj¹c sprawê S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzna³, ¿e istotne znaczenie dla prowadzonego postêpowania ma
ustalenie czy okreœlony w decyzji rynek w³aœciwy zosta³ wyodrêbniony prawid³owo. Zdaniem skar¿¹cych rynkiem w³aœciwym, którego
dotyczy porozumienie zakwestionowane w Decyzji powinien byæ „rynek p³atnych og³oszeñ prasowych” lub „lokalny rynek reklamy
prasowej”. Przedstawione przez powodów okreœlenia mo¿na uznaæ przynajmniej w czêœci za to¿same. Skar¿¹cy d¹¿¹ za ich
poœrednictwem do wykazania, ¿e p³aszczyzn¹ dzia³alnoœci konkurencyjnej podmiotów prowadz¹cych dystrybucjê prasy jest rynek
p³atnych reklam zamieszczonych w gazetach ukazuj¹cych siê na danym rynku lokalnym. Maj¹c na uwadze rozmiary tego rynku
i wielkoœæ uczestnictwa w nim stron umowy, zmierzaj¹ do udowodnienia, ¿e ze wzglêdu na przepis art. 6 ustawy zawarcie w umowie
zakwestionowanej klauzuli nie mo¿e byæ uznane za praktykê ograniczaj¹c¹ konkurencjê okreœlon¹ w art. 5 ust. 1 pkt 6 tej¿e ustawy.
Mo¿na zgodziæ siê ze skar¿¹cymi, ¿e przy tak przyjêtym kryterium wyodrêbnienia rynku w³aœciwego zawarte przez nich porozumienie,
przynajmniej w pocz¹tkowym okresie jego obowi¹zywania nie wp³ynie znacz¹co na zmianê proporcji na lokalnym rynku p³atnych
reklam i og³oszeñ. Jednak, maj¹c na uwadze znaczny okres czasu, na jaki zosta³a zawarta umowa, nie mo¿na wykluczyæ jej znaczenia
dla dalszych tendencji rozwojowych w tym obszarze dzia³alnoœci gospodarczej. Przyk³adem mo¿e byæ tu rynek p³atnych reklam
telewizyjnych, na którym z powodzeniem konkuruj¹ bezp³atnie i dostêpne stacje telewizyjne.
Z uwagi na p³yn¹ce z treœci przedmiotowego porozumienia korzyœci polegaj¹ce m.in. na usuniêciu bariery administracyjnej
i ekonomicznej zwi¹zanych z dystrybucj¹ prasy, nie mo¿na zdaniem S¹du zak³adaæ, ¿e nie bêdzie ono poœrednio wywieraæ skutków
równie¿ na rynek p³atnych reklam prasowych. Prezes UOKiK, wydaj¹c zaskar¿on¹ decyzjê trafnie jednak przyj¹³, ¿e w prowadzonym
postêpowaniu celowe jest przyjêcie znacznie wê¿szego ni¿ ekonomiczne, prawnego kryterium wyodrêbnienia rynku w³aœciwego.
Okreœlony wg tego kryterium rynek w³aœciwy zosta³ w istocie wyodrêbniony przez same strony w umowie poprzez precyzyjne okreœlenie
przedmiotu umowy, sposobu jej realizacji a tak¿e rynku geograficznego, na którym maj¹ obowi¹zywaæ postanowienia umowne.
Zdaniem S¹du zastosowanie przez Prezesa UOKiK w Decyzji takiego kryterium wyodrêbnienia rynku w³aœciwego jest
uzasadnione nie tylko treœci¹ umowy ale równie¿ zgodnoœci¹ z ustawow¹ definicj¹ rynku w³aœciwego zawart¹ w art. 4 pkt 8 ustawy
oraz orzecznictwem organów Wspólnot Europejskich zalecaj¹cych w¹skie zakreœlenie rynku relewantnego. Polem dzia³ania tak
wyodrêbnionego rynku w³aœciwego jest teren istniej¹cych i nowopowsta³ych przystanków autobusowych, tramwajowych, wejœæ do
stacji metra, œrodków komunikacji publicznej oraz miejsc publicznych z nimi s¹siaduj¹cych znajduj¹cych siê w obrêbie obszaru
obs³ugiwanego przez komunikacjê miejsk¹, znajduj¹cy siê pod nadzorem lub kierownictwem Miasta i jego jednostek organizacyjnych.
Towarem udostêpnianym na tym rynku jest gazeta, której cena dla konsumenta jest okreœlona na zero z³otych. Natomiast form¹
dzia³ania jest dystrybucja prasy bezp³atnej na tak okreœlonym terenie za poœrednictwem przeznaczonych do tego specjalnie
pojemników. W momencie, gdy w drodze zawartego porozumienia dochodzi do ograniczenia innym potencjalnym u¿ytkownikom
dostêpu do wyodrêbnionego w ten sposób rynku, zdaniem S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, porozumienie takie nale¿y
traktowaæ jako przejaw zakazanej praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê unormowanej w art. 5 ustawy. Nie trafne s¹, zdaniem S¹du,
zarzuty dotycz¹ce tego, czy Miasto W. ma status przedsiêbiorcy. W art. 4 pkt 1 lit. a) ustawy jako przedsiêbiorcê okreœla siê tak¿e obok
innych osobê prawn¹ organizuj¹c¹ us³ugi o charakterze u¿ytecznoœci publicznej, które nie s¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ w rozumieniu
przepisów o dzia³alnoœci gospodarczej. Maj¹c na uwadze, ¿e Miasto W. bêd¹c stron¹ umowy realizuje dzia³ania o charakterze
u¿ytecznoœci publicznej poprzez promocjê miasta, rozpowszechnianie informacji spo³ecznie u¿ytecznych np. dotycz¹cych
planowanych inwestycji czy remontów dróg, zdobywa œrodki na realizacjê innych celów spo³ecznych oraz ustala zasady dystrybucji
prasy bezp³atnej w sposób okreœlony umow¹ z korzyœci¹ dla konsumentów, nale¿y uznaæ, i¿ ma ono status przedsiêbiorcy
w rozumieniu powo³anego wy¿ej przepisu.
Charakter drugiej strony umowy jako przedsiêbiorcy nie budzi ¿adnych w¹tpliwoœci. Tak samo jak i fakt zawarcia przez wskazane
podmioty porozumienia. I choæ, co prawda tylko jeden z tych podmiotów gospodarczych jest uczestnikiem wskazanego w Decyzji
rynku w³aœciwego to jednak nale¿y zgodziæ siê ze stanowiskiem Prezesa UOKiK, ¿e celem i skutkiem zawartego w ten sposób
porozumienia jest wyeliminowanie konkurencji na rynku w³aœciwym polegaj¹cym na usuniêciu z rynku przedsiêbiorców nieobjêtych
porozumieniem. Umowa, której jedn¹ ze stron jest Miasto W. wywiera niezaprzeczalny wp³yw na rynek w³aœciwy, którego
uczestnikiem s¹ TPP Spó³ka z o.o. i m.in. zainteresowany.
Przeprowadzone przez organ antymonopolowy postêpowanie administracyjne nale¿y uznaæ za prawid³owe, dostatecznie
wyjaœniaj¹ce stan faktyczny i wystarczaj¹ce do wydania decyzji. Skar¿¹cy nie zaprzeczyli, ze zawarli umowê zawieraj¹c¹
zakwestionowane postanowienie. Natomiast praktyka, któr¹ uznano za zakazan¹ wype³nia dyspozycje art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy
poprzez zagwarantowanie jednej ze stron umowy ze szkod¹ dla innych podmiotów gospodarczych wy³¹cznego prawa do prowadzenia
dzia³alnoœci na rynku w³aœciwym przez okres wielu lat. Tak d³ugi czas obowi¹zywania umowy w po³¹czeniu z rozleg³oœci¹ geograficzn¹
rynku i ³atwoœci¹ dostêpu do konkurentów uzasadnia ingerencjê na podstawie art. 1 ustawy organu antymonopolowego w celu
ochrony interesów konsumentów a tak¿e innych przedsiêbiorców, którym uniemo¿liwiono dostêp do w taki sposób ukszta³towanego
w umowie rynku. Nie mo¿na przecie¿ wykluczyæ, ¿e w wyniku tak uprzywilejowanego dostêpu TPP Sp. z o.o. do rynku w³aœciwego
inne podmioty dzia³aj¹ce na rynkach powi¹zanych w tym rynku p³atnej reklamy prasowej lub ogólnym rynku dystrybucji prasy
bezp³atnej zostan¹ z nich wyeliminowane. Ogromne znaczenie ma tu, jak to ju¿ zaznaczono usuniêcie koniecznoœci uzyskiwania decyzji
administracyjnej i obni¿enie kosztów dystrybucji gazety (bariera administracyjna i ekonomiczna). Z uwagi na to, ¿e uzyskanie tak
korzystnych warunków wywiera niezw³ocznie bezpoœredni wp³yw na obni¿enie kosztów dzia³ania i prowadzi do za³amania siê zdrowej
konkurencji, zastosowanie w Decyzji art. 90 ustawy nale¿y uznaæ za uzasadnione d¹¿eniem ochrony konkurencji.
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Oceniaj¹c postawiony przez TPP Sp. z o.o. zarzut naruszenia art. 107 § 3 Kpc w zw. z art. 80 ustawy nale¿y stwierdziæ, ¿e
w uzasadnieniu decyzji wyjaœniono przyczyny nieuwzglêdnienia przez organ antymonopolowy w postêpowaniu administracyjnym
stanowisku powoda II okreœlaj¹cego jako rynek w³aœciwy lokalny rynek reklamy prasowej. W uzasadnieniu Decyzji podano, ze na rynek
reklamy prasowej, bardzo istotny dla wydawcy prasy bezp³atnej, przedmiotowe porozumienie zdaniem Prezesa UOKiK oddzia³ywuje
tylko poœrednio nie ograniczaj¹c jednak dostêpu do tego rynku. Wyjaœnia to zdaniem S¹du, dlaczego w wydanej Decyzji nie
uwzglêdnione zosta³o negatywne stanowisko powoda II co do wyodrêbnienia rynku w³aœciwego. Odnoœnie podniesionego
w odwo³aniu TPP sp. z o.o. zarzutu na³o¿enia kary pieniê¿nej w wysokoœci 400.000 z³ nale¿y stwierdziæ, ¿e samo na³o¿enie kary z uwagi
na niezaprzeczalne uczestnictwo obu skar¿¹cych w naruszaj¹cym ustawê porozumieniu nie mo¿e podlegaæ dyskusji z uwagi na
negatywne oddzia³ywanie takich praktyk na rynek, którego dotycz¹. Rozmiar wymierzonej poszczególnym uczestnikom kary,
zró¿nicowany w Decyzji, zosta³ okreœlony w granicach zgodnych z obowi¹zuj¹cymi przepisami ustawy i przy uwzglêdnieniu stopnia
spodziewanych korzyœci stron porozumienia. Maj¹c na uwadze znacz¹cy up³yw czasu od daty zawarcia urnowy do daty wydania
zaskar¿onej Decyzji a tak¿e fakt, ¿e strony umowy nie zaprzesta³y jak ustalono w trakcie postêpowania, mimo nadania rygoru
natychmiastowej wykonalnoœci, stosowania praktyki naruszaj¹cej konkurencjê, na³o¿enie kary pieniê¿nej i jej wymiar nale¿y uznaæ za
w pe³ni uzasadnione.
W tym stanie, wobec braku podstaw do ich uwzglêdnia, S¹d oddali³ z³o¿one odwo³ania na podstawie art. 47931a Kpc.
O kosztach procesu orzeczono w oparciu o przepisy art. 98 i 99 Kpc stosownie do wyniku postêpowania. [...]
12
Wykaz wyroków S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wydanych w miesi¹cach: wrzesieñ, paŸdziernik, listopad, grudzieñ 2004 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Wyrok z dnia 1.09.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 90/03) w sprawie z powództwa Zak³adów T³uszczowych „Kruszwica” S.A. w K.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 23.09.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 56/03) w sprawie z odwo³ania Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w W. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 29.09.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 45/03) w sprawie z odwo³ania Kredyt Banku S.A. w W. przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 29.09.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 60/03) w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Pañstwowej Komunikacji
Samochodowej w R. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 6.10.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 58/03) w sprawie z odwo³ania przedsiêbiorcy Wies³awa T.- Zak³ad Pogrzebowy
„Hades” w £. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 6.10.2004 r. Sygn. akt XVII Ama 71/03) w sprawie z powództwa 1. Agri Maszewo Sp. z o.o. w M., 2. Lasaffre
Bio - Corporation Sp. z o.o. w W., 3. Dro¿d¿arni „Lublin” w L., 4. Pomorskiej Fabryki Dro¿d¿y „POLMOS” S.A. w T., 5. Wytwórni
Dro¿d¿y Piekarskich w Krakowie Bie¿anowie Sp. z o.o. w K. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 16.10.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 9/03) w sprawie z odwo³ania Gminy Z. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 18.10.2004 r. (Sygn. akt XVII Amc 101/03) w sprawie z powództwa Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów przeciwko Zak³adom Energetycznym Okrêgu Radomsko - Kieleckiego S.A. w S.
Wyrok z dnia 20.10.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 69/03) w sprawie z odwo³ania P.U.H.P. „Aspa - Redis” Sp. z o.o. w W. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. (publ. - poz. 340 w niniejszym nr dziennika)
Wyrok z dnia 25.10.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 66/03) w sprawie z odwo³ania Zarz¹du Budynków Komunalnych w Z. Sp. z o.o. w Z.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. (publ. - poz. 341 w niniejszym nr Dziennika)
Wyrok z dnia 8.11.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 83/03) w sprawie z powództwa Miejskiego Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych
Sp. z o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 26.11.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 8/03) w sprawie z powództwa Gminy T. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 1.12.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 54/03) w sprawie z odwo³ania PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w W. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 1.12.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 70/03) w sprawie z odwo³ania Zarz¹du Cmentarzy Komunalnych Sp. z o.o. w W.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 1.12.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 67/03) w sprawie z odwo³ania Miasta W. i TPP Sp. z o.o. w W. przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 1.12.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 87/03) w sprawie z odwo³ania Miêdzynarodowej Korporacji Finansowej „Euro Investment” Sp. z o.o. w L. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 2.12.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 109/03) w sprawie z odwo³ania „Drosed” S.A. w S. przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 4.12.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 4/03) w sprawie z odwo³ania Miasta R. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 8.12.2004 r. (Sygn. akt XVIII Ama 95/03) w sprawie z odwo³ania Kopalni Soli „K³odawa” S.A. w K. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 9.12.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 117/03) w sprawie z odwo³ania Narodowego Funduszu Zdrowia Zachodniopomorski
Oddzia³ Wojewódzki w S. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 22.12.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 50/03) w sprawie z odwo³ania Krajowej Rady Notarialnej w W. przeciwko
Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 22.12.2004 r. (Sygn. akt XVII Ama 98/03) w sprawie z powództwa przedsiêbiorcy Agnieszki T.- Zak³ad Pogrzebowy
Rekordia w K. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok z dnia 22.12.2004 r. (Sygn. akt XVII Amc 23/03) w sprawie z odwo³ania Powszechnego Funduszu Finansowego „JAAL”
Sp. z o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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13
POSTANOWIENIE
sk³adu siedmiu sêdziów S¹du Najwy¿szego
z dnia 5 paŸdziernika 2004 r.
w sprawie z powództwa Polkomtel Spó³ki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt III SZP 1/04)
S¹d Najwy¿szy w sprawie z powództwa Polkomtel Spó³ki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów o stwierdzenie znacz¹cej pozycji rynkowej, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeñ
Spo³ecznych i Spraw Publicznych w dniu 5 paŸdziernika 2004 r., zagadnienia prawnego przekazanego przez sk³ad trzech sêdziów Sadu
Najwy¿szego postanowieniem z dnia 25 lutego 2004 r., sygn. akt III SK 42/04,
„Czy od postanowieñ S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (S¹du Antymonopolowego)
przys³uguj¹ œrodki odwo³awcze do S¹du Najwy¿szego?”
14
1. na podstawie art. 393 § 4 Kpc przejmuje sprawê do rozpoznania;
2. zarz¹dza po³¹czenie do wspólnego rozpoznania sprawy III SK 42/04 oraz sprawy III SZ 1/04;
3. przekazuje S¹dowi Apelacyjnemu w Warszawie do rozpoznania za¿alenie strony powodowej Polkomtel Spó³ki Akcyjnej
w Warszawie na postanowienie S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
8 paŸdziernika 2003 r., sygn. akt XVII Amz 26/03.
UZASADNIENIE
14

I. Postanowieniem z dnia 25 lutego 2004 r. (III SK 42/04), wydanym na podstawie art. 393 § 1 Kpc, sk³ad trzyosobowy S¹du
Najwy¿szego przedstawi³ powiêkszonemu sk³adowi S¹du Najwy¿szego do rozstrzygniêcia nastêpuj¹ce zagadnienie prawne:
„czy od postanowieñ S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (S¹du Antymonopolowego)
przys³uguj¹ œrodki odwo³awcze do S¹du Najwy¿szego?”.
W uzasadnieniu przedstawionego zagadnienia prawnego S¹d Najwy¿szy podniós³, co nastêpuje.
1. W rozpoznawanej sprawie Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK), dzia³aj¹c na podstawie art. 57
ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 ze zm. powo³ywanej dalej jako: Prawo
telekomunikacyjne), wyda³ postanowieniem z dnia 21 grudnia 2002 r., moc¹ którego stwierdzi³, ¿e „Polkomtel” S.A. (dalej:
„Polkomtel”) jest operatorem o znacz¹cej pozycji na krajowym rynku us³ug telefonicznych œwiadczonych w sieci komórkowej.
Nastêpnie, S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowieniem z dnia 8 paŸdziernika 2003 r.
(XVII Amz 26/03) odrzuci³ za¿alenie „Polkomtel” na powy¿sze postanowienie Prezesa UOKiK, stwierdzaj¹c, i¿ skar¿¹cy - powód
nie wykaza³, ¿e co najmniej jeden z cz³onków zarz¹du „Polkomtel” jest obywatelem polskim, a tym samym wniesione za¿alenie
49
66
nie spe³nia wymagañ formalnych okreœlonych w art. 479 w zwi¹zku z art. 479 i art. 126 § 1 pkt 4 Kpc i z tej przyczyny jest ono
niedopuszczalne. Z kolei, w kasacji od powy¿szego postanowienia S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z dnia 8 paŸdziernika 2003 r. pe³nomocnik powoda zarzuci³ naruszenie przepisów postêpowania, które mia³o
31
49
66
47
istotny wp³yw na wynik sprawy, a w szczególnoœci naruszenie art. 126 § 1 pkt 4 i art. 479 Kpc oraz art. 479 , art. 479 i art. 479
§ 2 Kpc, a tak¿e art. 372 i art. 373 Kodeksu spó³ek handlowych. W uzasadnieniu zarzutów kasacji pe³nomocnik powoda
przedstawi³ w szczególnoœci argumentacjê w kwestii dopuszczalnoœci zaskar¿enia do S¹du Najwy¿szego postanowienia S¹du
Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów odrzucaj¹cego za¿alenie na postanowienie Prezesa
UOKiK, w której nawi¹za³ do treœci orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2002 r. (P 13/01 - OTK-A z 2002 r. nr 4
poz. 42) oraz z treœci orzeczenia S¹du Najwy¿szego z dnia 10 czerwca 2003 r. (I CZ 59/03), zwracaj¹c przy tym uwagê na to, ¿e
w danym wypadku w³aœciwym œrodkiem zaskar¿enia jest kasacja, a nie za¿alenie - natomiast pogl¹d, wedle którego
postanowienie takie jest niezaskar¿alne by³by niemo¿liwy do pogodzenia z „konstytucyjnymi zasadami prawa do s¹du,
zaskar¿alnoœci i dwuinstancyjnoœci”. Tymczasem pozwany - Prezes UOKiK wniós³ o odrzucenie kasacji, wywodz¹c, ¿e w œwietle
dotychczasowego orzecznictwa s¹dowego wniesienie do S¹du Najwy¿szego kasacji na postanowienia S¹du Okrêgowego
w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest niedopuszczalne oraz wskazuj¹c na to, ¿e zaskar¿one
postanowienie S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zamyka powodowi drogi
s¹dowej w tej sprawie, bowiem postanowienie to zosta³o wydane przez Prezesa UOKiK w zwi¹zku z prowadzonym przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (dalej: Prezes URTiP) postêpowaniem administracyjnym, w wyniku którego
wydana zostanie decyzja administracyjna, podlegaj¹ca nastêpnie zaskar¿eniu do S¹du.
2. Przedstawiaj¹c stan prawny obowi¹zuj¹cy w zakresie zasad i trybu postêpowania, w wyniku którego wydane zosta³o zaskar¿one
postanowienie S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, S¹d Najwy¿szy wskaza³ na to, ¿e:
Po pierwsze, wedle stanu prawnego obowi¹zuj¹cego w grudniu 2002 r. (czyli w dacie wydania przez Prezesa UOKiK
w przedmiotowej sprawie postanowienia z dnia 21 grudnia 2002 r. stwierdzaj¹cego, ¿e „Polkomtel” jest operatorem o znacz¹cej
pozycji na krajowym rynku us³ug telefonicznych œwiadczonych w sieci komórkowej), Prezes URTiP jest organem w³aœciwym do
ustalania „w porozumieniu z Prezesem UOKiK” w drodze decyzji tego, ¿e: a) operator publiczny „zajmuje pozycjê dominuj¹c¹”
(w rozumieniu ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie konsumentów) na rynku œwiadczenia
okreœlonej us³ugi telekomunikacyjnej na tym obszarze (art. 57 ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku z art. 57 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego);
b) je¿eli udzia³ operatora w rynku œwiadczenia okreœlonej us³ugi telekomunikacyjnej na obszarze wskazanym w decyzji jest równy
lub wiêkszy od 25%, to operator publiczny „jest operatorem o znacz¹cej pozycji rynkowej w zakresie œwiadczenia danej us³ugi
telekomunikacyjnej”, (art. 57 ust. 1 pkt 2 w zwi¹zku z art. 57 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego); c) pomimo, ¿e udzia³ operatora
w rynku œwiadczenia okreœlonej us³ugi telekomunikacyjnej na obszarze wskazanym w decyzji jest ni¿szy od 25%, to jednak bior¹c pod uwagê jego zdolnoœæ do wp³ywania na funkcjonowanie tego rynku, jego przychody w odniesieniu do rozmiaru tego
rynku, jego mo¿liwoœci dostêpu do u¿ytkowników koñcowych oraz jego doœwiadczenie w œwiadczeniu us³ug
telekomunikacyjnych na rynku - „jest operatorem o znacz¹cej pozycji rynkowej w zakresie œwiadczenia danej us³ugi
telekomunikacyjnej” (art. 57 ust. 2 w zwi¹zku z art. 57 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego); d) pomimo, ¿e udzia³ operatora
w rynku œwiadczenia okreœlonej us³ugi telekomunikacyjnej na obszarze wskazanym w decyzji jest równy lub wiêkszy od 25%,
to jednak - bior¹c pod uwagê jego zdolnoœæ do wp³ywania na funkcjonowanie tego rynku, jego przychody w odniesieniu do
rozmiaru tego rynku, jego mo¿liwoœci dostêpu do u¿ytkowników koñcowych oraz jego doœwiadczenie w œwiadczeniu us³ug
telekomunikacyjnych na rynku - „nie jest operatorem o znacz¹cej pozycji rynkowej w zakresie œwiadczenia okreœlonej us³ugi
telekomunikacyjnej” (art. 57 ust. 3 w zwi¹zku z art. 57 ust. 2 oraz art. 57 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego).
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Po drugie, ¿e powy¿sze decyzje Prezes URTiP obowi¹zany jest wydawaæ zawsze „w porozumieniu” z Prezesem UOKiK,
jakkolwiek przepisy Prawa telekomunikacyjnego nie okreœlaj¹ ani zasad, ani trybu wspó³dzia³ania obu organów w tym zakresie.
W tej sytuacji, nale¿y stan¹æ na stanowisku, ¿e skoro wydawane przez Prezesa UOKiK postanowienie ma na celu stwierdzenie
„posiadania” lub te¿ „nie posiadania” przez operatora „pozycji dominuj¹cej” lub „znacz¹cej pozycji rynkowej” w zakresie
œwiadczenia okreœlonej us³ugi telekomunikacyjnej (art. 57 ust. 7 w zwi¹zku z art. 57 ust. 1 - ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego)
i pozostaje zawsze w zwi¹zku z prowadzonym przez Prezesa URTiP postêpowaniem administracyjnym w konkretnej sprawie,
w której Prezes URTiP powinien wydaæ nastêpnie decyzjê stwierdzaj¹c¹ „posiadania” lub te¿ „nie posiadania” przez operatora
„pozycji dominuj¹cej” lub „znacz¹cej pozycji rynkowej” w zakresie œwiadczenia okreœlonej us³ugi telekomunikacyjnej (art. 57
ust. 1 pkt 1 - pkt 2, art. 57 ust. 2 i art. 57 ust. 3 w zwi¹zku z art. 57 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego), to: a) oznacza to to¿samoœæ
przedmiotu rozstrzygniêcia podejmowanego naprzód w formie postanowienia przez Prezesa UOKiK (art. 57 ust. 7 Prawa
telekomunikacyjnego) z przedmiotem rozstrzygniêcia podejmowanego nastêpnie w formie decyzji przez Prezesa URTiP; b)
równoczeœnie wskazuje na to, i¿ wydane przez Prezesa UOKiK postanowienie ma zawsze charakter merytoryczny i w tym sensie
przes¹dza ju¿ o treœci decyzji, jakkolwiek formalnie nie rozstrzyga jeszcze sprawy „co do jej istoty” (art. 104 § 2 Kpa).
Po trzecie, skoro wydawane przez Prezesa UOKiK postanowienie, maj¹ce na celu stwierdzenie „posiadania” lub te¿ „nie
posiadania” przez operatora „pozycji dominuj¹cej” lub „znacz¹cej pozycji rynkowej” w zakresie œwiadczenia okreœlonej us³ugi
telekomunikacyjnej (art. 57 ust. 7 w zwi¹zku z art. 57 ust. 1 - ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego), pozostaje zawsze w zwi¹zku
z prowadzonym przez Prezesa URTiP postêpowaniem administracyjnym w konkretnej sprawie, w której Prezes URTiP powinien
wydaæ nastêpnie decyzjê stwierdzaj¹c¹ „posiadania” lub te¿ „nie posiadania” przez operatora „pozycji dominuj¹cej” lub
„znacz¹cej pozycji rynkowej” w zakresie œwiadczenia okreœlonej us³ugi telekomunikacyjnej (art. 57 ust. 1 pkt 1 - pkt 2, art. 57 ust.
2 i art. 57 ust. 3 w zwi¹zku z art. 57 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego), to oznacza to równie¿, i¿ w danym wypadku do
postanowienia wydawanego przez Prezesa UOKiK odnosi siê tak¿e dyspozycja art. 106 Kpa, która stanowi tak¿e o tym, ¿e:
„Je¿eli przepis prawa uzale¿nia wydanie decyzji od zajêcia stanowiska przez inny organ (wyra¿enia opinii lub zgody albo wyra¿enia
stanowiska w innej formie), decyzjê wydaje siê po zajêciu stanowiska przez ten organ” (art. 106 § 1 Kpa), przy czym „Zajêcie
stanowiska przez ten organ nastêpuje w drodze postanowienia, na które s³u¿y za¿alenie” (art. 106 § 5 Kpa). Nale¿y jednak mieæ na
uwadze równie¿ i to, ¿e z kolei art. 57 ust. 7 Prawa telekomunikacyjnego stanowi wyraŸnie, i¿: „Na postanowienia Prezesa
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (...) przys³uguje za¿alenie do S¹du Okrêgowego w Warszawie - s¹du
antymonopolowego”. W tej sytuacji, w uzasadnieniu rozpoznawanego postanowienia S¹du Najwy¿szego wyra¿ony zosta³
pogl¹d prawny, wedle którego: „Postêpowanie administracyjne w sprawie zakoñczonej postanowieniem Prezesa Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydanym w trybie art. 57 ust. 1 - 3 Prawa telekomunikacyjnego jest wiêc postêpowaniem
jednoinstancyjnym.”
Po czwarte, wprawdzie przepisy Prawa telekomunikacyjnego nie reguluj¹ zasad i trybu rozpoznawania przez S¹d Okrêgowy
w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów za¿alenia na postanowienia Prezesa UOKiK wydane na podstawie art.
57 ust. 1 - ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego (art. 111 ust. 2 - ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego - a contrario), tym niemniej
dyspozycja art. 47928 § 1 pkt 2 Kpc (stanowi¹cego, i¿ S¹d Okrêgowy w Warszawie - S¹d Ochrony Konkurencji
i Konsumentów jest w³aœciwy w sprawach za¿aleñ na postanowienia wydawane przez Prezesa UOKiK zarówno w
postêpowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm., jak i na podstawie przepisów innych ustaw) wskazuje jednoznacznie na to, ¿e postêpowanie
w sprawie za¿alenia na postanowienie Prezesa UOKiK wydane na podstawie art. 57 ust. 1 - ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego toczy
siê wedle przepisów Kodeksu postêpowania cywilnego w sprawach gospodarczych.
Po pi¹te, przepisy Kodeksu postêpowania cywilnego nie przewiduj¹ expressis verbis mo¿liwoœci wnoszenia œrodków
odwo³awczych od postanowieñ S¹du Okrêgowego - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów do Sadu Najwy¿szego.
Natomiast art. 47935 § 2 Kpc stanowi, ¿e: „Od wyroku S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów przys³uguje kasacja do S¹du
Najwy¿szego niezale¿nie od wartoœci przedmiotu zaskar¿enia.”
Po szóste, w rozpoznawanej sprawie nale¿y mieæ na uwadze tak¿e i to, ¿e w wyniku rozpoznania pytania prawnego
dotycz¹cego zgodnoœci z Konstytucj¹ RP art. 47931 Kpc (stanowi¹cego, i¿: „§ 1. S¹d ochrony konkurencji i konsumentów oddala
odwo³anie od decyzji Prezesa Urzêdu, je¿eli nie ma podstaw do jego uwzglêdnienia. § 2. S¹d Ochrony Konkurencji
i Konsumentów odrzuca odwo³anie wniesione po up³ywie terminu do jego wniesienia, niedopuszczalne z innych przyczyn,
a tak¿e wtedy, gdy nie uzupe³niono w wyznaczonym terminie braków odwo³ania. § 3. S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
uwzglêdniaj¹c odwo³anie od decyzji, zmienia decyzjê w ca³oœci lub w czêœci i orzeka co do istoty sprawy.”) Trybuna³ Konstytucyjny
wyrokiem z dnia 12 czerwca 2002 r. (P 13/01 - OTK-A z 2002 r. nr 4 poz. 42) orzek³, i¿: „I. 1. Art. 47931 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postêpowania cywilnego: 1) jest niezgodny z art. 78 w zwi¹zku z art. 176 oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
przez to, ¿e ustalaj¹c katalog rozstrzygniêæ zawieraj¹cych zarówno cechy postêpowania pierwszoinstancyjnego, jak i odwo³awczego
uniemo¿liwia w³aœciw¹ kontrolê instancyjn¹, pozbawiaj¹c stronê apelacyjnego œrodka odwo³awczego od orzeczenia S¹du
Antymonopolowego wydanego w pierwszej instancji; 2) nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. (...)",
a w konsekwencji orzek³, ¿e przepis art. 47931 Kpc traci moc z dniem 30 listopada 2003 r., Poniewa¿ ustawodawca przed dniem
30 listopada 2003 r. nie zmieni³ powy¿szego przepisu, przeto w dacie przedstawienia powiêkszonemu sk³adowi S¹du
Najwy¿szego niniejszego zagadnienia prawnego, tzn. w dniu 25 lutego 2004 r. stan prawny w tym zakresie jest taki, ¿e przepis
art. 47931 Kpc utraci³ moc obowi¹zuj¹c¹.
3. Równoczeœnie, w uzasadnieniu niniejszego postanowienia S¹d Najwy¿szy wskaza³ na nastêpuj¹ce w¹tpliwoœci dotycz¹ce
zaskar¿ania postanowieñ S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów do S¹du Najwy¿szego,
które - w opinii S¹du Najwy¿szego - s¹ wynikiem rozbie¿noœci ocen dotycz¹cych charakteru prawnego i cech postêpowania przed
S¹dem Okrêgowym w Warszawie - S¹dem Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
Po pierwsze, w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego dominuje pogl¹d prawny, wedle którego postêpowanie przed S¹dem Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (S¹dem Antymonopolowym) by³o i jest postêpowaniem pierwszoinstancyjnym (por. wyrok z dnia
29 maja 1991 r., III CRN 120/91 - OSNCP z 1992 r. nr 5 poz. 87; postanowienie z dnia 7 paŸdziernika 1998 r., I CKN 265/98
- OSPiKA z 2000 r. nr 5 poz. 68; postanowienie z dnia 11 sierpnia 1999 r., I CKN 351/99 - OSNC z 2000 r. nr 3 poz. 47), przy czym
godne uwagi jest w tym kontekœcie i to, ¿e stosownie do dyspozycji art. 47935 § 1 Kpc: „Do wyroku S¹du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów przepisy art. 387 i 388 stosuje siê odpowiednio”, natomiast brak analogicznego odes³ania do art. 386 § 2, § 4 i § 6 Kpc
Po drugie, natomiast odmienny pogl¹d prawny zaprezentowa³ S¹d Najwy¿szy w uchwale sk³adu siedmiu sêdziów z dnia
24 wrzeœnia 1993 r. (III CZP 92/93 - OSNCP z 1994 r. nr 2 poz. 28), w której stwierdzi³, ¿e postêpowanie przed S¹dem
Antymonopolowym jest postêpowaniem odwo³awczym zbli¿onym do postêpowania rewizyjnego.
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Po trzecie, tymczasem ocena prawna dotycz¹ca charakteru postêpowania przed S¹dem Okrêgowym w Warszawie - S¹dem
Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako postêpowania pierwszoinstancyjnego albo jako postêpowania odwo³awczego
zbli¿onego do postêpowania apelacyjnego, wzglêdnie jako postêpowania „hybrydowego” jest istotna dla rozwa¿anego
zagadnienia prawnego, bowiem zagadnienie dopuszczalnoœci zaskar¿enia postanowieñ tego S¹du musi byæ rozpatrywane
w kontekœcie konstytucyjnej zasady dwuinstancyjnoœci postêpowania s¹dowego (art. 176 ust. 1 Konstytucji RP)
i konstytucyjnego prawa strony do zaskar¿enia orzeczeñ wydanych w pierwszej instancji (art. 78 Konstytucji RP).
Po czwarte, w kwestii zasady dwuinstancyjnoœci postêpowania s¹dowego w sprawach gospodarczych wypowiedzia³ siê
Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 czerwca 2002 r. (P 13/01 - OTK-A z 2002 r. nr 4 poz. 42), w którym stwierdzi³, ¿e
31
art. 479 Kpc jest niezgodny z art. 78 w zwi¹zku z art. 176 oraz art. 2 Konstytucji RP przez to, ¿e ustalaj¹c katalog rozstrzygniêæ
zawieraj¹cych zarówno cechy postêpowania pierwszoinstancyjnego, jak i postêpowania odwo³awczego, uniemo¿liwia w³aœciw¹
kontrolê instancyjn¹, pozbawiaj¹c stronê apelacyjnego œrodka odwo³awczego od orzeczenia S¹du Antymonopolowego
(S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów) wydanego w pierwszej instancji. Równoczeœnie
w uzasadnieniu powy¿szego wyroku Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e kasacja nie gwarantuje „jako publicznoprawny œrodek
odwo³awczy w³aœciwej ochrony interesu prawnego strony postêpowania, któr¹ zapewnia drugoinstancyjne, apelacyjne
postêpowanie s¹dowe. Oznacza to, i¿ wprowadzenie mo¿liwoœci wniesienia kasacji od orzeczenia S¹du Antymonopolowego nie
mo¿e uzasadniaæ twierdzenia o tym, i¿ strona ma zagwarantowan¹ mo¿liwoœæ s¹dowej kontroli orzeczenia w zwyk³ym trybie
instancyjnym. Nale¿y ponadto podkreœliæ, ¿e z punktu widzenia regulacji zawartych w Konstytucji œrodek zaskar¿enia powinien
byæ skuteczny w tym sensie, i¿ powinien umo¿liwiaæ merytoryczne rozstrzygniêcie sprawy w postêpowaniu odwo³awczym.
Gwarancje takie zapewnia postêpowanie apelacyjne, a nie kasacyjne. Dotyczy to w szczególnoœci mo¿liwoœci przeprowadzenia
postêpowania dowodowego.”
Po pi¹te, zak³adaj¹c ¿e wyra¿ona w art. 176 ust. 1 Konstytucji RP zasada dwuinstancyjnoœci ma charakter uniwersalny
i absolutny: „powinna byæ ona respektowana tak¿e w postêpowaniu koñcz¹cym siê w pierwszej instancji wydaniem - jak
w niniejszej sprawie - postanowienia odrzucaj¹cego za¿alenie na postanowienie organu ochrony konkurencji i konsumentów.
Oznacza to, ¿e stronie postêpowania w sprawach ochrony konkurencji powinien przys³ugiwaæ œrodek zaskar¿enia od takiego
postanowienia S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów do s¹du drugiej instancji.”
Po szóste, mimo to w poprzedzaj¹cym powy¿sze orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2002 r. (P 13/01
- OTK-A z 2002 r. nr 4 poz. 42) orzecznictwie s¹dowym S¹du Najwy¿szego oraz S¹du Apelacyjnego utrwali³ siê przeciwny pogl¹d
prawny, wedle którego od postanowieñ S¹du Antymonopolowego (S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów) nie s³u¿y ¿aden œrodek zaskar¿enia - ani kasacja (por. postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia
11 sierpnia 1999 r., I CKN 351/99 - OSNC z 2000 r. nr 3 poz. 47), ani za¿alenie (por. postanowienie S¹du Antymonopolowego
z dnia 10 maja 1995 r., XVII Amr 17/95 - LEX nr 56574).
4. W opinii sk³adu S¹du Najwy¿szego przedstawiaj¹cego do rozstrzygniêcia powy¿sze zagadnienie prawne, przy ocenie charakteru
prawnego postanowienia S¹du Antymonopolowego (S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
o odrzuceniu za¿alenia na postanowienie Prezesa UOKiK nale¿y mieæ na uwadze, ¿e za¿alenie to „odpowiada - podobnie, jak
odwo³anie od decyzji Prezesa Urzêdu - konstrukcji pozwu w ogólnym postêpowaniu cywilnym, bowiem wymagania odnosz¹ce
32
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siê co za¿alenia (art. 479 § 1 i 2 Kpc w zwi¹zki z art. 479 § 3 Kpc) s¹ zbli¿one do wymagañ pozwu (art. 187 Kpc), a ponadto
za¿alenie, podobnie jak pozew, „uruchamia” postêpowanie s¹dowe w pierwszej instancji. W konsekwencji mo¿na przyj¹æ, ¿e
kwestionowane w niniejszym postêpowaniu postanowienie S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów jest postanowieniem odpowiadaj¹cym postanowieniu o odrzuceniu pozwu.”
5. Poniewa¿ jednak S¹d Najwy¿szy jest w³aœciwy do rozpoznawania kasacji od wyroków S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du
35
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (art. 479 § 2 Kpc), dlatego w uzasadnieniu swego postanowienia z dnia 11 sierpnia 1999 r.,
35
I CKN 351/99 (OSNC z 2000 r. nr 3 poz. 47) S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e: „zwa¿ywszy tak¿e na pierwszeñstwo art. 479 § 2 Kpc
przed art. 392 § 1 Kpc (uwaga: nastêpnie - art. 392 Kpc ) oraz brak podstaw do stosowania art. 361 Kpc - oczywistym jest wniosek,
i¿ od postanowieñ S¹du Antymonopolowego, tak¿e koñcz¹cych postêpowanie, kasacja nie przys³uguje”. Pogl¹d prawny
o niedopuszczalnoœci wnoszenia do S¹du Najwy¿szego kasacji od postanowieñ S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów - wedle opinii sk³adu S¹du Najwy¿szego przedstawiaj¹cego do rozpoznania niniejsze zagadnienie
prawne - w stanie prawnym ukszta³towanym w wyniku wydania przez Trybuna³ Konstytucyjny wyroku z dnia 12 czerwca 2002 r.
(P 13/01 - OTK-A z 2002 r. nr 4 poz. 42): „doznaje wzmocnienia przez to, ¿e S¹d ten jest s¹dem pierwszej instancji, a zatem nie jest
s¹dem drugiej instancji, od którego postanowieñ o odrzuceniu pozwu s³u¿y³aby kasacja do S¹du Najwy¿szego (art. 392 Kpc).
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Z tego samego powodu nie s³u¿y za¿alenie do S¹du Najwy¿szego 398 Kpc). S¹d Najwy¿szy jest jednak w³aœciwy do rozpoznania
za¿alenia na postanowienie S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odrzuceniu kasacji
(postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 10 czerwca 2003 r., I CZ 59/03).”
6. Wymaga wiêc rozwa¿enia kwestia, czy postanowienie S¹du Antymonopolowego (S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów) o odrzuceniu za¿alenia na postanowienie Prezesa UOKiK „jest zaskar¿alne do s¹du drugiej
instancji”, skoro brak jest wyraŸnego przepisu ustawowego wykluczaj¹cego tak¹ mo¿liwoœæ (art. 78 Konstytucji RP - a contrario)
35
i nie wyklucza tego tak¿e dyspozycja art. 479 § 2 Kpc. Zdaniem sk³adu S¹du Najwy¿szego przedstawiaj¹cego do rozpoznania
niniejsze zagadnienie prawne: „Prowadzi to do wniosku, ¿e s¹dem w³aœciwym do rozpoznania za¿alenia na postanowienie s¹du
antymonopolowego o odrzuceniu za¿alenia na postanowienie Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest s¹d
apelacyjny. Przyjêcie tezy, ¿e powy¿sze postanowienie jest niezaskar¿alne, wymaga³oby przekonuj¹cego i szerokiego
uzasadnienia, i¿ nie ogranicza to zainteresowanym prawa do s¹du (art. 45 Konstytucji RP).”
7. Wreszcie, w uzasadnieniu niniejszego postanowienia przedstawiaj¹cego do rozpoznania zagadnienie prawne sk³ad S¹du
Najwy¿szego zwraca uwagê i na to, ¿e: „kasacja od postanowienia S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z dnia 8 wrzeœnia 2003 r. zosta³a wniesiona przed dniem 30 listopada 2003 r., a zatem przed dniem utraty mocy
obowi¹zuj¹cej przepisów Kpc wskazanych w sentencji wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2002 r., P 13/01, zaœ
S¹d Najwy¿szy rozpoznaje tê kasacjê po tej dacie. Ma to znaczenie, bowiem ocena dopuszczalnoœci zaskar¿enia postanowienia
S¹du Antymonopolowego powinna byæ dokonywana z uwzglêdnieniem skutków tego wyroku, a zw³aszcza wyra¿onego w jego
uzasadnieniu pogl¹du, ¿e postêpowanie przed S¹dem Antymonopolowym jest postêpowaniem pierwszoinstancyjnym, co
powa¿nie rzutuje na treœæ tej oceny; S¹d Najwy¿szy powinien zatem uwzglêdniæ stan prawny powsta³y po dniu 30 listopada 2003 r.”
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II. Rozwa¿aj¹c przedstawione zagadnienie prawne nale¿y mieæ na uwadze, co nastêpuje.
1. Wniesienie za¿alenia na postanowienie Prezesa UOKiK wydane w postêpowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów lub na podstawie przepisów innej ustawy (w danym wypadku: na podstawie przepisów
28
Prawa telekomunikacyjnego) do S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (art. 479 § 1 pkt 2
32
i art. 479 Kpc) wszczyna s¹dowe postêpowanie cywilne przed sadem pierwszej instancji (postêpowanie pierwszoinstancyjne)
w danej sprawie gospodarczej, na co wskazuje: po pierwsze - okolicznoœæ, ¿e za¿alenie to spe³niaæ powinno wymagania formalne
28
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(art. 479 § 3 w zwi¹zku art. 479 § 2 Kpc) zbli¿one do wymagañ, jakim odpowiadaæ powinien pozew (art. 187 Kpc); oraz po drugie
- okolicznoœæ, ¿e dopiero wniesienie za¿alenia do S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów
otwiera mo¿liwoœæ prowadzenia kontradyktoryjnego postêpowania s¹dowego w tej sprawie, która uprzednio by³a przedmiotem
rozstrzygniêcia w postêpowaniu administracyjnym (por. wyrok Sadu Najwy¿szego z dnia 29 maja 1991 r., III CRN 129/91 - OSNCP
z 1992 r. nr 5 poz. 87; postanowienie Sadu Najwy¿szego z dnia 11 sierpnia 1999 r., I CKN 351/99 - OSNC z 2000 r. nr 3 poz. 47;
wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2002 r., P 13101 -OTK-A z 2002 r. nr 4 poz. 42).
2. Wedle stanu prawnego obowi¹zuj¹cego do dnia 18 sierpnia 2004 r., w rozdziale 2. (Postêpowanie w sprawach z zakresu ochrony
konkurencji) dzia³u IVa. (Postêpowanie w sprawach gospodarczych) Tytu³u VII. (Postêpowania odrêbne) Kodeksu postêpowania
cywilnego brak by³o przepisów prawnych, które okreœla³yby zasady i tryb wnoszenia œrodków prawnych od postanowieñ S¹du
Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Natomiast w nawi¹zaniu do dyspozycji
35
pomieszczonego w tym rozdziale przepisu art. 479 § 2 Kpc (stanowi¹cego, ¿e: „Od wyroku S¹du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów przys³uguje kasacja do S¹du Najwy¿szego niezale¿nie od wartoœci przedmiotu zaskar¿enia.”) w orzecznictwie
S¹du Najwy¿szego zosta³ sformu³owany pogl¹d prawny, w myœl którego: „skoro ustawodawca expressis verbis dopuœci³ kasacjê
35
tylko od wyroków S¹du Antymonopolowego, to - zwa¿ywszy tak¿e na pierwszeñstwo art. 479 § 2 Kpc przed art. 392 § 1 Kpc
(uwaga: nastêpnie - art. 392 Kpc) oraz na brak podstaw do stosowania art. 361 Kpc - oczywistym jest wniosek, i¿ od postanowieñ
s¹du antymonopolowego, tak¿e koñcz¹cych postêpowanie, kasacja nie przys³uguje” (por. postanowienie S¹du Najwy¿szego
z dnia 11 sierpnia 2000 r., I CKN 351/99 - OSNC z 2000 r. nr 3 poz. 47).
Równoczeœnie, nale¿y mieæ na uwadze to, ¿e: po pierwsze - w Konstytucji RP ustanowiona zosta³a zasada sprawiedliwoœci
proceduralnej, bêd¹ca konsekwencj¹ realizacji prawa do s¹du (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), a wynikaj¹ca: a) ze sformu³owanej
w art. 78 Konstytucji RP (stanowi¹cego, ¿e: „Ka¿da ze stron ma prawo do zaskar¿enia orzeczeñ i decyzji wydanych w pierwszej
instancji. Wyj¹tki od tej zasady oraz tryb zaskar¿ania okreœla ustawa.”) zasady zaskar¿alnoœci orzeczeñ i decyzji wydanych
w pierwszej instancji, której ograniczenia mog¹ byæ okreœlane jedynie wyj¹tkowo i w drodze wyraŸnych (a nie domniemanych - sic!)
postanowieñ ustawy (por. wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 12 czerwca 2002 r., P 13/01 - OTK-A z 2002 r. nr 4 poz. 42), oraz b)
z pozostaj¹cej z ni¹ œcis³ym funkcjonalnym zwi¹zku i sformu³owanej w art. 176 ust. 1 Konstytucji RP (stanowi¹cym, ¿e:
„Postêpowanie s¹dowe jest co najmniej dwuinstancyjne.”) zasady dwuinstancyjnoœci postêpowania s¹dowego; po drugie w przepisach Kodeksu postêpowania cywilnego dotycz¹cych „Postêpowania w sprawach gospodarczych” (Dzia³ IVa), które ma
charakter „Postêpowania odrêbnego” (Tytu³ VII.), brak jest przepisu stwierdzaj¹cego wyraŸnie, ¿e od postanowieñ S¹du
Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie przys³uguje mo¿liwoœæ korzystania z ¿adnych
œrodków prawnych; po trzecie - milczenie ustawodawcy nie powinno byæ jednak uznawane nigdy za przes¹dzaj¹ce („samo przez
siê”) o zamkniêciu drogi s¹dowej; przeciwnie, organ stosuj¹cy prawo powinien d¹¿yæ do takiej interpretacji przepisów prawa,
która zapewni poszanowanie przepisów Konstytucji oraz gwarantowanych ni¹ praw podstawowych (por. wyrok Trybuna³u
Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2000 r., 5K12/99 oraz wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2002 r., P 13/01 - OTKA z 2002 r. nr 4 poz. 42); po czwarte - w sytuacji, gdy przepisy Kodeksu postêpowania cywilnego dotycz¹ce postêpowania
odrêbnego nie przewiduj¹ odmiennych uregulowañ prawnych w odniesieniu do okreœlonych instytucji procesowych, nale¿y
w tym zakresie stosowaæ ogólnie obowi¹zuj¹ce przepisy procesowe, o ile nie koliduj¹ one z przepisami dotycz¹cymi
postêpowania odrêbnego (por. postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 11 sierpnia 1999 r., I CKN 351/99 - OSNC z 2000 r. nr 3
poz. 47); po pi¹te - oznacza to w konsekwencji, ¿e w postêpowaniu w sprawach gospodarczych, a wiêc tak¿e w postêpowaniu
w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, od postanowieñ S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów przys³uguje za¿alenie do s¹du drugiej instancji na podstawie art. 394 Kpc; tym samym, dopuszczalne
jest tak¿e za¿alenie na postanowienie S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów
o odrzuceniu za¿alenia na postanowienie Prezesa UOKiK (art. 393 § 1 pkt 11 Kpc); po szóste - maj¹c na uwadze to, ¿e w sprawach
z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów obok S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów
3
28
46
(art. 479 § 1 in fine w zwi¹zku z art. 479 § 1 Kpc; analogicznie tak¿e: w sprawach z zakresu regulacji energetyki - art. 479 Kpc;
57
w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji - art. 479 Kpc; oraz w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego 68
art. 479 Kpc), pe³ni¹cego funkcjê „s¹du pierwszej instancji”, funkcjê „s¹du drugiej instancji” (art. 78 w zwi¹zku z art. 176 ust. 1
Konstytucji RP) w³aœciwego rzeczowo w sprawach w „sprawach antymonopolowych” spe³nia³ wy³¹cznie S¹d Najwy¿szy
35
56
(art. 479 § 2 Kpc; podobnie, jak: w sprawach z zakresu regulacji energetyki - art. 479 § 2 Kpc; w sprawach z zakresu regulacji
67
78
telekomunikacji - art. 479 § 2 Kpc; oraz w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego - art. 479 § 2 Kpc; a odmiennie
42
ani¿eli w sprawach o uznanie postanowieñ wzorca umowy za niedozwolone - art. 479 § 2 Kpc), nale¿y stan¹æ na stanowisku, ¿e
to w³aœnie S¹d Najwy¿szy by³ wówczas równie¿ „sadem drugiej instancji” w³aœciwym do rozpoznawania za¿aleñ na
postanowienia S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. Z dniem 19 sierpnia 2004 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego oraz
12
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1803 z dnia 4 sierpnia 2004 r.) w zakresie, w jakim dotyczy ona przepisów art. 479 ,
31a
32
35
47
54
56
58
65
67
69
76
78
art. 479 , art. 479 , art. 479 , art. 479 , art. 479 , art. 479 , art. 479 , art. 479 , art. 479 , art. 479 , art. 479 i art. 479 Kpc
(art. 13 tej ustawy).
W wyniku powy¿szej zmiany, na podstawie art. 1 pkt 75 lit. b tej ustawy, obowi¹zuj¹cy w sprawach z zakresu ochrony
35
konkurencji i konsumentów art. 479 § 2 Kpc otrzyma³ nastêpuj¹ce brzmienie: „Kasacja od orzeczenia s¹du drugiej instancji
przys³uguje niezale¿nie od wartoœci przedmiotu zaskar¿enia.” (na podstawie art. 1 pkt 78 lit. b, pkt 81 lit. b oraz pkt 84 lit. b ustawy
o zmianie ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - analogiczne brzmienie, otrzyma³y
56
odpowiednio równie¿ dalsze obowi¹zuj¹ce przepisy, a mianowicie: art. 479 Kpc - w sprawach z zakresu regulacji energetyki;
67
78
art. 479 Kpc - w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji; oraz art. 479 Kpc - w sprawach z zakresu transportu kolejowego).
Oznacza to, ¿e aktualnie od wszystkich wyroków S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów
przys³uguje apelacja do S¹du Apelacyjnego w Warszawie, który w zakresie wszystkich spraw antymonopolowych pe³ni funkcjê
„s¹du drugiej instancji” (art. 367 § 2 w zwi¹zku z art. 361 Kpc).
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Równoczeœnie: po pierwsze - na podstawie art. 1 pkt 73 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego oraz
31
niektórych innych ustaw, po art. 479 Kpc (przepis ten - zgodnie z pkt II. sentencji wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia
31a
12 czerwca 2002 r., P 13/01 - ORK-A z 2002 r. nr 4 poz. 42 - utraci³ moc prawn¹ z dniem 30 listopada 2003 r.) dodany zosta³ art. 479
§ 2 Kpc, stanowi¹cy ¿e: „S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów odrzuca odwo³anie wniesione po up³ywie terminu do jego
wniesienia, niedopuszczalne z innych przyczyn, a tak¿e wtedy, gdy nie uzupe³niono w wyznaczonym terminie braków odwo³ania.”;
32
28
oraz po drugie - na podstawie art. 1 pkt 74 tej ustawy art. 479 § 2 Kpc uzyska³ nastêpuj¹ce brzmienie: „Przepisy art. 479 § 2 i § 3
30
31a
oraz art. 479 i art. 479 stosuje siê odpowiednio do za¿aleñ na postanowienia Prezesa Urzêdu.”
W œwietle aktualnie obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego jest wiêc oczywiste, ¿e od postanowieñ S¹du Okrêgowego
w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako sadu pierwszej instancji przys³uguje za¿alenie do sadu drugiej
instancji - S¹du Apelacyjnego w Warszawie na zasadach okreœlonych w art. 394 w zwi¹zku z art. 367 § 2 i art. 361 Kpc.
III. Maj¹c powy¿sze na uwadze oraz zwa¿ywszy na to, ¿e zgodnie z dyspozycj¹ przepisu przejœciowego - art. 9 ust. 1 ustawy o zmianie
ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw: „Do postêpowañ w sprawach z zakresu ochrony
konkurencji, regulacji energetyki, regulacji telekomunikacji i poczty, regulacji transportu kolejowego, wszczêtych przed dniem
wejœcia w ¿ycie ustawy, stosuje siê przepisy tej ustawy, z zastrze¿eniem ust. 2 - 4.” (przy czym ust. 2 - ust. 4 tego przepisu dotycz¹
wy³¹cznie wnoszenia lub rozpoznawania kasacji lub apelacji), powiêkszony sk³ad S¹du Najwy¿szego postanowi³.
14
1. Na podstawie art. 393 § 4 Kpc przej¹æ do rozpoznania od sk³adu trzech sêdziów S¹du Najwy¿szego kasacjê w sprawie o sygn.
akt III SK 42/04, w nawi¹zaniu do której przedstawione zosta³o powiêkszonemu sk³adowi sêdziów S¹du Najwy¿szego
do rozstrzygniêcia powy¿sze zagadnienie prawne, poniewa¿: po pierwsze - pe³nomocnik powoda wnosz¹c w niniejszej
sprawie kasacjê w jej uzasadnieniu wskaza³, i¿ mia³ na uwadze zaistnia³¹ na gruncie regulacji prawnej obowi¹zuj¹cej do dnia
18 sierpnia 2004 r. rozbie¿noœæ orzecznictwa S¹du Najwy¿szego w kwestii dopuszczalnoœci zaskar¿enia do S¹du Najwy¿szego
postanowienia S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach z zakresu ochrony
konkurencji i dlatego w kasacji tej zawar³ wyraŸne oœwiadczenie, aby: „W przypadku uznania przez S¹d, i¿ w³aœciwym œrodkiem
zaskar¿enia postanowienia z dnia 8 paŸdziernika 2003 roku jest za¿alenie, powód wnosi o rozpoznanie niniejszego pisma jako
za¿alenia, gdy¿ spe³nia ono wszystkie wymogi stawiane za¿aleniu przez przepisy Kodeksu postêpowania cywilnego
(w szczególnoœci wniesione w terminie w przewidzianym dla za¿alenia).”; po drugie - S¹d Najwy¿szy wzi¹³ pod uwagê równie¿
i to, ¿e kasacja w niniejszej sprawie od postanowienia S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z dnia 8 paŸdziernika 2003 r., sygn. akt XVII Amz 26/03, które zosta³o dorêczone powodowi w dniu
10 paŸdziernika 2003 r., wniesiona zosta³a przez powoda do S¹du Najwy¿szego w dniu 17 paŸdziernika 2003 r., a wiêc w terminie
siedmiodniowym przewidzianym dla wniesienia za¿alenia na postanowienie (art. 394 § 2 Kpc); po trzecie - S¹d Najwy¿szy stan¹³
przy tym na stanowisku, ¿e w pañstwie prawnym (art. 2 Konstytucji RP) strona nie mo¿e ponosiæ niekorzystnych konsekwencji
rozbie¿nej interpretacji prawa przez S¹d Najwy¿szy.
19
2. Na podstawie art. 219 w zwi¹zku z art. 393 oraz art. 391 § 1 Kpc po³¹czyæ do wspólnego rozpoznania sprawê o sygn. akt III SK
42/04, w której powód wniós³ do S¹du Najwy¿szego kasacjê od postanowienia S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 paŸdziernika 2003 r., sygn. akt XVII Amz 26/03, oraz sprawê o sygn. akt III SZ 1/04, w której
od tego samego postanowienia S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
8 paŸdziernika 2003 r., sygn. akt XVII Amz 26/03, powód wniós³ równoczeœnie do S¹du Najwy¿szego w dniu 17 paŸdziernika 2003 r.
za¿alenie.
19
3. Na podstawie art. 200 w zwi¹zku z art. 393 oraz art. 391 § 1 Kpc, a tak¿e art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1803), przekazaæ S¹dowi Apelacyjnemu
w Warszawie do rozpoznania za¿alenia strony powodowej Polkomtel Spó³ki Akcyjnej w W. na postanowienie S¹du Okrêgowego
w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 paŸdziernika 2003 r., sygn. akt XVII Amz 26/03.[...]
14
WYROK
z dnia 7 paŸdziernika 2004 r.
w sprawie z o odwo³ania Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Spó³ki Akcyjnej w W.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt III SK 56/04)
S¹d Najwy¿szy w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Spó³ki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ochronê konkurencji i konsumentów, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeñ
Spo³ecznych i Spraw Publicznych w dniu 7 paŸdziernika 2004 r., kasacji strony pozwanej od wyroku S¹du Okrêgowego w Warszawie S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 21 stycznia 2004 r., sygn. akt XVII Ama 16/03, uchyla zaskar¿ony wyrok i sprawê
przekazuje S¹dowi Okrêgowemu - S¹dowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie do ponownego rozpoznania
i orzeczenia o kosztach postêpowania kasacyjnego.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ z dnia 18 grudnia 2002 r., RWR-26/2002, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakaza³ Przedsiêbiorstwu
Energetyki Cieplnej S.A. w W. (PEC) stosowania praktyki monopolistycznej polegaj¹cej na narzucaniu odbiorcom energii cieplnej
uci¹¿liwych warunków umowy w zakresie zmiany zamówionej mocy poprzez uzale¿nianie dokonania zmiany tej mocy od spe³nienia
przez odbiorcê czynnoœci polegaj¹cych na:
1. przy³¹czeniu nowych obiektów dotychczas zasilanych w energiê ciepln¹ na podstawie aktualnej dokumentacji technicznej,
2. od³¹czeniu obiektów dotychczas zasilanych w energiê ciepln¹,
3. dokonywaniu usprawnieñ i zabiegów termoizolacyjnych, okreœlonych w umowie dostawy.
Wymuszanie na odbiorcach akceptowania przedstawionych w decyzji zapisów umownych wyczerpa³o, w ocenie Prezesa UOKiK,
treœæ praktyki monopolistycznej ograniczaj¹cej konkurencjê, zdefiniowanej w art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 122, poz. 1319 ze zm.). Wed³ug tego przepisu za praktykê monopolistyczn¹ uznaje siê
nadu¿ywanie przez przedsiêbiorcê posiadanej na rynku pozycji dominuj¹cej w wyniku narzucania przez niego uci¹¿liwych warunków
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umów przynosz¹cych mu nieuzasadnione korzyœci. Na lokalnym rynku ograniczonym do miasta W. PEC jest monopolist¹
w zakresie dostaw ciep³a rozprowadzanego sieci¹ ciep³ownicz¹. Obowi¹zuj¹ je zatem rygory wprowadzone w ustawie o ochronie
konkurencji w stosunku do przedsiêbiorców posiadaj¹cych co najmniej dominuj¹c¹ pozycjê rynkow¹. Umowy dostawy energii cieplnej
zawierane z indywidualnymi odbiorcami nale¿¹ do kategorii umów adhezyjnych - w tego rodzaju umowach ograniczeniu ulega
swoboda kontraktowa strony przystêpuj¹cej do oferty kontrahenta. W praktyce PEC jednostronnie ustala treœæ umowy dostawy,
a odbiorca mo¿e do niej przyst¹piæ lub zrezygnowaæ z jej zawarcia. Negocjacje co do postanowieñ umownych s¹ wy³¹czone. Wed³ug
Prezesa UOKiK sytuacja ta pozwala uznaæ, ¿e PEC narzuca odbiorcom ciep³a opracowane przez siebie warunki umów. Warunki te s¹ dla
nich niekorzystne, a przez to uci¹¿liwe. S¹ tak¿e niezgodne z wyra¿on¹ w § 40 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
12 paŸdziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em
(Dz. U. Nr 96, poz. 1053) zasad¹, wed³ug której moc zamówion¹ ustala odbiorca, a termin jej zmiany musi byæ ustalony w umowie.
Przepis ten nie wskazuje natomiast, aby zmiana mocy zamówionej mog³a nast¹piæ dopiero po spe³nieniu przez odbiorcê jakichkolwiek
warunków (oprócz zachowania terminu zmiany). Tymczasem warunki dotycz¹ce zmiany mocy wymienione w decyzji w sposób istotny
ograniczaj¹ przyznane odbiorcom prawa w tym zakresie. Pozwala to PEC uzyskaæ nieuzasadnione korzyœci w postaci ró¿nic miêdzy
op³atami, które odbiorcy uiszczaj¹ za moc, nie maj¹c mo¿liwoœci jej zmiany, a op³atami, które mogliby ponosiæ, gdyby w umowie nie
pozbawiono ich prawa do zmiany (obni¿enia) mocy zamówionej, bez uprzedniego spe³nienia dodatkowych warunków.
Od wydanej decyzji odwo³a³o siê Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w W. domagaj¹c siê jej zmiany i orzeczenia, ¿e nie
stosuje okreœlonej w zaskar¿onej decyzji praktyki monopolistycznej. W szczególnoœci odwo³uj¹ce siê PEC podnios³o, ¿e nie narzuca³o
odbiorcom warunków umowy dostawy ciep³a. Przy ocenie stanu faktycznego sprawy Prezes UOKiK nie wzi¹³ bowiem pod uwagê,
i¿ po rozpatrzeniu wniosku Spó³dzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w W., dzia³aj¹c na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z póŸno zm.) Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki decyzj¹ z dnia
26 czerwca 2000 r., Nr OWR 1/2000, orzek³ zawarcie umowy sprzeda¿y ciep³a pomiêdzy ni¹ a PEC S.A. w W. i ukszta³towa³ jej treœæ.
W § 3 ust. 1 tej umowy Prezes URE wprowadzi³ warunki zmiany mocy zamówionej przez odbiorcê (poza terminem zmiany)
o treœci identycznej jak zakwestionowana w zaskar¿onej decyzji Prezesa UOKiK. Decyzja Prezesa URE jest prawomocna. Opieraj¹c siê
na jej rozwi¹zaniach PEC ukszta³towa³o umowy dostawy ciep³a ze wszystkimi odbiorcami korzystaj¹cymi z jego sieci przesy³owych.
Niezale¿nie od powy¿szego PEC podnios³o dokonanie przez pozwanego Prezesa UOKiK b³êdnej oceny, i¿ w ramach ka¿dej umowy
sprzeda¿y ciep³a przez dominuj¹cego na rynku przedsiêbiorcê nastêpuje narzucanie odbiorcom warunków umowy. W ocenie
odwo³ania nie zosta³ te¿ naruszony przepis § 40 powo³anego ju¿ wczeœniej rozporz¹dzenia z dnia 12 paŸdziernika 2000 r. Ministra
Gospodarki, gdy¿ nie zabrania on ustanowienia w umowach sprzeda¿y ciep³a warunków, od spe³nienia których uzale¿niona mo¿e byæ
zmiana mocy zamówionej.
S¹d Okrêgowy - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie uzna³ odwo³anie za uzasadnione i zmieni³ zaskar¿on¹
decyzjê, niestwierdzaj¹c stosowania przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w W. praktyki monopolistycznej, polegaj¹cej na
narzucaniu odbiorcom energii cieplnej uci¹¿liwych warunków umowy w zakresie zmiany mocy zamówionej. S¹d wskaza³ na brak
w postêpowaniu PEC przes³anki narzucenia warunków umów dostawy (sprzeda¿y) ciep³a. Przez owo „narzucanie” rozumieæ trzeba
przymuszenie kontrahenta do przyjêcia, akceptacji (corpus), wbrew w³asnej woli (animus), przedstawionej mu oferty. Aby przeciwdzia³aæ
temu zjawisku powstaj¹cemu na rynkach niekonkurencyjnych ustawodawca przyj¹³ unormowanie art. 8 ust. 1 Prawa energetycznego
(jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1504 ze zm.) pozwalaj¹ce s³abszej stronie umowy skutecznie przeciwstawiæ siê dyktatowi
silniejszego kontraktowo przedsiêbiorcy energetycznego. Wed³ug tego przepisu w sprawach spornych dotycz¹cych, miêdzy innymi,
odmowy zawarcia umowy sprzeda¿y ciep³a rozstrzyga Prezes URE na wniosek strony. Wynika z tego, ¿e w aktualnym stanie prawnym
nabywca ciep³a (odbiorca) mo¿e przeciwdzia³aæ próbie narzucenia mu warunków umowy sprzeda¿y poprzez skierowanie sprawy
braku porozumienia co do postanowieñ przysz³ej umowy lub spornych postanowieñ umowy ju¿ istniej¹cej, do rozstrzygniêcia przez
Prezesa URE, jeszcze przed wydaniem decyzji w takiej sprawie, mo¿e, na wniosek strony, wydaæ postanowienie okreœlaj¹ce warunki
podjêcia, b¹dŸ kontynuowania dostaw do czasu ostatecznego rozstrzygniêcia sporu.
Niezale¿nie od powy¿szego, S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrazi³ pogl¹d, i¿ samo wykazanie naruszenia przez
monopolistê przepisu bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cego, jakim niew¹tpliwie jest § 40 cytowanego ju¿ rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki
nie jest wystarczaj¹ce do stwierdzenia stosowania praktyki monopolistycznej okreœlonej w art. 8 c ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie
konkurencji (...). Dla przes¹dzenia o bycie takiej praktyki decyduj¹ce jest spe³nienie wszystkich przes³anek sk³adaj¹cych siê na jej treœæ.
Wymaga to wykazania posiadania przez przedsiêbiorcê pozycji dominuj¹cej na rynku, narzucenia warunków umowy, ich uci¹¿liwoœci
oraz uzyskania z tego tytu³u nieuzasadnionych korzyœci. W sytuacji, gdy PEC nieudowodniono narzucenia warunków umów sprzeda¿y
ciep³a, ustalenie bezprawnoœci jego dzia³ania w wyniku niedostosowania oferty do treœci § 40 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki nie
jest wystarczaj¹ce dla przypisania temu przedsiêbiorcy zdefiniowanej w decyzji praktyki monopolistycznej. Nie wyklucza to mo¿liwoœci
podjêcia przez podmiot legitymowany czynnie dzia³añ na drodze cywilnoprawnej, maj¹cych na celu stwierdzenie sprzecznoœci czêœci
umowy z ustaw¹ w oparciu o art. 58 Kc.
Powy¿szy wyrok zaskar¿y³ kasacj¹ pozwany i zarzucaj¹c naruszenie prawa materialnego poprzez b³êdn¹ jego wyk³adniê
i niew³aœciwe zastosowanie art. 8 ust. ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez jego
niezastosowanie na skutek przyjêcia, i¿ dzia³anie powoda podczas zawierania umów z indywidualnymi odbiorcami ciep³a nie ma
charakteru narzucania warunków umów, gdy¿ odbiorcy mog¹ ¿¹daæ ukszta³towania tych warunków przez Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, w zwi¹zku z art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie
konkurencji, poprzez jego b³êdn¹ wyk³adniê i niew³aœciwe zastosowanie na skutek przyjêcia, ¿e indywidualny odbiorca ciep³a mo¿e
przeciwdzia³aæ próbie narzucenia mu warunków umowy sprzeda¿y, poprzez skierowanie sprawy braku porozumienia co do
postanowieñ przysz³ej umowy lub postanowieñ umowy ju¿ istniej¹cej, do rozstrzygniêcia przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki,
art. 8 ust. ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji w zwi¹zku z § 40 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 paŸdziernika 2000 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, poprzez jego niew³aœciwe
zastosowanie na skutek przyjêcia, ¿e mimo oczywistego naruszenia powo³anego przepisu rozporz¹dzenia przez powoda, jego
dzia³anie nie ma cech praktyki wskazanej w art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji, art. 1 ust. 1 tej ustawy poprzez uznanie, i¿
Prezes Urzêdu nie mo¿e w istocie orzekaæ praktyk z art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy w wypadku dostaw ciep³a odbiorcom indywidualnym, na
skutek mo¿liwoœci ¿¹dania przez nich ukszta³towania warunków umowy w drodze decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki - co jest
sprzeczne jest z publicznoprawnym celem ochrony interesów konsumentów, art. 26 pkt 2 ustawy poprzez faktyczne wy³¹czenie
w³aœciwoœci rzeczowej pozwanego w sprawach dotycz¹cych praktyk z art. 8 ust. 2 pkt 6, których przedmiotem jest umowa dostawy
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ciep³a, a tak¿e naruszenie przepisów postêpowania, które to uchybienie mog³o mieæ istotny wp³yw na wynik postêpowania
- art. 328 § 2 Kpc poprzez brak wskazania podstawy faktycznej i prawnej rozstrzygniêcia w odniesieniu do odbiorców indywidualnych,
a odniesienie tej podstawy wy³¹cznie do ogó³u odbiorców, art. 233 § 1 Kpc poprzez dokonanie oceny, i¿ odbiorcy mog¹ wp³ywaæ na
warunki zawieranych przez nich umów dostawy ciep³a, bez jednoczesnego rozwa¿enia specyfiki grupy odbiorców indywidualnych
(konsumentów), wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku w ca³oœci i oddalenie odwo³ania powoda na rzecz pozwanego kosztów
postêpowania za obie instancje - wed³ug norm przepisanych, ewentualnie uchylenie zaskar¿onego wyroku w ca³oœci i przekazanie
sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu w Warszawie - S¹dowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przy
uwzglêdnieniu kosztów postêpowania kasacyjnego wed³ug norm przepisanych.
W odpowiedzi na kasacjê powodowe Przedsiêbiorstwo wnios³o o jej oddalenie z zas¹dzeniem kosztów postêpowania, podzielaj¹c
stanowisko S¹du Okrêgowego zawarte w uzasadnieniu wyroku.
S¹d Najwy¿szy zwa¿y³ co nastêpuje.
1
Kasacja oparta zosta³a na obu podstawach przewidzianych w art. 393 Kpc, st¹d te¿ celowym jest rozwa¿enie na wstêpie czy w
sprawie dosz³o do naruszenia przepisów postêpowania w sposób mog¹cy wywrzeæ wp³yw na jej wynik.
W ocenie S¹du Najwy¿szego podniesiony w kasacji zarzut naruszenia art. 233 § 1 Kpc jest uzasadniony o ile wskazuj¹c na
niedostatecznoœæ poczynionych ustaleñ faktycznych wnioskowa³a ona uchylenie wyroku i przekazanie sprawy S¹dowi Okrêgowemu
do ponownego rozpoznania.
Nie jest w¹tpliwe, co trafnie powo³uje S¹d Okrêgowy, ¿e decyzj¹ z dnia 26 czerwca 2000 r. Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki, po
rozpatrzeniu wniosku Spó³dzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w W., orzek³ zawarcie umowy sprzeda¿y ciep³a w brzmieniu
okreœlonym za³¹cznikiem. W umowie tej przewidziano miêdzy innymi, ¿e zmiana mocy zamówionej (…) mo¿e nast¹piæ tylko
w enumeratywnie wymienionych przypadkach, a wiêc po przy³¹czeniu nowych obiektów zasilanych energi¹ ciepln¹, oraz po
dokonaniu usprawnieñ i zabiegów termomodernizacyjnych (§ 3 ust. 1). W zwi¹zku z tym PEC w przygotowanych „wzorach” umów
zamieœci³ w § 4 treœæ tego rozstrzygniêcia, co niew¹tpliwie nale¿y oceniæ jako dzia³anie w dobrej wierze, niemniej jednak okolicznoœci,
w których dosz³o do wprowadzenia tego zapisu (decyzja Prezesa URE) nie mog¹ wy³¹czaæ kompetencji Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów do oceny tych zapisów pod katem ich zgodnoœci z art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. Powo³any przepis stanowi, ¿e zakazane jest nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej na rynku przy czym to nadu¿ywanie
mo¿e polegaæ w szczególnoœci na narzucaniu uci¹¿liwych warunków umów, przynosz¹cych mu niezasadne korzyœci.
Dokonuj¹c wyk³adni tego przepisu S¹d Okrêgowy wyrazi³ pogl¹d, ¿e w aktualnym stanie prawnym nabywca ciep³a (odbiorca)
mo¿e przeciwdzia³aæ próbie narzucenia mu warunków umowy sprzeda¿y poprzez skierowanie sprawy braku porozumienia co do
postanowieñ przysz³ej umowy lub spornych postanowieñ umowy obowi¹zuj¹cej, do rozstrzygniêcia przez Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki w trybie art. 8 ust. 1 Prawa energetycznego. Pogl¹du tego nie mo¿na w ca³oœci podzieliæ, niezale¿nie od tego, ¿e nie mo¿e
mieæ on wp³ywu na ustawowe kompetencje Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o których stanowi art. 1 w zwi¹zku
z art. 26 ustawy o ochronie konkurencji.
W wyroku z dnia 12 wrzeœnia 2003 r., I CKN 504/01, (dot¹d niepublikowany) S¹d Najwy¿szy zauwa¿y³, ¿e art. 8 ust. 1 Prawa
energetycznego umo¿liwia ukszta³towanie warunków umowy jeszcze niezawartej wobec nie dojœcia stron tej umowy do
porozumienia. Oznacza to, ¿e Prezes URE nie mo¿e orzekaæ w sprawach dotycz¹cych umów ju¿ zawartych. Zgodnie z powo³anym
przepisem Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki rozpoznaje spory dotycz¹ce ustalania warunków œwiadczenia us³ug, odmowy
przy³¹czenia do sieci czy odmowy zawarcia umowy. Przysz³y odbiorca energii mo¿e w postêpowaniu przed Prezesem URE domagaæ
siê ustalenia treœci umowy i w tym zakresie droga postêpowania cywilnego jest wy³¹czona. Prezes URE nie ma jednak jurysdykcji
w sprawach dotycz¹cych umów ju¿ zawartych. W trybie art. 8 ustawy nie mo¿na dochodziæ nakazania zmiany takiej umowy nawet
wtedy, kiedy odbiorcy narzucone zosta³y wskutek stosowania praktyki monopolistycznej uci¹¿liwe warunki umowy. W³aœciwym i
jedynie uprawnionym organem do rozpoznania tego rodzaju zarzutu jest Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(a w dalszym postêpowaniu w³aœciwe s¹dy), na podstawie przepisów ustawy antymonopolowej (por. wyrok SN z dnia 8 grudnia 2000 r.,
I CKN 994/98, OSNC nr 7-8, poz. 103, postanowienie SN z dnia 27 paŸdziernika 1995 r., III CZP 135/95, OSP 1996 r., nr 5, poz. 112).
Nie mo¿na te¿ uznaæ, by niekorzystanie przez odbiorcê z trybu postêpowania okreœlonego w art. 8 pozbawia³o go ochrony okreœlonej na
podstawie przepisów ustawy antymonopolowej. Zakres tego postêpowania jest zupe³nie inny, a okolicznoœæ, ¿e odbiorca energii
wyrazi³ zgodê na zawarcie umowy na narzuconych, uci¹¿liwych warunkach nie oznacza, ¿e stosowanie praktyk monopolistycznych nie
mia³o miejsca. Tego rodzaju przejaw niedozwolonych praktyk podlega badaniu na podstawie przepisów ustawy antymonopolowej.
W ramach takiego badania nie jest wy³¹czone stwierdzenie, ¿e treœæ umów narusza przepisy prawa, tak¿e wtedy gdy uprzednio
organ administracyjny (tu Prezes URE), w konkretnej sprawie orzek³ o zawarciu (na okreœlonych warunkach) umowy o sprzeda¿y
ciep³a.
Nie mo¿na te¿ podzieliæ stanowiska S¹du, i¿ samo wykazanie naruszenia przez monopolistê bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cego
przepisu prawa nie jest wystarczaj¹ce do zarzucania mu stosowania praktyk monopolistycznych, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 6
ustawy o ochronie konkurencji.
Przepis § 40 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 paŸdziernika 2000 r., którego te uwagi S¹du dotycz¹, wskazuje, ¿e
zamówiona moc cieplna jest ustalana na okres co najmniej 12 miesiêcy i mo¿e byæ zmieniona wy³¹cznie w terminie ustalonym
w umowie, a wiêc jedynym ograniczeniem dla zmiany mocy cieplnej jest termin w jakim mo¿e do niej dojœæ. Powo³any przepis nie
ustanawia warunków takiej zmiany, nieoznacza to jednak, ¿e strony umowy takich warunków nie mog¹, po uzgodnieniu, wprowadziæ.
Skoro w rozpoznawanej sprawie zosta³y one wprowadzone, mog¹ podlegaæ ocenie pod k¹tem ewentualnego naruszenia art. 8 ust. 2
pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji (narzucanie uci¹¿liwych warunków umowy przez przedsiêbiorcê o pozycji dominuj¹cej na rynku
oraz uzyskiwaniu przez tego przedsiêbiorcê nieuzasadnionych korzyœci).
W tym jednak zakresie S¹d nie poczyni³ wystarczaj¹cych ustaleñ, w szczególnoœci nie odniós³ siê wprost do kwestionowanego
zapisu umowy, warunkuj¹cego mo¿liwoœæ jej zmiany tylko w enumeratywnie wskazanych przypadkach, przyjmuj¹c, ¿e odbiorcy ciep³a
mog¹ wp³ywaæ na warunki zawieranych umów dostawy ciep³a na drodze cywilnoprawnej (stwierdzenie sprzecznoœci umowy z ustaw¹
- art. 58 Kc) bez rozwa¿enia jakiej grupy odbiorców to dotyczy.
Z tych wzglêdów w oparciu o art. 39313 § 1 Kpc przeczono jak w sentencji.
O kosztach orzeczono na podstawie art. 108 § 2 Kpc. [...]
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15
WYROK
z dnia 7 paŸdziernika 2004 r.
w sprawie z odwo³ania Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w O.
przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Sygn. akt III SK 57/04)
S¹d Najwy¿szy w sprawie z odwo³ania Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹
w O. przeciwko Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z udzia³em Spó³dzielni Mieszkaniowej Pojezierze w O.,
Spó³dzielni Mieszkaniowej Jaroty w O. o ochronê konkurencji, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeñ Spo³ecznych i
Spraw Publicznych w dniu 7 paŸdziernika 2004 r., kasacji strony zainteresowanej, Spó³dzielni Mieszkaniowej Pojezierze od wyroku
S¹du Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 listopada 2003 r., sygn. akt XVII Ama 135/02,
uchyla zaskar¿ony wyrok i przekazuje sprawê do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu - S¹dowi Ochrony Konkurencji
i Konsumentów przy uwzglêdnieniu kosztów postêpowania kasacyjnego.
UZASADNIENIE
Wnioskami z dnia 15 kwietnia oraz z 10 lipca 2002 roku, Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w O. oraz Spó³dzielnia
Mieszkaniowa „Jaroty” w O. wyst¹pi³y z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania antymonopolowego w sprawie stosowania zawy¿onych
cen za us³ugi przesy³u energii cieplnej przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ce z o.o. w O.
Decyzj¹ z dnia 19 wrzeœnia 2002 r., Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie stwierdzi³ stosowania praktyki
ograniczaj¹cej konkurencjê, polegaj¹cej na narzucaniu w okresie od dnia 1 paŸdziernika 2000 r. do dnia 30 czerwca 2000 roku przez
Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w O. nadmiernie wygórowanych stawek op³at za us³ugê przesy³u energii
cieplnej, nie stwierdzi³ stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê polegaj¹cej na stosowaniu w tym samym okresie, przez to
Przedsiêbiorstwo, niejednolitych warunków w umowach dostawy energii cieplnej, poprzez dyskryminowanie wnioskodawców na tle
pozosta³ych odbiorców w zakresie stawek op³at za przesy³ energii cieplnej, uzna³ za ograniczaj¹c¹ konkurencjê praktykê
Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na stosowaniu w okresie od dnia 1 lipca 2000 r. do dnia 30 wrzeœnia 2000 r. uci¹¿liwych warunków umów
na dostawê energii cieplnej poprzez pobieranie op³at za przesy³ energii cieplnej wed³ug stawki jednocz³onowej na podstawie taryfy,
która w czêœci dotycz¹cej stawek op³aty przesy³owej utraci³a wa¿noœæ. Jednoczeœnie Prezes Urzêdu stwierdzi³ zaniechanie jej
stosowania, nie stwierdzi³ te¿ stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê polegaj¹cej na narzucaniu w okresie od dnia
1 paŸdziernika do dnia 16 paŸdziernika 2000 r. przez Przedsiêbiorstwo uci¹¿liwych warunków umów o dostawê energii cieplnej,
poprzez pobieranie op³at za us³ugê przesy³u energii cieplnej wed³ug stawki uzmiennionej, na podstawie taryfy, która w czêœci
dotycz¹cej stawek op³aty przesy³owej, zgodnie z art. 47 ustawy Prawo energetyczne, mog³a obowi¹zywaæ nie wczeœniej ni¿ po
up³ywie 14 dni od daty jej publikacji (w dniu 2 paŸdziernika 2000 r.).
Od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w czêœci dotycz¹cej jej pkt III, odwo³anie wnios³a Spó³ka, ¿¹daj¹c
jego zmiany poprzez nie stwierdzenie stosowania praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê. Spó³ka zarzuci³a Prezesowi naruszenie prawa
materialnego: art. 8 ust. 1 i art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wyrokiem z dnia 20 listopada 2003 r. S¹d Okrêgowy - S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie zmieni³ zaskar¿ona
decyzjê w ten sposób, ¿e nie stwierdzi³ stosowania przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. w O. praktyki
ograniczaj¹cej konkurencjê polegaj¹cej na narzuceniu w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 wrzeœnia 2000 r. uci¹¿liwych warunków
umów o dostawê energii cieplnej poprzez pobieranie op³at za przesy³ energii cieplnej wed³ug stawki jednocz³onowej na podstawie
taryfy, która w czêœci dotycz¹cej stawek op³aty przesy³owej utraci³a wa¿noœæ stosownie do przepisu art. 5 ustawy z dnia 26 maja 2000 r.
o zmianie ustawy Prawo Energetyczne. S¹d podzieli³ ustalenia faktyczne dokonane przez Prezesa Urzêdu odmiennie oceniaj¹c stan
prawny.
Kasacjê od powy¿szego wyroku z³o¿y³ pe³nomocnik strony zainteresowanej Spó³dzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w O. i wniós³
o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu w Warszawie, przy uwzglêdnieniu kosztów
dotychczasowego postêpowania lub o zmianê zaskar¿onego wyroku „poprzez oddalenie odwo³ania MPEC w O. od decyzji Prezesa
Urzêdu z dnia 19 wrzeœnia 2002 r. nr RBG-26/2002 i zas¹dzenie od powoda na rzecz wnosz¹cej kasacjê zwrotu kosztów procesu
wg norm prawem przypisanych za wszystkie instancje”. Przytaczaj¹c podstawy kasacyjne skar¿¹ca podnios³a zarzut niewa¿noœci
postêpowania, wskutek pozbawienia jej mo¿liwoœci obrony jej praw wskutek niezawiadomienia jej o terminie rozprawy bezpoœrednio
poprzedzaj¹cej wydanie zaskar¿onego wyroku oraz szereg zarzutów naruszenia przepisów postêpowania, które mia³y wp³yw na wynik
sprawy, podnios³a tak¿e zarzuty naruszenia prawa materialnego.
Rozpoznaj¹c sprawê S¹d Najwy¿szy wzi¹³ pod uwagê co nastêpuje.
Zgodnie z art. 39311 § 1 Kpc S¹d Najwy¿szy rozpoznaje sprawê w granicach zaskar¿enia kasacj¹ oraz jej podstaw, jednak¿e
z urzêdu bierze pod rozwagê niewa¿noœæ postêpowania.
Podniesiony w kasacji zarzut niewa¿noœci postêpowania jest uzasadniony. Do udzia³u w postêpowaniu przed S¹dem Okrêgowym
29
- S¹dem Ochrony Konkurencji i Konsumentów - stosownie do art. 479 Kpc - zosta³y dopuszczone, jako podmioty zainteresowane,
dwie Spó³dzielnie Mieszkaniowe: Spó³dzielnia „Jaroty” oraz „Pojezierze”, obydwie w O. Z akt sprawy wynika, ¿e o wyznaczeniu
terminu rozprawy na dzieñ 20 listopada 2003 r. zosta³y powiadomione strony, zainteresowana Spó³dzielnia „Jaroty” i jej pe³nomocnik,
brak natomiast dowodu dorêczenia zawiadomienia o tym terminie dla zainteresowanej Spó³dzielni „Pojezierze”. W protokole,
poprzedzaj¹cej wydanie zaskar¿onego wyroku, rozprawy z 20 listopada 2003 r. znajduje siê adnotacja: „W imieniu zainteresowanego
nikt siê nie stawi³ o terminie powiadomiony prawid³owo”. Treœæ tej adnotacji odnosi siê do jednego zainteresowanego (zainteresowanej)
mimo, ¿e w sprawie, dwa podmioty mia³y przymiot zainteresowanych. W tych okolicznoœciach trafny jest zarzut niewa¿noœci
postêpowania, o jakiej stanowi art. 379 pkt 5 Kpc, wskutek pozbawienia Spó³dzielni „Pojezierze” mo¿liwoœci obrony jej praw.
Wobec stwierdzenia niewa¿noœci postêpowania, bezprzedmiotowym sta³o siê rozpoznawanie przez S¹d Najwy¿szy zasadnoœci
pozosta³ych zarzutów kasacyjnych.
13
Maj¹c powy¿sze na uwadze, na podstawie art. 393 Kpc, S¹d Najwy¿szy orzek³, jak w sentencji wyroku.[...]
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Wykaz orzeczeñ S¹du Najwy¿szego wydanych
w miesi¹cach: czerwiec, lipiec, sierpieñ, wrzesieñ, paŸdziernik 2004 r.
1.
2.
3.

Postanowienie z dnia 5.10.2004 r. (Sygn. akt III SZP 1/04) w sprawie z odwo³ania Polkomtel S.A. w W. przeciwko Prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 13 w niniejszym nr Dziennika).
Wyrok z dnia 7.10.2004 r. (Sygn. akt III SK 56/04) w sprawie z odwo³ania Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w W.
(publ. - poz. 14 w niniejszym nr Dziennika)
Wyrok z dnia 7.10.2004 r. (Sygn. akt III SK 57/04) w sprawie z odwo³ania Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. z O. (publ. - poz. 15 w niniejszym nr Dziennika)

DZIENNIK URZÊDOWY NR 1

44

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 32,00 z³.

